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Hasičské záchranné sbory mají obrovský podíl na tom, že při povodních nedošlo k větším ma-

teriálním škodám.        Foto: Pavel Zrna

Foto na titulní straně: M. Karásek
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Intenzívní deště 

komplikovaly situaci 

na Kroměřížsku

ZE ZPRÁV POVODŇOVÉ KOMISE

Dne 17. května hladina řeky Moravy pře-

kročila III. stupeň povodňové aktivity a na-

stala s tím spojená povodňová rizika. Si-

tuace se uklidnila ve čtvrtek 20. května 

dopoledne. Bohužel, ne na dlouho.

Středa 2. června v 8.30 h - Intenzívní deš-

tě komplikují situaci na Kroměřížsku. Hla-

dina Moravy dosáhla I. stupeň povodňo-

vé aktivity (SPA) a prudce stoupá. V 8 h 

dosáhla úrovně 476 cm a předpokládá se, 

že ještě dopoledne překoná II. SPA. Hroz-

bou však v tuto chvíli není řeka Morava, ale 

spíše laguny dešťové vody, které se vlivem 

podmáčeného podloží již nemají kam vsa-

kovat.

Středa 2. června v 10 h – Od nočních ho-

din se prudce zvedají hladiny jak řeky Mo-

ravy, tak menších toků v okolí města, jako 

jsou Zacharka, Kotojedka, Moštěnka. Právě 

tyto malé toky už nejsou schopny pojmout 

nadprůměrný objem dešťových srážek a 

nacházejí se místy na hranici vylití z břehů. 

V Kroměříži se voda dostala do ulice Nit-

ranské na sídlišti Zachar. Vzhledem k tomu, 

že hrozbou jsou především malé toky, veš-

kerá preventivní opatření, jako je vyklízení 

sklepů a přízemních prostor a zajištění ma-

jetku proti případnému zaplavení, se týka-

jí i částí Trávník, Trávnické Zahrádky, Koto-

jedy, Bílany a Vážany. Vzhledem k tomu, že 

podobná situace panuje na území celého 

Zlínského kraje, vyhlásil hejtman Stanislav 

Mišák do 13. června stav nebezpečí. 

Středa 2. června v 13.20 h – Zejména 

místním částem Vážany, Trávník, Trávnické 

Zahrádky a Kotojedy hrozí reálné nebezpe-

čí zaplavení z rozlévajících se místních toků 

a zvedajících se lagun na polích. Novou 

komplikací je zvedající se hladina Věžecké-

ho potoka, který ohrožuje celé své povodí. 

Mezi Vážany a Kotojedy se přes silnici přelé-

vá voda a komunikace byla uzavřena. Voda 

přetéká přes křižovatku v Kotojedech, po-

mocí vyhloubeného příkopu se daří vodu 

odvádět z větší části mimo obydlené úze-

mí. Odvodňovací kanál Wolfův splávek mu-

sel být opět uzavřen kvůli zvyšující se hladi-

ně řeky Moravy, do níž se vlévá. Dobrovolní 

hasiči přečerpávají vodu z kanálu do Mora-

vy. Kvůli prognózám, které počítají s dalším 

vzestupem hladiny, začala demontáž zá-

bradlí na lávce přes Moravu. 

Středa 2. června v 19 h – Přes cyklostez-

ku z Kroměříže do Kvasic spadl strom, kte-

rý odstranili dobrovolní hasiči. V Domově 

pro seniory ve Vážanech zůstává ve vodě 

část areálu a jsou zatopené sklepy. Elektric-

ký rozvaděč byl ve večerních hodinách ob-

ložen pytli s pískem a kroměřížští dobrovol-

ní hasiči od něj odčerpávali vodu až do 2.30 

h, kdy hladina laguny z rozlité Kotojedky u 

domova poklesla. Na území města a míst-

ních částí operují všechny sbory dobrovol-

ných hasičů. V Těšnovicích voda valící se 

z polí nad obcí podemlela obslužnou cestu 

k zahrádkám a vytvořila v ní kaverny, které 

se na několika místech propadly. Cesta mu-

sela být uzavřena. Foto: P. Zrna
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Čtvrtek 3. června v 5.30 h – Hladina řeky 

Moravy v noci mezi 2. a 3. hodinou kulmi-

novala na úrovni 630 cm a mírně klesá. V 5 

h poklesla o 4 cm na úroveň 626 cm. Stále 

platí III. SPA. 

Čtvrtek 3. června v 10 h – Za místní čás-

tí Kotojedy se u břehu Kotojedky bagrují 

odvodňovací stouhy, aby mohla voda z la-

guny mezi potokem a železničním náspem 

odtékat zpět do potoka. Tím dojde k uvol-

nění náporu na vodní propust v železnič-

ním náspu, která běžně odvádí vodu od 

obce. Nyní je propust utěsněná pytli s pís-

kem a hasiči odčerpávají vodu ze zahrad za 

náspem zpět do laguny. V 10 h je Kroměříž 

nejvýše položeným místem s vyhlášeným 

III. SPA na toku Moravy.

Čtvrtek 3. června v 14 h – Opět se potvr-

zuje, že Wolfův splávek hraje během po-

vodní v Kroměříži důležitou strategickou 

roli. Navzdory klesajícím hladinám malých 

toků je krajina kolem Kroměříže maximál-

ně naplněna vodou a ta pozvolna stéká 

do Wolfova splávku, jehož hladina prů-

běžně stoupá, a to i přesto, že ji u ústí ka-

nálu do řeky Moravy odčerpává dvanácti 

čerpadly pět jednotek SDH i profesionál-

ní hasiči. 

Čtvrtek 3. června v 21.30 h – V průběhu 

odpoledne a večera hladina Moravy v Kro-

měříži postupně klesala a ve 21 h na úrovni 

597 cm opustila limit pro III. SPA. 

Pátek 4. června v 8.30 h – V noci dora-

zilo do Kroměříže velkokapacitní čerpadlo 

HZS z Plzně a od 23 h bylo nasazeno na od-

čerpávání Wolfova splávku. Hladina kanálu 

však i přes intenzívní čerpání příliš neklesá, 

protože k němu stékají laguny z okolí a je 

výrazně dotován i zvýšenou hladinou Med-

kových rybníků. 

Podrobnější zprávu si lze přečíst na 

vvv.mesto-kromeriz.cz 

Vybral -kam -   

Sesuv půdy přerušil 

dopravu

Po vydatných deštích kolem 3. června do-

šlo k silnému podmáčení a k následnému 

sesuvu půdy ze svahů na komunikaci mezi 

Drahlovem a Zlámankou. Doprava musela 

být vedena obchvatem. SÚS Kroměříž při 

výkopových pracích narazila pod vozov-

kou na zdroj vody, který musel být potru-

bím odveden mimo vozovku. To zkompliko-

valo průběh oprav. Náš snímek byl pořízen 

16. června. 

-kam- 

Wolfův splávek není jen 

náhodný příkop

Wolfův splávek byl vybudován v roce 1910 

při vzorovém scelování pozemků obce Skaš-

tice a regulaci Moštěnky. Počátek má na ka-

tastru obce Břest (téměř u břestského mlý-

na) a vyústil do Moravy mezi hospodou Na 

hradě v Dolních Zahradách a Zborovským 

mostem. Byl jištěn stavidlem, které obslu-

hoval občan Dolních Zahrad Wolf, po němž 

„splávek“ dostal své jméno. Odváděl přeby-

tečnou vodu z katastru Břestu a Skaštic do 

Foto: -kam-
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Moravy. Stavidlem byl jištěn proti zpětnému 

proudu vody při zvednuté hladině Moravy.

„Opět se potvrzuje, že Wolfův splávek 

hraje během povodní v Kroměříži důleži-

tou strategickou roli. Navzdory klesajícím 

hladinám malých toků je krajina kolem Kro-

měříže maximálně naplněna vodou a ta po-

zvolna stéká do Wolfova splávku,“ popisuje 

dramatickou situaci z května i června po-

vodňová komise. Nebýt ale její rozhodnos-

ti, možná by byl průběh záplav v Kroměří-

ži o něco horší. Bohužel řada občanů má 

zato, že nějaký příkop v polích tu zbytečně 

překáží a může posloužit jako odpadní jím-

ka. Navezli sem stavební suť, odhodili pne-

umatiky, zbavili se různorodého domov-

ního odpadu. Při rychle stoupající hladině 

vody se to všechno projevilo jako přehrada, 

nikoliv jako odvodňovací kanál. Okamžité 

nasazení bagru cestu dravé vodě uvolnilo a 

ta mohla odtékat. Jen v okolí Kroměříže se 

ze splávku vybagrovalo více než deset ná-

kladních aut odpadu (množství přesahující 

10 kubických metrů) a přes 80 pneumatik. 

Náklady na likvidaci povodní zbytečně na-

růstají, nezanedbatelné je i časové prodlení 

vinou nerozumných lidí, kteří neznají funk-

ci sběrného dvora v Kroměříži, kam mohou 

odpady bezpečně uklidit. 

M. Karásek

Foto: P. Zrna

Riegrovo náměstí čeká 

přes léto uzavírka kvůli 

opravám kanalizace 

Společnost Vodovody a kanalizace Kro-

měříž, a.s., bude v nadcházejícím období 

provádět plánovanou rekonstrukci značně 

poruchového vodovodu pod komunikace-

mi v oblasti Riegrova náměstí. Vlastní sta-

veniště bude začínat úsekem v křižovatce 

Masarykovo náměstí – Kovářská ulice, po-

kračovat přes celou horní část Riegrova ná-

městí a končit v úrovni vymezené křižovat-

kami Riegrovo náměstí – Šafaříkova ulice 

a následně Riegrovo náměstí – ulice Dob-

rovského a Prusinovského. Objízdné tra-

sy budou stanoveny dopravním značením 

a současně bude zachována dopravní ob-

služnost podle možností přístupu k jednot-

livým nemovitostem. Součástí rekonstrukce 

řešených vodovodních řadů je i plánova-

né přepojení stávajících domovních vodo-

vodních přípojek včetně jejich potřebné 

technické úpravy tak, aby dopad opravy 

na jednotlivé uživatele, zejména přeruše-

ní dodávky pitné vody, byl minimalizován 

na skutečně nezbytnou dobu. Odběrate-

lé budou o odstávce vody jednotlivě infor-

mováni písemným oznámením 2 dny pře-

dem. Předpokládaný začátek rekonstrukce 

je stanoven na 25.červen a ukončení v po-

sledním prázdninovém týdnu. Jelikož se 

jedná o zásah do lokality v samotném his-

torickém centru města Kroměříže, prosíme 

obyvatele uvedené lokality, dotčené podni-

katele i samotné návštěvníky o trpělivost 

při prováděných stavebních pracích, jejichž 

výsledkem by měl být nový bezporuchový 

vodovod.

Vedení společnosti 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
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Rada Justiční akademie 

Slovenska jednala 

v Kroměříži

Mezinárodní konferenci vybraných speci-

alistů na problematiku extremismu ze zemí 

Visegradské čtyřky hostila ve dnech 31. květ-

Velvyslanec Vatikánu 

v Kroměříži

„Kroměříž je obdivuhodné město s pozo-

ruhodnou historií, rád ho poznávám a s ra-

dostí se sem určitě ještě podívám,“ prohlásil 

apoštolský nuncius v České republice arcibis-

kup Diego Causero v průběhu ofi ciálního 

přijetí v obřadní síni kroměřížské radnice v 

neděli 6. června dopoledne. Návštěva velvy-

slance Vatikánu v Kroměříži se konala u pří-

Foto: -kam-

ležitosti velkolepých oslav 750. výročí založe-

ní kolegiátního kostela sv. Mořice a slavnosti 

Božího Těla, kde byl hlavním celebrantem. 

Na radnici jej přijal starosta Miloš Malý a čle-

nové Rady města Kroměříže. Památkou na 

Kroměříž bude pro vzácného hosta stří-

brná pamětní medaile s vyobrazením 

biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkor-

nu a Arcibiskupského zámku. 
-kam- 

Foto: -kam-

na až 3. června kroměřížská Justiční akade-

mie. Přednášejícími byli zejména lektoři 

německé prokuratury, kteří mají s danou 

problematikou velké zkušenosti. V úterý 

1. června se v rámci konference uskutečni-

lo také pracovní setkání členů Rady Justiční 

akademie České republiky s členy Rady Jus-

tiční akademie Slovenské republiky a v tento 

den také slovenskou delegaci v čele s před-

sedou tamní Rady JUDr. Pavlem Tomanem 
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přijal na radnici i starosta města Miloš Malý. 

Odborné setkání pak skončilo pracovní vý-

měnou zkušeností obou rad, které metodic-

ky řídí vzdělávání soudců, státních zástupců 

a vůbec pracovníků justice. 

Prvenství patří Kroměříži

Především pro slabozraké a nevidomé, ale 

i pro ostatní návštěvníky Květné zahrady 

slouží od 22. června informační a navádě-

cí systém DINASYS. Díky němu mohou hos-

té získat informace o jejích jednotlivých čás-

tech a historii. Systém je velice jednoduchý. 

Stačí nasadit sluchátko, které na požádání 

zapůjčí při vstupu v pokladně, a dotknout se 

hlavice jednoho ze 13 informačních sloupků. 

Pak je možné podle naváděcího systému po-

kračovat v návštěvě dalších zákoutí zahrady. 

Nevidomým slouží upravená orientační bílá 

hůl a permanentní magnety uložené v zemi. 

Zvukové signály ve sluchátku je přivedou po 

správné trase k dalším sloupkům. 

Podobný systém DINASYS zatím slouží jen 

v několika úřadech v České republice. V kromě-

řížské Květné zahradě, zapsané na prestižní Lis-

tině světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, je použit poprvé v exteriéru.  

M. Karásek 

Výhody informačního systému si vyzkou-

šeli první návštěvníci.           Foto: -kam-

Úspěšní studenti  

- zdravotníci

Tři vynikající výsledky v soutěžích posky-

tování první pomoci dosáhli v závěru školní-

ho roku studentky a studenti Střední zdra-

votnické školy Kroměříž. Družstvo ve složení 

Lucie Chramostová, Marcela Marková, Voj-

těch Hradil a Karel Šimeček obsadilo 2. místo 

v soutěži ve Lhotce u Mělníka. V květnu na 

XV. ročníku celostátní soutěže s mezinárod-

ní účastí v Brně obsadila děvčata ze  3. A tří-

dy Alena Zatloukalová, Markéta Nezdařilová 

a Petra Červinková 1. místo z 23 účastníků. 

Budoucí zdravotní sestry zvítězily v XVI. roč-

níku celostátní soutěže v Mladé Bříšti u Jihla-

vy s mezinárodní účastí 31 skupin. Družstvo 

tvořili Jonáš Hickl, Martin Bečica, Marek Ro-

man a Richard Večerka. Velmi náročným úko-

lem byla první pomoc při fi ktivním hromad-

ném zranění vzniklém při pracovní činnosti. 

„Byl tam úraz elektrickým proudem, amputo-

vané prsty, tepenné krvácení, infarkt či prů-

střel břicha při přepadnutí zlatnictví. Jiným 

úkolem bylo poskytnutí zdravotnické pomoci 

mladým lidem, kteří jsou pod vlivem alkoho-

lu a drog, došlo i ke znásilnění,“ vypočítávají 

případy, jež museli před odborníky okamžitě 

řešit, mladí zdravotníci.             -kam-

Skupinu úspěšných studentů Střední zdra-

votnické školy Kroměříž v doprovodu ředi-

telky školy Dagmar Ondruškové a koordi-

nátorky pro soutěže Hany Kovářové přijal 

28. června starosta města Miloš Malý. 
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Kroměříž má čtyři 

Bezpečné školy 

ve světové síti WHO 

Základní škola U Sýpek a Základní ško-

la Komenského v úterý 25. a ve středu 26. 

května za účasti představitelů radnice, zá-

stupců Světové zdravotnické organizace 

(WHO), představitelů ministerstva školství, 

ministerstva zdravotnictví a Centra úrazové 

prevence (doc. MUDr. Veronika Benešová, 

CSc.) slavnostně podepsaly certifi kát, kte-

nost úrazů v populaci. Už v roce 2003 jsme 

od WHO obdrželi stejnojmenný ofi ciální titul, 

který však není oceněním výsledků, ale důka-

zem, že jsme splnili přísná kritéria stanovená 

WHO. Do tohoto projektu je zapojena celá 

řada subjektů a partnerů a zásadní roli zde 

hrají právě školy,“ uvedla místostarostka Jar-

mila Číhalová. Podle ní úspěch spočívá v dlou-

hodobé práci s dětmi. „Od prvních tříd až do 

rý stvrzuje jejich členství ve společnosti pou-

hých třiadvaceti škol na celém světě, které 

mohou být díky trvalým opatřením zaměře-

ným na protiúrazovou prevenci označovány 

jako Bezpečná škola (Safe School). Kromě-

říž je přitom v tomto směru raritou. V České 

republice jsou totiž v tuto chvíli takové školy 

pouze dvě a není náhodou, že obě se nachá-

zejí v Kroměříži. Přijetím dvou nových členů 

se budou moci prestižním titulem ve městě 

pochlubit hned čtyři školy. 

„Od roku 2000 pracuje město Kroměříž 

na realizaci projektu Bezpečná komunita, je-

hož smyslem a cílem je snížit počet a závaž-

Starší žáci v Základní škole U Sýpek pře-

dávají žákům nižších tříd své zkušenos-

ti s nástrahami, s nimiž se školní mládež 

může kdekoliv setkat.

Veronika Benešová z Centra úrazové 

prevence (vlevo) a ředitelka ZŠ Kromě-

říž, U Sýpek Eva Šílová podepisují certifi -

kát Bezpečné školy.

Čtvrtým certifi kátem Bezpečné školy 

v Kroměříži a pětadvacátým na celém 

světě se může od 26. května chlubit ZŠ 

Kroměříž, Komenského náměstí. Do-

kument podepsaly Veronika Benešová 

z Centra úrazové prevence a ředitelka 

školy Marie Viktorinová. 
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posledního ročníku je učíme jak postupovat, 

aby nezpůsobily úraz sobě ani druhým, a jak si 

poradit v případech, kdy již nějaký úraz vzni-

kl. V průběhu posledních let jsme učinili celou 

řadu  opatření v dopravě, například zklidňová-

ní dopravy pomocí retardérů, kruhových ob-

jezdů, máme osvětlené přechody pro chod-

ce, realizujeme osvětové kampaně, vydáváme 

propagační materiály zaměřené na preven-

ci úrazů a v neposlední řadě se snažíme pro-

blematiku úrazů prezentovat i v celé řadě akcí 

pro veřejnost, jako je například velká přehlíd-

ka záchranných sborů Morava 112,“ přiblížila 

základní aktivity místostarostka. 

Program „Mezinárodní bezpečná ško-

la“ vznikl v roce 2001 jako součást projek-

tu Světové zdravotnické organizace (WHO) 

„Bezpečná komunita“. Vedoucí osobnosti 

programu Bezpečných komunit a zástupců 

WHO si během konference, která se usku-

tečnila v květnu roku 2001 v Anchorage na 

Aljašce, uvědomily důležitost propagace a 

zajištění bezpečí ve školách a sestavili pracov-

ní skupinu Mezinárodních bezpečných škol 

(International Safe Schools – dále ISS). Vede-

ním této skupiny byli pověřeni Max L. Voss-

kuhler a Ellen R. Schmidt, jež jsou dnes hlav-

ními představiteli tohoto programu a oba 

mají velké zkušenosti s navrhováním a uplat-

ňováním prevence úrazů a násilí ve školách.

V celém světě je v současné době jen 23 

Bezpečných škol. S výjimkou Tchaj-wanu, 

který se může chlubit hned 15 tituly, má 

každá úspěšná země (Švédsko, Nový Zé-

land, Izrael, USA, Jižní Korea, Srbsko) nanej-

výš jednu Bezpečnou školu. V tomto srovná-

ní je Česká republika, konkrétně Kroměříž, 

se svými čtyřmi Bezpečnými školami uniká-

tem (ZŠ Zachar - 2005, ZŠ Slovan - 2008, ZŠ 

U Sýpek a ZŠ Komenského - 2010). 
-kam-

Na ojedinělých výsledcích v zařazení kro-

měřížských škol v mezinárodní síti Bez-

pečných škol má značný podíl Zdeněk 

Vopička.          Foto: -kam- 

Zastupitelé ocenili dárce 

krve

Zastupitelstvo města Kroměříže udělilo 

věcný dar Zdeňku Čechlovskému z Hradis-

ka za úctyhodných sto bezpříspěvkových 

odběrů krve. Za 50 bezpříspěvkových odbě-

rů ocenilo Pamětní medailí města Kroměříže 

Jiřího Nesázela a Miroslava Tomaštíka, oba 

z Kroměříže. 

-kam-

Starosta Miloš Malý předává ocenění 

Zdeňku  Čechlovskému. 

Foto: -kam-
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Zeleň v Kroměříži 

- jaro 2010

Jarní období proběhlo v Kroměříži ve zna-

mení dešťů stejně jako na mnoha jiných mís-

tech Moravy. Z pohledu ohrožení lidí a ma-

jetku nám zase mírně mrazilo a bylo nutno 

vynaložit nemalé úsilí, aby byl vodní živel 

usměrněn na správná místa. 

Nechci zlehčovat vzniklé nebezpečí a ško-

dy, přesto lze konstatovat, že z pohledu ze-

leně města byl příděl vody prospěšný nejen 

jako základní podmínka existence rostlin, 

ale i v případě eliminace vlivu soli používané 

při zimní údržbě chodníků. Zejména mladé 

stromky a keře jsou solí značně poškozovány 

a měla by se hledat řešení, jak tuto skuteč-

nost změnit. Místa pro stromy ve městě ne-

přibývá, spíše naopak, a proto se stále více 

uplatňují malokorunné a méně vzrůstné for-

my dřevin, které jsou k zasolení půdy znač-

ně choulostivé. Přemíru vody je tedy možno 

z tohoto pohledu hodnotit s povděkem.

Letos na jaře bylo na území města vysaze-

no 138 stromů a přes 1300 keřů. Podstatná 

část tohoto velkého keřového přídělu byla 

umístěna na Hanáckém náměstí jako sou-

část vegetačních úprav rekonstruované plo-

chy bývalých kasáren. Současně s keři rozlič-

ných druhů zde bylo vysazeno i 64 stromů 

v druzích platan, lípa, katalpa a jasan. Za 

Děti se u mladého stromu, který společ-

ně pomáhaly zasadit, nechaly na památ-

ku vyfotografovat. 

pár let stromy  vytvoří příjemné klima nad 

možná až příliš rozsáhle vydlážděnou plo-

chou.

Na několika místech byly vysazeny stromy 

za pomoci žáků škol. Užitečným počinem ši-

kovných studentů kvarty B Gymnázia Kro-

měříž s paní učitelkou Mgr. Navrátilovou 

byla výsadba pěti muchovníků v ulici Třa-

soňova na místě, kde stromy dosud chybě-

ly.  Podobně se ochotně zapojili do ozele-

nění města i žáci přírodovědného semináře 

Základní školy Slovan s Mgr. Winterovou a 

Mgr. Petříkovou při výsadbě čtyř akátů v uli-

ci Peřinkova a čtyř javorů v ulici Páleníčkova 

před školou Slovan. Krásně kvetoucí mag-

nolii pomohly vysadit před svou mateřskou 

školou i děti z Trávníka. 

Tradičně se výsadby stromů zúčastnila i or-

ganizace ochránců přírody Planorbis, vede-

ná Mgr. Navrátilem, která se podílela na vý-

sadbě 25 stromů v různých částech města. 

Zásluhou pana Beránka z organizace Sokol 

bylo vysazeno 10 borovic na ulici Spáčilova. 

Za podporu zeleně ve městě si zaslouží 

všichni zúčastnění poděkování. 
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Kuriózním případem je anonymní výsadba 

15 ořešáků na ulici Velehradská. Je chvály-

hodné, že má někdo z občanů zájem o roz-

šíření zeleně města, přesto by měl být každý 

takový záměr konzultován se správou zele-

ně. Konkrétně na ulici Velehradská je plá-

nována obnova lipového stromořadí. Vysa-

zené ořešáky budou muset být odstraněny. 

Pokud by se neznámý autor této výsadby 

ozval na městský úřad, bude možno projed-

nat jejich přesadbu na vhodnější místo.  

V živé paměti máme ještě silné větry, pří-

valové deště a bouřky z první půle června. 

Na mnoha místech došlo k zalomení a pádu 

větví, které naštěstí nezpůsobily žádné vět-

ší škody. V několika případech došlo k vyvrá-

cení celých stromů. Celkově bylo nutno vli-

vem extremních povětrnostních podmínek 

odstranit na 15 stromů. Bleskem byla zasa-

žena lípa na Švabinského nábřeží. Vzniklé 

poškození bylo ošetřeno a strom bude v dal-

ším období sledován.

Poděkování patří všem, kteří předali infor-

mace o stavu zeleně z okolí jejich bydliště a 

vzniklá poškození  tak mohla být včas řeše-

na. Péče o zeleň je výrazem našeho vztahu 

k přírodě a nutno konstatovat, že ve městě 

to nemají stromy a keře vůbec jednoduché. 

Vítaný je každý kladný počin k zlepšení to-

hoto stavu.            Ing. Martin Posolda

Dětské oddělení má svůj 

vlastní strom

Knihovnice oddělení pro děti a mládež se 

rozhodly dát svým čtenářům k Mezinárod-

nímu dni dětí dárek v podobě stromu. Za 

účasti ředitelky knihovny PhDr. Šárky Kaš-

párkové a vedoucího odboru služeb z Měst-

ského úřadu p. Posoldy nechaly před budo-

vou knihovny zasadit vrbu, kterou nazvaly 

Strom dětí. I přes uplakané počasí se sáze-

ní zúčastnily také děti ze 4. oddělení školní 

družiny ze ZŠ Slovan se svojí paní vychovatel-

kou. V původním plánu bylo, že oslava MDD 

a sázení stromu bude pak pokračovat malo-

váním na chodníku, což ovšem počasí nedo-

volilo. Knihovnice proto zvolily tzv. suchou 

variantu a pozvaly děti do konferenčního 

sálu, kde při písničkách z pohádek pouš-

těných z CD a malém občerstvení malova-

ly, jak by si samy představovaly svůj vlastní 

strom. Jejich obrázky pak knihovnice vysta-

vily v oddělení pro děti a mládež. Celou akci 

příjemně zpestřilo vystoupení žáků ze ZUŠ 

v Kroměříži, kteří pod vedením svých učitelů 

předvedli velmi hezký hudební program. Vy-

stoupení proběhlo ve vestibulu, a proto bylo 

milým překvapením i pro ostatní návštěvní-

ky knihovny.                    Marcela Kořínková

Kurz tvůrčího psaní

V Knihovně Kroměřížska se budou na 

podzim konat netradiční několikahodinové 

lekce autorského psaní pro veřejnost.

Kurz je určen pro všechny bez ohledu na 

věk, vzdělání či povolání. Je pro všechny, 

kteří chtějí vytáhnout své texty ze šuplíku a 

konzultovat je se zkušeným lektorem, nebo 

se dozvědět více o literatuře.

Bližší informace v Knihovně Kroměřížska 

na tel. 573 503 173 

nebo na e-mailu pavlikova@knihkm.cz 

Poděkování

Svaz tělesně postižených č. 1, Kroměříž, 

Prusinovského 114 děkuje všem sponzorům, 

kteří podpořili naši neziskovou organizaci 

v její činnosti a umožnili všem členům kul-

turní a sportovní vyžití. Výbor organizace 

tak mohl zajistit přednáškovou a vzdělávací 

činnost, cvičení paměti, turnaje v kuželkách, 

v šipkách, zájezdy a ozdravný pobyt.

Alena Hutyrová, předsedkyně STP č. 1, Kroměříž
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Kampus soukromé vysoké 

školy EPI, s.r.o., uzavírá 

první rok svého 

působení v Kroměříži

Před rokem zahájil svoji činnost v Kro-

měříži v areálu bývalých kasáren nový 

kampus soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. 

Ke studiu bylo zapsáno 49 studentů do 

denní formy studia a 77 studentů do stu-

dia při zaměstnání ve studijních oborech 

Management a marketing zahraničního 

obchodu, Finance a daně, Elektronické po-

čítače a Ekonomická informatika. Studium 

probíhá v krásném prostředí, zvláště díky 

obci, po dokončení areálu Hanáckého ná-

městí. Studenti mají na rozdíl od jiných vy-

sokých škol zcela individuální přístup. Stu-

dium zabezpečuje 11 docentů a profesorů 

a 20 odborných asistentů. Každý, kdo ke 

studiu nastoupí, má individuální přístup, 

což významně pomáhá zvláště pracujícím, 

kteří navíc studují ve víkendovém režimu. 

Absolutní elektronizace, systém diagnos-

tiky a prioritní pozornost cizím jazykům 

umožnil studentům dosáhnout výbor-

ných výsledků. Při srovnávacích testech, 

které realizovali naši akademičtí pracov-

níci, se kampus Kroměříž s průměrem 77, 

81 procent umístil na prvním místě (druhý 

kampus Kunovice měl průměr 76, 56 pro-

cent a třetí kampus Hodonín měl průměr 

74, 25 procent). V současné době se začí-

ná kampus profi lovat i v oblasti vědy a vý-

zkumu. U informatických oborů směřuje-

me ke kosmickým technologiím (prof. Ing. 

Jaromír Brzobohatý, CSc., Ing. Marek Šim-

čák, PhD.). Dobré výsledky v práci kampu-

su jsou determinovány dobrou přípravou 

studentů na středních školách v regionu, 

z nichž k nám studenti přicházejí. Vynika-

jící výsledky mají absolventi OA v Kromě-

říži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměří-

ži, Střední školy hotelové a služeb, Střední 

školy podnikatelské a dalších. 

Máme mimořádný zájem o vynikající 

studenty ze všech středních škol, proto-

že se ukazuje, že kampus Kroměříž může 

vychovávat elitní absolventy, kvalitně ja-

zykově i profesně vybavené pro vstup do 

náročného globálního trhu práce. Přijíma-

cí řízení běží také pro víkendové studium 

pracujících, kteří se mohou přihlásit buď v 

našem kampusu, nebo telefonicky na čísle 

773 433 565, nebo prostřednictvím on-line 

systému na www.edukomplex.cz 

Poděkování ze strany vedení vysoké ško-

ly, akademických pracovníků a studentů 

patří také vedení města Kroměříž, staros-

tovi Mgr. Miloši Malému, místostarostce 

MUDr. Jarmile Číhalové a v neposlední 

řadě všem občanům města za pomoc, kte-

rou nám v prvním roce činnosti kampusu 

věnovali.

Pokud budete mít cestu na nádherně 

zrekonstruované Hanácké náměstí, může-

te se kdykoliv v našem kampusu zastavit a 

prohlédnout si jej. Přejeme všem občanům 

města Kroměříž krásnou dovolenou a tě-

šíme se na další spolupráci v příštím roce, 

protože v akademickém roce 2010/2011 

připravujeme mnoho novinek, o nichž bu-

deme veřejnost informovat. Foto: archiv školy
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Poděkování řediteli 

základní školy Oskol

Vzdělání je to, co člověku zbude, když 

zapomněl vše, čemu se ve škole naučil. 

Karel Čapek

Koncem června skončil školní rok. Kaž-

dý člověk se vrací vzpomínkami do minu-

losti a ve svých snech a přáních se dotýká 

i budoucnosti. Je velmi důležité udělat si 

v den, který je v životě člověka významný, 

chvilku na tiché přemýšlení o tom, co prá-

vě ukončený školní rok přinesl. Myslím, že 

takto se zamýšlí na konci letošního školní-

ho roku i ředitel Základní školy Oskol, Kro-

měříž Mgr. Miloslav Zrna.

Ano, je to proto, že nejenom uzaví-

rá školní rok, ale bilancuje, co mu 40 let 

ve školství přineslo. Své první pedagogic-

ké dovednosti získával v „polepšovně“ 

ve Střílkách, kde působil 15 let. Do ško-

ly Oskol v Mánesově ulici v Kroměříži na-

stoupil v roce 1985 jako učitel fyziky a zá-

kladů techniky. Začal se věnovat výpočetní 

technice. Ve škole byla jedna z prvních 

specializovaných učeben výpočetní tech-

niky v Kroměříži. I jeho odbornost ze spe-

ciální pedagogiky ho dovedla k myšlence 

vytvořit ve škole dyslektické třídy, které 

velmi pomáhaly dětem se specifi ckými po-

ruchami učení.

V roce 1989 byl jmenován do funkce 

ředitele základní školy a v letošním roce 

z tohoto postu odchází do důchodu. Ani 

se nechce věřit, že tento vstřícný a usmě-

vavý pán dovršil seniorského věku. Doba, 

ve které se řízení školy ujímal, vyžadova-

la usilovnou práci, pohyb vpřed, ctižádo-

stivost. Snažil se a vedl i své kolegy k po-

znávání tajemství učitelského povolání 

– jak se domluvit s dětmi, aby do školy 

chodit chtěly a ne musely. Neboť jen člo-

věk vzdělaný se bude umět orientovat 

v nové společnosti. Škola se specializovala 

na sportovní třídy ledního hokeje – dnes 

jsou jejich následovníci výborní v lehko-

atletických disciplínách, a na počítačové 

a dyslektické třídy. Nedílnou součástí no-

vého vzdělávacího programu školy je pro-

jektové vyučování, které mají děti zvláště 

v oblibě. Úspěchy mají i výtvarníci, ale tak 

bychom mohli jmenovat celou řadu ostat-

ních úspěchů školy.

Ke škole patří kuchyně, jídelna, školník, 

údržbář. A co pro školu znamená řád a 

pořádek, není třeba hovořit. Musím připo-

menout, že do důchodu odchází i školník 

Stanislav Vraník, který do školy nastoupil 

v roce 1978, tedy v době otevření školy. I 

jemu patří velké poděkování. 

Děkujeme řediteli Mgr. Miloslavu Zr-

novi za velmi dobrou spolupráci se zřizo-

vatelem – městem Kroměříž. Díky této 

bezproblémové komunikaci se podařilo 

vybudovat oskolskou školu takovou, jaká 

je. Děkuji vám, pane řediteli, že jste se 

snažil dostat do své náročné pedagogické 

práce celé své srdce. 

Mgr. Jitka Dvořáková
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Alternativní zdroje 

energie – Kroměříž 2010 

KROMĚŘÍŽ BUDE HOSTIT 

VÝZNAMNOU KONFERENCI 

O PŘEMĚNĚ SLUNEČNÍ ENERGIE

Celostátní konference Alternativní zdroje 

energie – Kroměříž 2010 s podtitulem Udr-

žitelné zásobování budov teplem a chladem 

se bude konat v Kroměříži ve dnech 13. – 15. 

července v prostorách Justiční akademie za 

účasti cca 170 odborníků. 

„Konference je jedinečnou příležitostí pro 

setkání odborníků v široké oblasti alterna-

tivních zdrojů tepla a chladu, zahrnující pře-

devším solární tepelnou techniku, tepelná 

čerpadla a využití energie biomasy. Konfe-

rence je určena projektantům, podnikatelům 

v oboru alternativní zdroje energie, pracovní-

kům škol, vědeckých pracovišť a institucí stát-

ní správy,“ uvedl Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., 

z ČVUT Praha, odborný garant konference. 

Své referáty přednese 40 odborníků – vě-

deckých pracovníků vysokých škol. Pozoru-

hodné informace přinesou přednášky prof. 

Pavla Proška z Geografi ckého ústavu Příro-

dovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

Brno a doc. Jana Sedláčka z Ústavu pozemní-

ho stavitelství Fakulty stavební Brno na téma 

Česká antarktická stanice a její energetické 

systémy – zkušenosti po čtyřech letech pro-

vozu. V Antarktidě na české vědecké stanici 

byly použity vzduchové solární kolektory ur-

čené k přitápění a solární soustava na přípra-

vu teplé vody. Na této stanici může pracovat 

až 15 vědeckých pracovníků. 

Významná konference o využití solární 

energie se konala v roce 1998 v Kroměříži. 

„Tato konference upozornila odbornou uži-

vatelskou veřejnost  v České republice na 

efektivní technologii přeměny slunečního zá-

ření na teplo. Hovořilo se na ní rovněž o bi-

omase, větrných a malých vodních elektrár-

nách a tepelných čerpadlech, “ vzpomíná na 

úspěšnou konferenci jeden z jejích organizá-

torů Jaromír Sum z Kroměříže. Tehdy se roz-

hodlo, že v České republice se přikročí k cí-

lenému rozšiřování využití sluneční energie. 

„Slunce je jediná hvězda naší soustavy, která 

dodává největší množství energie na planetu 

Zemi. Dodává jí 13 000 krát více, než všech-

no lidstvo dokáže spotřebovat,“ argumentu-

je Jaromír Sum, který se solární energii věnu-

je více než 35 let.

Proč se konference koná opět v Kroměříži? 

„Kroměříž jako pořadatel se po konferenci 

v roce 1998 hluboce zapsala nejenom do vě-

dění, ale i do vědomí odborné veřejnosti,“ vy-

světluje člen organizačního týmu současného 

setkání odborníků. „Dodnes mi kolegové hlá-

sí – nic podobného ze zatím nekonalo,“ do-

dává. Všem se dostaly nejnovější poznatky 

z vědy, technologie i zákonů. 

Jaromír Sum, i když i tom nerad hovoří, stál 

spolu s několika nadšenci u zrodu solárních za-

řízení v Kroměříži v roce 1975. „Tehdy jsme se 

ocitli v energetické krizi a pozornost odbor-

níků se pozvolna obracela k využití sluneční 

energie. Naše počátky byly z dnešního pohle-

du hodně laické, více méně jsme si pohráva-

Jaromír Sum (vlevo), průkopník solární 

energie, předvádí vakuové solární trubice.

Foto: -kam- 
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li s nápady, ale výsledky se dostavovaly. Do-

konce víme o několika systémech z té doby, 

které nepřetržitě fungují,“ vzpomíná na ´pra-

věk´ solárních systémů v Kroměříži původním 

povoláním konstruktér a kroměřížský patriot 

Jaromír Sum. „Dokázali jsme později vytvořit 

tvůrčí skupinu špičkových odborníků, kteří ko-

ordinovali naše kroky a pomáhali přispěním 

vlastních vědeckých poznatků ke zdokonale-

ní našich výrobků. Bylo to pro nás veliké štěs-

tí. Není možné nevzpomenout například ing. 

Milana Ogouna, doc. Ing. Karla Brože, ing. La-

dislava Michaličku, dr. Jozipa Klezceka, dr. Bo-

humila Nábělka, pracovníky výzkumných ústa-

vů ČVUT, ČSAV, nejen špičkové odborníky, ale 

i čestné a skromné lidi.“

Od té doby uplynulo mnoho času, do živo-

ta razantně vstoupily všudypřítomné počíta-

če. Co se změnilo ve vývoji solárních zařízení? 

„Obrovsky se změnila veškerá technologie vý-

roby, změnily se povrchové nánosy absorpční 

plochy kolektorů, které pracují s daleko vyš-

ší účinností. Změnily se regulační prvky, ale 

upravily se i státní dotace (Zelená úsporám), 

které zvýhodňují ty, kdo se rozhodli pro so-

lární systémy na své nemovitosti.“ Když vy-

užijete všech svých zkušeností a vědomostí 

z tohoto oboru, zamýšlíte se, kam směřuje 

vývoj ve využívání sluneční energie? „Domní-

vám se, že vývoj přinese další nové konstruk-

ce celých soustav pro všechny obnovitelné 

zdroje energie. Soustavy s ještě větší schop-

ností přeměňovat sluneční záření na čistou 

energii. Věřím, že nejen každý nově stavě-

ný objekt bude mít jako pevnou součást ve-

stavěný systém na úsporu energie s využitím 

darů Slunce – čisté energie. Z toho vyplývá, 

že nejen lidstvo, ale i Kroměříž má obrovské 

rezervy ve využívání sluneční energie. Ma-

lým příkladem je účelné využití v krytém pla-

veckém bazénu v Kroměříži. Občané našeho 

města spotřebují cca 75 tisíc kWh elektrické 

energie denně na ohřev vody pro hygienu 

osob, očistu domácností, praní apod. Tepel-

ná energie se využívá převážně ze spalování 

zemního plynu. Podstatnou většinu by mohla 

nahradit energie ze slunečního záření, za niž 

není potřeba platit. A to ještě existují dotace 

Zelená úsporám. Je škoda, že neumíme rych-

leji myslet a jednat,“ uzavřel Jaromír Sum. 

M. Karásek

Univerzita třetího věku 

má další absolventy

Slavnostním předáním Osvědčení o stu-

diu v aule Academia centra Univerzity To-

máše Bati ve Zlíně v úterý 15. června vyvr-

cholilo dvouleté úsilí studentů Univerzity 3. 

věku. Toto studium je jednou z možností, jak 

zůstat i v pokročilejším věku duševně svěží. 

V Kroměříži absolvovalo U3V ve dvouletém 

cyklu v letech 2008 – 2010 celkem 44 poslu-

chačů. Přednášky v oborech práva a spole-

čenských věd pro ně zajišťovala s veškerým 

komfortem Knihovna Kroměřížska. 

Za možnost vysokoškolského studia přímo 

v místě svého bydliště jsme vedení UTB i vede-

ní kroměřížské knihovny velmi vděčni. Mnozí 

z nás již absolvovali předchozí dvouletý cyklus 

v letech 2006 – 2008 a chystáme se pokračo-

vat i v nabízených nových oborech v příštích 

dvou letech. Snad tím rozptýlíme představy 

mladší generace o sklerotických prarodičích. 

I když někteří z nás bojují s různými zdra-

votními potížemi, zůstává nám cílevědomost 

a snaha nezklamat své okolí ani sami sebe. 

Během studia jsme získali hlubší znalosti 

v oboru práva i v oborech literatury, hudby, 

fi lozofi e a regionální historie. Setkali jsme se 

s vynikající úrovní všech přednášejících a na-

vzájem jsme navázali nová přátelství. 

Touha po vzdělání neodchází s věkem. Na-

opak. Jak věděla již v 19. století významná 

rodačka ze Zdislavic, spisovatelka Marie von 

Ebner Eschenbach: „Člověk zůstává mladý, 

pokud je ještě schopen učit se, získávat nové 

vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

Svatava Mášová
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Tradice jarmarků 

lidových řemesel 

v Kroměříži

Již několik let se konají na Velkém náměstí 

v Kroměříži jarmarky. Tradičně se opakova-

ly většinou čtyřikrát do roka – v měsíci břez-

nu velikonoční, v červnu byl jarmark spojen 

s oslavami zápisu Arcibiskupského zámku a 

obou zahrad na Listinu světového kulturní-

ho a přírodního dědictví UNESCO, dožínko-

vý jarmark u příležitosti Krajských dožínek 

Zlínského kraje na přelomu srpna a září, po-

sledním byl potom jarmark mikulášsko-před-

vánoční v listopadu. Původně byly jarmarky 

pouze jednodenní.

Postupem času se však staly poměrně ob-

líbenou atrakcí nejen pro obyvatele města 

Kroměříže a širokého okolí, ale také pro sa-

motné prodejce.

Z důvodu zvýšení atraktivity i kvality těch-

to akcí a samozřejmě také z důvodu přilákat 

do našeho krásného města více návštěvníků 

došlo k několika změnám.

Prvním krokem bylo zlepšení kvality pro-

dávaného zboží a v podstatě snaha postup-

ně vyměnit prodejce. Na stáncích se dnes 

většinou již neprodávají levné výrobky při-

vezené z asijských zemí. Název současných 

jarmarků se změnil na „jarmark lidových ře-

mesel“ a podařilo se navázat kontakty pří-

mo s řemeslníky-výrobci z Čech, Moravy i 

Slovenska, kteří k nám rádi jezdí prodávat 

své zboží. Je sice pravda, že výrobky jsou 

možná o něco dražší než asijské zboží pro-

dávané v běžných obchodech ve městě. Ale 

každý občan by měl určitě ocenit kvalitu vý-

robku, často i jeho jedinečnost (protože kaž-

dý kus je originál, nejedná se o sériovou vý-

robu) a samozřejmě zručnost „šikovných 

českých ručiček“.

Druhou změnou, ke které došlo v loň-

ském roce, bylo prodloužení jarmarků na 

dva dny. Obyvatelům z širokého okolí Kro-

měříže se tak zvýšila možnost návštěvy akcí 

a samozřejmě je to výhodnější také pro pro-

dejce z Čech nebo Slovenska, kterým se tře-

ba nevyplatilo k nám cestovat pouze na je-

den den.

Pro poměrně velkou oblíbenost a návštěv-

nost jarmarků jsme v letošním roce připravi-

li další změnu – rozšíření termínů. K původ-

ním čtyřem dvoudenním jarmarkům jsme 

přidali ještě další tři jednodenní (páteční) 

jarmarky s určitým tematickým zaměřením.  

V letošním roce se budou konat ještě ná-

sledující jarmarky lidových řemesel:

2. července  -  Hrnčířské a keramické trhy

6. srpna  -  Jarmark ručních prací, šperků 

a bižuterie

3. – 4. září  -  Dožínkový jarmark

1. října  -  Jarmark slovenských a polských 

řemeslníků (byl připraven ve spolupráci 

s našimi partnerskými městy – Nitra a Pie-

kary Slaskie)

25. – 26. listopadu  -  Mikulášsko-předvá-

noční jarmark

V příštím roce se budou témata jarmarků 

postupně obměňovat – připravujeme např. 

na jaro jarmark květinový pro zahrádkáře, 

dále pak jarmark s dřevařskými výrobky (vše 

od hraček přes kuchyňské potřeby až po 

umělecké řezbářství) atd.

Doufáme, že tak uspokojíme každého ná-

vštěvníka našich jarmarků.

Libuše Rajmišová, 

odborná referentka pro cestovní ruch
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Horizont najdete 

v Kroměříži

BUDOVA NA MÁNESOVĚ ULICI 

NAŠLA NOVÉ VYUŽITÍ

Zařízení Horizont Kroměříž tvoří součást 

obecně prospěšné společnosti Centrum 

služeb postiženým Zlín, které je nestát-

ní neziskovou organizací. Hlavní činností 

společnosti je poskytování sociálních slu-

žeb lidem s duševním onemocněním,“ při-

blížil nám účel zařízení u příležitosti Dne 

otevřených dveří na Mánesově ulici v Kro-

měříži ředitel Centra služeb postiženým 

Zlín Mgr. Milan Antoš. „Služby poskytuje-

me bezplatně, podmínkou pro jejich vyu-

žívání je doporučení ošetřujícího psychiat-

ra, popř. psychologa,“ dodal. 

Zařízení Horizont Kroměříž funguje 

v rámci projektu „Poskytování služeb so-

ciální prevence ve Zlínském kraji“ od za-

čátku roku 2010. Tento projekt je spolu-

fi nancován Evropským sociálním fondem 

prostřednictvím operačního programu lid-

ské zdroje a zaměstnanost a státním roz-

počtem ČR. Ambulantní služby jsou po-

skytovány v zařízení ve všedních dnech. 

Uživatelé mají možnost si vybrat progra-

my ze vzdělávacích aktivit (práce na PC, 

trénink paměti, nácvik péče o domácnost, 

obsluha spotřebičů apod.), pracovní tera-

pie a rehabilitace (výroba keramiky, ple-

tení košíků, šití, výroba šperků, práce na 

zahradě), sociální poradenství (řešení fi -

nančních potíží, pomoc při hledání za-

městnání, řešení vztahových problémů) 

nebo pohybové aktivity. V chráněné díl-

ně v přízemí klienti vyrábějí glycerinová 

mýdla, dekorativní svíčky nebo ozdobné 

obaly. 

V květnu se zařízení přestěhovalo z uli-

ce Gorkého do bývalé praktické školy na 

Mánesově ulici. „K získání nového objek-

tu nám významně pomohlo město Kromě-

říž, jehož úsilí si velmi vážíme,“ zdůraznil 

Milan Antoš. 

M. Karásek 

Ve cvičném bytě se klienti Horizontu učí, 

jak pečovat o domácnost a jak se pohybo-

vat v kuchyni.

Vedoucí zařízení ing. Věra Vájová ukazuje 

vybavení PC, na nichž probíhají vzděláva-

cí aktivity.

Foto: -kam-
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JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz 

KONCERT Y

HUDBA V ZAHRADÁCH A ZÁMKU 

KROMĚŘÍŽ 2010 

 Středa 7. července v 19.30 h – Hudební 

obětina a Umění fugy. Musica Florea, diri-

gent M. Štryncl. Chrám sv. Mořice Kromě-

říž.

 Středa 14. července v 19.30 h – Filharmo-

nie B. Martinů Zlín. Diriguje Tomáš Netopil, 

sólo housle Z. Svozil. Sněmovní sál Arcibis-

kupského zámku Kroměříž. 

 Středa 21. července v 19.30 h – Oheň a 

vášeň v anglické loutnové písni – barokní 

písňová tvorba. Rotunda v Květné zahradě 

v Kroměříži. 

 Čtvrtek 29. července v 19.30 h – Vivat Mo-

zart – slavné skladby a árie W. A. Mozarta. 

Moravská fi lharmonie Olomouc, diriguje P. 

Šumník. Sněmovní sál Arcibiskupského zám-

ku Kroměříž. 

 Neděle 1. srpna v 19.30 h – Suffolk Youth 

Wind Band (Anglie). Studentský zahranič-

ní orchestr. Sněmovní sál Arcibiskupského 

zámku Kroměříž. 

 Sobota 14. srpna v 19.30 h – Orchestre 

des Jeunes de la Suisse Romande (Švýcar-

sko). Studentský zahraniční orchestr. Sně-

movní sál Arcibiskupského zámku Kroměříž. 

počasí, zahrádka Klubu Starý pivovar v Kro-

měříži. 

 Čtvrtek 29. července v 18 h – ACADEMIC 

JAZZ BAND Přerov – promenádní koncert. 

Velké náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 29. července v 19 h – Katarína 

Koščová s kapelou. Vítězka slovenské Su-

perStar. Za špatného počasí se koná v klubu. 

Zahrádka Klubu Starý pivovar v Kroměříži. 

 Čtvrtek 5. srpna v 18 h – TELEGRAF coun-

try & bluegras – promenádní koncert. Velké 

náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 5. srpna v 19 h – BACK SIDE BIG 

BAND – výborný amatérský swing z Prahy. 

Za špatného počasí se koná v klubu. Zahrád-

ka Klubu Starý pivovar v Kroměříži. 

 Čtvrtek 12. srpna v 18 h – HULÍŇANÉ de-

chová hudba – promenádní koncert. Velké 

náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 12. srpna v 19 h – DENEB. Balkán-

ská muzika v provedení pražské kapely. Za 

špatného počasí se koná v klubu. Zahrádka 

Klubu Starý pivovar v Kroměříži. 

 Čtvrtek 19. srpna v 18 h – F-DUR JAZZ 

BAND – promenádní koncert. Velké náměs-

tí Kroměříž.

 Čtvrtek 19. srpna v 19 h – HOT JAZZ. Jazz 

v podání přerovských muzikantů. Jen za 

dobrého počasí, zahrádka Klubu Starý pivo-

var v Kroměříži. 

 Čtvrtek 26. srpna v 18 h – BIG BAND Zlín 

– promenádní koncert. Velké náměstí Kro-

měříž.

 Čtvrtek 26. srpna v 19 h – Bukovinka. 

Mladá folklórní kapela z Bystřice pod Hostý-

nem. Jen za dobrého počasí, zahrádka Klu-

bu Starý pivovar v Kroměříži. 

 Čtvrtek 8. července v 18 h – STANLEY´S 

DIXIE STREET BAND – promenádní koncert 

„a la 20. léta“. Velké náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 8. července v 19 h – ZDOUNEČAN-

KA dechová hudba. Za špatného počasí se 

koná v klubu. Zahrádka Klubu Starý pivovar 

v Kroměříži. 

 Čtvrtek 15. července v 18 h – Skupina SVÍ-

TÁNÍ Brno – Original Czech Music – prome-

nádní koncert. Velké náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 22. července v 18 h – ZDOUNE-

ČANKA dechová hudba – promenádní kon-

cert. Velké náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 22. července v 19 h – JAZZ ZUBS 

– zlínská jazzová formace. Jen za dobrého 

 Úterý 13. července v 16.45 h - Hudební vi-

zitka na vernisáži Emílie Rudolfové, členky 

SPVUK. Kavárna Slavia Kroměříž. 

´
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VÝSTAVY

 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. 

 Salvador Dalí: Božský komediant. Ilustra-

ce k Dantově Božské komedii – 103 grafi k, 

plastiky, grafi ka, malované talíře a světově 

proslulé fotografi e Václava Chocholy, kte-

rý Dalího fotografoval v roce 1969. Výstava 

potrvá od 20. května do 15. srpna. Galerie 

v podloubí Muzea Kroměřížska. 

 Soumrak zemské hotovosti. Výstroj a vý-

zbroj žoldnéřských vojsk v 16. a 17. století. Vý-

stava potrvá do 29. srpna. Zámek Chropyně. 

 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.

 Renata Klogner Štolbová – akademická 

malířka vystavuje obrazy inspirované poby-

tem na Sardinii. Výstava potrvá do 3. září. 

Arcibiskupský zámek v Kroměříži. 

 Fotografi e kroměřížských památností – 

Domy, budovy a podobně aneb Pocta Wil-

helmu Sonntagovi.  Mezi 169 vystavenými 

fotografi emi je několik původních sním-

ků z ateliéru Wilhelma Sonntaga. Nejstarší 

zvětšenina pochází z roku 1884. Výstava se 

uskuteční v Malé galerii Muzea Kroměřížska 

do 12. září. 

 Skotsko – autorská výstava fotografa 

Ivana Anderleho. Výstava potrvá do 31. 

července. Galerie SCÉNA při Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Ida Saudková – fotografi e. Velká výstava 

fotografky představí její klasické černobílé 

aranžované portréty z několika cyklů. Ver-

nisáž 24. srpna v 17 h, úvodní slovo Vladi-

mír Franz. Výstava potrvá do 19. září. Galeri 

v podloubí Muzea Kroměřížska.

 Sto let Nemocnice v Kroměříži. Vernisáž 

2. září. Výstava potrvá do 26. září. Výstavní 

síň Portál Muzea Kroměřížska. 

 Výstava soch současných výtvarníků. Při-

pravilo GET ART!, o.s. Výstava potrvá do 15. 

září. Květná zahrada v Kroměříži.

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. 

Agentura Kinoathény http://www.kino-

nadsklepi.cz/

 1. – 4. července – Ženy v pokušení - česká 

komedie. Jen v 19.30 h. 

 1. – 7. července – Toy Story 3: Příběh hra-

ček – americká animovaná dobrodružná ko-

medie. Jen v 17 h. 

 5. – 7. července – Exmanželka za odměnu 

– americká akční komedie. 

 8. – 11. července – Twilight Sága: Zatmě-

ní – americký romantický fantasy horor. 

V 17 a 19.30 h. 

 12. – 14. července – To byl zítra fl ám – 

americká bláznivá komedie. V 17 a 19.30 h. 

 15. – 18. července – Kouzelná chůva a vel-

ký třesk – rodinná komedie z produkce Vel-

ké Británie a USA. Česká verze. Jen v 17 h.

 15. – 18. července – Zelená zóna – americ-

ký thriller. Jen v 19.30 h.

 19. – 21. července – Shrek: Zvonec a ko-

nec – americká animovaná komedie. Česká 

verze. Jen v 17 h.

KINO NADSKLEPÍ
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Knihovna Kroměřížska 

půjčuje i deštníky

Myslíte si, že se jedná o legraci? Ani ná-

hodou. Je to nová služba pro naše čtenáře. 

Deštník si můžete zdarma půjčit v oddělení 

pro dospělé na nezbytně nutnou dobu. Le-

tošní deštivé počasí si zavedení této služby 

přímo vyžaduje. Kromě toho máte možnost 

si za 4 Kč zakoupit igelitovou tašku s logem 

knihovny.

 19. – 21. července – Rozchod – francouz-

ské drama. Jen v 19.30 h.

 22. – 25. července – Predátoři – americký 

sci-fi  thriller. V 17 a 19.30 h.

 26. – 28. července – Kung Fu Kyborg – 

akční sci-fi  komedie z produkce Hong Kong, 

Čína. Jen v 17 h.

 26. – 28. července – Muž ve stínu – 

britsko-francouzsko-německý thriller. Jen 

v 19.30 h.

 29. – 31. července, 1. srpna – Kick – Ass – 

americká akční komedie. V 17 a 19.30 h.

 2. – 4. srpna – Záložní plán – americká ro-

mantická komedie. V 17 a 19.30 h.

 5. – 8. srpna – Vrahouni – americká letní 

komedie. V 17 a 19.30 h.

Od 9. do 22. srpna – KINOPRÁZDNINY

 23. – 25. srpna – Solomon Kane – fran-

couzsko–česká dobrodružná fantasy. V 17 

a 19.30 h.

 26. 29. srpna – Chlupatá odplata – ame-

rická komedie. Jen v 17 h.

 26. – 29. srpna – Nejlepší z Brooklynu – 

americký akční thriller. Jen v 19.30 h.

 30. – 31. srpna, 1. září – Kuky se vrací – 

loutkový fi lm Jana Svěráka. Jen v 17 h.

 30. – 31. srpna, 1. září – Užívej, co to jde – 

americko-francouzská komedie. Jen v 19.30 h.

 2. – 8. září – A – team – americká akční 

komedie. Jen v 17 h.

 2. – 5. září – Počátek – americký mysteri-

ózní sci-fi  thriller. Jen v 19.30 h.

KINO MLADÝCH v červenci a srpnu nehraje.

Filmy pro cyklus Večery náročného diváka 

se v červenci a srpnu nepromítají.

Komorní předplatné 
– Malá scéna Domu kultury, 

říjen – prosince 2010 

 17. říjen v 19 h – Daniela Zbytovská: 

NEBE? Uvádí asketické divadlo MALÉhRY 

Brno. 

 10. listopadu v 19 h – Janka Ryšánek 

Schmiedtová: BFRIDY KAHLO. Uvádí Měst-

ské divadlo Zlín, Studio Z. 

 9. prosince v 19 h – Marie Jones: Plný 

kapsy šutrů. Uvádí Divadlo Rokoko Praha. 

Prázdninový provoz 

v knihovně

Oddělení pro dospělé a hudební: Po 10-

17 h; Út 12 – 17 h; St. 10 – 17 h; Čt 12 – 17 h; 

Pá 10 – 17 h.

Oddělení pro mládež: Po 12 – 17 h; Út 12 

– 17 h; St 12 – 17 h; Čt zavřeno; Pá 12 – 17 h.

Sobotní provoz je o prázdninách zrušen. 

Ve dnech 26. 7. – 8. 8. bude knihovna uza-

vřena. 



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC-SRPEN 2010

21

Dvorky a dvorečky

Nečekaný zájem projevili občané našeho 

města o protiraketový kryt, který je vybu-

dován pod objektem Knihovny Kroměříž-

ska. Naplánovali jsme 3 návštěvy od 10.00 

hod., což bohužel nebylo na plakátech uve-

deno, bylo pouze v malých brožurkách. Při-

šly však necelé tři stovky občanů. Náš pan ři-

dič a správce se ujal průvodcovství, ale nikdo 

z nás netušil, že bude provádět tolik zájem-

ců. Řada občanů čekala trpělivě, až se na ně 

dostane. Váš zájem předčil naše očekávání.  

PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka

Američtí knihovníci opět 

u nás na návštěvě

Naši kolegové z USA  nás opět navštívili. 

Vedla je paní profesorka Barbara M. Wilde-

Poradna České obchodní 

inspekce funguje o prázd-

ninách bez omezení

Obecní živnostenský úřad v Kroměříži a 

Česká obchodní inspekce informují, že po-

radna České obchodní inspekce při Obecním 

živnostenském úřadu v Kroměříži bude fun-

govat i v době letních prázdnin bez omeze-

ní. Poradenské dny jsou tedy stanoveny pro 

3. čtvrtletí 2010 následovně:

Středy v lichých týdnech v době od 8 do 

15 hodin. (Konkrétně 7. a 21. července, 4. a 

18. srpna, 1. , 15.  a 29. září 2010).

Poradna sídlí nadále v prostorách Obecní-

ho živnostenského úřadu na adrese Husovo 

nám. 23, Kroměříž.

Mimo řešení běžných spotřebitelských 

problémů je v rámci poradny možné v sou-

časnosti získat rovněž informace o úpravách 

spotřebitelské legislativy, které nabývají 

účinnost od 1. srpna  2010, a dále o nálezu 

Ústavního soudu III.ÚS 2983/08 ze dne 10. 

11. 2009, týkajícího se problematiky spotře-

bitelských reklamací.

muth,PhD., z univerzity ze Severní Karolíny, 

která má již dlouholetou spolupráci s Karlo-

vou univerzitou. Tentokrát skupina byla vel-

mi početná (25) a zajímali se o všechno, co 

české knihovnictví našim čtenářům nabízí. 

A bylo toho opravdu hodně, takže málem 

nestihli oběd. Skutečně máme co ukázat, 

máme se čím pochlubit. Závěrem prohlídky 

jsme navštívili i Centrum celoživotního učení 

a protiraketový kryt. Ten je samozřejmě za-

ujal.  Jedna americká kolegyně mi pak řekla: 

„Ten kryt vás chránil vlastně proti nám!“ No 

a já si pomyslela proč, když máme tolik spo-

lečných profesních zájmů a obyčejných lid-

ských starostí a radostí. A tato věta už ve 

mně zůstane navždy.

PhDr. Šárka Kašpárková 
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Vzácný portál v sakristii kostela sv. Mořice, 

datovaný MDLXXXII.           Foto: -kam- 

Otevřené brány 

sakrálních památek

Po loňském pilotním ročníku, kdy bylo 

zkušebně v průvodcovském režimu otevře-

no devět kostelů, se Zlínský kraj na základě 

překvapivě velkého zájmu návštěvníků roz-

hodl v projektu nejen pokračovat, ale rozší-

řit jej o dalších devět míst. „Naším cílem je 

zvýšit informovanost obyvatel a návštěvní-

ků o duchovní historii kraje a zároveň pů-

sobit v oblasti poznávací, estetické i etické. 

Současně jde o vznik uceleného informač-

ního systému v oblasti církevních památek 

a jeho zapojení do širších aktivit cestovního 

ruchu,“ přiblížil situaci náměstek hejtmana 

pro kulturu, cestovní ruch a církve Jindřich 

Ondruš.

Potřeba průvodců s sebou přinesla vznik 

několika desítek pracovních míst především 

pro znevýhodněné skupiny uchazečů o za-

městnání. Na úhradu jejich mezd přispěl 

Zlínský kraj částkou 310 tisíc korun.

V Kroměříži jsou do projektu Otevřené 

brány zapojeny kostel sv. Mořice, který si 

připomíná 750. výročí svého založení. a kos-

tel sv. Jana Křtitele. 

-re- 

Noc kostelů zahájily 

chrámové zvony

Noc kostelů byla pozváním všech lidí dob-

ré vůle ke společnému setkání a k objevová-

ní krásy křesťanských výtvarných i architekto-

nických pokladů. Hlahol zvonů krátce před 

18. hodinou zahájil první ročník Noci koste-

lů, který připravily v pátek 28. května město 

Kroměříž a církve působící na území města.

Po zahájení programu v chrámu sv. Mo-

řice, to je májové pobožnosti a vystoupe-

ní dětských pěveckých souborů, promluvil 

k přítomným starosta města Miloš Malý a 

probošt kolegiátního kostela sv. Mořice Jo-

sef Říha. V každém z devíti otevřených kos-

Foto: -kam-



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC-SRPEN 2010

23

telů, kaplí nebo sborů byl pro návštěvníky 

připravený bohatý program, který trval až 

do 23. hodiny.

Program Noci kostelů byl skutečně pest-

rý. Návštěvníci si mohli prohlédnout interié-

ry, převážně formou exkurze komentované 

zasvěcenými odborníky. V kostele sv. Mořice 

hovořil o 750 leté historii chrámu a kolegiát-

ní kapituly historik Muzea Kroměřížska Petr 

Pálka. Hosté mohli listovat starými kronika-

mi, matrikami, prohlédli si liturgická roucha, 

varhany, popřípadě sakristie. Milou součástí 

se staly mnohé koncerty ať dětských sborů, 

nebo varhanní hudby. Zvláštní kouzlo měl 

výstup na věž kostela bl. P. Marie. 

Noc kostelů naplnila svou ideu – vyjádři-

la obdiv lidem, kteří chrámy stavěli a zdobi-

li, i těm, kteří dnes o ně pečují a chtějí se po- 

chlubit svými dovednostmi. 

M. Karásek 

Koncertem oslavili výročí 

Letošní rok je rokem, ve kterém společ-

ně oslavujeme 750. výročí  založení kolegi-

átního kostela sv. Mořice v Kroměříži. Svým 

koncertem  přispělo k oslavám  i Akade-

mické pěvecké sdružení Moravan z Brna. 

Koncert se uskutečnil v neděli 30. května 

v kostele sv. Jana Křtitele a byl také vzpo-

mínkou na zakladatele  pěveckého sdruže-

ní prof. J. Veselku.

Foto: -kam-

Božský komediant 

v Kroměříži

Dílo světově proslulého surrealisty Salva-

dora Dalího vystavuje v Galerii v podloubí 

Muzeum Kroměřížska. Návštěvníkům nabízí 

soubor stovku originálních ilustrací k Danto-

vě Božské komedii. Keramické malované ta-

líře, kachle s námětem koní, grafi ka a bron-

zové plastiky tvoří druhou stovku unikátních 

exponátů.  Kolekci doplňují velkoformátové 

fotografi e Václava Chocholy, jež pořídil v ro-

ce 1969 v Dalího hotelovém pokoji v Paříži. 

Výstava potrvá do 15. srpna. 

-kam-

Foto: -kam-
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Kurzy českého znakového 

jazyka v Kroměříži

Stejně jako v minulých letech se i tyto 

prázdniny bude v Kroměříži konat 5den-

ní intenzivní kurz českého znakového jazy-

ka. Kurz je pořádaný organizací 3Dimenze, 

která působí nejen v Kroměříži, ale i v Uher-

ském Hradišti a Zlíně. Úkolem 3Dimenze je 

šířit informace o komunitě neslyšících, jejich 

jazyce a kultuře a seznámit tak veřejnost 

s problematikou neslyšících, informovat o 

problémech jazykových a dalších jevech sou-

visejících s komunitou neslyšících. V organi-

zaci působí nejen neslyšící, ale i slyšící, kteří 

podporují snahu zlepšit povědomí o neslyší-

cích, a tím zrušit veškeré komunikační barié-

ry a předsudky.

3Dimenze aktivně spolupracuje s partner-

skými organizacemi Pevnost, Trojrozměr a 

budoucí Bezhran. Tyto organizace se také 

zabývají výukou českého znakového jazy-

ka. Jejich společným cílem do budoucna 

je postupné odstranění veškerých bariér a 

diskriminací, které existují mezi slyšící a ne-

slyšící společností. 3Dimenze spolupracuje 

s Univerzitou Tomáše Bati a také s českou 

komorou tlumočníků českého znakového 

jazyka, pro které pořádá vzdělávací kurzy 

pro překladatele a tlumočníky.

Kurzy pořádané 3Dimenzí a brněnským 

Trojrozměrem jsou jediné na Moravě, kde 

se vyučuje čistě český znakový jazyk a kte-

ré vedou neslyšící lektoři. Nejen pro účast-

níky 5denního intenzivního kurzu je v září 

2010 připraven 5měsíční kurz, který získal 

od MŠMT akreditaci. 

Věříme, že kurzy budou pro účastníky ne-

jen přínosem, ale i zábavou, která je přene-

se do světa ticha. Kurzy budou probíhat na 

Střední škole hotelové a služeb Na Lindov-

ce v termínech 12.7. - 16.7. 2010 a 23.8. -

27.8.2010.

Více informací naleznete na www.3di-

menze.net 

Naučte se jazyk, který mluvíte rukama a 

posloucháte očima! 

Martin Kulda

Knihovna Kroměřížska 

doporučuje z knižních 

novinek

Irena Brežná: Nejlepší ze všech světů

„Není lehké žít ve šťastné zemi. Štěstí se 

může kdykoli rozbít a někoho za to potres-

tají,“ říká mladičká Jana, jejíž matka zmize-

la ve vězení a otec, právník, musí v montér-

kách stavět mosty. Bravurně zvládnutým 

naivistickým stylem zachytila autorka začát-

ky dívčího dospívání v atmosféře slovenské-

ho maloměsta na konci 50. let. 

John Updike: Vdovy z Eastwicku

Alexandra, Jane a Sukie, protagonistky 

Updikeova úspěšného románu Čarodějky z 

Eastwicku a stejnomenné fi lmové adaptace, 

se po více než třiceti letech znovu vracejí na 

scénu svých rejdů.

Wolfgang Behringer: Kulturní dějiny kli-

matu – Od doby ledové po globální otep-

lování

Jak ovlivnilo klima osudy lidského druhu? 

Nakolik rozhodovaly výkyvy klimatu o způ-
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sobu života a kultuře našich předků? Napí-

navá cesta dějinami, která nám odkrývá vše 

podstatné, co bychom měli vědět o někdej-

ších změnách klimatu a jejich kulturních dů-

sledcích od holocénu po 21. století.

Pavel Kosatík: Manželky prezidentů – de-

set žen z hradu

Ve dvanácti kapitolách této knihy vypráví 

autor životní příběhy manželek všech česko-

slovenských i českých prezidentů: osmi, kte-

ré stály po boku svých mužů v prezidentské 

funkci, a dvou, které se jejich nástupu do 

prezidentského úřadu nedožily.

Toušlová, Podhorský, Maršál: Toulavá ka-

mera 10

Knižní zpracování oblíbeného televizního 

pořadu Toulavá kamera.

Další knižní novinky a tituly najdete v naší 

knihovně nebo na www.knihkm.cz  

Otilie Demelová 

– Šuterová jubilující

Dne 31. července 2010 se dožívá význam-

ného životního jubilea kroměřížská rodač-

ka, dlouholetá členka Švabinského kruhu 

přátel výtvarného umění, akademická so-

chařka Otilie Demelová – Šuterová. I přesto, 

že v současné době žije a pracuje ve Zlíně, 

do míst, která jsou spojena s jejím dětstvím, 

se ráda vrací po celý svůj bohatý tvůrčí život 

– a snad i pro inspiraci. V devadesátých le-

tech minulého století zde krátkou dobu do-

konce vyučovala. Její  samostatnou výstavu 

jsme měli příležitost v Kroměříži navštívit 

naposled v roce 2000. 

Typickým znakem autorčiny tvorby jsou 

ruce symbolizující naše obavy, prosby, po-

koru i touhu. Inspirací její sochařské tvorby 

je vnitřní potřeba vyjádřit tímto způsobem 

vlastní osobní prožitky, vjemy a reakce. Najít 

člověka v sobě a svět v člověku. Tyto pocity 

jsou ostatně námětem i pro její perokresby. 

Součástí inspiračních zdrojů se stal i „Svět 

víry“. V posledních letech proto vytvořila 

řadu děl právě se sakrální tematikou. Výjim-

kou tohoto období byla plastika s názvem 

„Přesvědčení“ pro civilní památník PTP, kte-

rý je od roku 2002 umístěn právě zde, v Kro-

měříži, na Husově náměstí.

A k čemu se oslavenkyně uchyluje nejra-

ději, když zrovna netvoří? K běžným, pros-

tým věcem. Miluje hudbu a cestování … A 

také rodinu a dobré mezilidské vztahy.

Blahopřejeme!

Švabinského kruh 

přátel výtvarného umění
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Výstava 

Vladimíra Židlického 

v Galerii Orlovna

Na padesát uměleckých fotografi í světově 

uznávaného fotografa Vladimíra Židlického 

vystavuje až do 12. července Galerie Orlov-

na. Tvorba autora z posledního období a ka-

talogy jeho výjimečného díla jsou k vidění 

nejen v Kroměříži, ale například ve Švýcar-

sku, Francii a Petrohradu. 

-kam-

Fotografi e kroměřížských 

památností

V Malé galerii Muzea Kroměřížska pro-

běhla vernisáž historických snímků Kromě-

říže vybraných z fotoarchivu muzea. Mezi 

169 vystavenými fotografi emi je několik pů-

vodních snímků z vyhlášeného ateliéru Wil-

helma Sonntaga. Vůbec nejstarší zvětšenina 

pochází z roku 1884.

Výstava unikátních snímků nabízí pohledy 

na stavby, jež patřily ke Kroměříži, ale v poz-

Vernisáže v Galerii Orlovna se 7. června zú-

častnil i autor snímků Vladimír Židlický.

Foto: -kam-

Úspěšná sezóna

Letos opět proběhly soutěže pro žáky zá-

kladních a středních škol našeho regionu o 

postup na Wolkrův Prostějov v uměleckém 

přednesu -  a ve zpěvu hanáckých písní „O 

hanáckyho kohóta“. Soutěž pořádal Dům 

kultury Kroměříž a Rada amatérské umě-

lecké činnosti. Úroveň jednotlivců byla velmi 

dobrá.Bylo vidět,že se soutěžící za pomoci 

svých učitelů svědomitě připravují. V soutě-

ži Svátek poezie soutěžilo 11 dětí ze základ-

ních škol. Nejslabší účast měla soutěž WP 

2011 a soutěž ve zpěvu hanáckých písní „O 

hanáckyho kohóta“. Je škoda,že z kroměříž-

ských škol bylo tak málo přihlášených.

A jak jsme se umístili v krajských kolech? 

Recitace žáků ZŠ v Uherském Hradišti:

2. kategorie - 1. místo Markéta Ovečko-

vá, ZŠ Zachar Kroměříž - postup na národní 

přehlídku; 4. kategorie - čestné uznání Bar-

bora Úlehlová, Církevní ZŠ, Kroměříž, čest-

né uznání Kateřina Vejrostová, Gymnázium 

Holešov.

V soutěži divadelních souborů zde získala 

čestné uznání ZŠ Komenského, Kroměříž.

„O hanáckyho kohóta“ - Prostějov - zpěv 

lidových písní: 1. kategorie - 3. místo Tade-

áš Sochor, Hradisko; 2. kategorie - 1. místo 

Aneta Trněná, Holešov - postup na národ-

ní přehlídku.

Soutěž ve zpěvu valašských písní ve Valaš-

ských Kloboukách 1. místo Aneta Trněná, 

Holešov - postup na národní přehlídku.

Poděkování patří Domu kultury Kroměříž 

a  Zoře Justinové za pomoc při organizová-

ní soutěží, členům porot a všem učitelům za 

přípravu dětí.

Josef Olišar
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Unikátní výstavou nás provedl jeí kurátor 

Josef Ščotka.            Foto: -kam-

dějších letech byly zrekonstruovány, nebo 

zcela zmizely, například zelárna, myslivna 

Zachar, sportovní areál Haná, mosty přes 

Moravu nebo Brandova kavárna na Velkém 

náměstí. Poprvé je tu k vidění snímek inte-

riéru židovské synagogy. „Výstava historic-

kých snímků města nemá svým rozsahem i 

obsahem v Kroměříži obdoby,“ uvedl v úvo-

du ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský.

-kam- 

Hudební dárek 

pro kostel i pro UNESCO

Hudební dárek nadělili 10. června večer 

v kostele sv. Mořice Kroměřížský komorní 

orchestr s dirigentem Jiřím Novákem, sop-

ranistkou Nao Higano z Japonska, baryto-

nistou Romanem Hozou a Sborem konzer-

vatoře P. J. Vejvanovského se sbormistryní 

Lenkou Poláškovou k výročí jeho založení. 

Záštitu nad koncertem Musica Pro Festo 

Ecclesiae Sancti Mauritii převzal ministr kul-

tury ČR Václav Riedlbauch, pořádal jej Klub 

UNESCO Kroměříž. V úvodu přečetla před-

sedkyně Klubu UNESCO MUDr. Eva Nováko-

vá omluvný dopis ministra, který litoval, že 

se ke své lítosti osobně nemůže mimořádné-

ho koncertu zúčastnit.

Zazněly duchovní skladby, jež se nacháze-

jí v zámeckém hudebním archivu, převážně 

autorů, kteří přímo působili v biskupských 

službách a plnili také svou nezanedbatel-

nou roli hudebního provozu právě v koste-

le sv. Mořice, nebo skladatelů, jejichž hud-

ba se zde těšila velkému zájmu. V programu 

zazněla duchovní díla P. J. Vejvanovského, 

J. H. Schmelzera, H. I. F. Bibera, G. Carissimi-

ho, M. Hantkeho a F. Götze. Skladby, které 

v tomto chrámu zněly v XVII. a XVIII. století, 

okouzlily i současného posluchače svou svě-

ží melodičností, jíž dodal patřičný lesk zpěv 

obou sólistů.

-kam-

Foto: -kam-
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KALENDÁŘ

»JUBILEA » SVÁTKY «» UDÁLOSTI «

» VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

1. července 1890

 se narodil v Kroměříži Rudolf Jílovský, di-

vadelní herec–kabaretiér, zpěvák, naklada-

telský pracovník. Spoluzakladatel pražského 

kabaretu Červená sedma; v té době byl ved-

le Hašlera nejpopulárnějším lidovým zpěvá-

kem. Pracoval v nakladatelstvích Orbis, Fran-

tišek Borový a Aventinum, zastával místo 

ředitele knihkupecké společnosti Česká ex-

pedice. Po únoru 1948 emigroval do Spoje-

ných států amerických, kde působil v redak-

ci Svobodné  Evropy. Zemřel 10. června 1954 

v New Yorku.     

2. července 1910

se narodil v Novém Jičíně Karel Kryl, tis-

kař, typograf, vydavatel; otec písničkáře a 

básníka Karla Kryla. Společně s bratrem Jo-

sefem pracoval v knihtiskárně Kryl & Scotti, 

kterou jeho otec přestěhoval (1939) z Nové-

ho Jičína do Kroměříže. Podílel se na reali-

zaci bibliofi lií a knih s výrazným výtvarným 

řešením a dokonalým tiskem. Činnost tiskár-

ny byla ukončena v roce 1948, z Kroměříže 

se rodina odstěhovala koncem padesátých 

let. Zemřel 23. března 1971 v Odrách na No-

vojičínsku.  

6. července 1950

zemřel v Kroměříži Eugen Třasoň, peda-

gog, hudebník–dirigent, sbormistr, orga-

nizátor. Maturoval na učitelském ústavu v 

rodném městě, kde byl žákem Ferdinanda 

Vacha. Hudební teorii pak studoval u Jaro-

slava Kvapila v Brně. Byl členem Pěveckého 

sdružení moravských učitelů a dirigentem 

pěveckého spolku Moravan. S tímto sbo-

rem nastudoval díla klasická, ale také reper-

toár prezentující tvorbu Emila Axmana, Leo-

še Janáčka aj. Pozornost věnoval i světovým 

skladatelům (Bach, Beethoven, Händl, Mo-

zart), využíval kroměřížský zámecký hudeb-

ní archiv. Narozen 20. července 1886 v Kro-

měříži.   

9. července 1905 

se narodil v Jarohněvicích František Při-

kryl, výtvarník–grafi k, ilustrátor. Po absol-

vování uměleckoprůmyslové školy v Praze 

pracoval jako reklamní grafi k u fi rmy Baťa 

ve Zlíně. Zároveň se věnoval ilustraci cesto-

pisných vyprávění Ladislava Mikeše Pařízka 

a spolupracoval s cestovateli Jiřím Hanzel- 

kou a Miroslavem Zikmundem, jejichž cesto-

pisy obohatil četnými kresbami. Zemřel 30. 

srpna 1979 ve Zlíně. 

13. července 1915

se narodil v Přerově Vilém Vignati, lékař, 

hudebník–klavírista, skladatel, pedagog. 

Učil na hudební škole v Přerově, řídil Aka-

demické orchestrální sdružení a orchestr 

městské hudební školy. Lékařskou praxi vy-

konával v Luhačovicích, při tom se zabýval 

studiem účinků léčby hudbou. Zemřel 10. 

dubna 1981 v Kroměříži. 

13. července 1945

se narodil v Brně Jiří Skovajsa, hudeb-

ník–klavírista, pedagog. Absolvoval kon-

zervatoř a Janáčkovu akademii múzických 

umění v Brně. Pedagogickou dráhu začínal 

(1967–1977) na konzervatoři v Kroměříži, 

poté byl členem pedagogického sboru na 

JAMU. Uplatnil se jako sólista Státní fi lhar-

monie Brno, často byl zván do porot domá-

cích i zahraničních klavírních soutěží. Zemřel 

28. prosince 2006 v Brně.

22. července 1920 

se narodil v Praze Jiří Kotalík, historik vý-

tvarného umění, publicista–kritik. Zabýval 

se především českým a světovým malířstvím 

19. a 20. století, napsal řadu monografi í, 

studií o českém secesním umění, esejů a 

popularizačních statí. Vytvořil četné expo-

zice Národní galerie (1967–1990  byl jejím 
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ředitelem), zpracoval libreta a katalogy vý-

stav, zasloužil se o prezentaci českosloven-

ského umění v zahraničí. Na kroměřížském 

Arsfi lmu – soutěžní  přehlídce fi lmů o umě-

ní – se podílel prací v porotě, které po něko-

lik ročníků předsedal. Zemřel 26. ledna 1996 

v Praze. 

26. července 1935

zemřel v Kroměříži Karel Cigna, úřed-

ník, hudebník, archivář, organizátor. Zastá-

val post  ředitele kanceláře kroměřížské-

ho okresního soudu, působil jako archivář 

spolku Moravan. Narozen 26. prosince 1855 

v Kojetíně na Přerovsku. 

27. července 1890

se narodil v Kroměříži František Six-

ta, právník, hudebník–klavírista, sbormis-

tr, skladatel. Během působení ve Vídni byl 

členem českého ochotnického orchestru, 

v době výkonu advokátní praxe v Praze 

komponoval hudbu ke sletovým cvičením a 

uplatnil se jako sbormistr pěveckého soubo-

ru Sokola v Praze–Dejvicích. Zemřel 15. květ-

na 1954 v Praze. 

29. července 1985

zemřel v Kroměříži Jan Bartek, duchov-

ní, hudebník – houslista, hornista, dirigent, 

sbormistr. Zakladatel dětského pěveckého 

sboru, aktivní člen Hanácké fi lharmonie. 

Narozen 6. března 1911 v Nivnici. 

30. července 1955

zemřel v Kroměříži Jan Vraštil, duchov-

ní, pedagog, publicista–spisovatel. Kanov-

ník katedrály a rektor kněžského semináře 

v Kroměříži. Autor knih s náboženskou te-

matikou. Narozen 1891.  

11. srpna 1975

zemřel v Novém Městě na Moravě Jaro-

slav Dřímal, historik, archivář, pedagog, pu-

blicista, organizátor. Po maturitě na kromě-

řížském gymnáziu absolvoval vysokoškolské 

studium dějepisu a zeměpisu v Brně, kde 

také zakotvil jako archivář města Brna. Čtyř-

letý studijní pobyt je spojen s Paříží. Četné 

studie publikoval ve Sborníku Matice morav-

ské, autorsky i redakčně se podílel na vzniku 

titulů Brno v minulosti a dnes i Dějiny měs-

ta Brna. Narozen 9. července 1905 v Bezmě-

rově.   

21. srpna 1945 

zemřel v Olomouci František Haderka, pe-

dagog, publicista, pracovník v kultuře. Byl 

(1926–1934) ředitelem gymnázia v Šum-

perku, později též Slovanského gymnázia 

v Olomouci. Autor odborných studií, spolu-

pracovník Lidových novin. Narozen  3. čer-

vence 1886 v Kroměříži. 

22. srpna 1570

se narodil v Madridu ve Španělsku Franti-

šek Ditrichštejn, duchovní–biskup, kardinál; 

politik na dvoře Rudolfa II.; mecenáš umě-

ní. Žil v době velkých změn, sám často udá-

val směr dalšího vývoje, především na Mora-

vě. Na kroměřížský zámek soustředil správu 

olomouckého biskupství, osobně dohlížel 

na úřad manského soudu atd. Zemřel 19. 

září 1636 v Brně.  

22. srpna 1860

se narodil v Kroměříži Rajmund Cejnek, 

publicista–redaktor. Působil jako redaktor 

časopisů vydávaných na Moravě, psal mono-

grafi e věnované významným osobnostem, 

věnoval se historii moravského studentstva 

v Praze. Zemřel 27. srpna 1926 v Praze.   

25. srpna 1875

se narodil v Pravčicích František Bedřich 

Korčián, úředník, hudebník–houslista, skla-

datel, pedagog, publicista. Po maturitě na 

kroměřížském gymnáziu absolvoval hudeb-

ní školu Moravana a tamtéž se stal učitelem 

hry na housle. Jako advokátní úředník a uči-

tel hudby krátce působil také v polském Za-

kopaném. Komponoval skladby pro housle, 

klavír, violoncello, psal pedagogické a meto-

dické příručky. Zemřel 16. dubna 1929 v Kro-

měříži.  

 (ala)
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Opravdu máte na to 

se soudit?

Paní Jana si zakoupila na předvádě-

cí akci konané v salonku místní restaura-

ce přístroj na tišení bolesti kloubů, na je-

hož úhradu současně uzavřela smlouvu o 

poskytnutí spotřebitelského úvěru jednou 

z našich známých úvěrových společností. 

Když ale následně doma zjistila, že obdob-

ný přístroj lze zakoupit v prodejnách zdra-

votnických prostředků mnohem levněji, 

rozhodla se od uzavřených smluv odstou-

pit bez udání důvodu v zákonem stano-

vené 14ti denní lhůtě. To ovšem ještě ne-

tušila, jaké komplikace ji čekají. Úvěrová 

společnost jí totiž sdělila, že splátky úvěru 

musí hradit dle stanoveného splátkového 

kalendáře, dokud prodávající ofi ciálně ne-

potvrdí zrušení uzavřené kupní smlouvy. 

Prodávající ale odmítl odstoupení od kup-

ní smlouvy akceptovat s poukazem, že na 

den konání předváděcí akce měl salonek 

řádně nahlášený u živnostenského úřa-

du jako provozovnu, proto nešlo o prodej 

mimo prostory obvyklé k podnikání doda-

vatele a spotřebitelka tedy nemá právo na 

odstoupení od smlouvy bez udání důvo-

du. Tento jeho názor nezvrátilo ani opač-

né stanovisko získané ze sekretariátu pří-

slušného výboru Evropského parlamentu, 

proto paní Janě asi nezbude, než si buď 

přístroj ponechat, nebo se jít s nejistým 

výsledkem soudit.

Dnes tedy již paní Jana ví, že posezení 

s kamarádkami v cukrárně je mnohem bez-

pečnější a levnější způsob, jak přijít „mezi 

lidi“. Zkušenosti z poraden ČOI ovšem uka-

zují, že je stále ještě hodně těch spotřebi-

telů, zvláště mezi seniory, kteří před dob-

rou radou dávají přednost vlastní špatné 

– a většinou také velmi drahé, zkušenosti. 

Opravdu chcete mezi ně patřit i vy?

Začaly opravy chodníků 

v ulicích města 

a Bezručově parku 

Kroměřížská radnice se pustila do dlou-

ho plánované rekonstrukce Bezručova par-

ku a některých chodníků na sídlišti Slovan 

II. Akce se uskuteční v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje města (IPRM) a k její realiza-

ci dojde v průběhu letošního léta. Půjde o 

jednu z největších letošních investic ve měs-

tě s tím, že na realizaci má město již přislíbe-

nou dotaci ve výši 14,5 milionu korun.

K opravě chodníků v rámci IPRM dochází 

v ulicích Kollárova, Vrchlického, Velehradská, 

Jiráskova a Sokolovská. „Projekt počítá s inves-

ticí přesahující 9,6 milionu korun,“ uvedl ve-

doucí radničního odboru rozvoje Josef Koplík. 

Dalších více než sedm milionů bude stát rekon-

strukce povrchu v Bezručově parku. „Naším cí-

lem je zmenšit rozlohu zpevněných ploch a 

zlepšit využití parku. Je to oblíbené místo ob-

čanů města a rekonstrukci si zaslouží,“ uvedl 

starosta Miloš Malý. „Úpravy parku zahrnují 

položení nových chodníků, vybudování fon-

tánky, umělý povrch na dětském hřišti a pod 

kolotočem. Počítáme také s novými autobu-

sovými zastávkami, plakátovací plochou a sa-

mozřejmě lavičkami a dalším městským mobi-

liářem,“ vysvětlil Josef Koplík. Podle něj bude 

park kvůli stavebním pracím uzavřen do kon-

ce srpna, průchozí bude jen Kotojedská ulice. 

Po stejnou dobu se bude pracovat i na opravě 

chodníků ve jmenovaných ulicích.               -pz- 

Foto: -kam-
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Dopis evropského přátelství

Dubnové vydání čtvrtletníku radnice fran-

couzského Châteaudunu ve formě Dopisu ev-

ropského přátelství přináší opět zajímavé in-

formace. Připomínáme, že bulletin se rozšiřuje 

do partnerských měst Chateaudunu: do Cap-

-de-la-Madeleine v Quebecku v Kanadě, do 

německého Schweinfurtu, španělské Andalu-

sie – Marcheny, do irského Arklow a rovněž 

do Kroměříže, s nímž je přátelské pouto spo-

juje více než čtyřicet let. 

 „Chtěli jsme překvapit naše zahraniční 

přátele a od minulého čísla jsme začali roze-

sílat náš bulletin také v angličtině. Anglicky 

hovořící lidé v něm určitě najdou chyby a „ja-

zykové hrůzy“, ale určitě nám je odpustí. Do 

budoucna možná můžeme snít o tom, že bu-

deme vydávat bulletin v každém jazyce našich 

čtenářů. Samozřejmě každý nadšený Fran-

couz si myslí, že jazyk Molièra je ten nejkrás-

nější, a podivuje se nad tím, že s ním nemůže 

komunikovat také za hranicemi své země.

 Každý jazyk je bohatý, vyjadřuje vlastenec-

tví, vypráví o historii svého národa, o jeho citli-

vosti, zkrátka o jeho duši. A konečně – je tak 

úsměvné učit se cizí jazyky. Zasmějme se tomu 

taky trošku! Například Španělé říkají „esperar“ 

tam, kde Francouz řekne „attendre“ (obojí zna-

mená česky „čekat“, ale pro vysvětlení českému 

čtenáři : ve francouzštině existuje slovo „espé-

rer“ = doufat). No nejsou Španělé optimističtější 

než Francouzi? Nebo další příklad : nerozčilujte 

se, pokud vám v Německu v pekárně nabídnou 

„Baiser“. V němčině toto slovo totiž znamená 

„sněhové pečivo (beze)“, ve francouzštině však 

slůvko „baiser“ znamená „pusa, hubička“.

 Ale pro nás, pro Francouze, je nejtěžší 

čeština, jazyk našich slovanských přátel. Do-

káže nás tolik potrápit. No jen si zkuste vyslo-

vit : „Strč prst skrz krk“! Ale konec přemýšle-

ní, neboť jsem si už teď jistý, že tento úvodník 

bude nepřevoditelný“… Editorial napsal Ge-

rard Charloux, předseda sdružení pro partner-

ská města v Châteaudunu.  

 Tomáš Netopil – velký šéf orchestru Ná-

rodního divadla v Praze a rodák z Kroměříže 

zná Châteaudun. Kdo je tento mladý muž, 

který byl pozván, aby dirigoval operu Lucio Sil-

la na prestižním festivalu v Salzburgu? Jak je 

možné, že je tak málo známý v Česku? Odpo-

věď je jednoduchá – pracuje především v za-

hraničí. Tomáš Netopil dirigoval největší or-

chestr na světě a seznam dalších orchestrů, 

které řídil, by byl velice dlouhý. Češi ho zna-

jí málo, ale obyvatelé našeho města si ho pa-

matují. Bylo to v roce 1988 a měl teprve 13 let, 

když se zúčastnil prázdninové akce u nás.

 Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické 

školy Kroměříž pod vedením Jana Štěpánka 

se zúčastní mezinárodní akce v Tours ve dnech 

31. května – 2. června. Cestou se zastaví a vy-

stoupí také v Châteaudunu. 

 Jako každoročně proběhlo v lednu a úno-

ru v Châteaudunu sčítání obyvatel. Snažíme 

se, abychom měli statistické údaje nejen o po-

čtu obyvatelstva ve městě, ale také jejich cha-

rakteristiku: věk, profese, používání doprav-

ních prostředků, podmínky bydlení apod. 

Výsledky tohoto sčítání nám velice pomáhají 

při různých rozhodováních a tím samozřejmě 

pomáhají také řešit různé problémy ve měs-

tě. Snažíme se, aby měl každý vyhovující byd-

lení (otázka bytové výstavby), aby obyvate-

lé nemuseli dojíždět do škol a za prací mimo 

město (počet míst ve školách, příprava stu-

dentů na budoucí povolání přímo ve městě, 

snižování nebo naopak zvyšování počtu pro-

středků hromadné dopravy atd.). Zkrátka se 

snažíme o to, aby se lidé z našeho města ne-

stěhovali jinam.

 Aktuální počet obyvatel v Châteaudunu 

je 14 402, stále stejný už od roku 2007.

Pro Kroměřížský zpravodaj přeložila 

Libuše Rajmišová
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Starosta ocenil 

basketbalový tým

Krátce po získání titulu Mistr České repub-

liky v kategorii starší minižáci přijal basketba-

lový tým Vlčat s trenéry Jaroslavem a Mirosla-

vou Sigmundovými v obřadní síni kroměřížské 

radnice starosta Miloš Malý. Celému kolektivu 

předal za úspěšnou reprezentaci stříbrnou Pa-

mětní medaili města Kroměříže. Cenu převzal 

trenér Jaroslav Sigmung.                            -kam- 

Porovnání kroměřížského 

a amerického basketbalu

skončilo oslavou této 

krásné kolektivní hry

Den kroměřížského basketbalu 2010, tradič-

ní přehlídka činnosti dětských a mládežnických 

družstev Minibasketbalové a basketbalové 

akademie (MBA), přilákal v sobotu 26. června  

odpoledne do tělocvičny TJ SLAVIA Kromě-

říž nejen rodiče šikovných děvčat a kluků, ale 

i mnoho příznivců basketbalu. Ti pak zaplnili 

hlediště do posledního místa. 

V odpolední části chlapci a děvčata zaujali 

diváky svou hravostí, obratností i driblérským 

uměním a po právu byl jejich bezchybný vý-

kon odměňován uznalým potleskem. V zá-

věru vystoupení předal Mgr. Antonín Kapl, 

předseda ČBF Olomouckého kraje, čtyřem 

družstvům MBA, tj. nejmladším, mladším a 

starším minižákům a „B“ družstvu mladších 

dorostenek diplomy „Přeborník střední Mo-

ravy 2010“ a starším minižačkám diplom za  

1. místo v Poháru střední a severní Moravy.

Ve večerní části bylo na programu mezi-

národní utkání SLAVIA Kroměříž U20 - Niké 

Michigan All Stars U18. Utkání, v němž di-

váci viděli na palubovce v dresu amerického 

družstva i Adama Zavadila, tč. studenta De-

troit Country Day School a odchovance BŠM 

a Slavie Kroměříž, mělo vynikající úroveň.  

Utkání mělo nečekaně vyrovnaný průběh, 

obě družstva se neustále střídala ve vedení. 

Domácí se opírali o vynikající výkon J. Nová-

ka, T. Kadlece (jejich spolupráce byla obdivu-

hodná) a D. Ničajevského. Rozhodující zlom 

přišel až v poslední čtvrtině, kdy domácí tre-

néři dali příležitost i nejmladším hráčům na 

střídačce. Výkon kroměřížských juniorů po-

tvrdil, že oddíl má hráče, kteří po získání zku-

šeností mohou v blízké budoucnosti doplnit 

druholigové družstvo mužů Slavie. Výsledek 

utkání a průběh jednotlivých čtvrtin 98:81 

(14:16, 44:35 a 67:60) ve prospěch americ-

kých středoškoláků předchozí slova jen po-

tvrzuje. Závěrečný potlesk diváků, mezi ni-

miž nechyběl ani starosta města,  potvrdil, 

že Kroměříž byla svědkem svátku basketbalu 

v podání hráčů obou družstev.  

Karel Fleischmann
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Kluci ze Zámoraví vyhráli 

„republiku“

Čtvrtek 10. června 2010, Základní ško-

la Zámoraví, Kroměříž, osm hodin ráno. 

Na dvanáct kluků čekalo ve škole nevída-

né přivítání. Spolužáci rozestoupeni kolem 

schodiště, ve výši obrovský nápis „VÍTÁME 

NAŠE MISTRY“, ze školního rozhlasu zní 

skladba hudební skupiny Queen WE ARE 

THE CHAMPIONS. Následuje přípitek šam-

paňským (samozřejmě dětským)s panem 

ředitelem. Proč ta sláva? Jací to mistři ško-

lu navštívili?

Ve dnech 8.a 9. června proběhlo v Nové 

Pace republikové fi nále žáků čtvrtých a pá-

tých tříd ve vybíjené pod názvem PREVEN-

TAN CUP. Zúčastnilo se šestnáct týmů. Zlín-

ský kraj reprezentovali právě zámoravští 

kluci. Vypravili se z Kroměříže bojovat o to 

nejcennější, republikové zlato.

Nervy a euforie při každém zápase. Ne 

pro kluky. Spíš pro pedagogický dopro-

vod. Hned první den se odehrály tři zápa-

sy. Všechny skončily vítězně. Pak bezesná 

noc. Hoši věděli, že nyní již mohou skončit 

nejhůře devátí. A ráno opět nástup na hra-

cí plochu. Hlavně neprohrát! Kluci po dva 

zápasy drtili svoje protihráče. Třetí zápas 

byl opravdu nervy drásající. Rozhodla až 

po prodloužení „náhlá smrt“. A pak při-

šlo to, v co si nikdo netroufal doufat. Hra 

o první místo. Naši nejdřív prohrávali. Pak 

se ale vzchopili a po odpískání zaznělo to 

nejkrásnější vyjádření rozhodčího: „Mis-

trem republiky ve vybíjené se stává Základ-

ní škola Zámoraví Kroměříž“. 

Co úspěchu předcházelo? Vybíjená je na 

Zámoraví ve velké oblibě. Žáci ve sportov-

ních hrách  pod vedením pana učitele Bub-

ly vybíjenou trénují. Navíc pak místo zlobe-

ní o velké přestávce opět hrají v tělocvičně 

„vybišu“. Učitelé na ně místo kafe dohlíží. 

Ranní družina? Denně se chodí do tělocvič- Foto: archiv školy

ny. Polední přestávka a řádit před školou? 

Pěkně pod dohledem pedagogů na hřiš-

ti... Po veškeré přípravě následuje školní 

výběr, vyhrané městské kolo, okresní kolo, 

krajské kolo a nyní i republika. Kluci, dě-

kujeme!

Kolektiv pedagogických pracovníků 

a spolužáků 

Základní školy Zámoraví, Kroměříž
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Foto: archiv školy Atletické ohlédnutí 

za školním rokem 

2009/2010 

na ZŠ Oskol Kroměříž

Závěr školního roku přímo vybízí k bilan-

cování, k hodnocení, k porovnávání s lety 

minulými. Činíme tak i v naší škole, zhodno-

cením činnosti našeho atletického kroužku. 

Období posledních 5 – 6 let bylo protkáno 

mnoha významnými úspěchy, z nichž nejvý-

še ční druhá místa družstev starších chlapců 

v republikových fi nále atletického čtyřbo-

je 2007, resp. Poháru rozhlasu 2009. V le-

tošním roce jsme na republikové medai-

le sice nedosáhli, ale i tak se nám podařilo 

dosáhnout několika hodnotných výsledků. 

Už počátkem školního roku se naše nově 

vytvořené družstvo starších žaček prosa-

dilo v přespolním běhu, když po vítězství 

v okresním kole dokázalo v krajském kole 

obsadit stříbrnou příčku. Během zimních 

měsíců jsme získali několik cenných indivi-

duálních medailových umístění na halových 

soutěžích, družstvo školy složené ze zástup-

ců všech čtyř žákovských kategorií dokáza-

lo například vyhrát dálkařskou soutěž na 

tradičním otrokovickém mítinku  v konku-

renci mj. i sportovních škol z celé Moravy. 

Formu na závěr roku, na stěžejní atletické 

soutěže, jsme ladili na sportovním soustře-

dění v Jeseníkách. Poctivá příprava přinesla 

své ovoce. V Poháru rozhlasu jsme v okres-

ním kole získali se třemi družstvy 2. místa a 

družstvo starších dívek zvítězilo. Navíc stej-

ně jako vloni jejich starší předchůdkyně do-

kázaly vyhrát i krajské kolo a znovu jen ně-

kolik bodů chybělo k postupu do národního 

fi nále. V atletickém čtyřboji se vyvinula situ-

ace podobně, všechny kategorie se umísti-

ly v okresním kole na stupních vítězů, starší 

děvčata opět vyhrála a v krajském kole ob-

sadila tentokrát 2. místo. Přesto dokázala 

v soutěži vytvořit 4 nové hodnotné školní 

historické rekordy. Z výčtu úspěchů vyplývá, 

že můžeme tento školní rok hodnotit opět 

jako velmi úspěšný a podle výkonů členů 

mladších kategorií se můžeme těšit na pěk-

né výsledky i v letech příštích.

Vítězslav Tesařík – učitel TV a vedoucí 

atletického kroužku na ZŠ Oskol, Kroměříž
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Téměř letní svátek dětí 

se oslavoval 

na zimním stadionu

V minulosti byly oslavy Dne dětí v Kro-

měříži vždy spojovány s rozlehlou travna-

tou plochou letiště a vodní plochou Bagrá-

ku. Velký prostor rozptýlil návštěvníky tak, 

že přejít od prohlídky těžké automobilové 

techniky na konci letiště až do indiánské-

ho tábořiště za Bagrákem, přitom se krát-

ce zastavit u každé atrakce, koupit si pití 

nebo sladkost trvalo téměř celé dopoled-

ne. Loňský vytrvalý déšť zaskočil pořadatele 

a donutil je k operativnímu řešení – okamži-

tě přesunout co se dá pod střechu zimního 

stadionu. Letos dubnové dlouhotrvající deš-

tě zabránily vstupu na celou plochu letiště, 

která se proměnila v mělké jezero. Pořada-

telé – město Kroměříž a Dům kultury Kro-

měříž – nic neriskovali a všechny oslavy sou-

středili pod bezpečnou střechu Zimního 

stadionu a přilehlé parkoviště.

Slušné počasí vylákalo v sobotu 29. květ-

na dopoledne velké množství dětí, rodičů a 

prarodičů ke společné oslavě Dne dětí. Roz-

manitá nabídka atrakcí, zábavy i soutěží 

byla soustředěna do relativně menšího pro-

storu, takže jen pár kroků dělilo jednu od 

druhé. Programová nabídka byla opravdu 

bohatá.Výcvik pejsků předvádělo sdružení 

Agility Kroměříž, z dalších jmenujeme zdra-

votní hlídky ČČK Kroměříž, Aeroklub s mo-

dely letadel, Mateřské centrum Klubíčko, 

Skautské středisko Polárka Kroměříž, veselé 

malování obličejů Šipka Kroměříž, Hokejový 

klub Kroměříž, Hasiči HZS Zlínského kraje, 

OÚ Kroměříž, Záchranná služba Kroměříž, 

Psí útulek Kroměříž, Auto Ondruš Prostě-

jov, Auto 3000 Kroměříž, Biskupští mano-

vé Kroměříž, Dance Power Kroměříž, Kara-

te Goju Ryu TJ Slavia Kroměříž, Štvanci Brno 

s divadelním představením, lanové centrum 

JASPIS Kroměříž, několik kolotočů a pivovar 

Zubr Přerov sponzorsky zajistil limonády pro 

všechny účinkující. 

Pořadatelům i všem, kteří zajišťovali dílčí 

programy, patří velké uznání a poděkování 

za mimořádné úsilí, které nasadili, aby vše 

dopadlo dobře a bez problémů.

Texty i foto v příloze Miroslav Karásek

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
PŘÍLOHA
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…a ukázky náročné přípravy karatistů.

Náladu zpestřilo vystoupení taneční skupiny Dance Power.
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Brněnští Štvanci předvedli šermířské souboje mušketýrů o srdce krásné dámy. Prostě ro-

mantika.

Po celé dopoledne bylo teritorium Agility Kroměříž stále v obležení milovníky čtyřnohých 

přátel.
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Salva z mušket v podání Biskupských manů.

Lanové centrum klubu JASPIS Kroměříž potrápilo hodně odvážlivců.
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Dennodenně ve všech možných i nemožných situacích zachraňují to nejcennější – lidské 

zdraví a lidské životy.

Auta různých účelů přilákala především mužskou část publika.
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Kroměříž si připomněla 

výročí zápisu 

do UNESCO

K největší kulturní události roku v Kromě-

říži se řadí Knížecí holdování, jehož druhý 

ročník ovládl celé město v pátek a sobotu 4. 

a 5. června. Občanské sdružení Hortus Mo-

raviae s velkou podporou města dokázalo 

nabídnutým programem na oba dny ovlád-

nout dění ve městě tak, že si člověk chvílemi 

připadal jako v jiném světě. 

Na trávníku poblíž Podzámecké zahra-

dy na Vejvanovského ulici se v pátek v noci 

utábořila armáda vojsk z období napoleon-

ských válek. V pátek podvečer byl na Vel-

kém náměstí připraven zábavní program, 

který přiblížil romantické příběhy z histo-

rie. Vystoupili tu šermíři, básníci, mušketýři, 

spisovatelé nebo slavní generálové. Drama-

tické souboje střídaly ladné tanečnice v do-

bových róbách. Celé představení proběhlo 

v režii herců divadelní družiny Štvanci Brno. 

Atraktivní večer zakončila skupina Palitchi 

svou odvážnou ohňovou show. 

V sobotu v devět hodin ráno se 15 stateč-

ných z řad veřejnosti vydalo na poslanecký 

běh do Hulína na vlakové nádraží, odkud se 

nechali zpět dovézt osobním vlakem. Musíme 

ocenit ten fakt, že na peróně hulínského ná-

draží ještě nějaký čas na odjezd vlaku čekali. 

Poslanecký běh měl být připomenutím udá-

lostí po násilném rozehnání říšského sněmu 

na jaře v roce 1849. To se už na rozmanitých 

částech města srocovali zájemci o komento-

vané prohlídky zákoutí města, i takových, 

kam není šance se běžně podívat. Akce Dvor-

ky a dvorečky, stavby a stavbičky nabídla ná-

vštěvu kostela sv. Mořice a jeho věže, kaple 

Arcibiskupského gymnázia, Maxova dvora, 

kostela P. Marie, pravoslavného kostela sv. 

Cyrila a Metoděje, areálu  Psychiatrické lé-

čebny, Muzea Kroměřížska, kruhové remízy 

na vlakovém nádraží, Justiční akademie, kos-

tela sv. Jana Křtitele, krytu pod Knihovnou 

Kroměřížska, úpravny vody na Kojetínské uli-

ci, čističky odpadních vod v Dolnozahradské 

ulici a Zámeckých vinných sklepů. 

Hlavní program Knížecího holdování vy-

vrcholil v sobotu dopoledne na Velkém ná-

městí, které se ve chvíli proměnilo ve vo-

jenské nástupiště. Početným divákům se 

představil například Myslivecký pluk carské 

armády, Apšeronský mušketýrský pluk, jed-

notky odbojných Valachů, rakouských husa-

rů nebo francouzských dělostřelců. Většina 

replik historických zbraní předvedla, že je 

vojáci nenosí jen na parádu, ale že dokážou 

i vystřelit. Salvy z pušek nebo několikaliber-

ních kanónů vyděsily hejna holubů, ale také 

několik nepřipravených civilistů. Vojáci od-

pochodovali do svého ležení, kde opravdu 

ulehli a soustřeďovali se na večerní rozhodu-

jící bitvu. Zvědavým návštěvníkům tábor na-

bízel směs vůní a pachů z přípravy vojenské 

menáže, střelného prachu, vystavených vo-

jenských bot, otevřených stanů, v nichž voj-

sko spalo, a nezanedbatelná byla i výrazná 

příměs z pasoucích se koní. 

Po oba dva dny zaplnily část Velkého ná-

městí stánky řemeslného jarmarku, které 

byly stále v obležení. Vojenskou atmosféru 

na náměstí na krátko vystřídala kapela Ka-

melot. Po závěrečné skladbě se už formova-

ly vojenské pluky, aby svedly lítou bitvu ně-

kolika armád. Dlouho se rozhodovalo, kdo 

bude defi nitivním vítězem, padlo mnoho 

ran z pušek i kanónů, padali i mrtví. Jezdec-

ké pluky ukázaly své umění ovládání koní 

v průběhu palby, velitelé svou rozhodnost, 

vojáci svou odvahu a přesnost míření. Po 

ukončení kruté války vstali vítězové, ranění 

i padlí a svorně s diváky se odebrali směrem 

k Hanáckému náměstí. Průvod se počítal na 

několik tisíc občanů, z nichž si mnozí svítili 

na cestu ohnivými loučemi. Závěrečný ohňo-

stroj na Hanáckém náměstí byl slavností teč-

kou za Knížecím holdováním. 
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Dvoudenní jarmark, jehož obchodníkům i zákazníkům tentokrát přálo počasí, nabídl roz-

manité výrobky drobných řemeslníků.
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O náklonnost dam se usilovalo v každé době. Nejednou přitom tekla krev.

Zcela zaplněné hlediště na divadelním představení na Velkém náměstí.
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Sobota ráno ve vojenském ležení na Vejvanovského ulici.

Ohnivou tečku za pátečním večerem vytvořila skupina Palitchi, která zkrotila oheň.
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Sice neměli v patách nekompromisní c. a k. policii se zatykačem, ale i tak svižně vyběhlo 15 „po-

slanců“ tak, jak stihli opustit lavice Sněmovního sálu, po Hulínské ulici k nejbližšímu nádraží.

Zápis na startovní listinu účastníků poslaneckého běhu do Hulína – vlakové nádraží.
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Sobota dopoledne, Velké náměstí – armády několika zemí opustily tábořiště a nastupují ke 

slavnostnímu pochodu.



4812

Výstřel z kanónu vystrašil holuby a probudil několik alarmů nedaleko parkujících aut.

Salvy z pěchotních zbraní naznačily, jak asi vypadaly boje v 18. a 19. století. 
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K dobrému večeru přispěla kapela Kamelot s frontmanem Romanem Horkým.

Velkolepého představení se zúčastnila i delegace z partnerského města Nitry.



5014

Africké děti – Dance Power

Mladí tanečníci.

Taneční maratón 

na Velkém náměstí

Tance latinskoamerické, tradiční polky nebo 

valčíky, country tancování, hiphop, umělecký 

balet i první taneční krůčky těch nejmenších, 

rázný krok mažoretek či ladnost břišních ta-

nečnic a řada dalších v podání souborů s roz-

manitým zaměřením – to vše nabídlo pódi-

um na Velkém náměstí v sobotu 12. června 

od 8.30 do 12.30 hodin. Slunce nemilosrdně 

pálilo, možná pracovalo na překonání teplot-

ního rekordu v Kroměříži, ale diváci oblíbe-

ného programu, který připravil Dům kultury 

v Kroměříži a skvěle moderoval Marek Dvor-

ník, vytrvali na místech a bouřlivě odměňovali 

výkony tanečnic a tanečníků. V tanečním ma-

ratónu pořadatel zajistil vystoupení přibližně 

padesáti souborů se 480 účinkujícími. 

Skupiny tancujících se věnují svému koníčku 

při domech kultury, při školách nebo školských 

zařízeních. Už tradiční kroměřížská přehlídka 

Den tance je pro ně vítanou příležitostí k před-

stavení výsledků několikaměsíčního úsilí. 
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Tady už byla znát odborná cílevědomá průprava a zkušenosti ze soutěžních pódií.



5216

Balet Základní umělecké školy Kroměříž. 

Policejní akademie – SVČ Šipka Kroměříž.


