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VE VEJVANOVSKÉHO ULICI 
PROBÍHÁ SANACE PODZEMNÍCH 
PROSTOR 

Benefiční koncert pro Ukrajinu  
se konal na Velkém náměstí. 
Prostřednictvím dobrovolného  
vstupného mohli na pomoc zemi  
zasažené válkou a jejím obyvatelům 
finančně přispět dospělí i děti  
z Kroměříže a okolí.



 Kroměřížská radnice 
v  první řadě zřídila infor-
mační linku +420 720 066 
434, na které se lidé utíka-
jící z válkou sužované Ukra-
jiny dozví, kde se ubytovat 
a kam se obrátit s prosbou 
o zajištění základních ži-
votních potřeb. Na lince se 
uprchlíci domluví ukrajin-
sky, obsluhují ji totiž oso-
by pocházející z Ukrajiny. 
Radnice také na různých 
místech Kroměříže roz-
místila letáky s informa-
cemi o pomoci, které jsou 
také psány v ukrajinštině. 
V polovině března vedení 
města zorganizovalo v sále 
Domu kultury v Kroměříži 
setkání s občany Ukrajiny, 
kteří zde mohli získat in-
formace ohledně bydlení, 
materiální pomoci, lékař-
ské péče, zajištění dopra-
vy do registračního cen-
tra pro uprchlíky ve Zlíně 
a podobně.

 Kroměřížané, kteří chtějí 
podpořit Ukrajinu i její oby-
vatele, mají hned několik 
možností. Město zřídilo ve 
vestibulu radnice na Vel-

kém náměstí sběrné mís-
to, kam mohou lidé nosit 
trvanlivé potraviny, hygie-
nické potřeby a volně do-
stupné léky.

 Vedení radnice zajistilo 
některým uprchlíkům by-
dlení v městských bytech, 
další pak nechalo ubyto-
vat po dohodě se Zlínským 
krajem v domově mládeže 
Střední školy hotelové a slu-
žeb v Kroměříži. S prosbou 
o spolupráci a pomoc s uby-
továním občanů Ukrajiny 
oslovilo také Kroměřížany 
a obyvatele okolních obcí. 
Do pomoci se zapojili také 
pracovníci městského úřa-
du, kteří přispěli ve sbírce 
na vybavení městských bytů 
určených pro uprchlíky.
 Další z možností, jak 
lidé mohou pomoci válkou 
sužované Ukrajině i jejím 
obyvatelům, je finanční 
příspěvek. „Sbírky pořáda-
jí velké neziskové organi-
zace, které se dlouhodobě 
zabývají podporou a po-
mocí lidem, kteří se ocitli ve 
složité životní situaci. Měs-
to proto neiniciovalo vznik 
vlastní sbírky. Chceme ale 
upozornit občany, kterým 
není osud Ukrajiny lhostej-
ný, na možnosti, jak mohou 
tamní obyvatele podpořit,“ 
doplnil Němec.

(red)

Město Kroměříž podporuje Ukrajinu, která čelí vojenskému útoku ze strany Ruska. 
Na budově radnice vlaje od února ukrajinská vlajka. „V srpnu 1968 vstoupila sovětská 
vojska na území Československa a byla zde déle než 20 let. V posledních letech Putin 
a jeho armáda zabírají části Ukrajiny pod záminkou ochrany ruského obyvatelstva. 
Je povinností všech podporovat slabší v jejich právu na samostatnost,“ řekl starosta 
Jaroslav Němec.

MĚSTO I JEHO OBČANÉ POMÁHAJÍ UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY 
PŘICHÁZEJÍCÍM DO KROMĚŘÍŽE

Vážení čtenáři,
v těchto dnech není možné začít úvodník jinak než slovy 

o válce. Rusko rozpoutalo na Ukrajině nevídané peklo, 
vraždí i civilisty včetně žen a dětí. Lidé se snaží zachránit 
si holý život. Utíkají jen s nejnutnějšími věcmi, ženy často 

s dětmi v náručí. Je naší povinností těmto lidem v nouzi 
pomoci. Mrzí mě, že se mezi námi najdou i tací, kteří pomoc 

odmítají. A kritizují nás, kteří pomáháme. Chci jen říct, že 
i kdyby uprchlíci v České republice nebyli, dopady války do 
cen pohonných hmot a zboží budou stejné… Chci na tomto 
místě opět poděkovat všem lidem i podnikatelům a firmám 

z Kroměříže i okolí, kterým osud válkou postižených obyvatel 
Ukrajiny není cizí a kteří pomáhají. O tom, jak je možné 

pomoci a co všechno dělá pro uprchlíky město, se dočtete na 
jiném místě tohoto zpravodaje.

Věřte mi, že to, čím prošli někteří lidé, kteří hledají ochranu 
před válkou v Kroměříži, by nechtěl prožít nikdo z nás. 

Rozhodně se nejedná o takzvané ekonomické migranty, 
kteří přišli do České republiky zneužívat sociální systém. 
Naopak, podle mých dosavadních zkušeností jsou to lidé 

skromní, kteří chtějí pracovat. A první z nich již mají vyřízené 
potřebné „papíry“ a pracují – na pozicích, na kterých se 

našim občanům pracovat nechce, které jsou dlouhodobě 
neobsazené. Je pravděpodobné, že většina uprchlíků se 

po válce bude chtít vrátit do své domoviny. Někteří zde ale 
zůstanou a věřím, že budou platnými členy naší společnosti.

Přeji nám všem z celého srdce, aby válka brzy skončila 
a v Evropě opět nastal mír.

ÚVODNÍ SLOVO

Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

jaroslav.nemec@mestokm.cz

* Informace jsou aktuální ke dni uzávěrky zpravodaje.

KDE JE MOŽNÉ FINANČNĚ PŘISPĚT  
UKRAJINĚ NAJDETE PO NAČTENÍ  

QR KÓDU NÍŽE.

ÚVODNÍ SLOVO
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 O úpravy kř ižovat-
ky se postará společnost 
SISKO z Přerova. Náklady 
činí zhruba 1,6 milionu ko-
run. Práce začnou koncem 
dubna a hotové by měly být 
v červnu. „Zahrnují přede-
vším nový odbočovací pruh 

při výjezdu z  Nitranské 
směrem na ulici Velehrad-
ská a zvětšení poloměru 
nájezdových a výjezdových 
oblouků v křižovatce,“ po-
znamenal vedoucí radnič-
ního odboru investic Libor 
Pecháček.

 Doplnění nového odbo-
čovacího pruhu si vyžádá 
nové vedení chodníku a nové 
místo pro přecházení až 
u parkoviště u supermarketu. 
Práce zahrnují i předláždění 
stávajícího chodníku okolo 
parkoviště u  supermarketu 

a také výměnu všech silnič-
ních obrub. Úpravy si nevy-
žádají uzavírku. „Stavba bude 
probíhat za plného provozu 
s minimálním omezením pro 
pěší a automobilovou dopra-
vu,“ potvrdil Pecháček.
 Radnice v Nitranské 
ulici již loni do dopravní in-
frastruktury investovala. 
Na  pozemku, který patří 
městu, vybudovala odstav-
nou plochu pro zhruba tři 
desítky automobilů.

(jv)

 „V Kroměříži je po sta-
vebních pozemcích po-
ptávka, volné téměř ne-
jsou, nebo jsou okamžitě 
prodané. Záměr zastavět 
Račín rodinnými domy se 
nám tak jeví jako smyslupl-
ný,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec.
 Územní a architektonic-
ká studie k využití pozemků 
o celkové výměře asi 5 000 
metrů čtverečních by měla 
být hotová do konce letoš-
ního srpna.
 V lokalitě Račín stály 
dříve letité přízemní domy, 
ve kterých bydleli nepřizpů-
sobiví občané. Okolí obtě-
žovali hlukem, hromaděním 
odpadků, ničením veřejné-
ho i  soukromého majetku 
a v  některých případech 

i agresivitou vůči svým sou-
sedům. Soužití mezi starou-
sedlíky a obyvateli sociálních 

bytů mělo k ideálu daleko. 
V  lokalitě žily desítky lidí, 
většina navíc nelegálně či 

bez placení nájmu. Radnice 
k uvolnění nemovitostí po-
užila hned několik nástrojů. 
Platící nájemníky, jednalo 
se asi jen o tři rodiny, pře-
stěhovala jinam. Neplatiče 
město řešilo soudně, včet-
ně vyklizení bytu s pomocí 
exekutora.
 Demolice objektů na 
Račíně začala v roce 2018, 
kdy šly k zemi dva obyt-
né domy a jedna technic-
ká budova. O rok později 
odborná firma odstranila 
dvě hospodářské budovy, 
které dříve bývaly nelegál-
ně obývány. Neplatiči do 
těchto objektů natahovali 
elektřinu kabely z obytných 
budov, což neodpovídalo 
bezpečnostním normám. 
V loni dokončené závěreč-
né etapě dělníci zdemo-
lovali poslední tři obytné 
domy.

(jv)

Kroměřížská radnice chystá stavební úpravy křižovatky ulic Albertova a Nitranská. 
„V současné době křižovatka nesplňuje parametry pro najetí a vyjetí nákladních vo-
zidel, která zajíždějí do sběrného dvora a která zásobují blízký supermarket. Vznikají 
tak kolizní stavy, při kterých se vozidla v křižovatce nemohou plynule pohybovat. 
Navržené řešení zvýší komfort pro všechny řidiče, kteří touto lokalitou projíždějí,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec.

V dříve problematické lokalitě Račín v Kroměříži by v budoucnu mohly být postave-
ny rodinné domy. Radní schválili investiční záměr a také uložili odboru regionálního 
rozvoje zpracovat studii k využití těchto pozemků.

RADNICE PŘIPRAVUJE ÚPRAVY KŘIŽOVATKY ULIC 
ALBERTOVA – NITRANSKÁ

VEDENÍ MĚSTA CHCE LOKALITU RAČÍN VYUŽÍT KE STAVBĚ
RODINNÝCH DOMŮ

Foto: Š. Kučerová

Foto: Š. Kučerová
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 „Areál Pionýrské lou-
ky včetně vybavení a jed-
notlivých hřišť je ve špat-
ném stavu. Je zanedbaný 
a v posledních letech tu ne-
proběhly žádné úpravy ani 
vylepšení. I přes neutěšený 
stav jej využívají kroměříž-
ské školy a někteří spor-
tovci. Mělo by tedy být a je 

naším zájmem zrekonstru-
ovat jej tak, aby mohl být 
plnohodnotně a bezpečně 
navštěvován a užíván,“ uve-
dl místostarosta Karel Holík, 
který byl pověřený jedná-
ním se Zlínským krajem.
 Rada města Kroměří-
že již oslovila vedení kraje 
s nabídkou jednání o Pio-

nýrské louce. Nabídla ně-
kolik možností řešení sou-
časné situace. Chce jednat 
o možnosti bezúplatného 
převodu či prodeje areá-
lu do majetku města Kro-
měříže, případně navrhu-
je dlouhodobý pronájem 
městu Kroměříži, nebo by 
mohla být uzavřena doho-

da o způsobu rekonstrukce 
areálu.
 Rekonstrukce Pionýrské 
louky, jednotlivých sporto-
višť i zázemí pro sportovce 
i návštěvníky by umožnila 
lepší využití areálu. „Dopo-
ledne by jej nadále užívaly 
střední školy jako venkovní 
školní sportoviště, v odpo-
ledních hodinách pak spor-
tovní kluby a oddíly, které 
budou mít zájem, a také 
veřejnost jako volnočasový 
prostor,“ uzavřel Holík.

(šak)

Kroměřížská radnice se zajímá o zlepšení stavu sportovního volnočasového areálu 
Pionýrská louka, který je v bezprostředním sousedství Podzámecké zahrady a kte-
rý patří Zlínskému kraji. Využívá ho hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová 
a služeb Kroměříž. Radní Kroměříže se rozhodli, že budou se Zlínským krajem jednat 
o budoucnosti areálu.

KROMĚŘÍŽ MÁ ZÁJEM NA ZVELEBENÍ PIONÝRSKÉ LOUKY

Foto: Š. Kučerová

 „Parkování je problé-
mem na každém sídlišti. 
Jsem rád, že ve zmíněné 
lokalitě se řešení našlo a že 
zde vybudujeme dvě desít-
ky nových stání,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Němec. Stav-
bu má na starost společnost 
AF – PROSTAVBY ze Slavi-
čína na Zlínsku, náklady činí 
zhruba 960 tisíc korun.
 Stání pro 14 vozidel 
včetně jednoho místa pro 
tělesně postižené budou 
kolmá a s povrchem z dre-
nážní dlažby. Projekt dále 
počítá i se šesti podélný-
mi stáními s povrchem ze 

zatravňovací dlažby. Akce 
zahrnuje i doplnění části 
spojovacího chodníku od 
bytového domu číslo 2743 
v ulici Peřinkova po napo-
jení na chodník vedoucí 
od ulice Moravská a také 
přesunutí stávajícího mís-
ta pro tříděný odpad na 
novou zpevněnou plochu, 
kterou ze tří stran bude 
krýt stěna. Místo pro třídě-
ný odpad bude přesunuto 
na bok domu číslo popisné 
2739. Práce by měly být 
dokončené v květnu letoš-
ního roku.

(jv)

RADNICE V PEŘINKOVĚ ULICI 
ROZŠÍŘÍ PARKOVACÍ MÍSTA 
A CHODNÍKY
Stavbaři začali pracovat v Peřinkově ulici. Obyvatelé 
tamních bytových domů se mohou těšit na nová parko-
vací stání a chodníky.

Kroměřížská radnice plánuje stavbu chodníku ve Zbo-
rovské ulici. Půjde o chodník ve směru z ulice Sko-
palíkova. Chodník vznikne na ploše asi 300 metrů 
čtverečních. Město již uzavřelo smlouvu s majitelem 
pozemku, na kterém se chodník bude stavět, jakmile 
zastupitelé na tuto akci uvolní v rozpočtu potřebné 
prostředky.

Foto: Š. Kučerová
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 Akci obstará společ-
nost BARABA Brno a měs-
to za ni zaplatí celkem 1,1 
milionu korun. Hotovo by 
mělo být do konce dub-
na. Dělníci přeloží dešťo-
vý svod mezi domy č. p. 
374 / 2 a 449 / 4, který ústil 
do zmíněného podzemního 
prostoru, a vyvedou ho do 
kanalizační přípojky jedno-
ho z domů. Následně bude 
nefunkční zděná klenutá 
stoka dlouhá zhruba 27 

metrů a široká a hluboká 
zhruba jeden až dva metry 
vyplněna speciálním mate-
riálem, tekutou maltovou 
zálivkou.
 Stoka se nachází přímo 
pod chodníkem u domu 
774 / 2 ve Vejvanovského 
ulici. „Sanace nefunkční-
ho pozůstatku kanalizační 
stoky se bude provádět 
takzvaným hornickým způ-
sobem, k němuž má zho-
tovitelská firma osvědčení. 

Nebude se tedy kopat po 
celé délce stoky, ale pod-
zemní prostor bude vy-
plněn prostřednictvím tří 
otvorů,“ upřesnil Miloslav 
Gerla z odboru služeb kro-
měřížské radnice.
 Na podzemní prostor 
pod ulicí Vejvanovského 
narazili před časem při 
zemních pracích zaměst-
nanci Vodovodů a kanali-
zací Kroměříž.

(šak)

 Nejvíce bruslařů dora-
zilo na kluziště pod širým 
nebem v lednu – bezmála 
pět tisíc, o něco málo nižší 
návštěvnost byla v prosin-

ci a nejméně bruslařů do-
razilo na Hanácké náměstí 
v únoru. „Domnívám se, že 
to způsobilo nepříliš dobré 
únorové počasí,“ mínil Ho-

lík. Lidé si mohli na místě 
zapůjčit brusle, této služby 
využilo za necelé tři měsí-
ce provozu zhruba 1  700 
bruslařů. K dispozici byly 
uzamykatelné skříňky na 
obuv a osobní věci a také 
bufet s občerstvením.
 Kluziště o rozměrech 
13 × 28 metrů koupilo měs-
to v  roce 2020, ovšem 
v zimní sezoně 2020–2021 
nebylo možné jej provozo-
vat. Jeho koupí město řeší 
problém s omezenými ho-
dinami bruslení pro veřej-
nost na zimním stadionu, 
který je vytížen aktivitami 
místního hokejového klubu. 
V zimě 2019–2020 město 
provozovalo na Hanáckém 
náměstí kluziště pronajaté. 
Novinka zaznamenala vel-
ký ohlas veřejnosti, proto 
radnice pořídila vlastní mo-
bilní ledovou plochu.

(šak)

Kroměřížská radnice zahájila v březnu stavební práce ve Vejvanovského ulici. Jedná se 
o sanaci podzemí, vyplnění letité nefunkční kanalizační stoky a o přeložení dešťového 
svodu u jednoho z obytných domů. „Práce je nutné udělat z bezpečnostních důvo-
dů, abychom předešli tomu, že se v místě někdy v budoucnosti například propadne 
chodník,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

MĚSTO NECHÁ SANOVAT PODZEMNÍ PROSTOR 
VE VEJVANOVSKÉHO ULICI

KLUZIŠTĚ POD ŠIRÝM NEBEM BYLO PRO BRUSLAŘE 
OPĚT VELKÝM LÁKADLEM

Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí se po roční pře-
stávce způsobené koronavirovými omezeními stalo opět 
vyhledávaným sportovištěm. „Vstup na kluziště byl pro 
bruslící zpoplatněný, lidé zaplatili za časově neomezený 
vstup desetikorunu. Možnost užít si pohybu na bruslích 
využilo minimálně 11 tisíc platících,“ řekl místostarosta 
Karel Holík. Kluziště bylo v provozu od 10. prosince loň-
ského roku do letošního 28. února.

Foto: Š. Kučerová

KROMĚŘÍŽ OPĚT 
FINANČNĚ PODPOŘÍ 
POŘADATELE AKCÍ 
PRO VEŘEJNOST
 Kroměřížská radni-
ce se i v letošním roce 
snaží podpořit pořada-
tele akcí a programů pro 
veřejnost. Stejně jako 
v předchozích letech pro 
tyto účely vyčlenila pe-
níze na projekt nazvaný 
Podpora občanské akti-
vity pro komunitu. „Pro 
ty, kteří by chtěli pro své 
spoluobčany uspořádat 
kulturní, sportovní, spo-
lečenskou či osvětovou 
akci, je v rozpočtu města 
připravena celková část-
ka 90 tisíc korun. O fi-
nanční podporu mohou 
žádat pořadatelé, v tom-
to případě fyzické osoby, 
a to až do konce srpna,“ 
uvedla místostarostka 
Daniela Hebnarová.
 O peníze mohou po-
žádat obyvatelé města 
Kroměříže včetně míst-
ních částí. Podmínkou je, 
aby připravovaná akce 
či projekt byly určeny 
pro obyvatele Kroměří-
že, konaly se v letošním 
roce a vstup byl pro ve-
řejnost zdarma.
 „Maximální výše fi-
nančního daru na jed-
nu akci je 10 tisíc korun 
a  může pokrýt až sto-
procentně náklady na 
její přípravu a organizaci. 
Z příspěvku lze hradit na-
příklad nájemné, odměny 
do soutěží, zdravotnický 
materiál, knihy, učební 
pomůcky a tisk, kance-
lářské potřeby či propa-
gační materiály a rovněž 
konzultační, poradenské 
a vzdělávací služby,“ 
upřesnila projektová ma-
nažerka a koordinátorka 
projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21 Mi-
chaela Jiříková.
 Žádosti je možné po-
dávat do 31. srpna 2022 
na adresu Michaela Ji-
říková, Město Kroměříž 
– Projekt Zdravé měs-
to Kroměříž, Riegrovo 
náměstí 149, Kromě-
říž. Podrobné informa-
ce o  projektu Podpora 
občanské aktivity pro 
komunitu získají zájem-
ci na webových strán-
kách Zdravého města  
www.zdravemestokro-
meriz.cz.

(šak)

Foto: M. Nehodová
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 Hlavním mottem pro-
jektu Barbořina je „blíž 
k přírodě“, tedy i k nám 
samotným, protože jsme 
její součástí. V přírodě na 

čerstvém vzduchu máme 
také možnost preventivně 
posílit svůj imunitní sys-
tém. Prvky dobře vypadají 
a věřím, že se budou líbit 

hlavně dětem,“ uvedl mís-
tostarosta Vít Peštuka.
 Vrchol Barbořina nabízí 
pohledy na Hanou, Hostýn-
ské vrchy, a především na 
samotné město Kroměříž. 
I díky plánovaným úpravám 
si zde na své přijdou rodiče 
s dětmi i senioři. V lesopar-
ku se do budoucna počítá 

s vycházkovými a běžecký-
mi trasami, ale také s trasou 
pro cyklisty. V první etapě 
byla realizována zmíněná 
Naučná stezka veverky Či-
perky. „Stezka dlouhá jeden 
kilometr seznamuje návštěv-
níky s tím, kdo v lese žije, čím 
se živí, co v lese najdeme, ale 
také s tím, co do lesa nepatří. 
Stezka je určena především 
pro menší děti, které se na ní 
nejen něco dozví, ale záro-
veň si budou moci také hod-
ně věcí vyzkoušet,“ dodala 
vedoucí radničního odboru 
regionálního rozvoje Simona 
Prečanová. Trasu tvoří devět 
stanovišť, které doplňuje 
odpočinkové místo, altán 
s  lavičkou. Poblíž je umís-
těna i workout zóna, kterou 
využijí děti i dospělí, kteří si 
chodí na Barbořinu zaspor-
tovat. Součástí projektu je 
i nová stezka bosou nohou. 
Stezku se všemi zmíněnými 
prvky postavila společnost 
RAUERHOLZ ze Štěpánova 
na Olomoucku za zhruba 
550 tisíc korun. Druhá etapa 
je plánovaná na letošní rok.

(jv)

 Zakázka obnáší pro-
vedení restaurátorských 
prací kovářských prvků 
na dvojici lamp na para-
petních zídkách schodiště 
a na nýtovaném zábradlí 
bočního schodiště budo-
vy kina Nadsklepí. „Práce 
provede Jiří Kmošek z Li-
tomyšle za necelých 305 
tisíc korun bez DPH, z toho 

280 tisíc korun bude dota-
ce z Programu regenerace 
městských památkových 
rezervací poskytnutá mi-
nisterstvem kultury. Hoto-
vo by mělo být do konce 
letošního srpna,“ doplnila 
místostarostka Daniela 
Hebnarová.
 Firma obě lampy i zá-
bradlí demontuje, po de-

tailním zjištění stavu poško-
zení provede mechanické 
i chemické očištění, apliku-
je antikorozní nátěr, poté 
nátěr syntetickou barvou, 
v případě lamp provede in-
stalaci nových elektroroz-
vodů a skel a následně do-
jde na montáž obou lamp 
i zábradlí na původní místo.
 Radnice budovu kina 
Nadsklepí rekonstruuje po-
stupně, začala v roce 2020 

první etapou odvlhčení 
sklepů, na kterou navazují 
další práce. Budova byla 
postavena na konci 19. sto-
letí a od té doby slouží ke 
kulturním účelům. V roce 
2011 město opravilo vnitřní 
prostory kina, vybudovalo 
víceúčelový sál včetně zá-
zemí a příslušenství a ne-
chalo zmodernizovat pro-
jekční technologie kina.

(šak)

Kroměřížská radnice dokončila novou naučnou stezku 
v lesoparku Barbořina. „Začínáme upravovat další hezké 
místo, kde lidé mohou trávit volný čas v přírodě, a zá-
roveň zde také přírodu poznávat a učit se jí porozumět. 

Město nechá zrestaurovat kovářské prvky na objektu 
Nadsklepí na Milíčově náměstí, kde v současné době sídlí 
kino. „Budova Nadsklepí je významnou architektonickou 
i kulturní památkou v majetku města a je součástí měst-
ské památkové rezervace. Máme zájem o zlepšení celko-
vého stavu objektu, aby mohl i nadále sloužit obyvatelům 
i návštěvníkům Kroměříže. Proto prochází postupnou re-
konstrukcí,“ řekl starosta Jaroslav Němec.

MĚSTO DOKONČILO NOVOU NAUČNOU 
STEZKU LESOPARKEM BARBOŘINA

Foto: J. Vondrášek

NA BUDOVĚ NADSKLEPÍ SE BUDOU RESTAUROVAT LAMPY A ZÁBRADLÍ
Foto: Š. Kučerová

INZERCE
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 „Věřím, že se letos 
v  červnu Vybarvený běh 
včetně doprovodného 
programu uskuteční. Proto 
doporučuji všem, kteří se 
ho chtějí aktivně zúčastnit, 
aby se nejen zaregistrova-
li, ale také podle pokynů 
registraci zaplatili. Tepr-
ve poté mají garantované 
místo na startu,“ upozornil 
starosta Jaroslav Němec.
 Vybarvený běh připra-
vuje město Kroměříž ve 
spolupráci s Domem kultury 
v Kroměříži. Celodenní zá-
bavný projekt pro všechny 
generace, kde samotné bě-
žecké klání za použití práško-

vých barev tvoří dopolední 
část programu, je připravený 
na první červnovou sobotu 
a  tradičně probíhá na Vel-
kém náměstí. Tady je také 
start a cíl zhruba pětikilo-
metrového běhu tvořeného 
dvěma okruhy historickým 
centrem města. Účastníkům 
běhu nejde o čas, pořadí ani 
o ceny, ale o zábavu a pohyb 
na čerstvém vzduchu.
 Registrace běží na webu 
akce www.vybarvenybeh.cz, 
následně je třeba podle 
pokynů, které přihlášení 
dostanou na svůj e-mail, 
zaplatit startovné 150 ko-
run. Startovací balíček pro 

účastníky se zaplacenou 
registrací obsahuje bavl-
něné tričko s logem akce, 
ochranné brýle, balíček 
práškové barvy, startovní 
číslo a dárky od sponzorů, 
jimiž jsou v letošním roce 
Nestlé, DM drogerie a  na 
přípravě akce se podílí také 
VZP a Jutty Group.
 Online registrace a bez- 
hotovostní platba startov-
ného bude možná pouze 
do posledního květnového 
pátku 27. 5. do 12 hodin. 
Poté již bude možné pro-
vést registraci pouze osob-
ně a platbu hotově, a  to 
v  přízemí Domu kultury 
v Kroměříži, kde se budou 
zároveň vydávat i  starto-
vací balíčky. Ty bude mož-
né vyzvednout od pondělí 
30. 5. do čtvrtka 2. 6. denně 

od 8 do 17 hodin a v pátek 
3. 6. od 8 do 12 hodin. Re-
gistrace, platba a vyzved-
nutí balíčku budou možné 
také před startem Vybar-
veného běhu na Velkém 
náměstí 4. 6., a to od 9 do 
11 hodin. Registrace, které 
nebudou do pátku 27. 5. do 
12 hodin zaplaceny, budou 
zrušeny a dány k dispozici 
dalším zájemcům.
 Samotný Vybarvený 
běh je součástí celodenního 
programu, jehož součástí 
jsou workshopy, hudební, 
taneční a sportovní vystou-
pení i stánky s občerstve-
ním. V odpoledním progra-
mu se na pódiu představí 
mimo jiné skupiny Toujours, 
Best of Rock.cz, Barbora 
Poláková a kapela Tata Bojs.

(šak)

Kroměřížská radnice eviduje již více než tisíc zaregistro-
vaných účastníků letošního Vybarveného běhu, který se 
koná v sobotu 4. června. Asi polovina přihlášených má 
zaplacené startovné a může tak s účastí najisto počítat. 

DO PÁTÉHO ROČNÍKU VYBARVENÉHO BĚHU 
JE PŘIHLÁŠENÝCH JIŽ VÍCE NEŽ TISÍC STARTUJÍCÍCH

Foto: M. Žíla

Vstupenky na tuto jedinečnou sportovní událost jsou k dostání v síti Ticketportal.
Více info najdete na www.kromeriz.eu

Sobota 18. 6. 2022, 13:30 hod.
Stadion SK Hanácká Slavia Kroměříž

UNIKÁTNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH LIGOVÝCH KANONÝRŮ A LEGEND
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 Letos se jedná o mi-
nitrh cestovního ruchu 
8. dubna, kde budou od 10 
do 16 hodin prezentována 
poutní místa Arcidiecéze 
olomoucké. Účast přislíbili 
i zástupci Cyrilometoděj-
ské stezky, MAS Buchlov, 
Kroměřížska a města Kro-
měříže. Nebudou chybět 
ani dceřiné společnosti Ar-
cibiskupství olomouckého 

– Arcibiskupské zámecké 
víno a Arcibiskupské lesy 
a statky, které připravují 
ochutnávku vína, lesního 
čaje či žaludové kávy.
 Do reprezentačních 
sálů připravily na úvod se-
zony aranžérky originální 
výzdobu zaměřenou na 
velikonoční symboly a jar-
ní motivy. Vyzdobené sály 
je možné si prohlédnout 

v  rámci speciálních ko-
mentovaných prohlídek od 
8.  do 30. dubna o víken-
dech a svátcích od 9.30 do 
16.00 h, v tuto dobu si lze 
v pokladně zámku zakou-
pit jarní dekorace a věnce 
z dílny zámeckých aranžé-
rek. Procházky Podzámec-
kou zahradou ve stejném 
období zpestří zábavný ro-
dinný kvíz, který opět při-

pravilo Klubíčko Kroměříž. 
Úspěšní řešitelé si budou 
moci vyzvednout symbo-
lickou odměnu v pokladně 
zámku.
 Zcela unikátní příleži-
tost mají návštěvníci v den 
zahájení sezony 8. dubna, 
kdy budou moci do zámku 
projít z kostela sv. Mořice, 
přes Arcibiskupské gym-
názium a Mlýnskou bránu 
za doprovodu biskup-
ských manů, a to v časech 
14, 14.30, 15, 15.30 a 16 ho-
din. Tato jednorázová pro-
hlídka je pro všechny zá-
jemce zdarma.

Arcibiskupský zámek Kroměříž

 „Ocenění mladých spor-
tovců a jejich trenérů pou-
kazuje na vynikající spor-
tovní výkony a výsledky, 
na obětavou práci a píli, 
která za nimi stojí, a také na 
skvělou reprezentaci spor-
tovních oddílů, škol a také 
města Kroměříže. Zároveň 
by mělo mladé a nadějné 
sportovce motivovat k dal-
ší práci,“ uvedl starosta Ja-
roslav Němec.
 Nominováni mohou být 
sportovci tělovýchovných 
jednot, sportovních klubů 
a  základních i středních 
škol z Kroměříže narození 
v roce 2003 a mladší. Rov-
něž navržení trenéři a cvi-
čitelé musí působit ve ško-
lách, sportovních klubech 

a  tělovýchovných jedno-
tách v Kroměříži. Návrhy na 
ocenění mohou předkládat 
samotné tělovýchovné jed-
noty, sportovní kluby a kro-
měřížské základní a střední 
školy. „Anketu vyhlašujeme 
v pěti kategoriích: nejú-
spěšnější mladý sportovec, 

nejúspěšnější mládežnický 
sportovní kolektiv, trenér 
či cvičitel mládeže za vý-
jimečné sportovní výsled-
ky, trenér nebo cvičitel za 
dlouholetou práci s mládeží 
a cena fair play za uplynu-
lý rok,“ upřesnil Jiří Pánek, 
vedoucí odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy 
kroměřížské radnice.
 Sportovce a trenéry, 
kteří zaslouží ocenění, je tře-
ba navrhnout nejpozději do 
22. dubna na nominačním 
formuláři. Nominaci je mož-
né zaslat písemně na adresu 
Městský úřad Kroměříž, od-
bor školství, mládeže a tělo-
výchovy, Riegrovo náměstí 
149, Kroměříž nebo elektro-
nicky na adresu: jiri.panek@
mestokm.cz. Výsledky an-
kety by měly být vyhlášeny 
koncem měsíce května.
 Nominační formulář 
a další informace najdou zá-
jemci na webu města Kromě-
říže v sekci odbor školství, 
m l á d e ž e 
a tělovýcho-
vy nebo po 
načtení QR 
kódu.

(šak)

Po dvou letech se Arcibiskupský zámek vrací k tradičnímu termínu zahájení návštěv-
nické sezony, tedy v den pouti k Panně Marii Bolestné u sv. Mořice, která letos připadá 
na pátek 8. dubna. Současně zámek navazuje i na tradici Poutních dnů, na kterých se 
prezentují poutní místa, poutní stezky i další atraktivity spojené s turistikou.

Sportovní komise Rady města Kroměříže vyhlašuje 17. ročník ankety Nejúspěšnější 
mladý sportovec, kolektiv a trenér/cvičitel města Kroměříže a ceny fair play za rok 
2021. Komise zároveň vyzývá k předkládání návrhů na zmíněné ocenění.

PŘI ZAHÁJENÍ SEZONY MOHOU PROJÍT NÁVŠTĚVNÍCI 
DO ZÁMKU PŘES MLÝNSKOU BRÁNU

MĚSTO POSEDMNÁCTÉ OCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÉ SPORTOVCE 
A TRENÉRY LOŇSKÉHO ROKU

INZERCE

Foto: ilustrační

Foto: L. Ovesný
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KULTURNÍ SERVIS

AKCE

ČT / 7. 4. 19:00 D

LADISLAV ZIBURA: PRÁZDNINY V ČESKU
Cestovatelská projekce. Po světě už se Ladislav 
„narajzoval“ dost, a tak zatoužil po tom důvěrně 
poznat svou vlast. Vydejte se s ním na dvouměsíč-
ní prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

AKCE

PÁ – SO / 8. 4. – 30. 4. D

JARO V ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Prohlídky velikonočně vyzdobených sálů, prodej 
jarních dekorací v pokladně zámku, procház-
ky Podzámeckou zahradou. Prohlídky zám-
ku jsou pro veřejnost připraveny o víkendech 
a svátcích, objednávky skupinových prohlídek 
po předchozí domluvě i v pracovních dnech.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

SPORT

SO / 9. 4. 16:00 D

SK HS KROMĚŘÍŽ – ČSK UHERSKÝ BROD
Domácí fotbalové utkání třetí ligy, 23. kolo MSFL.
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

PŘÍLOHA KROMĚŘÍŽSKÉHO ZPRAVODAJE
ROK 2022

4

PÁ / 1. 4. 18:30 D

ORIENTÁLNÍ SHOW
Jedenáctý ročník Orientální show 
skupiny Rose Line a jejích hostů. 
Představení, které vás přenese do 
atmosféry Pohádek tisíce a jedné 
noci. Večer bude plný třpytivých 
a pestrobarevných kostýmů, pod-
manivé hudby a hlavně tance, který 
je jedním z nejstarších umění.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

SO / 2. 4. 8:00 – 13:00 D

ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ 
DEN A VÝSTAVA 
Prodejní výstava brouků, motýlů, 
strašilek, pavouků a ostatních bez-
obratlých živočichů z celého světa.
Výstaviště Kroměříž
www.hobbyvystaviste.cz

SO / 2. 4. 9:00

STVOŘEN, TVOŘEN, TVOŘÍ
Výtvarný workshop s autorem vý-
stavy Nejkrásnější je nahá, na němž 
si každý namaluje svůj vlastní obraz. 
Nutná rezervace na e-mailu: jemel-
ka@muzeum-km.cz nebo na tel.: 
739 602 047.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz/pripravujeme

SO / 2. 4. 15:00

HARRY POTTER KVÍZ
Kvíz pro všechny znalce filmů Har- 
ryho Pottera. Nutná registrace na 
e-mailu: kino@dk-kromeriz.cz. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

SO / 2. 4. 19:00

VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
Koncert trampské legendy spojený 
s oslavou jeho 75 let.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

NE / 3. 4. 8:00 – 13:00 D

AUTO MOTO BLEŠÁK
K mání vše, co se týká motorismu 
– náhradní díly, součástky, kompo-
nenty na zemědělskou techniku, ale 
i starožitnosti či vojenské a hasičské 
sběratelské předměty. V rámci tra-
diční akce „Auto Moto Blešák“ pro-
běhne i „HOBBY sběratelská akce“.
Výstaviště Kroměříž
www.hobbyvystaviste.cz

PO / 4. 4. 17:00 D

VYROB SI SVŮJ STÁT
Promítání dokumentárního filmu 
o období po revoluci na východě 
Ukrajiny a vyhlášení samostatné 
Donbaské lidové republiky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ÚT / 5. 4. 17:00 D

LENKA CHALUPOVÁ: PÁTÉ JABLKO
Představení nové knihy spisovatel-
ky Lenky Chalupové. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ÚT / 5. 4. 18:00

CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže mu-
žem a ženu ženou, o rozdílech mezi 
námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST / 6. 4. 19:00

ŽIVOT V PRAVDĚ
Série přednášek a besed České křes-
ťanské akademie. Přednáší katolický 
kněz P. Vojtěch Kodet, ThD., karme-
litán (O. Carm.). 
Arcibiskupské gymnázium  
v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

ČT / 7. 4. 9:30 D Z

VYNÁŠENÍ MORENY
Tradiční slavnost ukončení zimy za 
účasti dětských folklorních soubo-
rů u lávky přes Moravu na Erbenově 
nábřeží.
Sraz u prodejny Albert ve Spáči-
lově ulici.

ČT / 7. 4. 17:00 D

140 LET ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
NA KROMĚŘÍŽSKU 1841–1945
Přednáška z historie železniční do-
pravy na Kroměřížsku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT / 7. 4. 17:00

ARCHEOLOGIE PAMÁTEK 
ZAHRADNÍHO UMĚNÍ: 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Výsledky archeologických výzkumů 
památek zahradního umění se sta-
ly jedním z pramenů poznání vývoje 
historických zahrad, parků a kompo-
nované krajiny. Přednáška představí 
možnosti a limity jednotlivých metod. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ČT / 7. 4. 19:00 D

LADISLAV ZIBURA: PRÁZDNINY 
V ČESKU
Cestovatelská projekce. Po světě 
už se Ladislav „narajzoval“ dost, 
a tak zatoužil po tom důvěrně po-
znat svou vlast. Vydejte se s ním na 
dvouměsíční prázdninovou jízdu po 
českých luzích a hájích.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

AKCE

Přehled událostí je aktuální ke dni uzávěrky Kroměřížského zpravodaje.



PÁ – SO / 8. – 30. 4. D

JARO V ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Prohlídky velikonočně vyzdobe-
ných sálů, prodej jarních dekorací 
v pokladně zámku, procházky Pod-
zámeckou zahradou s Klubíčkem 
(zábavný kvíz). V pátek 8. dubna 
možnost projít do zámku s Biskup-
skými many chodbou z kostela sv. 
Mořice přes Arcibiskupské gym-
názium a Mlýnskou bránu (14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00) – zdarma. 
Minitrh cestovního ruchu ve štu-
kovém sále 8. dubna 10:00–16:00 
– prezentace nejen církevní turisti-
ky, ochutnávka vína, lesního čaje, 
žaludové kávy. Prohlídky zámku 
jsou pro veřejnost otevřeny o ví-
kendech a svátcích, objednávky 
skupinových prohlídek po předcho-
zí domluvě i v pracovních dnech.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

PÁ / 8. 4. 19:00

HUMÉNEČKO
Koncert folkrockové kapely.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

SO a NE / 9. a 10. 4. 9:00 – 16:00 D

MYSLIVOST A PŘÍRODA
Prodejní výstava, kde si můžete 
nakoupit vše potřebné pro pobyt 
v přírodě.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

SO / 9. 4. 9:00–10:30, 10:30–12:00, 
13:00–14:30, 14:30–16:00 

D

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 
V MUZEU KROMĚŘÍŽSKA
Tvoření jarních a velikonočních de-
korací. Na akci je nutné se předem 
objednat na tel.: 731 215 678. Vhod-
né pro rodiny s dětmi.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

NE / 10. 4. 16:00 D

SMEJKO A TANCULIENKA
Dětský program Smejko a Tanculi-
enka přichází s novým představením 
Tancuj, tancuj!, ve kterém zazní ty 
nejnovější a nejznámější hity.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

FRANCOUZSKÝ 

VEČER
V KROMĚŘÍŽI

PO / 11. 4. 17:30 D

FRANCOUZSKÝ VEČER 
V KROMĚŘÍŽI
Setkání se všemi, kteří mají rádi 
Francii, její jazyk a kulturu. Hlavním 
hostem večera bude šansoniérka 
Chantal Poullain.
Klub Starý pivovar

ÚT / 12. 4. 9:00 D Z

ŽENSKÝ SDÍLECÍ KRUH: JAK 
VYVÁŽIT PRÁCI A ODPOČINEK?
Diskuzní skupina. Provázet kruhem 
bude Marcela Nejezchlebová. Více 
info na e-mailu: habrova@klubic-
kokm.cz nebo na tel.: 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ÚT / 12. 4. 18:00

POJĎ SI ZAHRÁT KRYLA!
Večer s komentátorem ČRo Ivanem 
Hoffmanem a písněmi Karla Kryla.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

ST / 13. 4. 16:30 D

BEZ ZRAKU
Povídání nevidomého sportovce 
Ondřeje Zmeškala o tom, že vše je 
možné.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT / 14. 4. 16:30 D

TECHNIKY A HISTORIE 
PADĚLÁNÍ MINCÍ ČI MEDAILÍ
Přednáška MUDr. Aleše Hurdálka.
Knihovna Kroměřížska
www.cns-kromeriz.cz

NE / 17. 4. 6:00 D

CHOVATELSKÉ TRHY
Nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, 
králíky, holuby a jiná drobná zvířa-
ta. Samozřejmostí je i široká nabíd-
ka krmiv, vitamínů a dalších potřeb 
pro chovatele.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

ÚT / 19. 4. 9:00 D

TĚHOTENSTVÍ A POROD BEZE 
STRACHU
Beseda vhodná zejména pro těhot-
né ženy či ženy plánující těhoten-
ství. Provázet besedou bude Mar-
tina Sedláčková, dula, průvodkyně 
žen. Více info na e-mailu: habrova@
klubickokm.cz nebo na tel.: 777 031 
252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ST / 20. 4. 18:00 D

DAVID HAINALL: BALKÁN 
PĚŠKY I NA KOLE
Cestovatelskou přednáškou prove-
de profesionální průvodce, cesto-
vatel, fotograf a publicista David 
Hainall, který po balkánských ze-
mích cestuje od roku 1996.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

ČT / 21. 4. 17:00 D

VODA
Online debata ke Dni Země s doc. 
Tomášem Dostálem z ČVUT v Praze.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT / 21. 4. 17:00 D

140 LET ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
NA KROMĚŘÍŽSKU 1846–2021
Přednáška z historie železniční do-
pravy na Kroměřížsku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

PÁ / 22. 4. 19:00 D

XAVIER BAUMAXA
Koncert. Litvínovský bard Xavier 
Baumaxa je osobitý a svérázný zpě-
vák a zároveň mistr slovních hrátek 
a přesmyček. 
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

SO / 23. 4. 9:00 – 13:00 D

KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Kroměřížské farmářské trhy, jak 
jsou návštěvníci zvyklí. Kapela a po-
hoda sobotního dopoledne.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

SO / 23. 4. 15:00 D

YOUTUBEŘI V KROMĚŘÍŽI
Sportovně motivační den s youtu-
bery. Martin „Ati“ Malý se ve svých 
videích rád věnuje technologiím, 
vaření a glosování aktuálního dění. 
Petr „Peca“ Potměšil je kroměřížský 
rodák, jehož tvorba je spojena s ak-
tivním životním stylem, pohybem 
a motivacemi překonávat překážky. 
Po hlavním programu bude násle-
dovat autogramiáda. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

SO / 23. 4. 15:00 D

VODNÍK ČESÍLKO
Pohádka podle klasického večer-
níčku.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PO / 25. 4. 19:00

PETR FEJK
Autorské čtení z knihy Jak se dělá 
zoo bývalého dlouholetého ředitele 
Zoo Praha Petra Fejka.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

ÚT / 26. 4. 9:00 D

INKONTINENCE Z POHLEDU 
FYZIOTERAPIE
Workshop vhodný pro všechny 
ženy. Provázet workshopem bude 
Mgr. Kateřina Burdová, fyziotera-
peutka. Více info na e-mailu: habro-
va@klubickokm.cz nebo na tel.: 777 
031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ÚT / 26. 4. 15:00 D

MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOST 
PRO SENIORY
Přednáška Zdeňka Svobody.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST / 27. 4. 19:00

KAREL PLÍHAL
Koncert písničkářské legendy. Oje-
dinělý hudebník, textař a poeta, pís-
ničkář Karel Plíhal, se po koncertní 
pauze způsobené zdravotními potí-
žemi s rukou vrací na scénu.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

ČT / 28. 4. 15:00 D

NE/BEZPEČNÝ VĚK
Přednáška preventistky Policie ČR 
nejen pro členy Akademie III. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT / 28. 4. 17:00 D

JAPONSKO
Přednáška o fascinující zemi, která 
má stále v zásobě různá překvapení.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz



ST – SO 6. – 30. 4. D

KROMĚŘÍŽSKÝ SALON 2022
Kolektivní výstava výtvarných pra-
cí kroměřížských výtvarníků a  je-
jich přátel. Vernisáž výstavy pro-
běhne 6. dubna v 16 hodin.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do PÁ 8. 4. Z

ISLAND ZE ZEMĚ I Z VÝŠKY
Autorská výstava fotografií kromě-
řížského fotografa Jaroslava Šafera 
z pobytu na Islandu.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

do NE 24. 4.

NEJKRÁSNĚJŠÍ JE NAHÁ...
Tvorba Vladimíra Kudlíka inspiro-
vaná věčným tématem – ženou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do NE 15. 5. D

NÁHRDELNÍK ČASU ANEB PŘÍRODA 
RUKOU ČLOVĚKA MĚNĚNÁ
Výstava vhodná pro rodiny s dět-
mi i pro školní třídy. Vydejte se na 
vzrušující cestu dlouhou 8 tisíc let. 
Přibližuje měnící se vztah člověka 
a přírody od doby kamenné až po 
raný středověk.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

STÁLÁ EXPOZICE

EXPOZICE KARLA KRYLA
Originální expozice předestírá dílo 
a myšlenky slavného kroměřížského 
rodáka v neobvyklé podobě. Klade 
důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.dk-kromeriz.cz

STÁLÁ EXPOZICE

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
V šesti sálech památníku se lze sezná-
mit s průřezem dílem Maxe Švabinské-
ho, slavného kroměřížského rodáka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

STÁLÁ EXPOZICE D

POKLADY STARÉ PŮDY
Interaktivní expozice zavede ná-
vštěvníky do podivuhodných světů 
plných fantazie a tajemství.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

STÁLÁ EXPOZICE D

HISTORIE UKRYTÁ 
POD DLAŽBOU MĚSTA
Expozice umístěná v historickém 
sklepení podává kulturně historic-
ký obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

STÁLÁ EXPOZICE D

KROMĚŘÍŽ V SOUKOLÍ DĚJIN 
1848 – 1948
Hledání identity malého města na 
pozadí velkých dějinných událostí.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

STÁLÁ EXPOZICE D

STRÁŽCI ČASU
Expozice hodin a hodinových strojků.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

VÝSTAVY A EXPOZICE

Aktuální informace naleznete vždy 
na stránce www.dk-kromeriz.cz/
kino-nadsklepi nebo na facebooku 
kina Nadsklepí.

BIJÁSEK

PROMĚNA
USA 2022, přístupné bez ome-
zení, dabing

JEŽEK SONIC 2
USA 2022, 122 min , př ístupné 
bez omezení, dabing

PŘÍŠERÁKOVI 2
DEU / UK 2022, 103 min, přístup-
né bez omezení, dabing

ZLOUNI
USA 2022, 100 min, přístupné 
bez omezení, dabing

PŘIDÁVÁME

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
CZE 2022, 99 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, česky

POSLEDNÍ ZÁVOD
CZE 2022, 100 min, přístupné 
bez omezení, česky

MORBIUS
USA 2022, 108 min, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky i dabing

PREMIÉRA

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
CZE / SVK 2020, 95 min, nevhod-
né pro děti do 12 let, česky

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
USA 2022, 143 min, přístupné 
bez omezení, titulky i dabing

KINO

ČT / 28. 4. 19:00 D

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderá-
tora a textaře Karla Šípa na motivy 
pořadu Všechnopárty. Tentokrát 
s jediným hostem J. A. Náhlovským. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ / 29. 4. 19:30

ABRAXAS: NEKONEČNÝ BOOGIE 
Abraxas je česká rocková skupi-
na vzniklá v roce 1976 na troskách 
pražské skupiny Abraam. Kapela se 
za ty roky proměnila v dravý rocko-
vý proud inspirovaný novou vlnou 
na začátku 80. let.
Stará masna
www.stara-masna.cz

SO – NE / 30. 4. – 8. 5.  9:00 – 17:00 D

FLORIA JARO 2022
Celostátní prodejní výstava pro 
všechny zahradníky a zahrádkáře. 
Nakoupíte přísady, květiny, okrasné 
i ovocné stromy a keře, zahradnické 
potřeby a další.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

SO / 30. 4. 14:00 Z

ČESKÉ VIZE
Krajské kolo soutěže amatérských 
filmařů.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz



FRANCOUZSKÝ 

VEČER
V KROMĚŘÍŽI

 Hlavním hostem večera 
bude šansoniérka Chantal 
Poullain. Kromě ní v pro-
gramu vystoupí děti z Ma-
teřského centra Klubíčko, 
žáci Základní umělecké 
školy Kroměříž a studen-
ti Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského v Kroměříži. 
Vstupné na Francouzský 
večer v Kroměříži, kte-
rý začne v  17.30 hodin, je 
dobrovolné. Výtěžek bude 
věnován na podporu ak-
tivit Mateřského centra 

Klubíčko. Počet vstupenek 
je omezen kapacitou sálu 
Starého pivovaru a k vy-
zvednutí jsou v kanceláři 
Europe Direct v Knihovně 
Kroměřížska na Slovan-
ském náměstí. Na přípravě 
večera se podílejí kance-
lář Europe Direct Kromě-
říž, velvyslanectví Francie 
v České republice, město 
Kroměříž, Klub UNESCO 
Kroměříž a spolek Přátelé 
Evropy Kroměříž.

(red)

CHANTAL POULLAIN SE PŘEDSTAVÍ 
V RÁMCI FRANCOUZSKÉHO VEČERA 
NA STARÉM PIVOVARU

Setkání se všemi, kteří mají rádi Francii, její jazyk a kul-
turu, se uskuteční v pondělí 11. dubna v Klubu Starý pi-
vovar. Francouzský večer v Kroměříži připravila v rámci 
cyklu Doma v Evropě europoslankyně Michaela Šojdrová 
u příležitosti francouzského předsednictví v Radě Ev-
ropské unie.

11. 4. 2022

17:30 hod.

Klub Starý Pivovar

v Kromeríži

SPORT A SPORTOVNÍ AKCE

SO / 9. 4. 16:00 D

SK HS KROMĚŘÍŽ  
– ČSK UHERSKÝ BROD
Domácí fotbalové utkání třetí ligy, 
23. kolo MSFL.
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

SO / 16. 4. 11:00 D

CHŘIBSKÁ 50
Cyklistický závod.
Výstaviště Kroměříž
www.cyklosportchropyne.cz

SO / 23. 4. 16:00 D

SK HS KROMĚŘÍŽ  
– FK FRÝDEK-MÍSTEK
Domácí fotbalové utkání třetí ligy, 
25. kolo MSFL.
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI V DUBNU
pondělí – zavřeno
úterý –  6:00 – 8:45, 

11:45 – 13:00, 
17:00 – 21:00

středa –  9:00 – 10:15, 
11:45 – 13:00, 
17:00 – 21:00

čtvrtek –  6:00 – 13:00, 
17:00 – 21:00

pátek –  9:00 – 13:00, 
17:00 – 21:00

sobota –  11:00 – 20:00
neděle –  12:00 – 18:00

VÝJIMKY  
(VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY)
čtvrtek 14. 4. – 9:00 – 21:00
pátek 15. 4. – 11:00 – 20:00
sobota 16. 4. – 11:00 – 20:00
neděle 17. 4. – 12:00 – 18:00
pondělí 18. 4. – zavřeno
Plavecký krytý bazén
www.szmk.cz

KONTAKT:
Libor Lutonský, tel.: +420 607 252 620, 
e-mail: bajda@szmk.cz

STÍNOHRA
CZE 2022, 103 min, nevhodné 
pro děti do 12 let, česky

VYŠEHRAD: FYLM
CZE 2022, 103 min, nepřístupné 
pro děti do 15 let, česky

SEVEŘAN
USA / UK 2022, 136 min, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
CZE 2022, 95 min, přístupné bez 
omezení, česky

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
UK 2022, 125 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky

PROMLČENO
CZE 2022, 95 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, česky

KINO ODPO

OKUPACE
CZE 2021, 97 min, nepřístupné pro 
děti do 15 let, česky

SRDCE NA DLANI
CZE 2021, 95 min, přístupné bez 
omezení, česky

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
CZE 2022, 102 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, česky

FILMOVÝ MARATON

HARRY POTTER MARATON
PÁ – NE/1. 4. – 3. 4./17:00 – 03:00 D

Maraton všech osmi filmů v origi-
nálním znění s titulky bude rozdě-
len do dvou dnů. Kromě celé série 
bude maraton obsahovat stylový 
fotokoutek, speciální potterovské 
menu, tematický kvíz, stánek s li-
cencovanými dárkovými předměty 
firmy Imago.cz a mnoho dalšího.
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 Jde o „one man show“, 
kterou autor sám hrával 
a která je nejen obhajobou 
jeskynního muže, ale hlavně 
obhajobou inteligentního 
humoru. Představuje hu-

morné přemýšlení o tom, co 
dělá muže mužem a ženu že-
nou, o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou 
pohlaví. Poprvé byla uvede-

na na Broadwayi v březnu 
1995 a dočkala se zápisu do 
divadelních kronik, když se 
stala nejdéle hraným před-
stavením jednoho herce 
v historii Broadwaye.

 Kroměřížské předsta-
vení, kde se hlavní a jedi-
né úlohy zhostí Jan Holík 
nebo Jakub Slach, začíná 
v 18 hodin a vstupenky na 
ně jsou v prodeji ve všech 
pokladnách Domu kultury.

(red)

Divadelní představení, které dokáže diváky rozesmát až k slzám, přiveze začátkem 
dubna do Kroměříže Agentura Point. Diváci mohou v úterý 5. dubna „slzet“ v diva-
delním sále Domu kultury v Kroměříži u divadelní komedie Roba Beckera Caveman 
v režii Patrika Hartla.

V DOMĚ KULTURY 
BUDE ŘÁDIT CAVEMAN

 Martin „Ati“ Malý je 
youtuber, bavič, moderá-
tor, jeden z nejdéle půso-
bících tvůrců na naší scéně 
známý rozličným věkovým 
skupinám. Na svém profi-
lu se věnuje technologiím, 
vaření a  glosování aktu-
álního dění, je propagá-

torem zdravého pohybu. 
Jeho nejoblíbenější sérií 
na YouTube je pořad s ná-
zvem Bašta, kde Ati uva-
ří cokoliv, co mu zrovna 
sledující navrhnou. Petr 
„Peca“ Potměšil pochází 
z Kroměříže. Jeho největší 
vášní je překonávat pře-

kážky a jeho jméno je spo-
jeno s  aktivním životem 
a s pohybem – je všeobec-
ně známá jeho láska k bě-
hání a sportu. Pořad plný 
soutěžních kvízů, spor-
tovních výzev a interakce 
s návštěvníky moderuje 
taktéž aktivní youtuber 
Lukáš „Lukefry“ Fritscher. 
Po hlavním programu bude 
následovat autogramiáda.
 Program začíná v 15 
hodin a trvat by měl zhruba 
tři hodiny.

(red)

OSOBNOSTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 
MÍŘÍ DO KROMĚŘÍŽE
Na mladší generaci, která značnou část svého času tráví 
na sociálních sítích a nadšené sledování aktivit youtuberů 
patří neodmyslitelně k jejímu životnímu stylu, je zaměřený 
projekt Youtubeři v Kroměříži. Právě pro ně je na sobotu 
23. dubna připravený v kině Nadsklepí sportovně moti-
vační den s Atim a Pecou zaměřený na soutěžení a sport. 

AMATÉRŠTÍ 
HUDEBNÍCI ZAHRAJÍ  
KRYLOVY PÍSNĚ
 V úterý 12. dubna si 
připomeneme nedožité 
78. narozeniny kromě-
řížského rodáka Karla 
Kryla. Básníka, textaře, 
skladatele, hudebníka, 
zpěváka, jehož jméno si 
většina lidí spojuje s ro-
kem 1968 a odporem 
proti okupaci tehdejší-
ho Československa voj-
sky Varšavské smlouvy 
v čele se Sovětským sva-
zem. A jak jinak si připo-
menout osobnost Kryla, 
než jeho písněmi…
 V sále Klubu Starý 
pivovar se 12 .  dubna 
uskuteční projekt Pojď 
si zahrát Kryla! – večer 
s  písněmi Karla Kryla 
v  podání amatérských 
interpretů. V rámci pro-
gramu proběhne beseda 
s komentátorem Českého 
rozhlasu a hlavně Krylo-
vým kamarádem Ivanem 
Hoffmanem. Součástí 
celé akce budou hudební 
vstupy s Krylovými pís-
němi. Všichni, kteří rádi 
zpívají nebo hrají písničky 
Karla Kryla, měli možnost 
se přihlásit v rámci výzvy 
Pojď si zahrát Kryla!, kte-
rou v únoru vyhlásil Dům 
kultury. Vybraní interpreti 
se živě představí na pódiu 
klubu a vzdají tak hold 
slavnému kroměřížskému 
rodákovi.

(red)
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Zelený internet
i v Kroměříži
od 195 Kč
Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

INZERCE

 Šachy jsou hrou, která 
rozvíjí především rozumové 
schopnosti. Říká se o nich, 
že jsou nejlepší gymnasti-
kou mozku. Také se o šachu 
říká, že je to královská hra, 
snad proto, že se hrávala na 
královských dvorech, kde 
se těšila velkému zájmu. 

Šachová hra, to není jen boj 
s určitým soupeřem, ale se 
sebou samým, boj, který 
vyžaduje námahu, fantazii 
a správný propočet.
 Hlavním vedoucím ša-
chových kroužků na Šipce 
je Jan Štefek, který s dětmi 
absolvuje spoustu turnajů 

a  soutěží. Má zkušenos-
ti s  vedením šachových 
kroužků i v mateřských 
školách. Hodně panu Štef-
kovi pomáhají také rodiče 
dětí, a to především s do-
pravou na turnaje. Nutno 
poznamenat, že se mladým 
šachistům na soutěžích 

jednotlivců i družstev vel-
mi daří a dělají tak radost 
sami sobě, rodičům i tre-
nérům. Mimo medailí a cen 
si z turnajů odváží krásné 
vzpomínky na setkání s ka-
marády i s šachovými mi-
stry a velmistry. Spousta 
dětí ze šachových kroužků 
Šipky je už zaregistrována 
v Šachovém svazu České 
republiky a hrají také za 
své mateřské oddíly v sou-
těžích dospělých. A i tady 
jsou velice úspěšné.
 A vy ostatní, kteří ša-
chy hrát vůbec neumíte, 
nevadí, základy hry brzy 
zvládnete s pomocí šacho-
vých učebnic nebo můžete 
začít navštěvovat šachový 
kroužek právě v SVČ Šipka 
Kroměříž. Šachový krou-
žek tu pracuje každý rok 
od září do května. Zájemci 
se mohou také přihlásit do 
týdenního příměstského 
šachového tábora, který 
organizuje Šipka o letních 
prázdninách. Nebojte se 
přijít mezi šachisty, těšíme 
se na vás.

SVČ Šipka Kroměříž

Ve školním roce 2021–2022 nabízí Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka 
Kroměříž celkem 60 kroužků a kurzů. Mezi nimi také kroužky šachové, které se těší 
velké oblibě.

ČLENOVÉ ŠACHOVÝCH KROUŽKŮ V KROMĚŘÍŽSKÉ 
ŠIPCE SBÍRAJÍ ZASLOUŽENÉ ÚSPĚCHY

Foto: SVČ Šipka Kroměříž
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 V době studií se specia-
lizovala na laténské období, 
v rámci působení v muzeu 
se těžištěm jejího zaměření 
stal středověk. Ve 
své práci se vě-
novala záchran-
ným archeologic-
kým výzkumům 
v celém kromě-
řížském okrese 
a  od roku 1991 
výzkumům přímo 
v Kroměříži.
 V muzeu mo-
hou návštěvníci 
vidět expozici 
Historie ukry-
tá pod dlažbou 
města , kterou 
připravila a která 
se loni dočkala 
nové reinstalace. 
Helena Chybo-
vá ji doprovodila 
publikací Kroměříž zmize-
lá a  znovuobjevená aneb 
Historie ukrytá pod dlaž-
bou města, která získala 

v prestižní národní soutěži 
Gloria Musaealis první cenu 
v kategorii Publikace roku 
2010. V knize sleduje stopy, 

které zde zanechali nosite-
lé pravěkých kultur i naši 
slovanští předkové, přibli-
žuje kroměřížské podzemí 

s labyrintem historických 
sklepení a domnělých taj-
ných chodeb a seznamuje 
i  s atraktivním tématem 

nálezů mincov-
ních pokladů či 
s místy, na nichž 
se v  minulos-
ti popravovalo. 
Bohatá obrazo-
vá dokumenta-
ce ukazuje také 
náročnou práci 
archeologů, ale 
především pro-
stou krásu věcí, 
které zavál čas. 
Prác i  H e leny 
Chybové, jež se 
narodila ve Vsetí-
ně a žije ve Zlíně, 
ocenil i Zlínský 
kraj, který jí udě-
lil za významný 
a  podstatný pří-

nos kulturnímu rozvoji re-
gionu ocenění Pro Amicis 
Musea.

Muzeum Kroměřížska

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ V KNIHOVNĚ 
KROMĚŘÍŽSKA
 Oddělení pro děti a mlá-
dež drží krok s nejnovějšími 
trendy v literatuře a stále 
doplňuje fond o nové kni-
hy, časopisy, deskové hry 
a tematické kufříky. Rozši-
řuje také nabídku stále ob-
líbenějších knih k Albi tuž-
ce a nově odebírá časopis 
Kouzelné čtení.
 V letošním roce pokra-
čuje s oblíbenou soutěží 
Lovci perel, do které se při-
hlásilo již 31 čtenářů. Děti 
čtou knihy se speciálním 
označením a vyplňují otáz-
ky, za které dostanou perly. 
Na konci školního roku se 

uskuteční dvoudenní tzv. 
Morionský trh , kde děti 
perly smění za fiktivní pe-
níze (moriony) a mohou 
si zakoupit odměnu. Dět-
ské oddělení spolupracuje 
dlouhodobě s kroměříž-
skou porodnicí na projektu 
Bookstart – S knížkou do ži-
vota, kde se knihovny snaží 
zapojit aktivní rodiče a se-
znamovat společně s nimi 
ty nejmenší čtenáře s kni-
hou a nepřeberným množ-
stvím příběhů (a informa-
cí) v ní. S rodiči se schází 
čtyřikrát do roka a tvoří 
pro ně programy s odbor-
níky. V rámci projektu Noc 
s Andersenem se knihovna 
1. dubna na 24 hodin pro-

mění v bradavickou školu 
čar a kouzel a vyzve tak 20 
malých čarodějů a čarodě-
jek k nocování v knihovně. 
Nejžhavější novinkou dět-
ského oddělení je plánova-
ný příměstský tábor s ná-
zvem Léto v knihovně. Děti 
ve věku 8–10 let se každý 
den budou seznamovat 
pomocí knihy zábavnou 
a hravou formou s krásami 
našeho města.
 Oddělení pro děti a mlá-
dež po celý rok pro děti při-
pravuje spoustu zajímavých 
soutěží, lekcí a přednášek 
k  aktuálním tématům. Tě-
šíme se na vaši návštěvu 
a děkujeme, že jste s námi!

Knihovna Kroměřížska

Významné životní jubileum 70 let oslaví 26. dubna archeoložka Helena Chybová, která 
svůj profesní život spojila s Muzeem Kroměřížska, v němž pracovala v letech 1977–2016 
(v letech 1994–2013 jako zástupkyně ředitele).

AUTORKA EXPOZICE HISTORIE UKRYTÁ 
POD DLAŽBOU SLAVÍ SEDMDESÁTINY

MEDAILOVÉ ŽNĚ 
KROMĚŘÍŽSKÝCH 
LUKOSTŘELCŮ NA 
REPUBLIKOVÉM 
MISTROVSTVÍ
 Končí nám halová sezó-
na a Kroměřížská lukostřel-
ba, z. s. opět zabodovala. 
V posledním měsíci jsme 
se postupně zúčastnili 
třech mistrovství ČR v ha-
lové lukostřelbě. Na 31. 
MČR dorostu nás repre-
zentoval František Pospíšil, 
který skončil na krásném 
5. místě. Následovalo 31. 
MČR dospělých, kde náš 
střelec Michal Hoffman 
získal 2. místo v kategorii 
reflexních luků, Zdeněk 
Vaňhara 3. místo v kate-
gorii holých luků a  opět 
Michal Hoffman 4.  místo 
v kategorii holých luků. 
V nervy drásajícím finále 
družstev jsme pak zabo-
dovali a  tým ve složení 
Jaroslav Malošík, Michal 
Hoffman a Miroslav Vaško 
získal v kategorii reflexních 
luků zlato a titul mistra ČR.
 Tu největší radost nám 
však udělali naši mladší 
střelci, kdy na 29. MČR 
žactva naše střelkyně 
Libuše Ondrušková v ka-
tegorii starších žáků – re-
flexní luk získala 2. místo, 
Veronika Klímková v kate-
gorii mladších žáků – re-
flexní luk 2. místo, Valérie 
Malá v kategorii starších 
žáků – holý luk 3. místo 
a Klára Macháčová ve stej-
né kategorii 1. místo a titul 
mistra ČR. V družstvech 
jsme pak za starší žáky 
s týmem ve složení Libuše 
Ondrušková, Simona Vlč-
ková, Amélie Malcharová 
získali 2. místo, v mladších 
žácích ve složení Sofie 
Vaško, Veronika Klímková, 
Sophie Javoříková 2. mís-
to a ve složení Anna Sko-
palová, Julie Javoříková, 
Thea Malcharová 3. místo.
 Všem střelcům bla-
hopřejeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci 
klubu a města Kroměříže.

Kroměřížská lukostřelba, z. s.

Foto: archiv Muzea Kroměřížska
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JIŘÍ Z PODĚBRAD A MATYÁŠ 
KORVÍN
 Bouřlivá doba 15. stole-
tí naplněná boji, potyčkami 
a  spory se nevyhnula ani 
Kroměříži. Po smrti biskupa 
Jana Železného byl zvo-
len olomouckým biskupem 
Konrád ze Zvole. Nezabránil, 
aby Kroměříž byla císařem 
zastavena bratřím z Mora-
van, kteří se o město vcelku 
starali. Z  té doby je připo-
mínáno vybudování rybníka 
Hořenuše na polích štěcho-
vických sedláků, kteří jako 
náhradu získali pozemky 
ležící v  Horních zahradách. 
Pozemky využili právě na 
založení zahrad. V roce 1453 
potvrdil král Ladislav Kromě-
říži veškeré městské výsady. 
Ve městě v této době pře-
vládalo husitství a připomí-
ná se v roce 1450 existence 
husitské školy, jejímž žákem 
byl Ctibor Tovačovský z Cim-
burka, jak uvádí Palacký ve 
svých Dějinách národu čes-
kého v Čechách a v Moravě.
 Vykoupit město z rukou 
pánů z Moravan měl nově 
zvolený olomoucký biskup 
Bohuslav ze Zvole, což se brzy 
podařilo, ale vzápětí byla Kro-
měříž opět zastavena. V roce 
1457 biskup zemřel a dalším 
olomouckým biskupem se 
stal Tas z Boskovic, vzdě-
laný člověk a blízký 
spolupracovník 
českého krále 
Jiříka z  Podě-
brad, který po-
cházel z české 
šlechty.
 Narodil se 
v roce 1420 
a  českým krá-
lem byl zvolen 
šlechtou v roce 
1458. Kontrolu nad 
zeměmi Koruny české 
si udržel do roku 1469 a do 
své smrti v roce 1471 vládl jen 
Čechám. Jiří z Poděbrad byl 
nazýván husitským králem 
i králem dvojího lidu a sna-
žil se o mírové soužití kališ-
níků a katolíků; je autorem 
nerealizovaného návrhu na 
vytvoření mírové organizace 

evropských křesťanských pa-
novníků, čímž předběhl svou 
dobu o několik století. Měs-
to navštívil v roce 1461, když 
cestoval na schůzku s uher-
ským králem Matyášem Kor-
vínem. Na schůzce měla být 
podrobně dohodnuta svatba 
Jiříkovy dcery Kateřiny s Ma-
tyášem Korvínem. Romantic-
ká představa o sňatku z lásky 
Kateřiny a Matyáše Korvína je 
zcela nereálná. Kateřina byla 
jednou z dcer Jiřího z Po-
děbrad a Kunhuty ze Štern-
berka; narodila se 11. listopa-
du 1449 jako dvojče sestry 
Zdeny. Sňatek s Matyášem 
Korvínem byl dohodnut již 
v roce 1458 a o uskutečnění 
sňatku bylo několikrát jed-
náno. Schůzka Jiříka z Podě-
brad s Matyášem Korvínem 
se nekonala, protože Korvín 
onemocněl a tak podrob-
nosti o svatbě byly sjednány 
se zástupci uherských sta-
vů. Pro Kateřinu, která byla 
někdy zvaná Kunka, se do 
Čech vydal Matyášův dvo-
řan Kašpar Bodoky a měl ji 
odvézt do Trenčína. Z Prahy 
vyjel v květnu 1461 průvod 
s Kateřinou, kterou dopro-
vázeli čeští šlechtici až do 
Trenčína. Tam byla Kateřina 
královsky přijata uherský-
mi šlechtici a  preláty, kteří 

ji společně dopravili do 
Budína, kde se usku-

tečnila korunovace 
a svatební hosti-
na. Matyáš Kor-
vín se narodil 
23. února 1443 
a v lednu 1458 
byl zvolen 
uherským krá-
lem. Kateřina 

ale brzy zemřela 
(8. 3. 1464) snad 

při porodu prvního 
dítěte, které zemře-

lo spolu s ní. Zhoršily se již 
tak vyostřené vztahy mezi 
Jiříkem z Poděbrad a Maty-
ášem Korvínem, který popr-
vé navštívil Kroměříž v roce 
1468, když táhl s vojskem 
na Olomouc. Ve městě po-
nechal vojenskou posádku 
a brzy se vrátil po prohrané 

bitvě u Brna. V následujícím 
roce 1469 ve městě strávil 
Matyáš Korvín několik dnů. 
Poté odjel do Olomouce, 
kde byl zvolen v  olomouc-

ké katedrále v květnu 1469 
českým králem, a to za pří-
tomnosti pánů, prelátů, ry-
tířů a zástupců královských 
moravských měst a Plzně, 
Českých Budějovic a dal-
ších. Složil přísahu do rukou 
ostřihomského arcibiskupa 
Jana Vitéze. Text Matyášo-
vy přísahy se dochoval a stal 
se součástí Knihy Tovačov-
ské od zmíněného Ctibora 
Tovačovského z Cimburka. 
V této době Matyáš vypla-
til Kroměříž od pánů z Mo-
ravan, ale ihned je zastavil 
pánům ze Šternberka. Svou 
posádku v Kroměříži v roce 
1470 posílil a vytvořil si tak 
pozici pro dobytí Uherského 
Hradiště. Posádka musela 

bránit město před útokem 
vojska Jiříka z Poděbrad, je-
hož příznivci z řad měšťanů 
snad chtěli otevřít městské 
brány a umožnit dobytí Kro-
měříže českým vojskem, to 
se ale nezdařilo. Kroměříž 
zůstala v rukou Matyáše Kor-
vína a  jeho posádka odešla 
z  města až po smrti Jiříka 
z Poděbrad v roce 1471. Kro-
měříž odměnil Matyáš Korvín 
právem pečetit listiny červe-
ným voskem, což byla výsa-
da královských měst. Král tak 
ocenil věrnost města, kterou 
králi projevovalo, a také uznal 
škody způsobené válkou. 
Listina byla vydána 14. ledna 
1482 v Budíně, a protože se 
ozývaly nesouhlasné hlasy, 
vydal dne 15. února 1482 lis-
tinu potvrzující výsadu peče-
tit listiny červeným voskem. 
Oba opisy listin jsou uloženy 
v Zemském archivu Opava 
v pobočce Olomouc. Život 
uherského a českého krále 
Matyáše Korvína plný zvra-
tů, bojů, jednání se uzavřel 
6. dubna 1490 a jeho pohřeb 
ve Stoličném Bělehradu se 
konal 24. června 1490. Kon-
čí tak složité 15. století plné 
změn a válek, jež se dotkly 
i našeho města, které se po-
stupně vzpamatovávalo z ran 
a rostlo do krásy.

Zdroje: prameny a literatura

PhDr. Jitka Zezulová
MZA v Brně – SokA 

Kroměříž

Vážení čtenáři, z autorů správných odpovědí na otázku ze zpra-
vodaje č. 3 / 2022 (Kroměříž padla do rukou husitů v roce 1423) 
jsme vylosovali tyto výherce:

DANUŠE SIXTOVÁ, LIBUŠE ZAVADILOVÁ, MARTIN HOVORKA

ÚKOL Č. 3

Ve kterých letech byl českým králem Jiří z Poděbrad? 
Správnou odpověď označenou heslem „Soutěž“ posílejte do 
19. dubna na e-mail: zpravodaj@mestokm.cz, nebo na adresu: 
Kroměřížský zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.  
(Nezapomeňte uvést svou adresu a telefonní kontakt!)

ÚKOL Č. 4

VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ NÁVŠTĚVY 
MĚSTA KROMĚŘÍŽE IV.
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KLUB SENIORŮ 
V KROMĚŘÍŽI SLAVÍ 
10 LET SVÉ ČINNOSTI
 Nejtěžší bývá napsat 
úplně první a úplně posled-
ní větu. Nicméně – mně se 
v  tuto chvíli začíná velmi 
snadno. Můžu totiž napsat: 
dokud jsou vytvářeny pod-
mínky pro seniorské aktivi-
ty, je to dobře. Je dobře, že 
vedení města Kroměříže si 
uvědomilo nutnost věnovat 
se narůstající skupině senio-
rů systematičtěji a vytvořilo 
pro dříve narozené obyvate-
le města a jejich aktivity zá-
zemí v bývalých prostorách 
PDA na Hanáckém náměstí. 
21. březen byl v roce 2012 ne-
jen astronomicky prvním jar-
ním dnem, ale byl začátkem 
nevšední a zajímavé mož-
nosti pro všechny, kterým se 
ještě nechtělo složit ruce do 

klína, dnem, kdy se otevřel 
Klub seniorů v Kroměříži.
 Ano, letos je tomu 10 let, 
co se senioři z celého města 

a  jeho okolí začali potkávat 
pod jednou střechou. Celkem 

osm spolků stále nabízí v rám-
ci klubu pravidelná setkávání. 
Pamatuji dobu, kdy klubem 
týdně prošlo 500 – 600 regis-

trovaných členů. V  poslední 
době se část aktivit omezi-

la. Na vině je jak covid, tak 
i zmenšení prostoru určeného 
pro činnost klubu v důsledku 
vzniku kanceláří Kroměříž-
ských technických služeb 
v budově PDA. Pravidelná 
klubová setkávání seniorů se 
přesto konají minimálně 1× 
týdně.
 Veškeré informace 
o  akcích, službách a nabíd-
kách získají zájemci každou 
středu a čtvrtek od 9 do 12 h 
v kanceláři koordinačního 
centra klubu seniorů. Za do-
provodu vedoucí klubu nebo 
jednotlivých spolků je možné 
si prohlédnout prostory urče-
né pro činnost seniorů a ne-
chat si v hlavě dozrát rozhod-
nutí o případném zapojení do 
aktivního seniorského života. 
Těšíme se na vás!

Zdena Dočkalová
Klub seniorů

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE 
V CIZÍCH JAZYCÍCH 
PŘIPRAVILA ZŠ ZACHAR
 Základní škola Zachar 
Kroměříž již spoustu let orga-
nizuje nejen školní, ale i okresní 
kolo Soutěže v cizích jazycích 
– anglický jazyk. Před dvěma 
lety se podařilo zorganizovat 
školní kola, ale okresní kolo 
bylo zrušeno kvůli pandemii 
a v minulém roce nebylo mož-
né soutěž pořádat vůbec. O to 
větší radostí bylo pořádat ji 
letos. Okresní kolo se konalo 
1. března. V obou kategoriích se 
opět sešli soutěžící s vynikající 
úrovní angličtiny. V kategorii 
II. A zvítězila Michaela Rotre-
klová ze ZŠ Zachar Kroměříž. 
V  kategorii nižší se vítězkou 

stala Nela Chalupová opět ze 
ZŠ Zachar Kroměříž. Na dru-
hém a třetím místě kategorie II. 
A se umístily Denisa Hlahůlko-
vá ze ZŠ Slovan a Sofie Červen-
ková z 1. ZŠ Holešov. V katego-
rii I. A získali druhé a třetí místo 
Michal Ševčík ze ZŠ Komen-
ského a Karolina Kristová ze 
ZŠ Zborovice. Všichni soutěží-
cí zúročili svoji práci na zdoko-
nalování znalostí a dovedností 
v angličtině jak v soukromém 
životě, tak v běžných hodinách 
AJ. Soutěž si všichni užili a byli 
skvělí. Vítězům gratulujeme, 
Míše Rotreklové přejeme hod-
ně štěstí v krajském kole.

Mgr. Šárka Kostelníčková
organizátor okresního  

kola souteže

ŽÁCI Z OKRESU 
KROMĚŘÍŽ SOUTĚŽILI 
V CHEMICKÉ OLYMPIÁDĚ
 Základní škole Zachar 
v Kroměříži hostila v úterý 
8. března okresní kolo che-
mické olympiády. Soutěže 
se zúčastnili žáci základních 
škol a osmiletých gymnázií. 
Na prvním místě se umístila 
Eliška Mazancová, na druhém 
Lenka Smékalová obě ze ZŠ 
Zachar v Kroměříži a na třetím 

Marek Mikšánek z Gymnázia 
Ladislava Jaroše v Holešo-
vě. Tito žáci budou náš okres 
reprezentovat krajském kole 
ve Zlíně. Všem postupujícím 
přeji hodně úspěchů a všem 
soutěžícím, aby se jim chemie 
i nadále líbila a stala se jejich 
celoživotním koníčkem.

RNDr. Marie Hrabalová
realizátorka ok. kola CHO

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ:

DOPISY A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REKONDIČNÍHO POBYTU
Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace Kroměříž, pořádá ve spolupráci se Zlínským krajem ve dnech 
28. 5. – 4. 6. 2022 v hotelu Koliba Ludvíkov rekondiční pobyt. Informace o pobytu podá zájemcům paní Vlasta Láníková v Klubu 
seniorů v Kroměříži na Velehradské ul.
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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ NA KROMĚŘÍŽSKÉ RADNICI
Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni 
Městského úřadu v Kroměříži. Určeno je pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. Bližší informace vám sdělí matrikářky 
na tel. č. 573 321 182. Těšíme se na vás a vaše miminko. 
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 7. 5., 14. 5., 21. 5., 11. 6., 18. 6., 25. 6.

Město Kroměříž

NOVINKY V KNIHOVNĚ KROMĚŘÍŽSKA:
TŘEŠNĚ V RUMU
MICHAELA JANEČKOVÁ
Štvou vás příbuzní u nedělní-
ho oběda? Nemůžete pocho-
pit, koho to zas volili, proč si 
vzájemně posílají konspirač-
ní maily, nadávají na novináře 
a skuhrají, že za jejich mládí 
bylo líp? Vydechněte a počí-

tejte do deseti. Ne vždy je hloubení příkopů 
mezi generacemi ten nejlepší nápad.

ŽIVOTICE – OBRAZ (PO)ZAPOMENUTÉ TRAGÉDIE
KARIN LEDNICKÁ
Malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. V srpnu 
1944 partyzáni v místním hostinci zastřelili tři přísluš-
níky gestapa. Odveta německých fašistů začala o dva 
dny později, kdy postříleli všechny přítomné muže 
z Životic a okolí, a trvala až do února 1945. Vzhledem 
k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším ob-
cím na území České republiky. A přesto jejich tragé-

die upadla v zapomnění. Karin Lednická ten příběh znovu přivádí 
k životu.

NAROZENÍ – ÚNOR 2022
Filip Dragon – Kroměříž, Josef Sadil – Hulín, Natálie Bertóko-
vá – Kojetín, Matyáš Havránek – Holešov, Tereza Večeřová 
– Kroměříž, Vojtěch Morong – Hulín, Jakub Uherek – Kostelec 
na Hané, Alex Popelka – Prostějov, Albert Šimůnek – Hole-
šov, Viktor Timan – Kroměříž, Melani Čech – Míškovice, Josef 
Sedláček – Holešov, Jakub Václavek – Holešov, Petr Sedlařík 
– Kroměříž, Vojtěch Šafařík – Kroměříž, Maxmilián Poláček – 
Kroměříž, Michael Fiala – Chropyně, Viktorie Knapová – Hu-
lín, Ondřej Nesvadba – Zdounky, Aneta Dvořáková – Holešov, 
Albert Potyka – Hulín, Ema Burianová – Zborovice, Tereza 
Seibertová – Kyselovice, Sára Bolková – Kroměříž, Alexander 
Vyzula – Holešov, Jonáš Juráň – Kroměříž, Sabina Dedková 
– Kroměříž, Eliška Vránová – Kroměříž
V seznamu jsou uvedeny ty děti, u nichž rodiče souhlasili 
se zveřejněním v tisku.

SŇATKY – ÚNOR 2022

Věra Hlaváčková, Kroměříž – Michal Zácha, Zlín, Věra Ml-
čáková, Kroměříž – Martin Krutil, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni pouze snoubenci, kteří souhlasili 
se zveřejněním v tisku.

ÚMRTÍ – ÚNOR 2022
Anna Strašáková, *1939, Soběsuky, Pavel Nakládal, *1965, 
Kroměříž, Jaroslav Benada. *1928, Kroměříž, Jiří Otáhalík, 
*1952, Žalkovice, Marie Dostálová, *1941, Zborovice, Jarosla-
va Ratiborská, *1935, Kroměříž, Milada Šamánková, *1937, 
Zdounky, Marie Opelíková, 1935, Kroměříž, Božena Šišková, 
*1937, Zlobice, Hana Ficová, *1942, Kroměříž, Věra Šivelová, 
*1936, Kvasice, Vilma Jánská, *1940, Kroměříž, Dagmar Bla-
náriková, *1943, Kroměříž, Božena Králová, *1927, Kromě-
říž, Ivonka Beutelová, *1938, Zborovice, Ludmila Slavíková, 
*1935, Kroměříž, Libuška Olšáková, *1935, Hodonín, Lenka 
Složilová, *1942, Kroměříž, Marta Karamonová, *1945, Kro-
měříž, Miroslav Otevřel, *1925, Kroměříž, Antonín Hořčica, 
*1934, Kroměříž, Alois Mikulec, *1927, Kroměříž, Drahomíra 
Němcová, *1931, Kroměříž, František Karásek, *1942, Kro-

měříž, Ludmila Škarpíšková, *1932, Kroměříž, Františka Mi-
číková, *1924, Kroměříž, Božena Hanslová, *1939, Kroměříž, 
Michal Mahr Hudeček, *1976, Kroměříž, Marie Dočkalová, 
*1940, Skaštice, Alena Kristýnková, *1955, Kroměříž, Danuše 
Kavická, *1949, Kroměříž, Vojtěch Škrabal, *1961, Kroměříž, 
Hana Horáková, *1961, Kroměříž, Josef Štanglica, *1942, 
Kvasice, Ladislav Maxian, *1974, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž pozůstalí 
souhlasili se zveřejněním v tisku.

Anna Bařinková Ella HečkováVeronika ŠestákováNatálie Petříčková Johanka Rohanová Lukáš Tesař Nikolaj Mach

Představujeme vám další-
ho obyvatele útulku Čáp-
ka. Třeba vás zaujme právě 
on a stane se vaším novým 
„parťákem“. Nebo zajděte 
do útulku osobně v době 
návštěvních hodin podívat 
se také na ostatní pejsky.
ŠOTEK je zhruba desetiletý 
pejsek menší velikosti, váží 13 
kilogramů. Do útulku se do-
stal po úmrtí své majitelky. 
Je to klidný, nenáročný psík, 
který by byl ideálním společ-

níkem pro staršího člověka. Chůzi na vodítku zvládá 
bez problémů a vycházky má moc rád. Hygienické ná-
vyky nemá stoprocentní, ale vše se dá naučit. Bohužel, 
zřejmě moc nebyl zvyklý na péči o srst a další ošet-
řování. Ale i tento problém lze vyřešit třeba použitím 
náhubku při činnostech, jako je například česání nebo 
návštěva veterináře.

MĚSTSKÝ ÚTULEK ČÁPKA KROMĚŘÍŽ
Za Oskolí 2455 / 22, 767 01 Kroměříž,  

tel.: 573 333 553, e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz,  
www.facebook.com/utulekkromeriz

Kompletní nabídka psů na: www.utulekkromeriz.cz

POŘIĎTE SI KAMARÁDA Z ÚTULKU:
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Kroměříž 
ve znamení 

zábavy, veselí, 
dobročinnosti 

i poučení


