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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Pozvánky na listopadové akce
na Velkém náměstí v Kroměříži

Dárcům krve patří ocenění
i upřímný dík...

čtěte na str. 12

čtěte na str. 3

Den uniformovaných sborů byl zábavou
pro všechny generace

Foto: J. Soporský
První říjnovou sobotu si mohli návštěvníci Hanáckého náměstí připomenout zašlou vojenskou slávu
Kroměříže, která byla posádkovým
městem od poloviny osmnáctého
do počátku jednadvacátého století. Akce připomněla především 100
let od vypuknutí 1. světové války a
vzniku legií, 70. výročí bojů na Dukle a 25. výročí sametové revoluce,
zároveň však byla slavnostním
zakončením sezóny technických
památek. Celodenní program zahájila kolona historických vozidel
prezentující jednotlivé složky uniformovaných sborů – armádu, policii a hasiče. Na Hanáckém náměs-

tí se k vojenským vozidlům přidali
pěší vojáci, kteří se vydali směrem
ke hřbitovu, kde uctili památku
vojáků padlých v obou světových
válkách. Na Hanáckém náměstí se
mezi tím sjela historická i současná technika - návštěvníky lákala
nablýskaná hasičská škodovka ze
Střílek, mohutný pandur Armády
České republiky, prvorepublikový
„tančík“ Praga AH IV či vozidla VB i
současné policie. Přítomní měli jedinečnou možnost prohlédnout si
vývoj jednotlivých složek armády
a policie, seznámit se s možnostmi
lékařské péče v historii i současnosti, zhlédnout zásah městské

policie, nebo obdivovat eleganci
prvorepublikové módy. Pro děti
připravilo zábavu Technické muzeum Brno, PČR i „svobodovci“,
kteří vyhlásili soutěž o nejlepšího
střelce z airsoftových replik dobových zbraní. Na akci organizované
Městem Kroměříž, technickým
muzeem Brno a Biskupskými many
z Kroměříže se podíleli Kroměřížští
ostrostřelci, Klub ČSLA, MP Kroměříž, SDH Kroměříž či Muzeum
Kroměřížska a příslušníci klubů vojenské, policejní a četnické historie
z celé republiky i Slovenska a celostátní ozbrojené složky Policie ČR
a Armády ČR.
(ep)

Kroměřížští vyběhali cestu darovaných kol

Foto: A. Vrtal

Malí i velcí Kroměřížané se zasadili o to, aby se v rámci
projektu Kola pro Afriku dostaly ke gambijským dětem další bicykly. V Podzámecké zahradě se začátkem října zúčastnili běhu, jehož výtěžek bude použit
na úhradu nákladů na dopravu zmíněných dopravních prostředků. „Celkem bylo v Kroměříži vyběháno
a sponzory darováno 69 732 korun, které pokryjí náklady k odeslání lodního kontejneru s 450 darovanými koly. Kroměřížským patří ohromný dík,“ zhodnotil
akci jeden z organizátorů Běhu pro Gambiii i celého
projektu Roman Posolda.
(rp, šak)
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Volby v Kroměříži
vyhrálo hnutí ANO
2011, na post starosty
bude nominován
Jaroslav Němec
Občané Kroměříže rozdali v říjnových volbách politikům karty
na následující čtyři roky. Volební výsledky jsou pro některé
očekávané, pro jiné překvapivé,
každopádně z nich ale vyplývají
změny jak ve složení městského
zastupitelstva, tak přímo ve vedení radnice. Vítězem komunálních voleb v Kroměříži se stalo
hnutí ANO 2011. Od voličů získalo 21,98 % hlasů a ve 27členném
zastupitelstvu bude mít sedm
mandátů. Druhým nejlepším
výsledkem s 14,72 % hlasů se
může pochlubit ODS, která do
vedení města vyšle pět zastupitelů. Na třetí pozici skončila Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí
s 14,36 % hlasů a čtyřmi zastupiteli. Stejný počet zastupitelů
a 11.76 % hlasů získali sociální
demokraté. V městském zastupitelstvu dále usednou tři komunisté (9,33 %), dva zástupci Volby pro Kroměříž (8,08 %) a dva
zástupci Zdravého Kroměřížska
(6,88 %). Dodejme ještě, že k
volebním urnám se vydalo pouze 38,63 % voličů. Co se týče
personálního obsazení městské
rady a rozdělení nejvyšších funkcí, o tom se rozhodne na ustanovujícím jednání zastupitelstva, které by se mělo konat ve
čtvrtek 6. listopadu.
(dokončení ve sloupku na str. 2 a 3)

AKTUALITY

VÝSLEDKY VOLEB
(pokračování ze str. 1)
Už krátce po komunálních volbách
se místní politici shodli na vytvoření koalice hnutí ANO 2011, KDUČSL, ČSSD a Zdravé Kroměřížsko.
Dle oficiálního sdělení se koalice dohodla na rozdělení křesel v
městské radě v poměru čtyři pro
ANO, tři pro KDU-ČSL a dvě pro
ČSSD. Na post starosty bude nominován lídr ANO Jaroslav Němec,
jeho statutárním zástupcem by
měl být kandidát z KDU-ČSL a o
další dvě křesla místostarostů se
podělí ČSSD a ANO.
Zvolení zastupitelé podle stran
(celkem 27 zastupitelů)
ANO 2011 (7 zastupitelů - 21,98 %)
1. Mgr. Jaroslav Němec
2 580 hlasů 5,27 %
2. Mgr. Radek Vondráček
2 351 hlasů 4,80 %
3. MUDr. Tomáš Třasoň
2 254 hlasů 4,60 %
4. Mgr. Petra Fečková
2 245 hlasů 4,58 %
5. Ing. Petr Hajný
1 997 hlasů 4,08 %
6. Mgr. Martin Bsonek
1 974 hlasů 4,03 %
7. Bc. Libor Kalousek
1 773 hlasů 3,62 %
ODS (5 zastupitelů - 14,72 %)
1. Mgr. Daniela Hebnarová
3 157 hlasů 9,63 %
2. Ing. Blanka Šimůnková
1 680 hlasů 5,12 %
3. MVDr. Ivan Popelka
1 427 hlasů 4,35 %
4. Jaroslav Stojaník
1 384 hlasů 4,22 %
5. Ing. Filip Zubík
1 252 hlasů 3,81 %
Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12
a nezávislí (4 zastupitelé - 14,36 %)
1. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
1 915 hlasů 5,98 %
2. Jiří Kašík
1 551 hlasů 4,85 %
3. MUDr. Vojtěch Škrabal
1 470 hlasů 4,59 %
4. JUDr. Karel Smíšek
1 400 hlasů 4,37 %
ČSSD (4 zastupitelé - 11,76 %)
1. MUDr. Olga Sehnalová, MBA
1 749 hlasů 6,67 %
2. Karel Holík
1 336 hlasů 5,10 %
3. Ing. Jan Slanina
1 268 hlasů 4,84 %
4. Marek Šindler
1 263 hlasů 4,82 %
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Italské dny nabídly zábavu i vážná témata
Několik osobností úzce spjatých
se zemí Apeninského poloostrova
zavítalo do Kroměříže při příležitosti Italských dnů. Cyklus výstav,
besed, filmových projekcí i gastronomických zážitků, který veřejnosti
přiblížil předsednickou zemi Rady
Evropské unie, pořádala europoslankyně Olga Sehnalová pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky
v České republice. Italské dny zahájila v pondělí 13. října atašé italského velvyslanectví Vanda Spataro.
V úvodní besedě se představili
pánové Walter Attanasi, italský dirigent koncertující na prestižních
světových scénách, a někdejší český velvyslanec v Itálii Pavel Kopp,
který jako fotograf našel v krásách
Itálie svou životní inspiraci. I další

program nabídl řadu zajímavých
témat. V úterý návštěvníci knihovny vyslechli povídání o italštině a
jejím neodmyslitelném postavení
ve světové hudbě v podání Ireny
Salvadori, středeční program patřil fenoménu italské mafie a ve
čtvrtek do Kroměříže zavítal renomovaný vojenský historik Eduard
Stehlík. Jeho beseda nazvaná Zá-

Foto: V. Kuklová

Tři dny plné dobrovolnictví
Do třetího ročníku celorepublikového projektu 72 hodin, jehož
cílem je nejen pomáhat, ale především mladým lidem ukázat, že
stačí skutečně málo, aby dokázali
mnoho, se opět zapojila i Církevní
základní škola v Kroměříži. Projekt
probíhal od 9. do 12. října a byl
určen dětem i rodičům, mladým
lidem, neziskovým organizacím,
ale i neformálním skupinám a
jednotlivcům, zkrátka všem, kteří
podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomáhat. Žáci i pedagogové kroměřížské církevní školy se k akci přidávají
každoročně. Jednotlivé skupiny
dětí se na nejrůznějších místech
věnovaly rozličné činnosti a svými
aktivitami pomáhaly jak lidem, tak
i zvířatům a přírodě. Žáci vyšších
ročníků uklízeli cyklostezku do
Záhlinic a její okolí. Další skupiny
mladších dětí se vypravily do Domova pro osoby se zdravotním
postižením Barborka, Domova

pro seniory U Kašny a Domova sv.
Kříže. Část dětí zvelebovala okolí těchto zařízení, jiné si vzaly na
starost kulturní a společenské vyžití klientů i přípravu zábavného
programu. Nejmenší žáčci sbírali
již s předstihem kaštany, žaludy a
starý chléb a v rámci projektu vše
nesli zvířatům do Podzámecké zahrady. „Příjemnou součástí projektu bylo i vzájemné obdarovávání.
Děti nesly do jednotlivých zařízení
drobné dárky a také byly dárečky
od klientů domovů odměněny,“
vyjádřila spokojenost ředitelka
Církevní základní školy v Kroměříži Olga Loučková.
(šak)

Foto: CZŠ

pisky z italské fronty poodhalila
válečné události, které se před sto
lety odehrály na hranici mezi Itálií
a rakousko-uherskou monarchií.
„Se speciální nabídkou se připojili
i kroměřížští živnostníci a italské
firmy působící v České republice,
díky nimž mohli lidé vidět benátské karnevalové masky i uspokojit
své chuťové buňky hned na několika místech ve městě,“ prozradila
Olga Sehnalová. Týdenní program
vyvrcholil v sobotu 18. října procházkou po Kroměříži s výkladem
Miroslava Kindla z Arcidiecézního
muzea Kroměříž. Ten přímo v kulisách města poodhalil výrazný
rukopis především italských architektů Giovanniho Pietra Tencally a
Filiberta Lucchese.
(pz)

Studentští europoslanci
v Kroměříži
Město Kroměříž přivítá 20. listopadu středoškoláky z celé
České republiky na XI. Českém
fóru organizovaném Evropským parlamentem mládeže
v ČR, založeným v roce 1998 jakožto národní odnož celoevropské organizace European Youth
Parliament. Studenti se budou
v Kroměříži po čtyři dny věnovat aktivitám podobným těm v
Evropského parlamentu - hledat
řešení problémů islamofobie, nezaměstnanosti na jihovýchodě
Evropy či možnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Veřejnost
bude moct navštívit Valné shromáždění v neděli 23. listopadu
v Domě kultury, kde studenti budou diskutovat nad výsledky fóra,
a rovněž Střední školu hotelovou
a služeb Kroměříž, kde se bude
konat další program. Celá akce
bude probíhat v oficiálním jazyce
Evropského parlamentu mládeže
– angličtině.
(tz, šak)

Svatomartinské hodování se bez nového vína neobejde
Zábavou i nabídkou nejrůznějších
dobrot k jídlu i pití ožije v úterý
11. listopadu Hanácké náměstí.
Svátek svatého Martina a případný příchod první sněhové
nadílky tu budou Kroměřížané
slavit celodenní akcí. Od 10 do
18 hodin se bude „na Hanáckém“
konat řemeslný jarmark, hrát bude
cimbálová muzika Josefa Marečka,
připraveny jsou ochutnávky nejrůznějších specialit určených pro
2

tento den a především svatomartinských vín. Právě degustace letošního vína bude zahájena přesně
v 11 hodin a 11 minut. Vyvrcholením dne bude na 18. hodinu naplánovaný průvod v čele se svatým
Martinem na koni, který poputuje
z Hanáckého na Velké náměstí, kde
bude připravený další program.
Dobroty vztahující se ke svátku sv.
Martina můžete ochutnat nejen
na Hanáckém náměstí, ale ve své

nabídce je budou mít i nejrůznější
kroměřížské restaurace. Ke Svatomartinskému hodování se připojí
mimo jiné Hotel U zlatého kohouta, Radniční sklípek, Pivovar Černý
orel, Vinotéka Hrozen či Arcibiskupský zámek, který pořádá Svatomartinské posezení s vínem 2014 a
pečenou husou. Přehled nabídek
restaurací, které připravují svatomartinské menu, je k dispozici na
www.kromeriz.eu.
(šak)

AKTUALITY
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Dárcům krve patří ocenění i upřímný dík
velmi důležitá skutečnost. „KroBezpříspěvkové dárcovství krve
je činnost, kterou je třeba nejen
měřížská nemocnice je jednou z
mála, kde je třeba na objednání
zveřejňovat, ale také oceňovat.
odběru krve čekat, což je v Česku
Lidé, kteří se rozhodli pomáhat
rarita. Je to dáno vstřícným přístujiným a mnohdy zachraňovat
pem personálu a příjemným prolidské životy právě prostřednictvím darování své krve, si to
středím. Proto se dárci do Kroměříže vracejí a proto tu daruje svou
rozhodně zaslouží.
krev i spousta lidí z jiných okresů.
A právě ti, kteří bez nároku na
Ocenění těchto dárců je do jistě
odměnu darovali svou krev již
míry i oceněním práce kroměřížmnohokrát, byli oceněni na slavské hematologie,“ pochvaluje si
nostním předávání medailí a křížů
prof. MUDr. Jana Jánského, které
spolupráci s nemocnicí ředitelka
oblastního spolku Českého červese uskutečnilo ve čtvrtek 16. října ve společenském
sále Domu kultury v
Kroměříži. Šlo o více
než stovku dárců, kteří
životně důležitou tekutinu dávají na transfuzním oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s.
K tomuto zdravotnickému zařízení se váže Foto: Š. Kučerová

ného kříže Alice Juračková.
Kroměřížský červený kříž oceňuje všechny bez ohledu na jejich
členství v Klubu dárců krve. Stříbrnou medaili prof. Jánského za
20 odběrů získalo tentokrát 52
lidí, zlatou za 40 odběrů 48 lidí a
12 oceněných dostalo zlatý kříž
za osmdesátkrát darovanou krev,
což je při frekvencí tří až čtyř odběrů ročně úctyhodná a dlouhodobá spolupráce. Poděkování patří nejen samotným dárcům, ale
i již zmíněnému Transfuznímu a
hematologickému
oddělení
Kroměřížské nemocnice a. s. a
také Českému
červenému kříži Kroměříž za
důležitou práci
v této oblasti.
(šak)

K urbanisticko-dopravním projektům
se může vyjadřovat i veřejnost
Až do 7. listopadu jsou ve vestibulu kroměřížské radnice vystaveny návrhy na řešení dopravní
situace ve městě. Radnice vyhlášením soutěže na vypracování návrhů pro optimalizaci dopravní situace v Kroměříži chce nejen získat
projekt pro modernizaci dopravy
ve městě, ale chce prostřednictvím
zpřístupnění jednotlivých prací
zapojit do široké diskuze veřejnost
– odbornou i laickou. Vždyť dopravní situace ve městě se dotýká
všech jeho obyvatel – motoristů,
cyklistů, chodců… Velmi často se

v poslední době hovoří o nedostatku parkovacích míst, a to jak
v centru, tak i na sídlištích a v okrajových částech města, obyvatele
města rovněž znepokojuje hustota
provozu, zvláště v době dopravní
špičky ráno a odpoledne.
Odborná porota vybrala jako nejzdařilejší projekt kolektivu autorů
ze severní Moravy, který tvoří Ing.
arch. Ondřej Vysloužil, Ing. arch.
Martina Mlčochová a Ing. arch.
Pavel Řihák. Podle slov architektky
Radmily Vraníkové budou výstupy
z architektonické soutěže zamě-

řené na urbanisticko-dopravní
řešení situace ve městě využity při
vytváření nového územního plánu, jenž by měl být zpracován do
roku 2020.
(šak)

VÝSLEDKY VOLEB
(dokončení přehledu)
KSČM (3 zastupitelé - 9,33 %)
1. Ing. Jaroslav Adamík
974 hlasů 4,68 %
2. RSDr. Vladimír Kenša
862 hlasů 4,15 %
3. Mgr. Kamila Dudová
852 hlasů 4,10 %
Volba pro Kroměříž (2 zastupitelé
- 8,08 %)
1. MUDr. Jarmila Číhalová
1 230 hlasů 6,83 %
2. PhDr. Šárka Kašpárková
1 097 hlasů 6,09 %
ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO
(2 zastupitelé - 6,88 %)
1. MUDr. Richard Kreml
1 501 hlasů 9,78 %
2. Ing. Zdeňka Dokoupilová
1 287 hlasů 8,39 %

Dětské dopravní hřiště
se pro veřejnost uzavřelo
Kroměřížské dopravní hřiště, které
je pro děti z města a okolí místem
zábavy i poučení, ukončilo 15. října
svůj letošní provoz pro veřejnost.
Přes zimu bude uzavřené a na jeho
znovu zprovoznění si zájemci musí
počkat do jara. V areálu Dětského
dopravního hřiště se konají akce
pro jednotlivce i kolektivy pořádané
především kroměřížskou pobočkou
Českého červeného kříže a organizací BESIP.
(šak)
Aktuální informace o dění ve měste
Kroměříži najdete na webech:

Foto: A. Vrtal

www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

Barevný svět ožil díky sportovnímu nadšení klientů sociálních služeb
Zajímavé sportovně společenské
setkání připravily Sociální služby
města Kroměříže pro klienty domovů pro seniory a také domovů pro
osoby se zdravotním postižením
v regionu. Poslední zářijový den si
dala bezmála stovka reprezentantů
jednotlivých zařízení sraz na fotbalovém hřišti v Lutopecnách, aby
zde poměřila navzájem síly a um
v různých soutěžích již tradičních
Her bez hranic.
Akce se tentokrát konala s podtitulem Barevný svět. V tomto duchu
měla jednotlivá soutěžní družstva
přiděleny barvy „dresů“. Do sou-

těžení v nejrůznějších klasických
i originálních disciplínách se zapojily týmy z domovů pro seniory
U Kašny, U Moravy a Vážany, dále
pak domovy pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Javorník
z Chvalčova, Kvasice a Zborovice
a Domov se zvláštním režimem
Strom života, který spojil své síly s
Centrem Zahrada z Bystřice pod
Hostýnem. Startovní listinu doplnilo družstvo tvořené pracovníky
ředitelství sociálních služeb.
Všichni závodníci se snažili, seč jim
síly stačily, aby svému týmu přinesli
co nejvíce bodů a nejlepší soutěž-

ní časy. „Přestože jedno z družstev
bylo vyhlášeno jako nejlepší, vítězi byli vlastně všichni zúčastnění.
Nejdůležitější totiž bylo samotné
setkání a také dobrá nálada a přá-

Foto: Š. Kučerová
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telská atmosféra,“ komentovala výsledky celodenního snažení jedna
z pořádajících, zástupkyně vedoucí
domova Barborka Gabriela Perútková.
(šak)

SPOLEČNOST

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
Strážníci zasahovali ve farní
zahradě a pronásledovali
sprejery
Ani „církevní půda“, za niž může být
zahrada kostela sv. Mořice považována, neodradila zloděje, aby se
pokusil okrást dvě mladé ženy, které tu trávily volný čas. Maminky přistihly muže, jak jim z kočárku sebral
peněženku. Projevily ale obdivuhodnou duchapřítomnost. Zlodějíčka chytily a přivolaly příslušníky
městské policie. Ti pětadvacetiletého muže zajistili a spolu s ním i dvě
ženy, které mu pomáhaly tím, že
hlídaly vchod do zahrady. Povedenou trojici poté předali Policii ČR.
Také další případ, který museli řešit
městští strážníci, skončil v rukou
státní policie. Začal úprkem skupinky mladých lidí, kteří tím na sebe
upozornili, a skončil převozem opilé nezletilé dívky do nemocnice.
Skupina osob vzbudila pozornost
útěkem, který se ještě zintenzivnil
poté, co se o ni začali zajímat strážníci jedoucí ve služebním voze. Ti
zjistili, že na místě, odkud prchající
utíkali, jsou na fasádě domu nasprejované nové nápisy. Pronásledovali
uprchlíky, ale podařilo se jim zajistit
pouze dvojici podnapilých nezletilých dívek, které tvrdily, že o svých
společnících nic nevědí a o zničené
fasádě také ne. Jedné z nich museli
přivolat lékařskou pomoc a skončila
v nemocnici. Při dechové zkoušce jí
bylo naměřeno více než 1,6 promile
alkoholu v dechu.
Nejenom problémy lidí se městská
policie zabývá. V její kompetenci je
i řešení problémů souvisejících se
zvířaty. Někteří z příslušníků jsou
školeni na odchyt zvěře a nejedná
se jen o psy. Občas se strážníci musí
popasovat s koňmi nebo třeba dravými ptáky. Naposledy zachraňovali papouška, který přilétl do areálu
domova Barborka a kam městskou
policii přivolala jedna z pracovnic.
Žako šedý nakonec skončil u svého
majitele, a to díky tomu, že měl na
noze evidenční číslo.
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Nebe nad letištěm patřilo drakům a drakiádě
Pro někoho má podzimní
tak křižovali oblohu a nad Kropouštění draků příchuť nostalgie
měříží se jich prohánělo pořáda starých dobrých časů. Ale hrátných pár desítek. Většina jich byla
koupených, ale proti modrému
ky s papírovými či plastovými
nebi se vznesly i některé vlast„dravci“ na dlouhých špagátech
noručně vyrobené modely, které
rozhodně nepatří minulosti.
si dokonce v hodnocení zasloužiVždyť kroměřížské Mateřské centrum Klubíčko pořádá drakiády
ly zvláštní kategorii. Připraveny
každý rok. Ta letošní, která se
konala v sobotu 11. října na
místním letišti, byla hodně
povedená.
Pořadatelům i účastníkům
přálo počasí, foukal tolik
potřebný vítr, ale nebyl studený a všechny zúčastněné
hřálo podzimní sluníčko. DraFoto: A. Vrtal
ci nejrůznějších barev a tvarů

byly nejen „dračí“ soutěže, mezi
nimiž dominovalo klání o cenu
pro draka, který vyletěl nejvýše,
ale soutěžilo se třeba i v lovení
rybiček. Kromě toho byl pro děti
připraven hudební program,
skákací hrady a bohaté občerstvení.
Akce se vyvedla po všech
stránkách a pochvalovali si
ji návštěvníci i pořadatelky
z Klubíčka. Mezi nimi byla
také jedna ze zahraničních
dobrovolnic, Španělka Veronica, která do Kroměříže přijela z Tenerife a podle jejích slov
nebylo pouštění draků ani pro
ni nic nového.
(šak)

Nahlédnutí do dějin módy v Muzeu Kroměřížska
Dámské i pánské šaty z nejrůznějších historických období si
mohou prohlédnout návštěvníci Muzea Kroměřížska v rámci
výstavy s názvem Střípky z dějin
módy. Vtip je v tom, že do nejmenších detailů propracované
modely jsou ušity na postavičky
vysoké zhruba 30 centimetrů,
konkrétně na panenky Barbie.
Několik desítek šatů vytvořených podle obrazů a dobových
fotografií přesně odpovídá skutečným modelům, které nosily
významné historické osobnosti
od egyptské královny Nefertári
přes Alžbětu I. anglickou až po
lady Dianu. Figurky jsou nejen
oblečeny do nádherných šatů,
ale mají také veškeré potřebné

doplňky včetně bot. Kromě již
zmíněných „dam“ jsou v Malé
galerii muzea k vidění ve svých
nejznámějších módních kreacích mimo jiné anglický král Jindřich VIII. s jednou ze svých žen,
francouzský král Ludvík XIV.,
Marie Terezie, madame Pompadour, Marie Antoinetta, Napoleon Bonaparte s Josefínou a
návštěvníci si mohou prohlédnout také vyhlášené modely
z dílny Christiana Diora. Autorkou ručně vyrobených modelů
je Zdeňka Mudráková. Mladší
návštěvníci si dokonce mohou
vyzkoušet některé historické
kostýmy, což si užívají především malé parádnice.
Výstava je přístupná až do

1. února příštího roku, a to denně mimo pondělka od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.
(šak)

Foto: Š. Kučerová

Obrázky z cest i zajímavých setkání - FOTOBRANÍ 2014
Po celý říjen mohli profesionální i
amatérští fotografové a třeba jen
zájemci o fotografování vidět ve
vestibulu Domu kultury a v jedné
z kluboven díla svých „kolegů“.
Členové fotoklubu pracujícího
při kroměřížském Domě kultury
tu v rámci výroční výstavy s názvem Fotobraní 2014 předváděli
své práce. Letošní Fotobraní, které je v pořadí již dvacáté, pozvalo
návštěvníky výstavy prostřednictvím fotoaparátů autorů obrázků
za karnevalovým veselím nebo
třeba za zajímavostmi Francie.
(šak)
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Foto: Š. Kučerová
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Kroměřížští divadelníci hráli pro svou kolegyni
Herečky Divadelního spolku Kroměříž odehrály mimořádné představení hry Mikve. Diváci je v Klubu
Starý pivovar mohli vidět již několikrát, v úterý 14. října však bylo
v něčem jiné.
„Hrály jsme je z piety k naší kolegyni
a velké kamarádce Hance Fialové. V
září podlehla těžké nemoci. Mikve
byla hra, ve které se představila ve
své poslední roli. Tentokrát jsme
všechny hrály jen pro ni,“ přiblížila
iniciátorka akce Marcela Kořínková.
Výtěžek ze vstupného putuje na

konto nadačního fondu Hrajeme
o život. Byl založen pro financování léčby pacientů s těžkými
nemocemi. Peníze z něj budou
lidem poskytovány v případě, že
léčbu nebude hradit pojišťovna
a pacient si ji z vlastních zdrojů
nebude moci dovolit uhradit. Podle odhadu je v republice téměř
tisíc ochotnických souborů, které
jsou ochotny na fond Hrajeme o
život přispět. Pokud by každý soubor odvedl částku ve výši dva tisíce
korun, výsledná suma by mohla

pokrýt například protonovou léčbu
pro čtyři pacienty. Diváci si mohli
před představením Hanu Fialovou
krátce připomenout. „Ve foyer byla
instalovaná nástěnka s fotografiemi mapujícími její divadelní činnost. Lidé si mohli přečíst dokonce
i básničky, které napsala, a po představení měli možnost zhlédnout
půlhodinový film o Hance jako
divadelnici. Ze sestříhaných ukázek
videí z představení a ze vzpomínek
kolegů jej vytvořil Saša Michajlovič,“
uzavřela Kořínková.
(mk, šak)

Foto: P. Zrna

Divadelní návrat do šedesátých let
Druhým
kusem
letošního
podzimního divadelního předplatného bylo představení Zlatá
šedesátá aneb Deník Pavla J.. Hra
vznikla na základě deníku, knihy, která před deseti lety získala
ocenění Litera 2004 a zvítězila v anketě Lidových novin o Knihu roku
2004. Také dramatizace tohoto
díla, získala Cenu Alfréda Radoka
v kategorii inscenace roku. V roli
Pavla Juráčka, režiséra, scenáristy
a signatáře Charty 77, se představili Josef Polášek, Jan Hájek, Jiří
Vyorálek, Gabriela Mikulková a
Petra Bučková. Ve svých partech
představili rozporuplnou osobnost
s bohémskou povahou a působivým a velmi problematickým
osudem. Diváci mohli prostřednictvím deníkových zápisů nahlédnout do nitra Juráčkovy osobnosti,
ale také do doby, v níž talentovaný
umělec zažíval své vrcholy i pády.

Foto: J. Soporský
Cimbálová muzika byla hlavním protagonistou Koncertu pro seniory, který se uskutečnil první říjnový den – tedy při příležitosti Dne
seniorů - v kině Nadsklepí. Byl určen pro nejstarší obyvatele města
a pořádalo jej Město Kroměříž. Více než stovka návštěvníků přijala
s povděkem pozvání na tuto akci a při tónech lidových písní se skvěle bavila.

ARSfilm se konal v Kroměříži již
po dvaačtyřicáté
Kroměřížský Dům kultury hostil
v první polovině října již 42. ročník mezinárodní veřejné soutěže
neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu a experimentálních
prací s oficiálním názvem ARSfilm
amatérů Kroměříž 2014. Po dva
dny byla pro zájemce z řad odborníků i veřejnosti v hudebním sále
promítána díla amatérských filmařů. Odborná porota uděluje každoročně zlatý, stříbrný a bronzový

kroměřížský tolar a oceněna jsou
tradičně i díla ve speciálních kategoriích, která získávají mimo jiné
třeba medaili UNICA, cenu Českého svazu pro film a video nebo diváckou cenu pojmenovanou Cena
Domu kultury v Kroměříži.
Hlavními organizátory akce byli
Český svaz pro film a video Kroměříž (ČSFV), Dům kultury, Město
Kroměříž, Zlínský kraj, organizace
UNICA a akce se uskutečnila za finanční podpory ministerstva kultury. Zároveň
se zahájením
festivalu se
v Domě kultury konala
také vernisáž
výstavy děl
kroměřížského grafika Jiřího Wiesnera.
Foto: A. Vrtal
(šak)
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Předplatitele podzimního divadelního cyklu čekají ještě tři zajímavá
představení. V sobotu 15. listopadu uvede v Domě kultury Agentura Harlekýn komedii V Paříži
bych tě nečekala, tatínku a ve
středu 17. prosince se mohou těšit
na Žítkovské bohyně v podání
herců zlínského divadla. Na
3. listopadu je pak připraveno bonusové představení Commedia
dell´arte v hlavních rolích s Tatianou Vilhelmovou, Markem Danielem a Pavlem Liškou.
(šak)

Foto: J. Dušek
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Z kroměřížského místopisu, aneb Když se řekne „Na Kapli“

Již pouze starší generace Kroměřížanů se rozpomenou na
oblíbené nedělní „čaje o páté Na
Kapli“, v klubovém zařízení Starý
pivovar, který v poslední době
prošel výraznou proměnou. Název
„Na Kapli“, doplněný o symbolický
zvon, neslo léta také firemní logo
fotoateliéru M. Mucha, který až
donedávna sídlil v suterénu někdejší pivovarské budovy. Ale proč
právě „Na Kapli“? Objasnit původ
místních názvů bývá někdy docela tvrdý oříšek. Proto není divu, že
otázka zaskočila nejen pamětníky,
ale i odborníky na místní historii.
Podle názvu by se dalo soudit, že
v místě bývala kaple. Je zajímavé,
že archivář a historik František
Vácslav Peřinka (1878 - 1949), autor Dějin města Kroměříže a podrobného místopisu města, se
o kapli v místech měšťanského

Zazimování
Počasí se zatím netváří nijak zimně,
přišel však čas na postupné zazimování zahrady.
Nezapomínejte vytáhnout a uskladnit cibulky ukryté v zemi. Některé
cibule, hlízy a oddenky rostlin jsou
zvyklé na přezimování, ovšem mohou se stát potravou pro hryzce,
hraboše nebo krtky. Nezapomeňte
zazimovat růže. V případě, že
nemáte možnost přihrnutí kořenů
a částečně i nadzemních stonků
půdou, využijte chvojí, listí nebo
netkanou textilii či jutovinu. Stejnou péči si zaslouží i rododendrony
a azalky. Jistě víte, které rostliny
ze zahrady či balkonu je třeba
přemístit do prostor chráněných
před mrazem. Nezapomeňte na
oleandr, durman, fuchsie, pelargonie, agáve, kamélie, drobné hebe,
zvonek nebo čilimník. Nejlépe snáší
mráz břečťan. Specifickou údržbu vyžadují traviny. Není vhodné

pivovaru (založen kolem roku
1560) vůbec nezmiňuje. Jedinou
zmínku o neznámé kapli najdeme
v inventáři sbírky kroměřížského
sběratele starožitností a knihtiskaře Jindřicha Slováka (1856 1931). V inventárním seznamu z
roku 1892 jmenovaný zapsal pod
přírůstkovým číslem 126 kropenku na svěcenou vodu pocházející
„z bývalé kaple, na jejímž místě nyní
stojí měšťanský pivovar“. Záznam
postrádající jakékoliv další údaje byl
pisatelem dodatečně přeškrtnut.
Zda k tomu aktu došlo vzhledem
k chybné interpretaci předmětu,
či z důvodu sběratelské „výměny“,
není jasné. Jisté je, že ve sbírce kroměřížského muzea, kde skončila
větší část Slovákovy sbírky, se tento
předmět nepodařilo doložit.
Stavební historie města zná hned
několik kaplí, žádnou z nich ale
nelze ztotožnit s kaplí lokalizovanou Jindřichem Slovákem do míst
někdejšího měšťanského pivovaru.
Sotva lze uvažovat o existenci radniční kaple, která bývala obvykle
součástí radničních budov, a kterou,
jak se zdá, zdejší radnice na rozdíl
od jiných měst nebyla vybavena.
Alespoň dobové popisy radničních
interiérů tomu nenasvědčují. Ani
archeologické nálezy dokládající intenzivní středověkou zástavbu mezi
radnicí a Riegrovým náměstím,

kterou v raném novověku zčásti překryly objekty měšťanského
pivovaru, existenci zděné sakrální
architektury nepotvrzují. V této
souvislosti však nelze pominout, že
na vedutě města z devadesátých
let 16. století vidíme mezi kostelem
P. Marie a měšťanským pivovarem
s dýmajícím komínem také drobnou centrální stavbu s kupolovitým
zastřešením. Je otázka, zda tu autor
zachytil samostatně stojící stavbu
(kapli?) nebo tzv. karner, okrouhlou
hřbitovní kapli s kostnicí, nejspíš
součást hrazeného areálu farního
kostela P. Marie.
Vyloučit nemůžeme ani to, že
název „Na Kapli“ vznikl jako příměr,
tedy v přeneseném významu slova a s existencí kaple jako takové
nemusí vůbec souviset. Je třeba
si uvědomit, že po stavebních
úpravách měšťanského pivovaru
v 19. století dvoupatrový věžový
útvar části sladovny, tzv. hvozd
s
charakteristickým
komínem ukončeným
plechovým nástavcem neboli „kloboukem“, výrazně
dominoval nejen
pivovarskému
areálu, ale i okolní zástavbě (nový

před zimou vysoké stonky stříhat,
do dutých stonků se může dostat
hmyz nebo hniloba a také mráz
by se snadněji dostal ke kořenům
a mohl je poškodit. Ideální je porost svázat do snopu a počkat si
se seřezáním na začátek jara. Stáhnout je vhodné i úzké jehličnany,
aby je sníh nepolámal. Odkvetlé
a suché stvoly trvalek necháváme
na záhoně a také je seřezáváme až
začátkem jara. I pokud vaše zahrada potřebuje zkrášlovací řez, je nutné stonky a větve stříhat pouze o
jednu třetinu. Pokud si zakládáte na
svém trávníku, je vhodné poslední
napadané listí shrabat na kompost,
aby nedocházelo k pozdějšímu
zahnívání a plísním. Pak ještě letos
naposledy vytáhněte sekačku, posekejte trávník na dva až tři centimetry a speciálním hnojivem s
vyšším obsahem draslíku mu dodejte vitamíny. Doporučuje se občas
zkontrolovat zdraví a stav zahrady a

nezapomenout na zálivku, i odpočívající rostlinky potřebují vodu.
Soutěž Kvetoucí Kroměříž již má
své vítěze, před pár dny si na radnici převzali ceny, které poskytli
partneři projektu. Získali permanentky do Květné zahrady,
na Výstaviště Floria a piva od tří
kroměřížských minipivovarů. V
kategorii okno uspěla Ludmila
Machálková, nejkrásnější balkon měla Svatava Kovářová a

hvozd nahradil starší technologický postup sušení sladu v klenuté místnosti s hvozdovou pecí,
jejíž pozůstatky byly odkryty při
stavbě informačního centra v roce
2012). Možná i tato skutečnost sehrála při vzniku názvu svou roli, i to
je jedna z možných verzí výkladu.
Původ názvu „Na Kapli“ tak nadále
zůstává neobjasněn a můžeme o
něm jen spekulovat. Zatím. Dokud neupadne zcela v zapomenutí a dokud se nevytratí z našeho
povědomí jako mnohé jiné místní
názvy.
Mgr. Helena Chybová
Muzeum Kroměřížska
Foto nahoře: Sladovna městského pivovaru na pohlednici města z počátku 20.
století. Fotoarchiv MK
Obr. dole: Veduta Kroměříže z konce 16.
století (výřez). Vedle měšťanského pivovaru s kouřícím komínem umístil anonymní
rytec drobnou stavbu (kapli?) s kupolovitým zastřešením. ZA Opava, p. Olomouc

úžasnou zahrádkou se pochlubila Vlastimila Kohnová. Vavříny
v kategorii budovy získal Domov pro seniory U kašny, za jehož klienty vyzvedla cenu paní
Gazdová, a nejkrásnější restaurační zahrádku mělo Cafe Bistro
Matine, jehož ocenění převzala
Andrea Záhornacká.
Děkujeme všem za účast v
soutěži i za to, že se snaží, aby
místo, kde žijeme, bylo krásnější
a příjemnější.
(hr, šak)

Foto: Š. Kučerová
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KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ XI.
Čas hřbitovů
a vzpomínání…

Počátek listopadu je časem
připomenutí zesnulých, časem
„dušiček“.
Druhý listopad je
věnován Památce zemřelých a v
tomto období na hřbitov přicházejí i ti, kteří tam jindy nezavítají.
Odchod ze života, smrt, je nedílná
součást života každého z nás a s
tím je spojeno i pohřbívání a hřbitov. Odedávna byla místa posledního odpočinku opředena určitým
tajemstvím a vyvolávala respekt i
bázeň. Právě na těchto místech si
nejvíce uvědomíme vlastní smrtelnost, hřbitov odděluje nás živé od
těch, kteří zemřeli…
Hřbitovy jsou neodmyslitelnou
součástí osídlení, od něhož je dělí
pouze plot, zeď, brána či branka. Vnitřní rozčlenění hřbitova
odráželo sociální a společenské
rozdělení obce nebo města. Existovala „čestná místa“ a také ta, kde
byli pohřbíváni zločinci, kati, sebevrazi… Od poloviny 18. století
se mění anonymní hroby na místa
posledního odpočinku s náhrobky
se jmény zemřelých doprovázené
údaji o délce života a popřípadě i
o tom, jaké místo ve společnosti
zemřelý zaujímal (ředitel, učitel,
správce atd.). Od roku 1784 bylo
zakázáno ukládání mrtvých v
kostele a bylo zavedeno důsledné oddělení hřbitovů od kostelů.
Přelom 19. a 20. století pak přinesl
nové pojetí hrobu jako prestižní
záležitosti rodiny, byly budovány
hrobky, žulové či mramorové
náhrobky, objevují se i fotografie na náhrobcích. K významné
změně v oblasti pohřbívání došlo v

našich zemích v roce 1918 - začalo
se pohřbívat žehem, v současnosti
tento způsob pohřbu převládá. A
tak byly a jsou budovány urnové
háje, kolumbária i vsypové loučky.
Nejstarší kroměřížské hřbitovy
byly umístěny uvnitř městských
hradeb, při kostelech – například
hřbitov v blízkosti kostela Panny Marie z 16. století, kde stávala hřbitovní kaple sv. Michala.
Tento hřbitov nestačil potřebám
města, a proto byl od roku 1562
užíván nový hřbitov na Oskoli, k
jehož zrušení došlo v roce 1859.
Nahradil jej (od roku 1800) nově
založený hřbitov v Kotojedské
ulici v místě dnešního Bezručova
parku. Původní plocha brzy nedostačovala, proto musela být
opakovaně rozšiřována. V té době
byli na kroměřížském hřbitově
pohřbívání i zemřelí z okolních
obcí (ze Skaštic, Bílan, Vážan, Jarohněvic). Postupně si ale obce
vybudovaly vlastní hřbitovy. Okolo zmíněného kroměřížského
hřbitova byla postavena zeď,
která byla roku 1886 zvýšena, vybudována byla i umrlčí komora a
byt pro hrobaře. Na tomto hřbitově stávala také hřbitovní kaple.
I když byl hřbitov rozšířen, brzy
nedostačoval a tak se kroměřížská
městská rada rozhodla pro vybudování nového hřbitova. V roce
1909 byl dokonce ustaven hřbitovní odbor, navržena byla tři místa, z nichž byl vybrán pozemek u
vážanské silnice. Vypracovány byly
návrhy na uspořádání a vybrán byl
plán Ing. Švehly (navrhoval např.
vytvoření 6 300 hrobů). Součástí
plánu byla i budova správce hřbitova, objekty pro zahradníky,
kanceláře, kaple, „mrtvolna“, ale i
skleníky, záchody či hlavní vjezd.
Okolo hřbitova měla být postavena z větší části zeď, zbytek pak

ohraničil dřevěný plot. Pohřbívání
na tomto hřbitově bylo povoleno
od roku 1911, původní hřbitov byl
zrušen k 1. lednu 1923. Mnohé
hroby byly přemístěny na nový
hřbitov, tak jako i náhrobky významných osobností. Posledním
přemístěným byl hrob F. M. Lorence, kroměřížského učitele a národního buditele, a to v roce 1936.
Prostor zrušeného hřbitova byl
upraven jako park. Stavba provozních budov a úprava vstupu (tak,
jak je známe dnes) pochází z let
1935-37, kdy byla provedena podle projektu Ing. L. Mesenského.
K hřbitovům patří náhrobky, které
v Kroměříži zhotovovalo několik
kamenických a sochařských dílen
– K. Sommer, J. Beck, J. Mergenthal
atd. Pohřební služby zajišťovala
např. firma Pietas Viléma Povondry, v roce 1912 koupilo pohřeb-

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,
velmi široké téma zdravotnictví,
do něhož spadají nejen lékaři
všech oborů, ale i lékárníci, ranhojiči a dokonce i lazebníci (jak jsme
se dověděli v minulém zpravodaji)
vždy dokáže zaujmout. Není divu,
lékařskou pomoc potřebuje jednou za čas každý z nás… O zájmu
o problematiku a tedy i materiál s
názvem Kroměřížští lékaři a lékárníci svědčí velké množství účastníků soutěže, v níž jsme se ptali na
místo, v němž sídlily první městské
lázně v Kroměříži. Správné odpovědi byly od těch čtenářů, kteří
napsali, že ve Ztracené ulici.
Ze správných odpovědí jsme
vylosovali tyto výherce:
Vladimír Lukovský
Anděla Simerská
Miluše Vasilová

Otázka č. 11
ní službu město Kroměříž. Šlo
o lukrativní službu, která městu
přinášela dobrý zisk. Pohřební ústav patřil městu až do roku 1991,
kdy byl pronajat soukromé firmě
KONKORDIA.
Při listopadové návštěvě hřbitova,
ale nejen při ní, vzpomeňte na své
blízké i na rčení, že podle úrovně
hřbitova poznáme i úroveň města a jeho obyvatel… A vězte, že
kroměřížský hřbitov patří k těm
výstavním a výborně udržovaným
místům posledního odpočinku v
naší zemi.
P. S. Více o kroměřížském hřbitově: Mercová, M., Sochor, V.: Kroměřížský hřbitov, Kroměříž 2001.
PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno – SOkA Kroměříž

Od kterého roku se pohřbívá
na současném kroměřížském
hřbitově?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. listopadu na adresu zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, nebo na
adresu: Kroměřížský zpravodaj,
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Nezapomeňte uvést svou
adresu a telefonní kontakt.)

Státní okresní archiv Kroměříž
a město Kroměříž pořádají
v rámci roku technických
památek Kroměříže a okolí
cyklus přednášek Kapitoly
z dějin dopravy aneb
Z Kroměříže na kraj světa.
12. 11.
Z KROMĚŘÍŽE DO SVĚTA
– o nevšedním životě dopravního
pilota přednáší Ivan Bednařík.
26. 11.
Z HISTORIE VÝSTAVBY ŽELEZNICE NA KROMĚŘÍŽSKU DO r. 1914
– přednáší Ladislav Vítek.
3. 12.
KAPITOLY Z DĚJIN
KROMĚŘÍŽSKÉ POŠTY
– přednáší Dan Suchomel.
Všechny přednášky se konají v budově archivu ve Velehradské ulici
od 17 hodin. Vstup zdarma
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KONCERTY
5. 11. EVENT JAZZ TRIO,
koncert Pod starou knihovnou,
ve 20 h
14. 11. AMC TRIO A MICHAEL
PATCHES STEWART, koncert jazzové hudby, Starý pivovar, 19 h
18. 11. CAMERA CREMSIRIENSIS, koncert v podání
Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž, Nadsklepí, v 19 h
DIVADLO DIVADLO
3. 11. COMMEDIA DELL´ARTE, hra v podání Spolku sešlých
Brno, bonusové představení v
rámci předplatného, Dům kultury, v 18 h
6. 11. V PAŘÍŽI BYCH TĚ
NEČEKALA, TATÍNKU, komedii v
rámci divadelního předplatného
uvádí Agentura Harlekýn Praha,
Dům kultury, 18 h
12. 11. DIVOTVORNÝ HRNEC,
muzikál, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Dům kultury,
v 19 h
15. 11. BIG APPLE CIRCUS:
METAMORPHOSIS, živý přenos
divadla, Nadsklepí, ve 13 h
20. 11. II. CONGELATORE
ZMRAZOVAČ, komediální operní
drama hraje Kočovné divadlo
AdHoc, Starý pivovar, v 19.30 h
PRO DĚTI PRO DĚTI
2. 11. PRINCEZNA SE ZLATOU
HVĚZDOU NA ČELE, pohádka
pro děti, uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové Praha, Dům
kultury, ve 14.30 h
16. 11. MICHAL NA HRANÍ,
show Michala Nesvadby pro děti,
Dům kultury, ve 14.30 h
ZÁBAVA ZÁBAVA
14. 11. THE SHOW MUST GO
ON – DANCE SHOW, taneční
program pod vedením KST
Swing, Dům kultury, 19 h
28. a 29. 11. ZÁVĚREČNÝ
PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH
KURZŮ, Dům kultury, v 19 h

PŘEDNÁŠKY
PŘEDNÁŠKY
4. 11. POUTNÍ KOSTEL NA
ZELENÉ HOŘE – 20 LET NA SEZNAMU UNESCO, beseda, Dům
kultury, v 16 h
26. 11. BESEDA SE ŠTĚPÁNEM MAREŠEM A ZELENÝM
RAULEM, Dům kultury, v 16.30 h
VÝSTAVYVÝSTAVY
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO, Muzeum Kroměřížska,
stálá expozice
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna,
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flóra a archeologické nálezy z
regionu, Muzeum Kroměřížska,
stálá expozice
HISTORIE UKRYTÁ POD
DLAŽBOU MĚSTA – historický
obraz Kroměříže, sklepní prostory Muzea Kroměřížska, stálá
expozice
11. 6. – červen 2015 KROMĚŘÍŽ 1914 – 1918, výstava k
připomenutí čs. legionářů, Státní
okresní archiv
10. 9. – 9. 11. STANISLAVA
PODMOLÍKOVÁ, výstava v Radničním sklípku
10. 10. – 1. 2. 2015 STŘÍPKY Z
DĚJIN MÓDY, Muzeum Kroměřížska
24. 10 – 15. 1. 2015 EGYPT
- DAR NILU, výstava materiálů
cestovatele a sběratele J. Hertlíka
4. – 26. 11. POUTNÍ KOSTEL
NA ZELENÉ HOŘE – 20 LET NA
SEZNAMU UNESCO, vernisáž
výstavy s besedou 4. 11. v 16.30 h,
Dům kultury
12. 11. – 11. 1. 2015 EVA
NAVRÁTILOVÁ, výstava v Radničním sklípku
22. a 23. 11. VÝSTAVA VLÁČKŮ, Dům kultury, 9 – 17 h
26. 11. – 31. 1. 2015 DVACET
LET ŽIVOTA UFONA V ČECHÁCH, výstava prací Š. Mareše,
v hlavní roli Zelený Raul, beseda
26. 11. v 16.30 h, Dům kultury a
kino Nadsklepí

12. 11. ZMIZENÍ ELEONOR
RIGBY: ON USA, v 17.30 h
12. 11. INTERSTELLAR, ve 20 h
13. 11. ŽELEZNÁ SRDCE, ve 20 h
14. 11. ŽELEZNÁ SRDCE, v
17.30 h
14. 11. ZMIZENÍ ELEONOR
RIGBY: ONA USA, ve 20 h
15. 11. MAGICKÉ STŘÍBRO –
HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU,
v 17 h
15. 11. ZMIZENÍ ELEONOR
RIGBY: ONA USA, ve 20 h
16. 11. MAGICKÉ STŘÍBRO –
HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU,
v 17 h
16. 11. GEN ON UP – PŘÍBĚH
JAMESE BROWNA, ve 20 h
17. 11. GEN ON UP – PŘÍBĚH
JAMESE BROWNA, v 17.30 h
17. 11. BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ, ve 20 h
19. 11. OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY, v 17.30 h
19. 11. HUNGER GAMES, v
19.30 h
19. 11. HUNGER GAMES:
VRAŽEDNÁ POMSTA, ve 21.45 h
19. 11. HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU - 1. část, ve 23.59 h
20. 11. HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU – 1. část, ve 20 h
21. 11. HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU – 1. část, v 17.30 h
21. 11. ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA, ve 20 h
22. 11. HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU – 1. část, v 17.30 h
22. 11. ZMIZELÁ, ve 20 h
23. 11. TŘI BRATŘI, ve 14.30 h
23. 11. ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA, v 17.30 h
23. 11. HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU – 1. část, ve 20 h
24. 11. HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU – 1. část, v 17.30 h
24. 11. LEVIATAN, ve 20 h
25. 11. STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA, promítání filmu za
účasti hostů, v 19 h
26. 22. ZMIZELÁ, v 17.30 h
26. 11. HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU – 1. část, ve 20 h
26. 11. ČESKÁ SODA, promítání za účasti hostů, v 17.30 h,
Dům kultury
27. 11. SEX V PAŘÍŽI, ve 20 h
28. 11. SEX V PAŘÍŽI, v 17.30 h
28. 11. OUIJA, ve 20 h
29. 11. TUČŇÁCI Z MADAGASKARU, ve 14.30 h
29. 11. OUIJA, v 17.30 h
29. 11. SEX V PAŘÍŽI, ve 20 h
30. 11. TUČŇÁCI Z MADAGASKARU, ve 14.30 h
30. 11. SEX V PAŘÍŽI, v 17.30 h
30. 11. OUIJA, ve 20 h

NADSKLEPÍ
KINOKINO
NADSKLEPÍ
1. 11. WINX CLUB – V TEMNÝCH HLUBINÁCH, ve 14.30 h
1. 11. DEAD SNOW – RUDÝ
VS MRTVÝ, v 17.30 h
1. 11. MAPY KE HVĚZDÁM,
ve 20 h
2. 11. WINGS CLUB – V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH, ve 14.30 h
2. 11. MAPY KE HVĚZDÁM,
ve 20 h
3. 11. MAPY KE HVĚZDÁM, v
17.30 h
3. 11. MAMI!, ve 20 h
5. 11. MAPY KE HVĚZDÁM, v
17.30 h
5. 11. DEAD SNOW: RUDÝ VS
MRTVÝ, ve 20 h
6. 11. POHÁDKÁŘ, ve 20 h
7. 11. POHÁDKÁŘ, v 17.30 h
7. 11. INTERSTELLAR, ve 20 h
8. 11. VČELKA MÁJA, ve 14.30 h
8. 11. SNOW FILM FESTIVAL
2014, v 16 h, setkání s hosty
festivalu ve 20 h
8. 11. POHÁDKÁŘ, ve 20.15 h
9. 11. VČELKA MÁJA, ve 14.30 h
9. 11. INTERSTELLAR, v 17 h
9. 11. POHÁDKÁŘ, ve 20 h
10. 11. ZMIZENÍ ELEONOR
RIGBY: ON USA, v 17.30 h
10. 11. FRANK, ve 20 h

OSTATNÍ OSTATNÍ
11. 11. SVATOMARTINSKÉ
8

HODOVÁNÍ, jarmark s programem a ochutnávkou svatomartinských vím a jídel, Hanácké
náměstí 10 – 18 h
18. 11. 25 LET OD SAMETOVÉ
REVOLUCE, multižánrová akce
jako připomenutí listopadu ´89,
Velké náměstí, 17 h
27. a 28. 11. ADVENTNÍ JARMARK, Velké náměstí, 8 – 17 h
27. 11. MAGICKÉ VÁNOCE,
zábavný program s rozsvícením
vánočního stromu. Velké náměstí, ve 14.30 h
28. a 29. 11. XXI. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ 2014, filmová
přehlídka, Dům kultury

SPORT
SPORT
8. 11. 1. SVATOMARTINSKÝ
ČTYŘBOJ DVOJIC, disciplíny:
squash, stolní tenis, bowling a
badminton, doplňkový program,
ochutnávky, Sportcentrum
Paráda, v 8 h
KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA

VÝROČÍ 110 LET OD ZALOŽENÍ
VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 LET OD
ZALOŽENÍ STUDOVNY
3. - 30. 11. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA GROSSMANNA,
v oddělení pro dospělé čtenáře
5. 11. HUDEBNÍ AKADEMIE:
OSKAR NEDBAL – POLSKÁ
KREV, P. Břínková, Z. Matouš,
J. Janda, poslechový pořad, konferenční sál, v 16.30 h
12. 11. OCHRANA TROPICKÉHO DEŠTNÉHO PRALESA, přednášku v rámci projektu Green life
pořádá Europe Direct Kroměříž,
konferenční sál, v 16 h
18. 11. DEN POEZIE - PÁSMO
KARLA KRYLA, poezie proložená
písněmi, Krylův koutek, v 16.30 h
19. 11. EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA, přednáška
dobrovolnické organizace, konferenční sál, v 10 h
21. 11. SVĚTOVÝ DEN
POZDRAVŮ, zábavné odpoledne pro děti, v odd. pro děti a
mládež, od 13 do 17 h
26. 11. ZLATO V HRDLE – HUDEBNÍ ARCHIV OLOMOUCKÝCH
BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ,
přednáška z cyklu Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města
Kroměříže, přednáší J. Kocůrková,
konferenční sál, v 16.30 h
27. 11. MEZIGENERAČNÍ
SOLIDARITA, v rámci Akademie
III. věku přednáší P. Motyčka, konferenční sál, v 15 h
29. 11. DEN PRO DĚTSKOU
KNIHU, odpoledne plné her a
zábavy v odd. pro děti a mládež,
od 9 do 11.30 h

KALENDÁRIUM AKCÍ
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Svatomartinská nabídka
knihovny v týdnu od 10. do
14. 11.
- výstava knih ke Dni válečných
veteránů (odd. pro dospělé
čtenáře)
- zápisné zdarma na městských
pobočkách knihovny Oskol a
Lutopecká

STUDIO
KAMARÁD
STUDIO
KAMARÁD
4. 11. KLUB DVOJČAT, 16 - 17 h
15. 11. PUZZLIÁDA, pro děti
od 3 let, ve 14 h
20. - 22. 11. ZIMNÍ BURZIČKA
OBLEČENÍ, OBUVI AJ.
MALOVANÉ PONDĚLKY, pro
rodiče a starší děti, vždy od 16.30 h
MALOVÁNÍ S TETOU MARTIČKOU, každou středu v 15.30 h
Více na www.studiokamarad.ic.cz
nebo na tel. 608 848 978.
MC KLUBÍČKO
MC KLUBÍČKO
8. 11. MANDALY, ve 14 h

22. 11. POVÍDÁNÍ O FINSKU Projekt Youth Exanche, Erasmus+, v 16 h
26. 11. NAROZENINY KLUBÍČKA, v 16 h
29. 11. TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ
ZA MIKULÁŠEM V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ, v 17 h

DUHOVÉ
CENTRUM
DUHOVÉ
CENTRUM
4. 11. VÁNOCE Z KORÁLKŮ
IV, Andílci
 6. 11. VÁNOCE Z KORÁLKŮ
V, Zvonečky
11. 11. ŠPERKY Z KORÁLKŮ,
Základy III – Šambala
13. 11. ŠPERKY Z KORÁLKŮ,
Peyot III – Dutinka
20. 11. VÁNOCE Z KORÁLKŮ
VI, Poinsettia (vánoční hvězda)
25. 11. VÁNOCE Z KORÁLKŮ
V, Zvonečky
27. 11. ŠPERKY Z KORÁLKŮ,
Peyot IV – Spirálové hrátky
2. 12. ŠPERKY Z KORÁLKŮ,
Základy I
4. 12. VÁNOCE Z KORÁLKŮ
VII, Rampouchy
Pro všechny kurzy platí kurzovné
100 Kč + materiál (dle výběru
nebo vlastní), začátek vždy v
17.15 h. Přihlášky a podrobné
informace získáte na e-mailu:

STARÁSTARÁ
MASNA MASNA
1. 11. AC/CZ REVIVAL BAND
8. 11. JETHRO TULL - CIMRMANOVO TORZO
14. 11. DAVOVÁ PSYCHOZA,
punk rock Bratislava, SUPPORT
BARRICADE&CORP OF NOISE
15. 11. METALICA REVIVAL
- SUPPORT THE AGONY, dívčí
metal-rocková kapela
21. 11. NEUTRAL, power speed
22. 11. SCORPIONS REVIVAL
29. 11. BON JOVI ABSOLUTE
REVIVAL
Všechna vystoupení začínají ve
20.30 h.

Koleje a vlaky okouzlí Kroměřížany
Pro modeláře, milovníky železnic, ale i pro laickou veřejnost
a všechny, kteří chtějí vidět a
zažít zajímavé věci bez ohledu
na věk, je určena dvoudenní listopadová výstava železničních
modelů. Tu v prostorách Domu
kultury v Kroměříži pořádají
ve dnech 22. a 23. listopadu
členové Klubu železničních
modelářů z Prahy 3. Na výstavě
bude k vidění téměř 40 metrů
plně funkčního modulového kolejiště v měřítku TT (1:120), kde
se simuluje skutečný železniční

vytvořených podle reálných předloh. „Naší specialitou je přizpůsobení takového kolejiště divákům,
aby měli z návštěvy co největší
zážitek. Unikátností výstavy je, že
si mohou návštěvníci zblízka
prohlédnout a vyfotografovat
modely. Stejně dobře uvidí na
provozované modely i děti
díky instalovaným lavičkám,“
láká návštěvníky na unikátní podívanou Marek Kovář,
jeden z pořadatelů akce
a člen pražského modelářského klubu.
(šak)

provoz. Dále na výstavě budou k
vidění i modely velikosti H0 a kolejiště, které si děti samy obsluhují.
Na hlavní modelové trati je rozmístěno pět železničních stanic

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu
Již tradičně zve Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži první
sobotu v prosinci zájemce o studium i všechny, které zajímá život
na církevním gymnáziu, na den
otevřených dveří.
Letos to bude v sobotu 6. prosince
v době od 9 do 12
hodin. V rámci dne
otevřených dveří budou návštěvníkům k
dispozici učitelé jednotlivých předmětů,
vychovatelé domova mládeže i školní
kaplan. Zájemci si
budou moci prohléd-

nout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní
klub, domov mládeže i školní kaple. Svou prezentaci
bude mít i studentský par-

lament. Zajímavosti
z fyziky, chemie a
biologie představí
studenti v jednotlivých laboratořích.
Na Arcibiskupském
gymnáziu v Kroměříži mohou studovat
žáci, kteří ukončili 7.
nebo 9. třídu základní školy. Škola také
poskytuje ubytování
nejen
dojíždějícím
studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.
(AG)
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duhovecentrum@email.cz nebo
na tel.: 775 111 587 nebo osobně
na prodejně Zenový korálek,
Šafaříkova ulice.
KLUB ČESKÝCHKČT
TURISTŮ
5. 11. ALBÁNIE, foto
Dr. Trávníček
12. 11. JARNÍ VÝLETY, foto
Dr. Voňka
19. 11. ADRŠPACHY, foto
p. Pospíšil
26. 11. KVĚTNOVÉ VÝLETY,
foto Dr. Voňka
Přednášky se konají vždy ve
středu v 17 h v Klubu seniorů,
Velehradská 625/b.
LETECKO-MODELÁŘSKÝ KLUB
LETECKO-MODELÁŘSKÝ KLUB
2. 11. PODZIMNÍ ZÁVODY 2,
H, A3, P30, F1G, letiště Kroměříž
14. 12. VÁNOČNÍ KAPR, A3,
H, letiště Kroměříž.
Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu

KNIŽNÍ NOVINKY
Benny Lindelauf:
Opak starostí
Některá tajemství je lepší neodhalit… Dům U Devíti otevřených náručí, jak ho Boonovi pojmenovali, stál osaměle
daleko od všech stavení až na
konci cesty u hřbitova. Každý
se mu zdaleka vyhýbal. Kdo by
taky chtěl bydlet v domě, který
přináší smůlu? Tady končil svět.
Kéž by tak dům splnil sny Tatiho
a konečně se jim začalo dařit.
Kéž by život na konci světa byl
pro malou Jes, Muulke a Fing
lepší než dosud. Dočkají se konečně „opaku starostí“?
Miloslav Hubatka:
Úspěšní vychovávají své děti
jinak
Rodiče i pedagogové určitě ocení tuto knihu, která se věnuje
klíčovým zákonitostem a principům ve výchově a vzdělávání,
jež jsou pro budoucí úspěch
dětí nezbytné. Autor popisuje
výchovu k úspěchu jako cílený
propracovaný a plánovaný proces, jako cílevědomou činnost.
V mnoha ohledech jde proti
proudu současné liberální výchovy a klade nám provokativní
otázky. Své argumenty zakládá
na svých pedagogických zkušenostech i příkladech z dlouhodobé praxe.
www.knihkm.cz
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Triatlonista Vabroušek opět vyhrál Chřibský maraton
Po dvaačtyřicáté se v polovině
2:50:32. Pod tři hodiny se dostal
října postavili atleti na start
i druhý v pořadí Jakub Janíček
Chřibského maratonu. Startovní
(AC Slov. Sl. Uh. Hradiště) a třetí
listina závodu čítala 54
běžců, mezi nimiž letos chyběly ženy. Trať tradičního
závodu vedla po cyklostezce podél řeky Moravy a
nejlépe si s ní poradil několikanásobný vítěz tohoto
závodu Petr Vabroušek (Trilife Zlín), který do cíle na
kroměřížském atletickém
stadionu dorazil v čase Foto: J. Soporský

doběhl Josef Hubáček z TEAZ
Otrokovice. Kromě samotného
Chřibského maratonu se konala
přímo na atletické dráze dětská
maratonská štafeta,
do níž se zapojily
dva mládežnické
týmy, jeden složený
z mladých atletů
a druhý z nadšenců, kteří přišli
a chtěli si zaběhat.
(šak)

Říše loutek rozdávala
radost dětem v Mateřské
škole Štěchovice

jsme zhlédli, bylo nádherné, členové souboru byli skvělí a loutky
byly prostě úžasné. Děti se s nimi
nakonec i vyfotografovaly. Už teď
se těšíme na další návštěvu a další
pěknou pohádku. MŠ Štěchovice

DOPISY
ČTENÁŘŮ

Třeťáci cestují
po Evropě bez pasu

V druhé polovině září jsme se
s našimi třeťáčky ze Základní
školy na Komenského náměstí
Kroměříž vydali na virtuální
cestu po Evropě, neboť jsme
v rámci eTwinningového projektu navázali spolupráci s mnoha evropskými školami. Naším
úkolem bylo vytvoření vlaječek se
symboly České republiky. Ty jsme
pak v elektronické podobě poslali
kamarádům z evropských zemí
a nám na oplátku přišly vlajky v barvách Estonska, Polska,

Dědečku, babičko, potěším
ti srdíčko…

Děti z národopisného kroužku „Oskoláček“ při Mateřské škole Mánesova 3766, Kroměříž potěšily seniory
na výstavišti Floria v Kroměříži. Jejich
vystoupení skládající se ze zpěvu,
tance a recitace bylo velmi krásné a
všem se moc líbilo. Rozhodně bylo
na co se dívat. Děti vystupovaly v
nových hanáckých krojích, které
jsou opravdu překrásné. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří napomohli při jejich výrobě.
Tímto způsobem se totiž podílejí na
předávání lidových tradic dětem.
Děti z naší školky jsou ale i opravdoví
a nadšení sportovci, kteří se nezaleknou žádné sportovní disciplíny.
Pořádně si protáhly svaly v rámci
sportovního dopoledne konaného

Víte, co dětem udělá opravdu
radost? No přece kamarádi z
pohádek. Přesvědčili jsme se o tom
při návštěvě loutkového divadla
v naší školce. Představení, které
Rumunska, Bulharska, Finska,
Dánska, Švédska, Velké Británie,
Francie, Španělska a dalších
států. Cílem aktivity spojené
s oslavou Evropského dne jazyků
dne 26. září bylo překonávání
jazykových bariér a poznávání
jiných kultur. Třeťáci si projekt
užili, nejvíce se jim líbila doprovodná videa a prezentace, jež
některé partnerské školy vytvořily, a už teď se těší na pokračování
spolupráce na projektu zvaném
Halloween.
Mgr. Marie Krčmářová,
učitelka anglického jazyka

Týden sluchově
postižených v Kroměříži

Týden sluchově postižených ve
Zlínském kraji, který v termínu od
22. do 29. září pořádálo Poradenské
centrum pro sluchově postižené
Kroměříž, o.p.s., nabídl veřejnosti zajímavý program. V pondělí
22. září měli zájemci možnost
navštívit přednášku na téma
„Chraňme si své zdraví“, v rámci které bylo možné absolvovat
měření tzv. ukazatelů zdraví nebo
si vyzkoušet základy první pomoci. V úterý proběhla přednáška o
kompenzačních pomůckách, které
si lidé mohli vyzkoušet na místě,
nebo si je zdarma zapůjčit domů.
Ve středu jste mohli v kině Nadsklepí navštívit film neslyšících
tvůrců s neslyšícími herci Exponát roku 1827. Před samotným
promítáním přišel na řadu slavnostní křest nového „Katalogu
nabízených služeb a kompenzačních
pomůcek“, kterého se zhostila radní města Kroměříže MUDr. Jarmila
Číhalová a místostarosta Uherského
Hradiště Ing. Zdeněk Procházka.
Čtvrtek 25. září patřil komentované
prohlídce Květné zahrady, kterou doprovázela tlumočnice znakového jazyka. Sluchově postiženým
návštěvníkům „Květné“ se tak naskytla jedinečná možnost nahlédnout

na fotbalovém hřišti Hanácké Slavie Kroměříž. Vyzkoušely si spoustu
úžasných prvků a sportovních
nápadů a odměnou jim nebyl jen
dobrý pocit z pohybu a zdravá únava, ale i dobroty a krásné dárečky.
Organizátorům akce bychom chtěli
poděkovat za pěkné dopoledne a
těšíme se na další společnou akci.
Mateřská škola Mánesova 3766,
Kroměříž
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Jachtaři závodili
i hodnotili sezónu
na Nových Mlýnech
O posledním zářijovém víkendu se na Nových Mlýnech
v Pavlově konalo Mistrovství
České republiky v jachtingu
2014. V lodní třídě laser 4.7,
která je určená pro žáky od 12
do 15 a dorostence od 15 do
17 let, se ho zúčastnilo 27 lodí
a také Lodní sporty Kroměříž tu
měly své zastoupení. Benjamín
Přikryl tu mezi o několik let
staršími závodníky okupoval
již od pátečních rozjížděk první
místo a to se mu podařilo až do
závěrečných bojů uhájit. Stal
se tak mistrem České republiky a o další krůček se přiblížil
svému snu – účasti na mistrovství světa a olympiádě.
Na stejné akci došlo k vyhlášení
výsledků Českého poháru
v jachtingu, který se skládá ze
šesti odjetých závodů. Tady
Benjamín Přikryl obsadil v kategorii Laser celkově 2. místo a
mezi žáky mu patří zlatá příčka.
šak)
do historie této unikátní památky.
Pracovní týden jsme uzavřeli opět
v kině Nadsklepí, kde jsme v pátek dopoledne přivítali studenty středních a
vyšších kroměřížských škol a nabídli
jim film Exponát roku 1827. Z napětí,
které ze zaplněného hlediště sálalo,
usuzujeme, že se film líbil a že i studenti dokáží ocenit snahu mladých
neslyšících filmařů. Po celý týden
probíhaly v poradenském centru dny
otevřených dveří a ve vestibulu kina
Nadsklepí byla ke zhlédnutí panelová
výstava zaměřená na činnost centra. Děkujeme všem, kteří některou
z těchto aktivit navštívili. Věříme, že
tyto akce mají smysl a mohou pomoci k lepšímu vnímání nás – sluchově
postižených.
Poradenské centrum pro sluchově
postižené Kroměříž, o.p.s.
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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. Je
možné domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na
vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži.
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181 (případně 573 321
180-2). Těšíme se na vás a vaše miminko. Nejbližší volné termíny jsou:
8. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 17. 1. 2015 a 31. 1. 2015.

Adéla Sýkorová

Albert Majer

Elen Ovčáčková

Ema Nováková

Tobiáš Kyšner

Lea Číhalová

Natálie Železná

Šimon Obr

Petr Obr

Sebastian Drábek

Nicol Müllerová

Tereza Kolaříková

Josefína Palíšková

Tobiáš Palíšek

Vendula Osinová

Sňatky – září 2014

Pavla Hanskutová, Kroměříž – Marek Dočkal, Hodonín
Renáta Šimková, Kroměříž – Oldřich Vožda, Kroměříž
Jana Bláhová, Kotojedy – Libor Dvořák, Rosice
Marcela Chytilová, Hradisko – Milan Hebnar, Hradisko
Helena Cenková, Holešov – Jindřich Frais, Otrokovice
Denisa Sztefková, Kroměříž – Martin Hájek, Kroměříž
Veronika Škvarlová, Kroměříž – Zdeněk Daniel Mich, Kroměříž
Kristýna Poledňáková, Kroměříž – Martin Halíř, Olomouc
Dodatek – srpen 2014
Evženie Kyjovská, Těšnovice – Jiří Hýža, Těšnovice
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Veronika Viktorínová, Kroměříž – Jaromír Kalenda, Kroměříž
Lenka Vymětalíková, Kroměříž – Vít Kraus, Hulín
Lenka Srostlíková, Litenčice – Libor Slavík, Jarohněvice
Alena Kadlíková, Kroměříž – Ivan Kotleba, Kroměříž
Mgr. Jana Šívarová, Střížovice - Ing. Michal Čežík, Hradec Králové
Alena Jakešová, Postoupky – Ondřej Slíva, Postoupky
Michaela Pyszková, Třinec – Marek Sas, Kroměříž
Kamila Pospíšilová, Kroměříž – Ondřej Prudič, Kroměříž
Radka Janíčková, Krakovany – Jan Bureš, Vlkoš
INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉHO
PROUDU
4. 11. od 7.30 do 15 h – Kroměříž-Vážany, Pionýrů 108/7, 193/11, 194/13,
195/15, 196/17, 197/19, 198/21, 199/23, 200/25, 201/27, 202/29, 271/9, 272/8,
85/5
5. a 10. 11. od 7.30 do 17 h – Kroměříž, Gen. Svobody 1190, 1194, 1194/15,
1195, 1196/5, 1197, 1197/3, 1252, 1252/7, 1260, 1261, 1263, 1263/19, 1264,
1264/21, 1288/17, 1290, 1294, Havlíčkova 0, 1209, 3288, 3288/3, 5/5, 504/504,
504/9, 746/5, 789/789, Kojetínská 1126, 1159, 1159/6, 1160, 1162, 1163/18,
1164/20, 1165/1165, 1167/26, 1168/28, 1170, 1171/34, 1172/36, 1175, 1176,
1176/44, 1177/46, 1179/23, 1180/19, 1181/17, 1182/1182, 1182/13, 1183/9,
1184/7, 1186/1186, 1187/1a, 1189/1189, 1220, 1220/3, 1229, 1229/2, 1235,
1235/4, 1247/1247, 1250, 1250/8, 1268/11, 1285, 1327/1327, 1329, 1415/52,
1416, 1457, 1457/27, 2386, 2668, 2886/16, 3171, 3222, 3222/29, 5003, Kpt.
Jaroše 1020, 1020/1, 2370/4, 301/19, 3258/5, 3724/3, 567/13, 591/10, 604/8,
605/12, 607/9, 608/11, 613/15, 613/613, 615/14, 615/615, 616/16, 617/18,
618/20, 619/25, 621/21, 642/17, 807/2a, 832/832, 891, 891/6, Malý val
1552/1552, 1552/9, Masarykovo nám. 496/13, Milíčovo nám. 0, 0/14, 520,
521/15, 521/521, 521/6, 522/522, 523/11, 525/7, 526/5, 560/11A, 620/3,
620/620, náměstí Míru O, 1205, 1205/9, 1551/6, 350, 350/2A, 498, 498/4,
498/498, 5001, 518/5, 519/3, 520, 520/1, Školní 1188, 1188/1, 1313/9, 1314,
1318, 1319/3, 3038/8, 3098/3098, Ulička 2462, 2462/2462, 2462/5, 2463,
2463/2463, 2463/3, Velehradská 43/43, 506/506, 507/507, 508/39, 509/37,
510/510, 512/17, 513/513, 514/514, 515/515, 529/45, 544/27, 572?13, 573/11,
578/23, 578/578, 579/579, 581/29, 687/35, 928/47

V Kroměříži se natáčel film o dánském hrdinovi

Pestrý seznam filmů natočených v kroměřížském zámku se rozroste
o další dílo. Arcibiskupský zámek ve dnech 20 - 22. října obsadil štáb
dánských filmařů, kteří si pro svůj nový film Viceadmiral Tordenskiold a
pes vybrali zámecké interiéry. Děj je vsazen do roku 1720 a pojednává o
stejnojmenném dánském národním hrdinovi. Film vzniká v režii Henrika
Rubena Genze a v hlavní roli se objeví stoupající hvězda skandinávského
filmu, norský herec Jakob Oftebro. On i několik jeho kolegů v Kroměříži
točili v sala terreně scény ze zámeckého plesu a sekundoval jim i početný
kompars místních občanů. Dánská premiéra je předběžně naplánovaná
na leden 2016. Za zmínku ještě stojí informace, že stejný dánský producent stál i u zrodu úspěšného filmu Královská aféra, který se v Kroměříži
natáčel v květnu 2011 a byl dokonce nominován na Oscara.
(pz)

Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete
objednat v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti
E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.
eon.cz/cs/otg
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Obrazové ohlédnutí a pozvánka

Přijďte na Velké náměstí
nahlédnout do historie!
Od Sametové revoluce uplynulo již čtvrtstoletí. Mnoho věcí se
za tu dobu změnilo k lepšímu, v
některých případech se to až tak
nepovedlo – každopádně již 25
let žijeme v demokratické zemi.
Sedmnáctý listopad 1989 bude
již navždy významným milníkem
v dějinách Česka, resp. Československa.
Na události, k nimž došlo před 25
lety, ale také na dění v letech 1939
a 1968, které rovněž významně
zasáhlo do historie země i jejích
obyvatel, budou moct zájemci
zavzpomínat v úterý 18. listopadu na Velkém náměstí v Kroměříži. Vzpomínkový program

začne v 17 hodin a zmíněné
historické milníky budou připomenuty hranými scénkami a
hudebními vstupy. Akce by měla
být zároveň zakončením Roku
Karla Kryla, jehož významná životní jubilea si jeho rodné město
v průběhu posledních deseti měsíců připomnělo. A bude to právě
jeho hudba, která na náměstí zazní, aby připomněla události z let
1968 a 1989.
V úterý 18. listopadu bude Expozice Karla Kryla na Starém pivovaru otevřená mimořádně až do
19 hodin a prohlédnout ji bude
možné (od 13 do 19 h) za zvýhodněné vstupné.
(šak)

Adventní čas zahájí rozsvícení
vánočního stromu
Předvánoční období je plné
očekávání a těšení, barev a vůní
a především soudržnosti a příjemných přátelských setkání.
Mezi jedno z nich může patřit
i rozsvěcení vánočního stromu
na Velkém náměstí v Kroměříži, které proběhne ve čtvrtek
27. listopadu v rámci Adventního jarmarku a bude provázeno zajímavým programem.
V něm vystoupí děti z kroměřížských mateřských i uměleckých
škol, aby předvedly své hudební i taneční umění, o zázraky
a magické kousky se postará
kouzelník Jirka Hadaš a součástí
programu bude i mikulášská na-

dílka. Kočár s Mikulášem, čertem
a andělem by se měl na náměstí
objevit krátce před 16. hodinou
a mělo by být naděleno každému, co si zaslouží… Vyvrcholením odpoledne bude slavnostní
rozsvícení vánočního stromku,
jehož by se měl zhostit nový
starosta Kroměříže a po kterém
bude následovat magické představení Divadla Kvelb Andělé na
kolečkách.
Po celý čtvrtek a poté i pátek
bude na Velkém náměstí probíhat Adventní jarmark, kde bude
možné zakoupit vánoční dekorace, dárky, sladkosti i nejrůznější
dobroty k jídlu a pití.
(šak)

program

14.30 hod. Došly jsme k vám
na koledu - vystoupení dětí z Mateřské
školy Kollárova ul. • 14.40 hod. Kouzelník
Jirka Hadaš – Škola kouzel •15.10 hod. Dance
power – soukromá ZUŠ D-Music, předtančení
SAXANA • 15.15 hod. Jirka Hadaš – Hrátky s čerty
15.45 hod. Kočár s Mikulášem, čertem a andělem
16.00 hod. Sboreček ZUŠ Kroměříž pod vedením Ivy
Rudolfové •16.20 hod. Dance power – soukromá ZUŠ
D-Music, Předtančení LIPO
16.30 hod.SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU STAROSTOU MĚSTA KROMĚŘÍŽE
16:45 hod. DIVADLO KVELB THEATRE – magické
představení ANDĚLÉ NA KOLEČKÁCH

www.kromeriz.eu

Po celou dobu programu JEŽÍŠKOVA POŠTA,
JEŽÍŠKOVY DÍLNIČKY A ADVENTNÍ JARMARK
(27. a 28. listopadu od 8.00 – 17.00 hod.)
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