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Foto: Miroslav Pilát
Při besedě se studenty gymnázia vyjádřil prezident Václav Klaus své názory na registrované partnerství
nebo a environmentální záležitosti planety.
Foto: M. Karásek
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EDITORIAL

Prezident Václav Klaus
už podruhé v Kroměříži
„Říká se, že to nejlepší má být nakonec. A myslím, že Kroměříž
byla zvolena dobře. Při své minulé cestě po Zlínském kraji jsme
tady začínali a dnes ji zde končíme,“ řekl v Kroměříži během své
už druhé návštěvy v průběhu volebního období prezident Václav
Klaus. Hlava státu s chotí Livií zavítala do Kroměříže ve čtvrtek
15. března poté, co dopoledne navštívila Bystřici pod Hostýnem,
chrám na Svatém Hostýně a Holešov.
Prezident se svým doprovodem přijel do Kroměříže po dvanácté hodině. Po slavnostním obědě v penzionu Holub, kde byl oficiálně přivítán starostou města Milošem Malým, se celá delegace
podle programu přesunula do gymnázia. Na Masarykově náměstí před budovou školy přivítala prezidenta Václava Klause, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starostu města Miloše Malého s manželkami ředitelka gymnázia Jana Polachová. Občané i
studenti vytvořili špalír, který lemoval cestu až do auly školy. Shromáždění studenti nejvyšších ročníků dostali příležitost položit
prezidentovi několik otázek. Dotazy, které Václavu Klausovi kladli, směřovaly většinou na objasnění problémů současné politiky.
Prezident vysvětloval svůj názor na registrované partnerství, na
globální oteplování (které je podle jeho tajemníka Jakla blahodárné pouze na zkracování minisukní u žen) či na připravované
státní maturity, o nichž prohlásil: „Je to nenutnost, nenezbytnost,
věc nepotřebná.“
Z gymnázia odešel prezident s doprovodem Kovářskou ulicí na
Velké náměstí, kde byl očekáván davem lidí. Lidé, kterých stálo
po obou stranách ulice větší množství, neváhali a podávali si
s prezidentem a jeho chotí ruku, žádali o podpis nebo si je fotografovali. Prezidentova ochranka měla plné ruce práce, když dbala
na to, aby byl přesun plynulý.
S občany Kroměříže se prezidentský pár setkal krátce před
patnáctou hodinou na pódiu na Velkém náměstí. Vzácného hosta přivítal starosta Miloš Malý a vyzval občany, aby využili příležitosti a položili prezidentovi několik otázek. Přibližně po dvaceti
minutách se prezidentský pár odebral k připravenému stolku, kde
podepisoval knihy nebo fotografie.
Závěr návštěvy se odehrál v obřadní síni kroměřížské radnice,
kde se prezident republiky setkal s místostarosty a členy zastupitelstva, s nimiž krátce pohovořil. Po zápisu do pamětní knihy města
Kroměříže dostal prezidentský pár od starosty dary, které budou
trvale připomínat návštěvu Kroměříže. Poté svou návštěvu města
Kroměříže a Zlínského kraje Václav Klaus ukončil, nebo už další
den jej očekávaly státnické povinnosti v Rakousku.
M. Karásek
Citát na duben: Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To
jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích
vyrostli. Ota Pavel
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Účastníci prvního setkání občanů s představiteli města diskutovali v Knihovně Kroměřížska o problematice cestovního
ruchu.
Foto: -kam-

Řekněte, co vás pálí - tentokrát na téma
turistický ruch v Kroměříži
K prvnímu z ohlášených pravidelných setkání kroměřížských občanů s nově zvolenými představiteli
města došlo v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska 27. února v 16 hodin. Radnice zavádí pravidelné debaty s občany a tento cyklus nazvala „Řekněte,
co vás pálí“. Besedy se budou konat každý měsíc a
vždy budou zaměřené na konkrétní téma. Téma
k diskuzi si mohou občané navrhnout sami prostřednictvím anketních lístků, vložených do schránky ve
vestibulu radnice nebo v Knihovně Kroměřížska.
„Je spousta věcí, které zdaleka nejsou jen záležitostí radnice. Těmito besedami chceme lidi trochu vtáhnout do dění ve městě. Občané budou mít možnost
říci, co si o projednávané tematice myslí, my pro změnu budeme mít příležitost vyslechnout jejich názory,“
uvedla kroměřížská místostarostka Olga Sehnalová.
První setkání neslo název „Turisté - vítejte v Kroměříži“ a samotné téma napovídalo, že se zabývalo problematikou cestovního ruchu v Kroměříži a okolí. Účast
veřejnosti nebyla nijak výrazná. Určitě se na tom podepsala dlouhá pauza, která uplynula od posledních setkání s občany. Moderátorky besedy Daniela Hebnarová a Jana Knapková uvedly přítomné do problému a
zaznamenávaly návrhy a podněty. Je pravda, že na
hodně otázek známe předem odpovědi, mnohé zůstanou ještě nedořešené. Cestovní ruch v Kroměříži není
nejhorší, ale zcela určitě by mohl být pro město přínosnější. Za poznáním památek zapsaných na Listině svě-

tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se
ročně vypraví více než sto tisíc turistů, tuzemských i
zahraničních. Očekávají, co jim město nabídne dál.
Účastníci setkání se soustředili na zmapování současného stavu v Kroměříži a okolí. To znamená, že si
v počátku vyčlenili a pojmenovali cílové skupiny turistů například školní mládež, senioři, absolventi, účastníci
kongresů či seminářů (s významným podílem Justiční
akademie), rodiny s dětmi, cizinci, cykloturisté, sportovci,
věřící lidé, kteří vyhledávají církevní památky a podobně.
Každá z těchto skupin má odlišnou představu o programu dne, který se rozhodla strávit v Kroměříži. Ve městě
máme restaurace nebo kavárny, penziony, ovšem potíže
nastanou, pokud žádá o ubytování celý autobusový zájezd. Mnoho problémů může turistům ušetřit návštěva
Informačního centra, které má aktuální přehled o možnostech dalšího vyžití ve městě, popřípadě v regionu.
Rodinám s dětmi může doporučit návštěvu areálu Bajda, Podzámeckou či Květnou zahradu, sportovcům cyklostezky v okolní krajině, tenistům tenisové kurty, cizincům další památky, výstavy nebo kulturní pořady.
Cestovní ruch v Kroměříži a okolí nemusí být pouze
sezónní záležitostí, zajímavé možnosti nabízejí i zimní
měsíce. Jeho rozvoj přinese městu ekonomický efekt a
může znamenat i nové pracovní příležitosti pro místní
občany. Město každý nový nápad, který bude přínosem pro
nabídku turistům, přivítá a podpoří. I tady platí: Kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. M. Karásek
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Marlen Kryl uvažuje o darování archivu
nevyčíslitelné hodnoty
Předpokládejme, že vše dopadne dobře a Krylova
pozůstalost se objeví v jeho rodišti. Existuje už nějaká koncepce, jak se s ní smysluplně naloží? „Hovoříme stále jen o archivu. Dokumenty bude nutné profesionálně zpracovat a roztřídit, protože zatím tak nikdo neučinil. Nechtěli bychom, aby se z toho vytvořil
mrtvý archiv, kam by zavítali jen badatelé nebo lidi, pro
něž byl Kryl ikonou své doby. Máme v úmyslu vše uspořádat tak, aby veřejnost poznala Karla Kryla trochu jinak. Expozice by se obměňovaly, prostory by sloužily
k přednáškám, besedám, workshopům, seminářům,
koncertům a podle naznačené smlouvy bychom pokračovali i ve vydavatelských aktivitách. V pozůstalosti
je více než 600 cívek magnetofonových záznamů, které bude nutné především pro další zachování digitalizovat, ale v nichž se dá leccos objevit.“
Využijete při zpracování materiálů znalostí zkušených odborníků? „Počítáme s tím, samozřejmě. Málokdo by si troufl s těmi věcmi neodborně nakládat.
Nabízí se například velký znalec díla Karla Kryla i jeho
osoby hudební publicista Jiří Černý.“
Často se v některých rozhovorech s Karlem Krylem setkáváme s výroky, že město Kroměříž nenáviděl, že má k němu ošklivý vztah. A najednou se mu
v jeho rodišti chystá rozsáhlé centrum. „Hodně jsem
o tom přemýšlela. Ale na základě rozhovorů s Marlen
Kryl i toho, jak jsem měla možnost proniknout do
soukromí umělce, nelze tvrdit, že všechno, co se o
něm řekne, je pravda. Klidně to
mohl prohlásit, stejně jako větu,
že Kroměříž má rád a s láskou
na ni vzpomíná. Že je jeho srdeční záležitostí. Byl sarkastický,
ironický, rýpavý, ale také dobrosrdečný, něžný a měl smysl pro
humor. Byl prostě velká osobnost
se širokým srdcem. Viděli jsme,
jak paní Kryl s láskou všechny
věci, i přehlédnutelné drobnůstky, už 13 roků opatruje, opečovává a uchovává. Je možné —
ptám se — aby věnovala celý nevyčíslitelně cenný archiv městu,
které by Karel Kryl z duše nenáviděl? Daru, který městu Kroměříž Marlen Kryl nabízí, bychom si
měli nesmírně vážit.“

V neděli 25. února navštívila delegace města Kroměříže bydliště Marlen Kryl, vdovy po kroměřížském
rodákovi Karlu Krylovi, v německém Pasově. Cílem návštěvy bylo seznámit se s rozsahem archiválií, jež zanechal Karel Kryl a které by se na přání paní Marlen
měly nadále uchovávat v Kroměříži a ne v jejím bytě.
Za Kroměříž s ní jednala místostarostka MUDr. Olga
Sehnalová, MBA, zástupkyně ředitelky Knihovny Kroměřížska Mgr. Daniela Hebnarová, která je od prvního
nápadu s převodem archivu s paní Kryl v častém kontaktu. Celé jednání tlumočil Mgr. Eduard Barot.
Co všechno jste během krátké návštěvy uviděli? —
zeptali jsme se Daniely Hebnarové. „Prohlédli jsme si
nesmírné množství krabic s poznámkami, knihy, deníky, fotografie, obrazy, náčrty, magnetofonové pásky
s nahrávkami koncertů, písniček nebo jen hlasitého
přemýšlení, záznamy z televizních vystoupení, další
hudební nosiče, složky s novinovými výstřižky, recenzemi, plakáty, vstupenkami, koše se suvenýry
z koncertů, sbírku krabiček od zápalek a osobní věci
Karla Kryla. Karel byl prostě všude.“
Mluvili jste s paní Marlen Kryl o tom, v jaké fázi je
jednání právníků o převodu archivu do České republiky? „Jednání o zdánlivě jednoduchém převozu věcí
jsou docela složitá. Pracují na tom právníci, které pověřila paní Marlen i právní zástupce města v této záležitosti. Jediné pochybení může způsobit nepříjemné
komplikace. Musíme být trpěliví.“

Foto: D. Hebnarová
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Dar dárcům - poděkování těm,
kteří dělají něco navíc a dobrovolně
V souvislosti s programem Dar dárcům se hovoří
už o tradici. Město Kroměříž, Dům kultury a Knihovna
Kroměřížska opět připravily na 13. března stejnojmenný společensko-kulturní program v sále Domu kultury. Je to veřejné poděkování neziskovým organizacím,
jež jsou nezastupitelnou součástí kulturního a společenského života ve městě i v místních částech.
Slavnostního zahájení se ujala místostarostka
MUDr. Jarmila Číhalová, večerem provázela Daniela

Hebnarová. Četnému obecenstvu se představily mažoretky ZUŠ Kroměříž - žákyně 6. a 7. třídy tanečního
oboru této školy, Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž
pod vedením sbormistra Jana Štěpánka, Taneční klub
GRADACE - jeho dětská formace, 2BC - break dance,
Dance Power - taneční skupina, Asociace sportu pro
všechny, SPgŠ se skladbou Cirkus, soubor Gymnázia
Kroměříž s recitací básní s názvem Příšerky a příšery,
KST SWING - Šárka Vaculíková a Pavel Zahradník
s ukázkou latinskoamerických tanců a
o závěr večera se
postarala Soukromá
ZUŠ D MUSIC Kroměříž - jazzový orchestr D-JAZZ.
M. Karásek
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Portál města je přístupný všem občanům
a vychází jim všemožně vstříc
kulturních a společenských akcích, zjistí si možnosti
ubytování, stravování nebo která místa může navštívit. Soustředily se na to, co lidé potřebují vyřídit. Občan má k dispozici tiskové výstupy radnice, tištěnou
verzi Kroměřížského zpravodaje, najde zde pracovní
náplň a pracovní dobu jednotlivých odborů městského úřadu, jejich polohu, elektronické formuláře tiskopisů, užitečných při kontaktu s úřadem, telefonní seznam, e-mailové adresy, zápisy z jednání
Rady a Zastupitelstva města Kroměříže a
další potřebné údaje,“ popisuje současnost
Jan Pšeja.
Nové stránky fungují v běžném provozu
od ledna 2006. Nový web zásobují informacemi jednotlivé odbory městského úřadu,
Informační centrum, Knihovna Kroměřížska,
Dům kultury, Muzeum Kroměřížska nebo Arcibiskupský zámek. Je tu připojena fotogalerie, součástí je i seznam služeb, což ale nenahrazuje seznam firem. Jejich prezentace
je zdarma.
Snadnější dostupnosti stránek ze strany
občanů přispívá i rozšiřování sítě veřejných
internetových přístupů ve městě i v místních
částech, které jsou budovány s podporou
evropských fondů. Další nedávno zavedenou
výhodou je zprovoznění rezervačního systému pro programy Domu kultury a frekventované odbory (odbor dopravy) městského úřadu. Občan si na základě svých potřeb určí
dobu, kdy chce vyřídit například výměnu řidičského průkazu, zarezervuje si ji a je pak
v příslušný čas přednostně obsloužen. Obdobně to funguje při objednávání vstupenek na konkrétní kulturní program - www.dk-kromeriz.cz
Ukázalo se, že bude užitečné navázat dialog
s občany prostřednictvím webových stránek. Na speciálním odkazu se lze vyjádřit na jakékoliv téma.
„Vzniklo diskuzní fórum a občané sem píšou své názory k událostem, které je zajímají - forum@forum.cz
Po ročním provozu je zde více než 500 příspěvků.
Pokud se vyskytne dotaz nebo žádost o vyjádření, reaguje bu tiskový mluvčí, nebo příslušný místostarosta,“ přiblížil další využití nových stránek Jan Pšeja.
Jaká je návštěvnost nových stránek? „Pravidelně tyto
údaje sledujeme a vyhodnocujeme. Pohybuje se
v rozsahu cca 150 tisíc navštěvovaných stránek za
měsíc, což je v rámci Zlínského kraje u srovnatelných
měst mírně nadprůměrný údaj. V době povodní v roce

Staré, dnes už nefunkční webové stránky města
Kroměříže fungovaly na základě úzké spolupráce
s informačním centrem, jež bylo dodavatelem převážné
většiny informací. Proto se začal realizovat názor, že
web města je potřeba zásadně modernizovat. Nové
pojetí grafického provedení vycházelo z toho, že nepůjde o web městského úřadu, ale o web města Kroměříže. Vlastníkem stránek je město Kroměříž, které

je také dodavatelem informací. Přitom dbá na své
zájmy i na požadavky občanů. Nejnovější verze je rozšířena o informace Domu kultury, Knihovny Kroměřížska, Arcibiskupského zámku a dalších organizací,
takže se vytváří široká dodavatelská databáze důležitých zpráv.
Vznikl nový modulární návrh se čtyřmi kategoriemi
- návštěvník, občan, podnikatel a neziskový sektor.
„Postupem času jsme dospěli k tomu, že podnikatelům nejsme schopni zabezpečit kompletní plnohodnotný servis nezbytných podkladů o firmách a všechny další požadavky se dublovaly s oddílem občan (například úřední desky nebo živnostenský odbor),“ říká
o vývoji nových stránek vedoucí oddělení informatiky
Jan Pšeja. „Modul byl nahrazen projekty. Na stránkách města získá návštěvník kompletní informace o
8
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2006 to bylo až 360 tisíc stránek za měsíc(!) Za únor
letošního roku to bylo 172 tisíc stránek a cca 17 tisíc
lidí si na naše stránky zobrazilo.“
Stránky umožňují navštívit modul projekty, kde se
občan dočte o projektech, jichž je město Kroměříž nositelem nebo partnerem a nebo jichž se město zúčastňuje, například Město stromu. Neziskové organizace soustře uje Knihovna Kroměřížska. Je zde databáze neziskovek, která by se měla stát širším místem
propagace činnosti pro všechny včetně fotogalerie.
Web se neustále rozšiřuje a zlepšuje. V brzké době
bude doplněn o anketní modul, kam budou občané
odesílat své hlasy do vyhlášené ankety. Typický příklad je soutěž o kvetoucí balkon nebo okno ve městě.
Modul pro občany je v sekci Městský úřad doplňován
o fotografie zastupitelů, vedoucích odborů a vedoucích oddělení, aby občan věděl, s kým bude jednat.
Součástí informací o úřadu budou i plánky upřesňující umístění odborů a kanceláří. Ke zprávám tiskového mluvčího bude možné připojit aktuální snímek

nebo zvukový záznam, což bude užitečné zejména
při zasedání zastupitelstva.
Mapy města budou součástí modulu pro návštěvníky, aby host věděl, kde hledat Květnou zahradu nebo
jinou památku a jak daleko je od jeho místa ubytování. Dnes už tu funguje plán tras autobusů Městské
hromadné dopravy v Kroměříži, rozmístění zastávek
(a jejich foto) a jízdní řád.
Jaká je v tak hektické době nejbližší budoucnost
stránek města - pokládáme závěrečnou otázku Janu
Pšejovi. „Zcela určitě dojde k propojování regionálních
informačních serverů v rámci Zlínského kraje. Ten, kdo
informace vyhledává, bude používat daleko jednodušší
zadání než složitými cestami prostřednictvím dalších
portálů. Tak jak se změnil grafický design stránek
města Kroměříže od jejich vzniku, bude se určitě na
základě vznikajících objednávek vyvíjet i nadále.
A jestliže dojde k nějaké razantní změně v technologiích nebo v operačním systému, bude na to nepochybně reagovat i tvůrce našich stránek. M. Karásek

Hodnocení 14. ročníku okresního kola literární soutěže
v autorské tvorbě dětí a mládež do 15 let v Knihovně Kroměřížska
1. — 3. třída
1. místo:
Aneta Lysoňková, 3. A ZŠ Oskol v Kroměříži (próza): Moji přátelé
4. — 5. třída (porota zde nehodnotila zvláš prózu a zvláš poezii)
3. místo:
Ivana Láníková, 4. A ZŠ Oskol v Kroměříži (báseň) Smuteční vrba
2. místo:
Tereza Štrychová, 5. C ZŠ Oskol v Kroměříži (próza): Stromy
1. místo:
Dominika Kopečková, 4. tř. Církevní ZŠ v Kroměříži (próza): Zachráněný les
6. — 7. třída (porota zde nehodnotila zvláš prózu a zvláš poezii)
3. místo:
David Petrla, 6. B 2. ZŠ v Holešově (báseň): Vůně dřeva
2. místo:
Helena Vybíralová, 7. A ZŠ Zachar v Kroměříži (báseň): Jinan dvoulaločný
1. místo:
Marek Černý, 6. A ZŠ Zachar v Kroměříži (próza): Buk
8. — 9. třída
PRÓZA
čestné uznání: Jan Přívara, 9. tř. ZŠ v Hulíně: Petr a strom
čestné uznání: David Vajda, 9. A ZŠ v Hulíně: Javor mléčný
čestné uznání: Martina Trlicová, 9. C ZŠ Oskol v Kroměříži: Lípa u modrého jezera
3. místo:
Kristýna Vernerová, 9. tř. 2 ZŠ v Holešově: Strom
3. místo:
Milan Provazník, tercie A Gymnázium v Kroměříži: O královně a králi z říše rostlin
2. místo:
Zandariya Otgonchimeg, kvarta A Gymnázium v Kroměříži: O Stromu
1. místo:
Jitka Fraňková, 9. A ZŠ v Hulíně: Příběh stromu (Sto let života)
8. — 9. třída
POEZIE
3. místo:
Veronika Čagánková, 9. B ZŠ Oskol v Krměříži: Dopis z budoucnosti
2. místo:
Jana Paterová, ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v B. p. H.: Příběh stromu
1. místo:
Filip Král, 9. B ZŠ Oskol v Kroměříži: Stromy kolem nás
ZŠ praktické a ZŠ speciální (práce pouze v próze, psali jen žáci 2. stupně)
3. místo:
Jan Navrátil, 8. A ZŠ prakt. a ZŠ speciální 1. máje v Kroměříži: Švábenský dub
2. místo:
Lukáš Střelka, 8. A ZŠ prakt. a ZŠ speciální 1. máje v KM: O jablečném stromě
1. místo:
Miroslav Gábor, ZŠ prakt. a ZŠ speciální 1. máje v KM: Příběh z mého snu
9
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Starosta gratuloval čestnému občanovi
města Kroměříže
U příležitosti významného životního jubilea
blahopřál starosta Miloš
Malý 23. února Jiřímu
Novákovi, čestnému občanu města Kroměříže,
malíři a grafikovi, který
převážnou část své unikátní tvorby zasvětil právě Kroměříži. Při návštěvě prezidenta Václava
Kause v Kroměříži 15.
března byl mezi dárky
z města, které budou připomínat tento památný
den, originál grafiky Jiřího Nováka, což je pro
umělce vysoká pocta.
Foto: -kam-

Zastupitelé udělovali pamětní medaile města
Na svém jednání 22. února udělili zastupitelé pamětní medaili člence Zastupitelstva města Kroměříže, zástupkyni ředitelky Knihovny Kroměřížska Daniele Hebnarové. Ocenění získala za mimořádné zásluhy v oblasti kultury a vzdělávání.
Řadu let se velmi obětavě věnuje
kulturně-výchovné činnosti, propagaci neziskového sektoru, pořádání
některých výstav v prostorách knihovny a řadě dalších aktivit. V knihovně například založila tradici literárních soutěží, je autorkou spolupráce s pamě ovými institucemi, připravuje besedy pro mládež i pro
dospělé, spolupracovala na založení pobočky zlínské univerzity v Kroměříži v rámci Univerzity III. věku,
v poslední době se její jméno objevuje v souvislosti s jednáním s Marlen Kryl v Pasově o instalaci památníku kroměřížského rodáka Karla

Kryla v Kroměříži, pracovala na propagaci spisovatelky Marie Ebner-Eschenbachové a mnoho času věnuje práci ve Společnosti přátel Slovenska.
-kam-

Daniele Hebnarové blahopřeje
místostarosta Petr Sedláček.
Foto: -kam-

Foto: - kam10
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V příštím roce dojde k opravě mostu přes Moravu
Kroměříž se začíná připravovat na
rozsáhlou opravu mostu přes Moravu. V této souvislosti jsme vzhledem
k tomu, že se jedná o silniční stavbu, položili několik otázek vedoucímu Odboru dopravy Městského úřadu v Kroměříži ing. Bohdanu Procházkovi.
Co vedlo k rozhodnutí přikročit ke
generální rekonstrukci mostu přes
Moravu? Jaký je jeho technický stav?
„Rozhodnutí zahájit generální opravu
mostu vyplývá z jeho technické únosnosti. V současné době potřebujeme
most, který svou nosností odpovídá
zvýšené dopravě především těžkých
nákladních vozidel a autobusů. Most
byl vybudován v padesátých letech. Už
dávno neodpovídá dnešnímu hustému provozu. Navíc se na narušení jeho konstrukce
podepsala katastrofální povodeň v roce 1997 a další
hrozba v loňském roce. Jediným řešením zatím bylo
dopravní omezení tonáže nákladních vozidel.“
Už je znám termín zahájení oprav? A ukončení? „K
rekonstrukci se přikročí až po dokončení trasy dálnice, po níž bude odkloněna doprava ve městě. To znamená až v dubnu příštího roku. Odborníci uvádějí, že
do konce roku 2008 bude most zprůjezdněn. Záležet
to bude na schopnostech dodavatele.“
Jak bude řešena doprava - most je strategickou trasou pro pohyb ve městě? „Převážná část bude probíhat za mírného provozu. Tím rozumíme stav, kdy bude
zabezpečena autobusová doprava - MHD i KRODOS.
Všechna ostatní vozidla budou vyloučena a musí použít objíž ku po dálničním obchvatu, který bude

Foto: A. Karban
v provozu už v závěru letošního roku. Chodci budou
používat nedalekou lávku pro pěší.“
Jaký bude postup oprav - které části se dočkají rekonstrukce? „V prvé řadě musí být odstraněny a přeloženy všechny inženýrské sítě z tělesa mostu. Na
mostu jsou dnes zavěšeny plynovod, elektrické vedení a teplovod. Poté se odstraní povrch vozovky až do
podloží a nahradí se novým z odolnějších materiálů.
Ostatní postup oprav ještě není do detailu dořešen,
záleží na hydrostatickém průzkumu a na tom, co ukáže
odkrytí vozovky a nosných částí tělesa. Projekční práce jsou už v plném proudu. Předpokládané finanční
náklady zatím nejsou známy, ale budou hrazeny z
prostředků Zlínského kraje, do jehož vlastnictví komunikace mostu patří.“
M. Karásek

Foto: -kam11
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Do cestovního ruchu potečou peníze
z EU přes nové projekty
Hned od počátku roku se členové Kroměřížska —
sdružení pro cestovní ruch pustili do přípravy nové
turistické sezony. Propagaci našeho regionu a jeho
turistické nabídky zahájili na významném veletrhu
REGIONTOUR v Brně a od toho okamžiku se již střídala jedna akce za druhou (Vídeň, Bratislava, Praha,
Olomouc). O nové propagační materiály Kroměřížska,
vzniklé koncem roku 2006, je velký zájem. Díky dotaci z EU a spolupráci se Zlínským krajem vznikl soubor velmi užitečných publikací, které pro svoji kvalitu
a komplexnost získaly ocenění nejen u nás, ale i
v zahraničí.
Sdružení však neusnulo na vavřínech a pustilo se
jako partner Zlínského kraje do dalšího projektu, jehož úvodní částí je zpracování akčního plánu rozvoje
turistické oblasti Kroměřížsko. Za tím účelem v úterý
6. března uspořádalo v konferenčním sále SŠHS
v Kroměříži I. pracovní seminář. Hlavním úkolem semináře, určeného zástupcům všech měst, obcí a subjektů působících v oblasti cestovního ruchu našeho
regionu, bylo poskytnutí nejnovějších informací o
možnostech čerpání finančních prostředků
z evropských fondů a hlavně informace o akčním plánu. O aktualizaci programu rozvoje CR ve Zlínském
kraji přednášela vedoucí oddělení cestovního ruchu
ZK PhDr. Dana Daňová. O finančních tocích, které
k nám budou v příštích letech z EU směřovat, hovořil
Mgr. Milan Filip, pracovník odboru strategického rozvoje ZK. Důležité informace k akčnímu plánu poskytl

ing. Oldřich Kuchař — jednatel sdružení, a se základním článkem akčního plánu — projektovým záměrem
seznámil všech šedesát posluchačů ing. Zdeněk Butula, člen výboru sdružení a administrativní pracovník projektu.
Hlavním smyslem tvorby akčního plánu je jednak
zmapování současného stavu projektové připravenosti
v naší oblasti, ale i sběr nových vhodných námětů a
jejich zpracování do podoby projektového záměru jako
základ pro přípravu projektu.
Jen dobře zpracované projekty mají šanci získat
podporu z evropských fondů. Široká nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit v odpovídající kvalitě,
dostatek turistických atrakcí, sportovní a rekreační
aktivity, to jsou nutné podmínky pro další rozvoj cestovního ruchu na Kroměřížsku. Rozšiřování nabídky
do značné míry závisí právě na přípravě a realizaci
jednotlivých projektů.
Proto bude během první poloviny tohoto roku Kroměřížsko — sdružení pro cestovní ruch prostřednictvím svých pracovníků provádět v terénu přípravné
práce na akčním plánu.
Máte-li tedy nápad, jak svojí aktivitou přispět
k rozvoji CR na Kroměřížsku a chu svůj záměr se vší
odpovědností, tedy i případným rizikem, realizovat, pak
využijte námi podávané ruky a zavolejte na tel.
603 206 134 (ing. Zdeněk Butula), nebo pošlete zprávu
na e-mail: kromerizsko@krominfo.cz, rádi vám pomůžeme.
OK

Zaujmout potencionálního turistu
Slovensku nebo na Ukrajině, společně s CzechTourismem v Bruselu.
Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch má na
počátku tohoto roku 37 členů. Jeho předpokládané
příjmy činí 1 018 000 korun, předpokládané výdaje
856 000 korun.
-kam-

Prodat turistické možnosti a upoutat zájem návštěvníků o náš region, v němž dominují památky zapsané na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se snaží Kroměřížsko - sdružení pro
cestovní ruch. Zaujmout potencionálního turistu hned
v okamžiku, kdy do regionu dorazí, je hlavním cílem
sdružení. Shodli se na tom účastníci valné hromady,
konané 13. března v restauraci Slavia. Zhodnotili výsledky práce za uplynulý rok a schválili plán na nastávající období. V oblasti přípravy propagace regionu se ukazuje jako výhodná spolupráce Zlínského
kraje a turistických oblastí. Materiály, vzniklé z této
spolupráce, se dočkaly významného ocenění na mezinárodním poli. Kroměřížsko - sdružení pro cestovní
ruch hledá další partnery. Kromě tuzemských například u jižních sousedů v Rakousku a Itálii, v Polsku,
12
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Pro Holandskou zahradu UNESCO se peníze nenašly
V roce 2006 zařídila poslankyně ing. Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) příděl finančních prostředků na obnovu Holandské zahrady ve výši 10,5 mil. Kč. Proč
nebyly vyčerpány? V úvodu pár obecných informací.
Pokud žádáte o státní finanční prostředky na akci, musí
být tato přihlášena do informačního systému tzv. ISPROFIN (Integrovaný Systém Programového Financování). Na příslušných formulářích předložíte finanční
rozvržení na investiční a neinvestiční náklady. Akce je
nebo není do ISPROFINU zařazena. Pokud je zařazena
a navíc je jako jediný zdroj financování uvedena položka Systémově určené výdaje státního rozpočtu, máte
vyhráno. Znamená to, že uvedenou částku dostanete
ze státních prostředků v plné výši. Jako další zdroj financování však může být v ISPROFIN uvedeno spolufinancování z Vlastních zdrojů účastníka programu. Finanční podíl Systémově určených výdajů a Vlastních
zdrojů účastníka mohou být různé. Od státu pak dostanete část, ke které se zavázal v systémově určených
výdajích, ale zbytek si musíte zaplatit sami.
Akce „Holandská zahrada UNESCO“ byla zaregistrována v informačním systému ISPROFIN vč. účasti státního rozpočtu na financování akce v roce 2004 pod číslem 2341120082. Byla zaregistrována pro rok 2004, 2005,
2006. Celková částka 28 831 000 Kč byla rozepsána
(pro přehlednost nedělím na investice a neinvestice):
pro rok 2004 — 3 191 000 Kč
pro rok 2005 — 15 000 000 Kč
pro rok 2006 — 10 640 000 Kč.

Do Systémových výdajů se dostala pouze částka roku
2004 ve výši 3 191 000 Kč (11 procent) a celý zbytek
položky, tj. 25 640 000 Kč měl být hrazen z vlastních
zdrojů účastníka, což je v našem případě Národní památkový ústav (NPÚ). Jak v roce 2005, tak v roce 2006
se však finanční prostředky na Ministerstvu kultury ČR
(jako zřizovateli NPÚ), ani na samotném NPÚ pro tuto
akci nenašly, takže akce Holandská zahrada UNESCO
byla dopisem NPÚ, územní odborné pracoviště
v Kroměříži, v roce 2006 ukončena.
Proč nebyly zajištěny prostředky z vlastních zdrojů
(MK ČR či Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha), na to neumím zcela přesně odpovědět,
protože tuto záležitost řešil Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Kroměříži.
Z pozice kastelánky zámku a pravomocí, které mi
náleží, jsem v této věci učinila všechny kroky včetně
toho, že jsem se o možnost získání finančních prostředků pro Vlastní zdroje účastníka programu osobně
zajímala na Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu kultury ČR, NPÚ, ústředním pracovišti v Praze,
přesto,
Foto:
-kam-že
mi tato pravomoc nepříslušela.
Po vzniku NPÚ, územního odborného pracoviště
v Kroměříži, dne 6. února 2006 jsem informace předala ředitelství, které celou kauzu — která do té doby příslušela NPÚ, územnímu pracovišti v Brně - dořešilo.
Ing. Zdenka Dokoupilová, kastelánka Arcibiskupského zámku Kroměříž

Radnice letos bude opravovat koupaliště Bajda
Kroměřížské koupaliště Bajda v letošním roce čeká
oprava. Hygienikům se totiž nelíbí současný stav, kdy
deš ová voda z dlažby kolem bazénu stéká do přelivového žlábku, kde se mísí s vodou z bazénu. Kroměřížská radnice letos bude muset na koupališti vybudovat
takové opatření, které deš ovou vodu svede samostatným odtokem.
Hygienici své stanovisko opírají o vyhlášku, podle
níž musí být kolem všech bazénů snadno čistitelný
ochoz s protiskluzovou úpravou a s takovým spádem,
aby veškerá voda odtékala do odvodňovacích zařízení.
Okraj bazénu dále musí být proveden a provozně zajištěn tak, aby nečistoty nebyly splachovány ani do vody
bazénu, ani do recirkulačního systému. „Měli bychom
tedy předláždit ochozy bazénu tak, aby deš ová voda
odtékala pryč,“ vysvětlil vedoucí radničního odboru rozvoje města Josef Koplík. Podle něj už radnice s opravou
bazénu ve svém rozpočtu na letošní rok počítá a pro
tuto investici vyčlenila tři miliony korun. „Opravy ocho-

zu na koupališti mohou začít hned, jak to počasí dovolí,“ dodal Koplík.
Se stejným problémem se však potýká i brouzdaliště
Foto:
P. Zrna
pro malé děti. Vybudovat kolem něj stejné
odvodňovací zařízení jako v případě velkého bazénu ovšem není
možné, protože brouzdaliště obklopuje jednolitá betonová plocha. Jakýkoliv zásah by znamenal brouzdaliště úplně odstranit a vybudovat ho znovu. S rekonstrukcí brouzdaliště však kroměřížská radnice jako majitel
areálu počítá až na příští rok.
I přesto by měl celý areál kroměřížského koupaliště
v letošní sezoně nabídnout návštěvníkům služby
v takovém rozsahu jako v uplynulých letech. „Úpravy
kolem velkého bazénu už budou hotovy a budou splňovat všechny požadavky. Co se týče brouzdaliště, jednáme s hygieniky o tom, že nám provoz povolí, budeme-li mít příslib města, že v následujícím roce k jeho
opravě dojde,“ uvedl Aleš Opravil, prezident Nohejbalového klubu Bajda, který koupaliště provozuje.
-pz13
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Duben — měsíc platanu
Platan, Platanus
Čele platanů
se skládá jen
z jednoho rodu
Platanus a asi
sedmi druhů,
z nichž významné
jsou Platan východní (Platanus
orientalis), který je původní v Turecku a pěstuje se
převážně v jižní Evropě, a Platan západní (Platanus
occidentalis), jenž pochází ze severní Ameriky. U nás
je nejhojněji zastoupen Platan javorolistý Platanus x
hybrida, který je považován za křížence uvedených
druhů, nebo jako varieta platanu východního.
Platany jsou až 30m vysoké, poměrně rychle rostoucí rozložité stromy s opadavými, dlanitě laločnatými listy, které připomínají listy některých javorů. Na
rozdíl od nich však střídavě postavenými. Letorosty
má bledozelené nebo hnědavé, zpočátku hustě plstnatě chlupaté. Pupeny oválné, červenohnědé, s lehce
zakřivenou špičkou.
Hladká kůra se odlupuje v plátech, takže kmen je
světle skvrnitý, jakoby nahý, což dodává určité lehkosti těchto mohutných stromů.
Kvete poprvé ve věku 20 let ve druhé polovině května nenápadnými květy.
Plodenství jsou dlouze stopkaté, nápadné kulovité
strbouly. V průměru mají 2-3cm, na stromě drží až do
rašení nových listů. Po rozpadu mohou chloupkaté
nažky vyvolávat u citlivých osob alergické reakce.
Vyhovuje jim slunné stanoviště, snesou však i mírné zastínění. Z hlediska použití v městských výsadbách je významná jejich odolnost proti zakouřenému prostředí, rovněž snášejí sálání tepla z dláždění
Používá se jako solitéra do větších parků, ale také
do alejí a prostorných ulic. Díky dobré obrůstací schopnosti se používá také na tvarované stěny.
Dřevo platanů vykazuje na řezu velmi krásné pruhované žilkování a používá se k výrobě vysoce kvalitního nábytku. Dýhy jsou vhodné pro práce intarzní.

V Kroměříži můžeme obdivovat krásné platany před
psychiatrickou léčebnou na ulici Havlíčkově, kde jsou
nasazeny i mladé stromky platanů, které před dvěmi
lety nahradily dožívající stromořadí lip.Další letité platany rostou v Bezručově parku a samozřejmě také
v Podzámecké zahradě, kde je platan javorolistý ve
stáří asi 150 let s obvodem kmene 554 cm a výškou
38 metrů. V nedalekých Věžkách roste platan ve stáří
asi 250 let s obvodem kmene 623 cm a vysoký 27
metrů.
Soutěžní otázka: Jak se jmenuje stavba s antickými
motivy v Podzámecké zahradě v Kroměříži, v jejíž blízkosti se nachází skupina krásných vzrostlých platanů? Vylosovaný výherce, který do uzávěrky příštího
vydání odešle na adresu redakce Kroměřížského zpravodaje správnou odpově (poštou, osobně či e-mailem), získá věcné ceny.
Vítězem soutěže z minulého vydání s odpovědí Ferdinand Stolička - se stal Pavel Kratochvíl z Kroměříže. Vítězi blahopřejeme.
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Zdravé město Kroměříž - duben 2007
Duben — září - Stromy jsou naši přátelé. Fotografická soutěž — příjem fotografií 3. — 10. září — Dům
kultury. Výstava fotografií 18. — 31. října. Klub Starý
pivovar. Projekt Města stromů.
Úterý 3. dubna - Povídání o Květné zahradě s ing.
Lenkou Křesadlovou, Ph.D. Knihovna Kroměřížska,
Slovanské nám. v 16 h. Projekt Města stromů.
Sobota 21. dubna — úklid lesa Barbořina. Projekt
Města stromů. Sraz - Barbořina v 10 h.
Za příznivého počasí — možnost organizovaného
přejezdu autobusem na Otvírání studánek — Divoky u
Zdounek ve 13 hodin. (Změna vyhrazena)

Neděle 22. dubna - Den Země. Vycházka do okolí
Kroměříže. Sraz u lávky na Erbenově nábřeží ve 13 h.
Pondělí 23. dubna od 14 h — Ukázky letu cvičených dravců — ptáků. Podzámecká zahrada — Chotkův rybník.
Středa 25. dubna - Barevný den - 13 hodin. Akce pro
školy na Velkém náměstí. Vyhodnocení sběrové soutěže
žáků základních škol. Zajiš uje Biopas, EKO - KOM.
Středa 25. dubna v 16 h - Řekněte, co vás pálí beseda s občany na téma: Je Kroměříž (ne)bezpečné město? Pořádá město Kroměříž a Knihovna
Kroměřížska. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska.

Stromy, hmyz a Jiří Stavinoha
Do přebohatého života říše hmyzu dal nahlédnout účastníkům besedy v Knihovně Kroměřížska amatérský entomolog Jiří Stavinoha z Kroměříže, nadšený sběratel broučků,
znalec přírody a přírodních zákonitostí. Přiblížil především zajímavosti v lokalitách v okolí
Kroměříže a upozornil na to, co vše lze ve
volné přírodě pozorovat a co oko laika snadno přehlédne. Beseda s Jiřím Stavinohou se
konala 20. března v rámci projektu Město stromů Kroměříž.
Text a foto: kam
Jiří Stavinoha předvedl část svých cenných
sbírek brouků, kteří tvoří nesmírně bohatou
a zajímavou součást života na naší planetě.

Povídání o pohoří Altaj
Zajímavé povídání o pohoří Altaj si mohli obyvatelé Kroměříže vyslechnout v úterý 6. března v Knihovně Kroměřížska. V
rámci kampaně Město stromů se zde konala beseda s Magdou Šimčíkovou, která posluchače seznámila s krásami a zajímavosti tohoto nejvyššího pohoří Sibiře s nejvyšším vrcholem
Bělucha (4 506 m n. m). Altaj je téměř 2 000 kilometrů dlouhý
a 600 kilometrů široký horský systém v centrální Asii na rozhraní Ruska, Kazachstánu, Číny a Mongolska.
Foto: J. Knapková
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Dům kultury bude hostit celostátní seminář
Ve dnech 17. a 18. května se v Kroměříži uskuteční
již čtrnáctý ročník celostátního semináře o vzdělávání . Jeho pořadateli jsou město Kroměříž a Hospodářská komora ČR.
Záštitu nad konferencí převzali ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, hejtman Zlínského kraje a
rektor UTB ve Zlíně.
Školy ročně opouští stovky absolventů, kteří mají
zájem na získání místa v prosperující firmě. A tou se
dnes může stát pouze firma se špičkově připravenými zaměstnanci, kteří se neustále ve svém oboru dále
vzdělávají. Každá firma chce získat nejen řádně připravené absolventy, ale musí u nich podnítit zájem o
celoživotní učení. Je dobře, že vzdělanost začíná být
vnímána jako výchozí a neodmyslitelná podmínka
každého rozvoje. A právě o tom všem budou odborníci z celé České republiky jednat na připravovaném
semináři. Protože v některých předchozích ročnících

účastníci poukazovali na nedostatečný prostor pro diskusi, bude jí při letošním ročníku věnován náležitý
prostor. V závěru konference přijmou účastníci memorandum, které by mělo shrnovat závěry semináře
a nastínit další směr celoživotního učení.
Seminář je určen pro odborníky, zabývající se celoživotním učením (ministerstva, specializované instituce, úřady práce), pro management firem, ale také
pro zástupce škol - učňovských, středních i vysokých.
I když se jedná o uzavřenou akci, ani občané Kroměříže nepřijdou zkrátka. Jedním z partnerů semináře je Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav. Zástupci firmy
při přípravných jednáních přislíbili, že do Kroměříže
přivezou všechny nejnovější modely z jejich produkce, které si veřejnost může po dobu konání semináře
prohlédnout před Domem kultury v Kroměříži.
MUDr. Jarmila Číhalová,
místostarostka města Kroměříže

Klub seniorů zahájil zpěvem své hymny
Hymna Klubu seniorů Kroměříž zahájila 20. března výroční shromáždění v sále Starého pivovaru. Činnost sdružení se po změně sídla stabilizovala a nabyla svůj tradiční režim. Nespočívá v pouhém setkávání
a vzpomínání. Senioři si smysluplně vyplňují společné chvíle rozšiřováním svých obzorů tím, že pravidelně zvou k besedám lidi, kteří vynikli ve svém oboru. Rovněž udržují
nadstandardně přátelské kontakty
se seniory v Nitře a Nitře Janíkovcích, jejichž zástupci přijeli i
v nepříznivém počasí shromáždění
pozdravit.
V letošním roce dochází opět
k většímu zásahu do zavedených
zvyků klubu. Prostory Klubu Starý pivovar budou také k dispozici organizacím, sdružujícím zdravotně postižené, které opouštějí Malý val.
Činnost Klubu seniorů ocenila
místostarostka MUDr. Jarmila Číha-

lová. Poděkovala všem za to, co pro město senioři
vykonávají, především za dobrovolnou práci při úpravách Květné zahrady. Popřála i další úspěchy
v pěstování dobrých vztahů se slovenskými partnery.
Výroční shromáždění pokračovalo družnou zábavou
s hudbou Senior bandu.
M. Karásek

Na výročním shromáždění si vzájemně vyměnili pozornosti předseda Klubu seniorů Kroměříž Vladimír
Koutský se svým protějškem z Nitry
Janíkovců Jozefem Čurgalim.
Foto: -kam16
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Regionova zanedlouho přepraví cestující i na Kroměřížsku
Ve středu 7. března dopoledne zastavila na páté
koleji kroměřížského nádraží motorová jednotka Regionova řady 814-914, jejíž trasa byla součástí prezentační jízdy vlakem kolem Zlínského kraje. Zelenožlutá souprava vyjela podle jízdního řádu z Otrokovic
v 8.05 h a tam se také vrátila v 15.30 hodin. Moderní
vlaková souprava určená především pro lokální spoje
na neelektrifikovaných tratích bude možná už brzy
přepravovat cestující na kroměřížských drahách. Va-

gony jsou vybaveny pohodlnými sedadly, celý interiér
nabízí zvýšený komfort a cestující jsou informováni o
stanicích písmem i zvukem. Bezpečnost provozu zajiš ují čtyři palubní počítače, které včetně dalších technických vymožeností obsluhuje vyškolený personál.
Hodnota jedné soupravy je 44 milionů korun. Ve Zlínském kraji zatím jezdí dvě na trati mezi Otrokovicemi
a Vizovicemi. „Na přelomu léta a podzimu bychom
měli dostat další Regionovy. Zvažujeme, že by jedna
jezdila na Kroměřížsku,“ uvedl Ludvík Urban z Generálního ředitelství
Českých drah, zastupující ředitele
odboru osobní
dopravy pro Zlínský kraj. Moderní
vozové soupravy
postupně nahradí
současné motorové vlaky typu 810.
Foto: -kam-

M. Karásek

Platný posudek o zdravotní způsobilosti
musí mít řidič při řízení vozidla u sebe
Kroměřížská policie připomíná řidičům seniorům
povinnost vyplývající z novely zákona o silničním provozu.
Policie České republiky Kroměříž opakovaně připomíná řidičům starším 60 let novelu zákona č. 361/
2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která
je platná od 1. července 2006. S její účinností došlo
k výraznému zpřísnění trestání řidičů, kteří nemají
u sebe při řízení vozidla platný posudek o zdravotní
způsobilosti. Řízení vozidla bez platného posudku je
hodnoceno jako přestupek, který se v bodovém hodnocení řadí mezi skutky s vysokou společenskou nebezpečností.
Vedoucí dopravního inspektorátu npor. Milan Kalina vysvětluje, že policista nemůže vyřídit přestupek
na místě. Tento přestupek musí být vždy projednán
ve správním řízení. Postih je stanovený zákonem, a to
následujícím způsobem:
pokuta vždy od 5 000 Kč do 10 000 Kč
zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel vždy od šesti do dvanácti měsíců
počet ukládaných bodů - 5.

Podle uvedeného zákona je držitel řidičského oprávnění povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce
nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let
věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku,
po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Posudek o zdravotní způsobilosti řidičům vydává praktický lékař, u kterého je osoba zaregistrovaná, nebo lékař
zařízení závodní preventivní péče, nebo kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického
lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.
Posudek o zdravotní způsobilosti je listina, ve které
jsou uvedeny náležitosti v souladu s Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb. Lékař žadateli posudek bu přímo předá, anebo doručí do vlastních rukou proti podpisu. Od data předání plyne lhůta 15 dnů
pro případné odvolání. V případě, že se žadatel práva na
odvolání vzdá, což ale musí být z posudku zřejmé, je
posudek platný ihned. Před vydáním posudku by žadatel měl vypsat prohlášení, obsah kterého rovněž stanoví vyhláška. Toto prohlášení má sloužit lékaři spolu se
zdravotní dokumentací k vyhodnocení zdravotní způsobilosti žadatele.
Nprap. Blanka Králová
17
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NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI
tady šestnáct let. Oslavme to společně ... Restaurace
Oskol Kroměříž.
z Sobota 28. dubna v 16.30 h - Koncert Bigbandu
Moravia Zábřeh & Vocal sboru * Jazzová mše autora Jaromíra Hniličky. Ojedinělý koncert žánrově i
originalitou, 20 členů Bigbandu a 20 členů sboru.
Nevšední zážitek. Kostel bl. Panny Marie Kroměříž.
Po programu je připraven jamssesion a autogramiáda s účinkujícími a autorem mše trumpetistou Jaromírem Hniličkou v restauraci Oskol Kroměříž od 18 h.
Setkání po letech v Jazz Clubu Kroměříž, živá historie.

KONCERTY
z Pondělí 2. dubna v 17 h - Umělecké mládí - představí se žáci hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Kroměříž a Sdružení
přátel výtvarného umění Kroměřížska při ZUŠ ve spolupráci s Domem kultury. Sál Domu kultury Kroměříž.
z Pátek 6. dubna v 21 h - Matt Boroff - Alternativa
003 za podpory rakouského kulturního fóra uvádí první
eurokoncert švýcarské rockové kapely. Music Club
Slady Kroměříž.
z Čtvrtek 12. dubna v 19.30 h - Spirituál kvintet koncert legendární kapely. Divadelní sál Domu kultury Kroměříž.
z Čtvrtek 12. dubna v 19 h - Srdce na dlani - benefiční koncert mladých interpretů z Moravy. Sněmovní
sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
z Čtvrtek 12. dubna v 16.30 h - Absolventský koncert - představí se absolventi oddělení strunných nástrojů ve spolupráci s pěveckou třídou ZUŠ Kroměříž.
Sál Základní umělecké školy v Kroměříži.
z Úterý 17. dubna v 19.30 h - STŘÍBRŇANKA - vzpomínkový galakoncert na Jiřího Vránu. Divadelní sál
Domu kultury Kroměříž.
z Středa 18. dubna v 16.30 h - Absolventský koncert - představí se absolventi pěveckého, dechového
a klávesového oddělení ZUŠ Kroměříž. Sál Základní
umělecké školy v Kroměříži.
z Čtvrtek 19. dubna v 19.30 h - Koncert komorních
souborů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Koncert Kruhu přátel hudby. Přístavba Domu
kultury Kroměříž.
z Sobota 21. dubna v 21 h - PEHA a READY KIRKEN - Alternativa 003 uvádí první česko-slovenský
večírek. Music Club Slady.
z Úterý 24. dubna v 17 h - Absolventský koncert představí se absolventi dechového, smyčcového a klávesového oddělení ZUŠ Kroměříž. Sál Základní umělecké školy v Kroměříži.
JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ
Navštivte: www.jazzkm.blog.cz
z Neděle 8. dubna v 18.30 h - Velikonoční setkání.
Vystoupí * Combo strýca Ahmeda * harmonikářka Eva
Hrmová * kontrabasista Miloslav Gajdoš * showman
Honza Strouhal a další. Restaurace Oskol Kroměříž.
z Úterý 17. dubna v 16.30 h - Hudební vizitka Jazz
Clubu na vernisáži Jitky Jarmarové. Kavárna Slavia
Kroměříž.
z Neděle 22. dubna v 18.30 h - Výroční večer Jazz
Clubu KM. Steel Jazz KM & hosté: Eva Emingerová
Praha * Bromovci Brno * Poděkování všem, že jsme

HUDEBNÍ AKADEMIE
z Středa 4. dubna v 16.30 h - Vincenzo Belini: Beatrice di Tenda (Edita Gruberová). Poslechový pořad.
Konferenční sál Knihovny Kroměřížska.
PŘEDNÁŠKY, BESEDY
z Úterý 3. dubna v 16 h - Povídání o Květné zahradě s ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. Projekt Města
stromů. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska.
z Úterý 3. dubna v 17 h - Kdo byl Ludvík Svoboda?
O roli generála Ludvíka Svobody na československé
politické scéně bude hovořit historik PhDr. Jiří Bílek,
CSc., z Vojenského historického ústavu v Praze. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.
z Úterý 10. dubna v 16.30 h - Beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou - autorkou historických románů. Knihovna Kroměřížska.
z Úterý 24. dubna - Přednáška MUDr. Jarmily Číhalové na téma anorexie. Knihovna Kroměřížska.
z Sobota 28. dubna v 9 h - Duchovní univerzita
BYTÍ vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se člověkem“. Jde o biotroniku,
což je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní
filozofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.
z Středa 25. dubna v 16 h - Řekněte, co vás pálí beseda s občany na téma: Je Kroměříž - (ne)bezpečné město? Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska.
VÝSTAVY
z Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech
období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska.
z Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické
nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna
a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska.
z Rudolf Vejrych: Malby a kresby. Velká retrospektivní souborná výstava ke 125. výročí narození neprá18
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vem opomíjeného malíře (obsahuje kolem 70 obrazů). Postihuje všechna období malířovy tvorby. Výstava potrvá do 22. dubna. Galerie v podloubí Muzea
Kroměřížska.
z Núbie v dobách faraonů. Unikátní exponáty ze
starého Egypta zapůjčilo Náprstkovo muzeum v Praze
a Městské muzeum v Moravské Třebové ve spolupráci se Společností přátel Afriky - Spolkem přátel Súdánu. Výstavu doprovodí fotografie z archeologických výzkumů. Výstava potrvá do 29. dubna. Muzeum Kroměřížska.
z Drobné radosti života - výstava prací výtvarnice
Zdeny Dvořákové, členky SPVUK. Výstava potrvá do
13. dubna. Kavárna Slavia Kroměříž.
z Dana Šafářová - fotografická výstava věnovaná
africkému kontinentu a problematice adopce na dálku. Výstava potrvá do 20. dubna. Galerie ARTIZÓNA,
Velehradská ul. Kroměříž.
z Pondělí 2. dubna - Jarmark výrobků a vernisáž
výstavy Speciální školy pro děti s více vadami.
Knihovna Kroměřížska.
z Jitka Jarmarová - členka SPVUK, autorská keramika a malba na hedvábí, nová kolekce. Vernisáž
v úterý 17. dubna v 17 h. Výstava potrvá do 11. května. Kavárna Slávia Kroměříž.
z Výstava holešovských výtvarníků - pestrá vizitka
výtvarných aktivit. Vernisáž ve středu 25. dubna v 17 h.
Galeria Artizóna, Klub Velehradská Kroměříž.

ZÁBAVA
z Středa 11. dubna v 17 h - Taneční podvečer - čaj
o páté - oblíbené melodie 60. - 90. let pro příznivce
dobré hudby a zábavy. Klub Velehradská Kroměříž.
z Pátek 20. dubna od 18 h, sobota 21. dubna od 9 h
- VI. krajská soutěž neprofesionální filmové tvorby Kroměříž 2007 - dokumenty, reportáže, hrané
snímky, animované snímky, experimentální snímky,
školní filmy žáků ZŠ a SŠ. Přístavba Domu kultury
Kroměříž.
SVČ ŠIPKA
SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 573 339 054,
www.svcsipka.cz
z Sobotní brigády na botanické zahradě.
z Sobota 7. dubna od 9 h - Turnaj ve florbalu.
z Sobota 21. dubna - Lanové centrum Brno - celodenní výlet.
z Pátek 27. dubna od 18 h - Diskotéka.
z Pondělí 30. dubna od 16 h - Slet čarodějnic Bezručův park.
z Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.
MC KLUBÍČKO
Areál MŠ Kollárova ul. 3945 Kroměříž.
www.klubicko.webz.cz
z Středa 4. dubna v 10 h - Výtvarná dílna - zdobíme kraslice (přineste si vyfouklá vajíčka).
z Čtvrtek 5. dubna od 9 h - Velikonoční zastavení jarmark. Prodej výrobků, které vyrobily maminky.
z Čtvrtek 12. dubna v 10 h - Obouváte správně svoje
děti? Instruktáž.
z Středa 4., 11., 18. dubna - Želvičky - klub rodičů
s dětmi se speciálními potřebami - fyzioterapie.
z Sobota 14. dubna 9 - 12 h - Bazar dětského oblečení, sportovních a dětských potřeb. (Příjem věcí
v pátek 9 - 17 h).
z Čtvrtek 19. dubna v 9.30 h - Kosmetická poradna.
z Sobota 21. dubna od 9 - 17 h - Skupinová terapie
s pí Hruškovou - na objednávku.
z Středa 25. dubna od 15 do 18 h - Jaro je tady květinkové odpoledne (zábava, hry).
z Čtvrtek 26. dubna v 9 h - Diskutujeme na téma:
Opravdové pleny. Ukázka výrobků.

DIVADLO
z Neděle 15. dubna ve 14.30 h - Dobrodružství zvířátek a doktora Bebíčka - uvádí Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště. Divadelní sál Domu kultury Kroměříž.
z Pátek 20. dubna v 19.30 h - Vyšetřování ztráty
třídní knihy - uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha.
Divadelní sál Domu kultury Kroměříž.
z Sobota 21. dubna v 18 h - J. O. Kesselring: Jezinky
a bezinky - kriminální komedii uvádí Vlastenecká
omladina z Vídně. Sokolský dům, tř. 1. máje, Kroměříž.
z Úterý 24. dubna v 19.30 h - Alan Ayckbourn: Aby
bylo jasno. Komedii uvádí Divadelní soubor Domu
kultury Kroměříž. Klub Starý pivovar Kroměříž.
z Středa 25. dubna v 18 h - III. jarní divadelní předplatné. Aldo Nikolaj: Nebyla to pátá, byla to devátá.
Hrají: J. Carda, J. Švandová, R. Hrušínský.
z Sobota 28. dubna v 19.30 h - Zuzana Linder: Jak
oženit sestru. Premiéru komedie uvádí Nezávislá
scéna divadelního souboru Domu kultury Kroměříž.
Divadelní sál Domu kultury Kroměříž.

KINO NADSKLEPÍ
z 2. - 4. dubna - Goyovy přízraky - americké drama
režiséra Miloše Formana. V 17 a 19.30 h.
z 5. - 11. dubna - Maharal - tajemství talismanu nový český dobrodružný film. Jen v 17 h.
z 5. - 8. dubna - Královna - britsko-francouzskoitalský dramatický film. Jen v 19.30 h.
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z 9. - 11. dubna - Hannibal - zrození - francouzskobritsko-americký thriller, jen pro silné nervy. Jen v 19.30 h.
z 12. - 15. dubna - Šarlotina pavučinka - americký
rodinný film. Jen v 17 h.
z 12. - 15. dubna - Dopisy z Iwo Jimy - americký
válečný film. Jen v 19.30 h.
z 16. - 18. dubna - Příběh zrození - americký filmový příběh o narození Ježíše. Po jen v 17 h, ostatní
v 17 a 19.30 h.
z 19. - 22. dubna - Arthur a minimojové - americko-francouzský hraně-animovaný rodinný film. Jen
v 17 h.
z 19. - 22. dubna - 300: Bitva u Thermopyl - americký historický velkofilm. Jen v 19.30 h.
z 23. - 25. dubna - Jedné noci v jednom městě nový český animovaný povídkový film. Jen v 17 h.
z 24. - 25. dubna - Americká kletba - americký horor. Jen v 19.30 h.
z 26. - 30. dubna, 1. - 2. května - Vratné láhve - nová
česká komedie, obsazená známými herci. V 17 a 19.30 h.

z 18. dubna - Českým rájem - 4. část. Fotoprojekce
dr. Voňka.
z 25. dubna - Českým rájem - 5. část. Fotoprojekce
dr. Voňka.

Dům kultury Kroměříž
Informace, přihlášky a předprodej vstupenek: Dům
kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Tel.:
573 337 422 - pokladna, 573 341 400 - programové
oddělení. Online rezervace www.dk-kromeriz.cz e-mail:
pokladna@dk-kromeriz.cz e-mail: bisahova@dk-kromeriz.cz justinova@dk-kromeriz.cz Předprodej vstupenek: Pondělí 10 - 16 hodin; Úterý 12 - 16 hodin;
Středa 10 - 17 hodin; Čtvrtek 12 - 16 hodin; Pátek 12
- 15 hodin.

Zámecká sezóna začíná
Ve dnech 14. - 22. dubna se uskuteční přehlídka
slavnostní květinové výzdoby historických sálů Arcibiskupského zámku v Kroměříži s názvem Jaro na
zámku.
Na výstavě se podílejí významné podniky
z Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, Přerova a také
SŠHS - obor zahradník z Kroměříže. Návštěvníkům
budou představeny především různé cibuloviny, kvetoucí keře i jarní hrnkové květiny. Pro zájemce je připravena nabídka volné prohlídky květinové výzdoby
(bez průvodcovského výkladu), kterou je možno uskutečnit v úterý 17. až v pátek 20. dubna každou celou
hodinu (za vstupné 50 Kč/osobu). Tato nabídka se
nevztahuje na víkendy 14.-15. 4. a 21.-22. 4., kdy je
zámek otevřen podle podmínek návštěvního řádu.
Srdečně zve Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži

DĚTSKÉ FILMY
z 7. dubna - Míček flíček - české pásmo krátkých
kreslených pohádek pro nejmenší.
z 21. dubna - Mach a Šebestová - české pásmo
kreslených příběhů populární dvojice.
Představení začínají vždy v 15.15 h.
VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA
z 16. dubna - Kniha rekordů Šutky - koprodukční
filmová komedie Srbsko, Černá Hora, ČR, Slovensko a
Finsko. Šutka je největší romská osada na Balkáně.
z 23. dubna - Ďábel nosí Pradu - Meryl Streep
v hlavní roli americké komedie.
Představení začínají vždy v 19.30 h.
JASPIS - KLUB MLADÝCH
Moravcova 430/16, tel. 775 946 675 Setkání v Po a
St v 14 - 20h; Út a Čt v 13 až 17 h. www.jaspis.info
z Středa 4. dubna - Velikonoční párty.
z Středa 11. dubna - Beseda s K-centrem Kroměříž.
z Středa 18. dubna - Večer plný her s Mar ou Valasovou.
z Středa 25. dubna - Otázky na entou s Věrkou.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí
budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul.
z 4. dubna - Venezuela - 2. část. Diapozitivy dr. Trávníček.
z 11. dubna - Výlety po České republice - fotoprojekce Mgr. Krčál.
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Benefiční koncert v Arcibiskupském zámku
boše Fišera, Arama Chačaturjana, Francoise Borna, Maurice Ravela a Antonína Dvořáka. Výtěžek
těchto koncertů bude věnován na podporu provozu chráněných dílen Oblastní charity v Uherském
Hradišti.
„Cílem je nejen spojit začínající nadané hudební
umělce a umožnit jim vystoupení v atraktivních hudebních sálech, ale také ukázat, že i v dnešních
mladých lidech je ukryta nejen hudba, ale i šlechetnost a cítění s těmi, ke kterým se osud zachoval nepříznivě,“ říká senátor Josef Vaculík.

Stejně jako v předchozích dvou letech pořádá senátor Josef Vaculík ve velikonočním oktávu Božího milosrdenství v týdnu po Velikonocích benefiční koncerty s názvem Srdce na dlani. Série pěti
koncertů bude zahájena 10. dubna v Senátu PČR,
dne 12. dubna v 19 hodin se představí ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Na koncertech vystoupí mladí interpreti z Moravy, absolventi Letních houslových kurzů Václava
Hudečka a jejich pedagogové, kteří uvedou díla J.
S. Bacha, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Lu-

Program bohoslužeb o Velikonocích
Římskokatolická církev

Sv. Mořic
Bl. P. Marie

5. dubna
Zelený
čtvrtek

6. dubna
Velký
pátek

7. dubna
Bílá
sobota

8. dubna
Neděle
velikonoční

9. dubna
Pondělí
velikonoční

18 h

18 h

21 h

7.45 h 10.45 h

7.45 h 10.45 h

18 h

18 h

20.30 h

8 h 9.15 h
10.30 h

8 h 9.15 h

18 h

18 h

Sv. Jan Křtitel
Kaple
Koperníkova ul.

17 h

15 h

20 h

7.30 h

7.30 h

Hradisko

19 h

19 h

21 h

9.15 h

9.15 h

Zlámanka

16.30 h

16.30 h

19 h

8.30 h

8.30 h

Českobratrská církev
evangelická

zamyslet nad smyslem Velikonoc a strávit příjemné
chvíle. Srdečně jste zváni i na pravidelná shromáždění vždy ve čtvrtek v 18 h (Biblické studium: základy křes anství) a vždy v neděli v 9 h (bohoslužba).
Přejeme požehnané Velikonoce.

Velký pátek 6. dubna v 18 h - bohoslužby s večeří
Páně.
Neděle 8. dubna v 9 h - neděle velikonoční, bohoslužby s večeří Páně.

Církev československá
husitská, Milíčův sbor CČSH

Bratrská jednota baptistů

Bílá sobota 7. dubna v 18 h - vigilie vzkříšení
Neděle 8. dubna v 10 h - Hod Boží velikonoční hudba a bohoslužby
Pondělí 9. dubna v 10 h - velikonoční bohoslužby
OZNÁMENÍ: Dne 6. dubna na Velký pátek bude v 18 h
přímý televizní přenos pašijí ze sboru CČSH v Brně
TV program ČT II.

Velký pátek 6. dubna v 18 h - Velkopáteční bohoslužba
Sobota 7. dubna v 18 h - Velikonoční koncert - zazní písně různých žánrů, bude promítnut film „Most“
(nominován na Oscara).
Neděle 8. dubna v 9 h - Nedělní bohoslužba
Při těchto setkáních se tak budeme moci společně
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Sluníčkový den pro opuštěné děti — již posedmé
Nadační fond Rozum a Cit už deset let pomáhá
vytvářet pro opuštěné děti jiný domov než „dětský domov“. V dětských domovech a ústavech sociální péče
vyrůstá kolem 20 000 opuštěných dětí. V ČR se tak jedná v průměru o jedno dítě ze 100. Aby mělo více dětí
šanci vyrůstat v rodině, v přirozeném prostředí obklopeném láskou a porozuměním, připravil Nadační fond
Rozum a Cit na 26. dubna už sedmý ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodi-

ny“. Ve více než 70 městech naší republiky v tento den
můžete potkávat studenty nabízející keramické sluníčko nebo sluníčko magnetku. Pokud si ho koupíte, váš
příspěvek bude podporou pro další pěstounské rodiny,
a tak nadějí pro další děti bez domova.
Naši činnost můžete podpořit i zasláním dárcovské
sms ve tvaru: „ DMS ROZUMACIT“ na číslo 8777.
Marie Řezníková, Nadační fond Rozum a Cit, Jablonského 639/4, Praha 7, www.rozumacit.cz

Archetti in Moravia

Jste srdečně zváni na zápis do
Základní umělecké školy Kroměříž,
Jánská 31. Zápis na školní rok 2007/
2008 se koná v budově školy
a probíhá v oborech: * hudební
* výtvarný * taneční * literárně-dramatický.
I. termín 10. a 11. dubna, II. termín 23. a 24. dubna,
III. termín 18. a 19. června, vždy od 13 — 17 hodin.
Kontaktní telefon - 573 331 479.
e mail - zuskm@zuskm.cz
MgA. Ivona Křivánková, ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola Kroměříž ve spolupráci
se Zlínským krajem, městem Kroměříží, Konzervatoří
P. J. Vejvanovského, Filharmonií B. Martinů Zlín a pod
záštitou Klubu UNESCO Kroměříž pořádají Archetti in
Moravia, národní soutěž pro houslisty mladší šestnácti
let. Tato houslová soutěž je určena pro houslisty mladší
šestnácti let, kteří nestudují a ani neabsolvovali hru
na housle jako hlavní obor studia na škole středního,
případně vyššího stupně. Její nultý ročník se bude
konat v Kroměříži 2. a 3. června.

Jiřina Malacková dala nahlédnout
do svého vnitřního světa
Jiřina Malacková je profesí učitelka mateřské školy. Po absolvování pedagogické školy v Karlových Varech v roce 1967 nastoupila jako metodička výtvarné
výchovy v Okresním osvětovém domě v Kroměříži.

V domě pionýrů a mládeže vedla výtvarný kroužek.
Na své první učitelské místo nastoupila v mateřské
škole v Kyselovicích. S předškolními dětmi prožila třicet roků. V poslání výchovy dětí nacházela plné uspokojení. Byla v tvůrčím týmu
profesora Toufara, který vypracoval metodiku výtvarné
výchovy pro mateřské školy.
Tvůrčím způsobem přispěla
ke vzniku ojedinělého projektu Dětské galerie. Na její výtvarný růst měla vliv i její rodina - tatínek byl amatérský
výtvarník, babička „malérečka“ v Petrově. Základy grafiky získala ve skupině mladých kroměřížských výtvarníků vedené akademickým
malířem Vladimírem Škrancem. Její autorská výstava se
konala v Galerii ARTIZÓNA
v únoru a březnu.
J. Dvořáková

Foto: -kam22
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Klub UNESCO Kroměříž hodnotil, plánoval a oceňoval
Do diskuze se zapojila poslankyně PS Parlamentu
ČR Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Hovořila o možných důsledcích zápisu kroměřížských památek na
seznam stovky nejohroženějších a o svých krocích, které v této kauze podniká. Rovněž rozvedla svůj nápad, kdy se zabývá možností doplnění
výuky žáků ve školách o podrobnější výklad historie a významu regionálních památek. To by
vedlo k prohloubení vztahu k pamětihodnostem.
I když se nepochybně jedná o dlouhodobý záměr, jeho výsledky by se projevily na vztahu
k památkám ze strany mladé generace. Právě nedostatek informací u mládeže vede k nevážnosti a až
k lehkovážnému ničení.
Výroční schůze Klubu UNESCO Kroměříž se zúčastnila předsedkyně České komise UNESCO prof. RNDr.
Helena Illnerová, DrSc., členka Akademie věd ČR. Přiznala, že Kroměříž navštívila poprvé
v životě. Ocenila architekturu vzácných
památek a přislíbila častější návštěvy města, které na ni udělalo příznivý dojem.
„Problém je i v tom, že máme řadu zajímavých, náročných plánů a nápadů, ale
nejsme schopni je vlastními silami realizovat. A ne vždy se daří najít a získat takové lidi, kteří by ty možnosti měli. Už delší
dobu se například zabýváme možností vybudovat galerii moderního umění v bývalé
Orlovně nebo intenzivně pracujeme na
instalaci unikátní expozice Orbis pictus ve
Skleníku Květné zahrady, což je nad naše
síly,“ uvedl v rozpravě Jiří Antoš.

Klub UNESCO Kroměříž je otevřené občanské sdružení pro všechny, kteří mají zájem podílet se na jeho
činnosti. Ale třeba i jen svým členstvím, účastí na
programech podpoří jeho cíle. Veškerá činnost klubu je založena na dobrovolnosti.
Výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž se konala v konferenčním sále Muzea Kroměřížska 5. března. Klub se může pochlubit bohatou a pestrou činností, což také slovem i obrazem učinil.
Výroční členská schůze zvolila na období 20072010 nový výbor klubu. Pozici předsedkyně obhájila MUDr. Eva Nováková, místopředsedkyní se stala MUDr. Jarmila Číhalová. V dalších funkcích budou
pracovat ing. Jiří Antoš, CSc., PhDr. Dagmar Cruzová,
ing. Radovan Kojecký, PhDr. Markéta Mercová, Mgr.
Petr Pálka (historik Muzea Kroměřížska), Mgr. Miro-

M. Karásek
slav Pilát, Mgr. Libuše Pospíšlová, ing. Jan
Slezák, RNDr. Eva Šílová a ing. Petr Vodák.
Výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž rozhodla o tom, že řadu čestných členů
klubu rozšíří od 5. března 2007 Marie Zahradníková. Tato pedagožka, dlouholetá členka Klubu UNESCO Kroměříž, členka Spolku českých
bibliofilů, někdejší předsedkyně Švabinského
kruhu přátel výtvarného umění zasvětila svůj
život propagaci díla Maxe Švabinského. Současně její zásluhy ocenilo Zastupitelstvo města
Kroměříže udělením pamětní medaile Karla
Mináře za osobní přínos kulturnímu životu.
Vyznamenání jí předal starosta města Miloš
Malý a místostarostka Jarmila Číhalová.
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Kroměřížská mlékárna se nebojí budoucnosti
V letošním roce tomu bude už 105 let, kdy byla
v Kroměříži postavena první mlékárna, která se stala základem tehdy jediné mlékárenské školy
v Rakousko-Uhersku. Její stavitel ing.
Kranz ji postavil na progresivním
základě a vybavil na svou dobu nejmodernějším technickým zařízením
od firmy LAVAL.
Za celou dobu své existence prošla mlékárna řadou významných
změn. V roce 1994 byla v rámci privatizace státního podniku Lacrum
Brno delimitována jako samostatný
právní subjekt pod MŠMT ČR
s názvem Školní mlékárna
s účelovým posláním, spočívajícím ve
vytváření podmínek pro praktickou
výuku studentů SPŠ mlékárenské.
Z ekonomických a provozních důvodů v roce 1997 ukončila školní mlékárna svoji činnost pod správou ministerstva školství a její privatizace
je dokončena tím, že vlastníkem mlékárny se stává po veřejné soutěži společnost Kromilk, spol. s r.o., Kroměříž s majoritním podílem zemědělců - dodavatelů mléka.

Požádali jsme ředitele mlékárny ing. Jana Tykvarta, aby nám přiblížil současný výrobní sortiment. „V
současné době je naším hlavním výrobním programem produkce čerstvých sýrů v základní chuti a čtyřech ochucených variantách. Dále čerstvých krémových
tvarohových sýrů v základní chuti a
dvou ochucených variantách, termizovaných smetanových sýrů v základní chuti i ochucených variantách, tavených sýrů pod značkou Dr. Halíř a
přírodních polotvrdých sýrů typu Eidam a Gouda. Nadále pokračujeme
ve vývoji dalších specialit.“
Kde mlékárna získává mléko,
v jakém množství jej zpracovává a jaký
je podíl kroměřížské mlékárny na prodeji výrobků v České republice? „Denní příjem se stabilizoval na cca 25 000
litrů mléka. Kvalitu nám zaručují výrobci ze ZP Kvasicko, a.s., a Agrodružstva Postoupky. Pokud jde o prodejnost,
zásobujeme v současné době především trh v celé České republice, kde zaujímáme jedenáctiprocentní tržní podíl v kategorii čerstvých a termizovaných sýrů.“
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Jak vidí současnost jeden z vlastníků mlékárny
- ZP Kvasicko, předseda
představenstva ing. Vojtěch Kubík. „Jsem optimista. Naše mlékárna je
sice malá, ale velikost
provozovny nerozhoduje.
Důležité je dobré zázemí
v kvalitní surovině, spolehlivé výrobě, odpovídající současným náročným
normám na potravinářskou výrobu, a bezproblémově fungující spojení
prvovýrobce - zpracovatel
- obchod.“
Od září roku 2000 je
hlavním obchodním partnerem mlékárny velkoobchodní společnost ALIMPEX FOOD, a.s., Praha s celorepublikovým rozsahem obchodní činnosti. Od loňského roku se stala výhradním obchodním a logistickým partnerem kroměřížské mlékárny. Jejím
prostřednictvím se tak výrobky z mlékárny dostávají
do řady maloobchodních řetězců a nezávislého trhu.
V letech 2005 - 2007 obsadily výrobky z kroměřížské mlékárny na celostátních přehlídkách sýrů
v Praze v kategorii čerstvých a termizovaných sýrů
místa nejvyšší. Úspěch sklidila mlékárna na jednom

z nejprestižnějších veletrhů potravinářských výrobků v Kolíně nad Rýnem v lednu 2007. Samozřejmostí
se stala spolupráce s Českomoravským svazem mlékárenským a mlékárenskou školou při organizování
odborných konferencí - Kroměřížských mlékárenských dnů za účasti mnoha domácích i zahraničních odborníků.
Jak je vidět, tradice, které si dovedeme vážit a umíme ji správně využít, přináší své ovoce. Patří za to dík
všem, kteří se na dobré práci mlékárny podílejí.
Rudolf Pavlíček

Projekt § 11/55 2007 v Kroměříži
Ve čtvrtek 15. února proběhlo v Církevní základní
škole v Kroměříži už druhým rokem školní kolo soutěže Paragraf 11/55. Tento projekt se svým podtextem „je třeba dodržovat zákony a dohodnutá pravidla“ se zaměřuje na prevenci sociálně patologických
jevů tím, že přibližuje dětem a mládeži právo jako
užitečný nástroj pomoci každého člověka pro každodenní bezproblémové fungování člověka ve společnosti a seznamuje je s vybranými právními normami.
V pěti kolech mezi sebou soutěžily čtyři pětičlenné
týmy zastupující každou třídu 2. stupně, když předváděly své znalosti zákona, tvůrčí schopnosti při sestavování nových zákonů a týmovou spolupráci. Také si
členové týmů zkusili být na místě prodejců cigaret či
alkoholu tím, že si tipovali věk nakupujících mladých
lidí.
Celé soutěžní klání, které se odehrávalo v aule Arcibiskupského gymnázia, spravedlivě hodnotila porota v čele se svou předsedkyní JUDr. Irenou Hermanovou, vedoucí Právního odboru MÚ Kroměříž. Tajemní-

kem poroty se stala Kateřina Němcová ze SVČ Holešov DUHA, oblastní koordinátorka tohoto projektu.
Mezi další členy patřily nprap. Blanka Králová, zástupkyně Policie ČR, RNDr. Olga Loučková, ředitelka
Církevní základní školy, a ing. Eva Laurenčíková, školní
metodik prevence sociálně patologických jevů.
Už v počátku soutěže se do popředí dostal tým
„Medvědů“ ze 7. třídy bojující v černé barvě a své prvenství v závěru uhájil. Na druhém místě se v těsném
bodovém rozdílu umístilo družstvo „Celtic“ z 8. třídy a
třetí místo obsadili šes áci alias „Simpsonovi“.
Vítězný tým postoupil do oblastního kola, které se
konalo 8. března v Holešově.
Jako školní koordinátor projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto školního kola, zejména soutěžícím za jejich výkony, přítomné porotě, asistentům z 5. třídy a
v neposlední řadě všem pedagogům, kteří byli do projektu zapojeni.
Mgr. Petra Macečková
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JASPIS oslavil třetí narozeniny
Po počátečních nejistých krůčcích se dnes občanské sdružení JASPIS Kroměříž nachází v batolecím
věku. Činnost se úspěšně rozběhla, původně pilotní
programy si našly své pravidelné účastníky, v průběhu
byla nabídka možností podle požadavků rozšiřována
až do dnešní podoby.
„V roce 2004 jsem byl jediným pracovníkem, v roce
2005 jsme už byli tři a v loňském roce jsme zaměstnávali sedm pracovníků,“ dal nám nahlédnout do potřeb zajištění provozu předseda o.s. Jaspis ing. Martin
Čechák. „Uvedené údaje svědčí o stoupajícím zájmu
mládeže o naše programy a také o jejich množství.“
Na krušné začátky klubu Martin Čechák už dnes vzpomíná s úsměvem. „Měl jsem dostatek zkušeností
z UNIE KOMPAS ve Zlíně a také jasnou představu o
tom, čeho bych chtěl v Kroměříži dosáhnout. Ale nešel jsem hned s nataženou rukou na radnici se žádostí o podporu. Říkal jsem si - nejprve ukážeme, že
to funguje, že naše práce má užitečné výsledky a že
máme snahu, a pak teprve můžeme požádat o příspěvek. Rozjezd Jaspisu představoval obrovské množství dobrovolně odpracovaných hodin jak při generálních úpravách interiérů, tak už na podchycení zájmu
mládeže. Postupně se řízení z amatérské báze měnilo na profesionální přístupy.“
Pracovníci o.s. JASPIS provádějí přednášky a besedy v základních a středních školách na téma prevence sociálně-patologických jevů, kterých se ve školním
roce účastní přibližně 3 500 žáků a studentů. Rovněž
tu je zaměstnám terénní pracovník, který objíždí a
kontaktuje nejméně jeden tisíc klientů, jimž vyhledává a nabízí vhodný program na smysluplné vyplnění

volného času. V okruhu samotného klubu JASPIS se
pohybuje na 600 dětí, které sem přicházejí bu pravidelně či nepravidelně k návštěvě odpoledních programů, jež navštěvuje v denním průměrně 25 dětí. Kromě zábavy a her klub nabízí výtvarnou činnost
v keramické dílně, začínajícím hudebním talentům ve
zkušebně, kroužky angličtiny, vaření, horolezectví na
cvičné stěně a další. Ke každému kroužku je potřeba
jeden odborně vyškolený vedoucí, který by měl vypracovanou koncepci pro svůj obor.
Čím se vlastně klub JASPIS odlišuje od ostatních
středisek volného času? „Zásadní rozdíl je v tom, že
náš klub je nízkoprahové středisko pro děti a mládež.
Používáme úplně jiné způsoby vedení mládeže než
střediska pro volný čas dětí. Vstup na všechny aktivity
je zdarma, naše činnost je zaměřena na neorganizovaný program pro děti ze sociálně slabých rodin nebo
děti s problémy v chování. Naším cílem není naučit
nějaké aktivitě, ale použít zvolenou aktivitu jako nástroj ke komunikaci. Takový chlapec by si například
rád vyzkoušel, jestli by zvládl hru na bicí nástroje.
Nikdo mu je nepůjčí, rodiče je jen tak nekoupí. Žije se
zklamáním. U nás si to vyzkouší a zjistí, že mu to jde.
Procvičí se, získá jistotu a pak může nastoupit do
odborné školy. Je to pro vedoucí velmi náročná práce,
ale my jsme na to dobře připraveni.“
Občanské sdružení JASPIS je financováno vícezdrojově - z prostředků města Kroměříže, Zlínského kraje,
Ministerstva práce a sociálních věcí, různých grantů,
nadací, z peněz od sponzorů nebo jednotlivých dárců
a z evropských fondů, částečně i něco málo z vlastní
činnosti. „Těžiště financování spočívá v soustavném
vyhledávání a přihlašování
se ke grantům. Vyplývá
z toho ale nejistota, zda peníze budou - a kolik, či nebudou. Vzhledem k tomu se
musí neustále operativně
přizpůsobovat rozpočet.
Rozhodující jsou také mzdové fondy. Nemůžeme zaměstnávat lidi a po půl roce,
kdy nejsou peníze, je zase
propouštět,“ upřesňuje předseda.
Podle jakých kritérií si
vybíráte pedagogický personál? „Vedoucí kroužku musí
mít určitou odbornou praxi,
musí mít patřičné vzdělání
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v oboru včetně doplnění v sociální oblasti, musí být
ochoten pracovat ve složitých podmínkách, protože
ne všechno je v ideálním stavu, výplaty u nás nejsou
nijak horentní a pracovní doba je převážně odpoledne. Měl by být vstřícný, klidný, laskavý k často problémovým dětem. Jsou vysoké požadavky, které je jen
málokdo ochoten podstoupit. Těm, kteří u nás pracují,
patří velké uznání.“
Co plánujete v roce 2007? „Dali jsme si za úkol
především stabilizovat organizaci. Přejít z počátečního
nadšeneckého amatérismu na plně profesionální or-

ganizaci. To vyžaduje vytvoření profesionálních týmů
a přibrzdit tempo rozvoje. Jinak před námi leží velký
úkol - vybudovat na Den dětí velkou lanovou stěnu,
což je nádherná aktivita. Přidáváme také další letní
dětský tábor. Závěrem bych dodal, že velké poděkování patří městu Kroměříž za to, že nám pomáhá
s předfinancováním projektu Evropské unie. Bez této
pomoci by zřejmě celá činnost zanikla. Také si vážíme vstřícnosti, se kterou se setkáváme při jednání
s úřadem,“ uzavřel Martin Čechák.
M. Karásek

Pomůžeme potřebným?
Církev československá husitská oznamuje, že jarní humanitární sbírka oděvů a jiných užitečných
věcí se koná 11. až 13. dubna. Sběrná místa: pro pěší - Milíčův sbor (naproti kina Nadsklepí) od 14 do 17
hodin; pro auta - nákladové nádraží - vpravo od budovy ČD - přímo na vagon - od 8 do 18 hodin.
Stejně jako v předcházejících letech se sbírají oděvy, ložní prádlo, toaletní potřeby, peřiny, prošívané
deky, spacáky, hračky, svázané noviny a časopisy, knihy, drobné elektrické spotřebiče - funkční(!), nádobí
- dobře zabalené, boty. NE kočárky! Věci balte do pytlů nebo krabic. Pořadatelé děkují za finanční dary,
které pokryjí náklady na přepravu.
„Děkujeme všem, kteří v minulých letech pomohli potřebným i finančním darem. Všechny darované věci
budou přepraveny do Broumova, kde se zpracují, vyčistí, roztřídí a odešlou tam, kde budou jiným lidem
užitečné - v tuzemsku i v zahraničí,“ říká Mgr. Jana Chaloupková, farářka CČSH v Kroměříži.
Při nakládání na vagón bude potřeba pomoc mužů - dobrovolníků. Přihlaste se na č. tel. 573 339 452
nebo 606 906 121.

Pozvánka na ekologickou akci
Oddíl jachtingu v Kroměříži, člen TJ Vodní motorismus Hradisko, organizuje dne 28. dubna „Úklid okolí
Bagráku“. Cílem úklidu je pomoci přírodě od odpadků a přispět k lepšímu životnímu prostředí. Zahájení
prací bude v 9 hodin v areálu loděnice jachetního klubu, ukončení ve 14 hodin. Partnery akce jsou město
Kroměříž, Biopas, spol. s r.o., Fontána Kroměříž, spol.
s r.o., KMOTR - Masna Kroměříž, a.s. Všichni, kteří se
rozhodnou přispět k tomu, aby okolí vodní plochy bylo

Čaje o páté
Diakonie ČCE - středisko v Brně,
které je kontaktním místem České
alzheimerovské společnosti, a Oblastní charita Kroměříž pořádají
Čaje o páté - setkávání pro rodinné pečovatele, kteří pečují o člověka s demencí. Setkání se konají
v prostorách Oblastní charity Kroměříž, Ztracená 63 vždy první úterý v měsíci v 17 hodin. Bližší infor-

čisté, a kontaktují pořadatele a potvrdí svou účast
vzhledem k zabezpečení nezbytných prostředků. Kontaktní adresa: Jachetní oddíl Kroměříž, JUDr. Miroslav
Holotík, předseda. E-mail: holotikm@gmail.com Tel.:
720 472 632.
„Zveme všechny sportovce, členy ekologických a jiných dobrovolných sdružení i ostatní občany města
Kroměříže, kterým není lhostejné okolí vodní plochy
Bagrák,“ uvádí se v pozvánce.

mace o svépomocné skupině a o
dalších službách pro klienty a rodinné pečující získáte na poradenské lince 549 242 279 v pondělí až
pátek od 8 do 16 hodin a
v Oblastní charitě Kroměříž na č.
tel. 573 343 648.
Rodinní pečovatelé tu mají možnost řešit aktuální problémy s péčí
o člověka s demencí, získávat informace o Alzheimerově chorobě
a o možnostech péče, či vzájemně
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si vyměňovat zkušenosti. Na setkání jsou zvaní odborníci ze zdravotnictví, kteří se uvedenou problematikou zabývají, i zástupci domovů
pro seniory, které klienty s demencí
přijímají. Cílem skupin je snaha
řešit problémy s péčí o člověka
s demencí, poskytovat podporu,
zkušenosti a pomoc občanům
v Kroměříži a okolí.
Martin Jániš,
vedoucí svépomocné skupiny
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Unikátní kniha k dějinám Prozatímního divadla
Knihovna Kroměřížska zakoupila do svého knižního fondu unikátní dvoudílnou publikaci o dějinách
Prozatímního divadla v Čechách. Práce autorů Václava Štěpána a Markéty Trávníčkové vznikla na základě grantového řízení MK ČR a za finančního přispění
některých domácích výzkumných institucí. Mapuje
osudy prvního stálého českého divadla až do zřízení Národního divadla v roce 1883. Hlavními
zdroji poznatků byly dobové divadelní cedule,
soupisy her a kasovních výnosů z představení, Almanach král čes. zems. divadla a další
dobová publicistika. Výsledkem dlouholetého výzkumu je jednak tato publikace, jednak autorský elektronický výstup s 1 955 svodnými kartami o repertoáru
a interpretech. Značný rozsah publikace (cca 1 700
stran) podává vyčerpávajícím způsobem chronologický soupis repertoáru her, informací o hercích, libretistech a hudebnících, divadelních rolích, celkový počet
repríz, jejich úpravy apod. Součástí publikace je bohatá fotografická příloha ukázek z tehdejších divadelních představení, dále portréty herců, skladatelů a
libretistů divadla. První díl představuje celý badatelský projekt a metodologický přístup obou autorů a
také postup při sestavování elektronické podoby (svodů) ze získaných informací. Dále podává postupný

výčet divadelního repertoáru a soupis inscenací s daty
premiér a případných repríz přehledně řazený do tabulek. Mnohé se lze dozvědět ale také o skladatelích
tehdejší scénické hudby, autorech libret, překladatelích, režisérech a autorech her. Druhý díl představuje
soupis divadelních souborů, jednotlivých interpretů
a jejich rolí, včetně zástupných herců, hostí a
dětských herců. Oba díly jsou obohaceny fotopřílohou, druhý díl pak také soupisem použitých zdrojů a další literatury.
Ačkoliv je publikace především pojata a chápána jako určitá encyklopedie k dohledání jmen tehdejších umělců a divadelních nebo hudebních souborů, předchází jí také teoretická pasáž k dějinám českého divadelnictví a jeho významu pro kulturně-umělecký rozmach českých zemí v 19. století. Publikace je vlastně první takto sestavenou přehlednou
studií o českém Prozatímním divadle a zcela jistě se
stane vítanou pomůckou především studentům divadelních a humanitních oborů. Nahlédnout do ní však
mohou samozřejmě všichni registrovaní návštěvníci
knihovny. Oba díly zmíněné publikace budou
k dispozici ve studijním a informačním oddělení
knihovny v prezenční formě.
Mgr. Richard Mahel

Božena Ratůzná - nadšená a obětavá učitelka a sokolka
Dne 14. března se významného životního jubilea
dožila Božena Ratůzná, obětavá učitelka mateřské školy
a sokolka. Narodila se roku 1932 ve Frenštátu pod
Radhoštěm, kde od dětských let cvičila a hrála
divadlo v Sokole. Byla vychovávána
v sokolském duchu: Svůj k svému, ni zisk ni
slávu, na nejvyšší metu, demokracie je láska
ke každé lidské bytosti, ve zdravém těle zdravý duch, přeskoč, přelez, ale nepodlez, jsme
bratři, tužme se, pravda vítězí. Těmto ideálům se po celý svůj život nikdy nezpronevěřila. I proto těžce nesla zákaz činnosti sokolské organizace po roce 1948 a po celé období totality. Po dokončení studií na pedagogickém
gymnáziu odešla z Valašska a v roce 1952 se stala
učitelkou školy praxe v Kroměříži v mateřské škole ve
Štěchovicích, poté v MŠ Malý val, později ředitelkou
školy praxe v budově pedagogické školy, kde působila
až do roku 1987. Byla vynikající učitelkou školy praxe
a jejích bohatých zkušeností plně využívali učitelé pedagogické praxe a metodici pedagogické školy při výstupech studentek. Děti z mateřské školy Boženy Ratůzné se zapojovaly do soutěží pedagogických škol

v uměleckém přednesu jako aktivní obecenstvo. Paní
Ratůzná zdůrazňovala potřebu četby knih už od nejútlejšího věku dětí a chodila s nimi do knihovny. Za tuto
péči byla oceněna pochvalou od ministerstva školství. Za jejího působení v mateřské
škole Malý val zvítězila škola v soutěži Za
školu krásnější. Ve své práci prosazovala užší
sepjetí rodičů se školou a dokázala do činnosti zapojit i některé problematické děti.
Za svého dlouholetého působení
v mateřské škole připravila pro život mnoho
významných osobností, které působí ve městě i mimo něj. Její elán, pracovitost, obětavost v nelehkých podmínkách v době totality se staly
životním vzorem pro mladé učitelky, které na Boženu
Ratůznou s láskou a vděčností vzpomínají.
Při obnovení činnosti Sokola v Kroměříži v roce 1990
se stala jeho významnou osobností a ujala se funkce
vzdělavatelky, kterou vykonávala až do roku 2002. Byla
aktivní členkou skupiny, která se zasloužila o znovuobnovení sochy T. G. Masaryka a přejmenování náměstí
v roce 1993. Patří jí za to veliké uznání a poděkování.
Věra Hejhalová
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Núbie z doby faraónů - návštěvnicky mimořádně úspěšná výstava v Muzeu Kroměřížska, obohacená o
několik poutavých besed špičkových egyptologů, přitahuje jak mladé, tak i starší zájemce o mimořádnou
kulturu starověkého Egypta.
Foto: -kam-

Dobrou školu dělá dobrý učitel
Úvodní článek Danuše Večerkové v březnovém vydání Kroměřížského zpravodaje bezprostředně ve
mně vyvolal milé vzpomínky na mé první učitele. Ani
ne tolik co do přístupu ke vzdělání, ale spíš v oblasti
morálky mi dali pevné základy a směr pro celý život.
Pravidelnou docházku do školy jsem zahájil v září
1931, tedy před 76 lety. Byl jsem žákem první třídy
tehdy Palackého obecné školy (budova na Tovačovského ulici).
Naší učitelkou byla Olga Hořavová, dcera tehdy velmi známého a uznávaného kroměřížského pedagoga
pana ředitele Hořavy. Ve třídě nás bylo na dnešní poměry jistě neuvěřitelný počet 63 (!) žáků. Vzdor tomu
vládla vzorná kázeň. Ta byla podmíněna nejen osobní
autoritou paní učitelky, ale pokud bylo potřeba i přiměřenými tresty. První stupeň bylo postavení do kouta. Pokud to nepomohlo, nebo při větším provinění,
přišla ke slovu rákoska. I to bylo spíše symbolické, ale
přesto plně účinné. Provinilec se musel dostavit před
tabuli, paní učitelka pronesla „natáhni levou ručičku“
a na dlaň jsme dostali jedno švihnutí rákoskou. Po
stránce výuky se nám paní učitelka věnovala
s příkladnou péčí. Ti, kteří nepodávali požadované výsledky, zůstávali po vyučování „po škole“. Paní učitelka se jim po několik hodin individuálně věnovala. Já
jsem si svoje dobré znalosti, které jsem získal v první
třídě, mohl prověřit už od druhé třídy, kdy jsem přešel
na cvičnou školu, jež byla při učitelském ústavu

v budově dnešní Justiční akademie a kde působili vynikající učitelé pánové Plachý, Roušar a Vraník.
Nejvýznamněji se uchoval v paměti všem a navždy pan učitel Jan Zahradníček, zatčený a umučený
v koncentračním táboře během německé okupace.
Ten nás vedl v oddíle žáků v Sokole. V tomto oddíle
jsem pravidelně cvičil už od svých třech let. Pan učitel Zahradníček přesně podle hesla „V zdravém těle
zdravý duch“ po nás požadoval nejen precizní a ukázněné cvičení, ale vštěpoval nám velmi působivou a
přesvědčivou formou i lásku k vlasti, pěstoval v nás
vyrovnané mezilidské vztahy i zásady slušného chování včetně dochvilnosti. To jsem si vzal tak dobře
k srdci, že v úterý, druhý den vyučování, jsem během
odpolední přestávky z vyučování utekl v obavě, že
kdybych tam déle pobýval, přišel bych pozdě do cvičení Sokola, které bývalo pravidelně v úterý a v pátek
od 17 hodin. Nebydleli jsme daleko od školy, a tak
když jsem se neočekávaně dostavil domů a mamince
vysvětlil důvod náhlého příchodu, ta mi to ústně i ručně vysvětlila a okamžitě mne dovedla zpět do školy.
Těchto několik hluboko zasunutých vzpomínek
uvádím jako památku na dobré lidi, na něž dnes už
nikdo nevzpomíná, ale kteří se v dosud nedoceněné
míře zasloužili o možnosti, jež se našemu národu
otevřely a jichž si ale stále nedovedeme dostatečně
vážit a neumíme je výhodně zúročit.
MVDr. Jan Nesvadba
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Černošský gospel nabíjel energií
Hudební zážitek, po všech stránkách se vymykající běžným zvyklostem chrámového koncertu, přichystal v úterý 20. února do posledního místa zaplněnému kostelu bl. P. Marie v Kroměříži černošský gospelový soubor The Glory Gospel Singers z New
Yorku. Tři zpěvačky, dva zpěváci a doprovod na klávesy rozproudily svým temperamentem barokní prostor chrámu. Jeden zpěvák po druhém i všichni společně rozdávali radost a energii americké církevní

kultury plnými hrstmi. Brilantní pěvecké výkony, vyjadřující hluboce zakořeněnou víru, přesvědčivost,
životní inspiraci, propojené pohybem po celém kostele, dynamickou gestikulací, tancem, zapojením
publika do zpěvu i společného rytmického pohybu to vše rozproudilo atmosféru a navodilo radostnou
náladu u jinak konzervativního publika, jež nešetřilo potleskem. Nečekané a milé bylo i závěrečné loučení souboru s přítomnými u východu z chrámu, kdy
si s každým podali ruku a
vyslechli si slova uznání.
Zajímavý postřeh: když
jsem šel podvečerní Kroměříží z koncertu domů, zcela
neomylně se dalo podle
tváří kolemjdoucích určit,
jestli si před chvílí podali
ruku s charismatickými
Glory Gospel Singers nebo
měli jiný program. Ti první
se totiž, nabiti pozitivní
energií, příjemně usmívali.
Strhující rytmus a neodolatelný zpěv - to vše v chrámu bl. P. Marie v Kroměříži
předvedl The Glory Gospel Singers.
Foto: -kamM. Karásek

Afrika srdci blíž - Kroměříž 2007
Na vernisáži profesionálních dokumentárních fotografií Dany Šafářové, které pořídila během pobytů
v Ugandě a vystavovaných v Galerii Artizóna na Velehradské ulici, se 21. března sešlo poměrně dost lidí,
jež problematika černého kontinentu
zaujala. Po celou dobu výstavy je možné podpořit projekt UNICEF „Panenky
pro Afriku“. Zakoupením jedné ručně
zhotovené panenky v hodnotě 600 korun můžete přispět na očkovací vakcíny proti nebezpečným chorobám pro
jedno ugandské dítě. Panenky vyrobily
studentky VOŠ pedagogické a sociální
a celý výtěžek bude předán Českému
výboru pro UNICEF. Menším finančním
darem lze přispět i na zakoupení školní lavice pro malé africké žáčky, toužící
po vzdělání. Hned první den se prodalo
18 panenek. Vernisáž výstavy vyšperko-

valy tančící děti z MŠ Kroměříž, Štítného ul. a zpívající
i bubnující trumpetista Lazáro Cruz. Výstava v Galerii
Artizóna potrvá do 20. dubna.
-kam-

Výtěžek z prodeje textilních panenek
pomůže ohroženým dětem v Africe.
Foto: -kam30
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Vše o ženách - Aby bylo jasno

Čtyři aktéři komediální hry Aby bylo jasno si navzájem objasnili svoje pozice v příběhu až na konci představení.
Foto: -kamKroměřížští ochotníci představili v únoru a březnu
tři úspěšné inscenace. Divadelní a loutkový soubor
Sokola Kroměříž sehrál anglickou komedii Raye Cooneye 1 + 1 = 3, Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž hru anglického autora Alana Ayckbourna Aby
bylo jasno a nově vzniklý Divadelní spolek Kroměříž
uvedl jako svou první inscenaci hru chorvatského dramatika Miro Gavrana Vše o ženách. Úroveň všech
představení svědčí o tom, že kroměřížští ochotníci
svými výkony úspěšně navazují na zlatou éru dnes
už seniorů ochotnického divadla, kteří s radostí sledují jejich úspěchy.
V Klubu Starý pivovar se 23. února uskutečnila premiéra Divadelního souboru Domu kultury Kroměříž rozverná komedie Aby bylo jasno. Jeden
z nejpopulárnějších autorů, osmašedesátiletý anglický dramatik, režisér a profesor současného divadla
na oxfordské univerzitě, se ve svých komediích zaměřuje na intimní život ženy a muže. Tak je tomu i
v uvedené hře. Je náročnou konverzační komedií pro
čtyři herce, založenou na nedorozumění, na vtipně
vypointovaných situacích, které vedou k zápletce celého představení. Je zárukou perfektní zábavy. Nápadité režie se ujal Ladislav Kolář, významný herec
Městského divadla v Brně. Herci Jana Štěpánová, Jiří
Kašík, Marta Maráková a Pavel Štrof působí přirozeným hereckým projevem při rozehrávání komediálních situací. Představení nemá hluchá místa, herecké
výkony jsou vyrovnané a srovnatelné s profesionálními.

Soubor se s touto hrou účastní krajské přehlídky
v Třešti.
Dne 9. března měla premiéru hra Divadelního spolku Kroměříž Vše o ženách. Šestačtyřicetiletý chorvatský autor patří mezi nejvýznamnější dramatiky své
generace. Jeho hry se dávají i v USA. Divadelní spolek
Kroměříž je prvním ochotnickým souborem, který autora uvedl. Vše o ženách je náročná inscenace pro tři
herečky, kterým umožňuje předvést obrovskou škálu
hereckých prvků od tragických poloh až po komediální řádění. V několika příbězích řeší autor vztahy mezi
ženami od mateřské školy přes střední věk až po věk
seniorský. Každá z protagonistek představuje pět různých typů žen v různých situacích. Všem třem představitelkám, Kateřině Nakládalové, Haně Fialové a
Romaně Blažkové, se nepochybně podařilo splnit autorovu vizi. Nejvíc okouzlující jsou dámy v komediálních scénách. Mobilní scéna Václava Pulkrábka podle návrhu Karla Hoffmanna a její přeměny Romanou
Malinskou za klavírních improvizací Evy Zonové, výrazné kostýmy, paruky a další doplňky Bohumily Hýžové a Radima Černocha - to vše je vedené společnou myšlenkou charakteristiky jednotlivých příběhů.
Režiséru Karlu Hofmannovi z Uherského Hradiště,
dlouholetému spolupracovníkovi kroměřížských divadelníků, se podařilo nápaditou režií spojit herecké,
výtvarné i hudební složky do působivého celku. S touto
inscenací jede Divadelní spolek na krajskou přehlídku do Kojetína.
Věra Hejhalová
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Historie ve znacích a erbech v Kroměříži
řád; u císaře Rudolfa II. získal obnovu mincovního práva (r.
1608); r. 1635 uvedl do Kroměříže jezuitský řád. (Jeho znaky
jsou ještě na budově muzea, na domě proti radnici, v chodbě
domu č. 49/19 na Velkém náměstí, v zámku a na budově proboštství u sv. Mořice).
Biskup Karel Liechtenstein-Castelcorn se nejvíce zasloužil o vzhled města, jak jej známe nyní. Založil Květnou zahradu; dal vybudovat mincovnu, vodárnu; nechal přestavět zpustošený hrad na honosnou residenci — zámek. Zde založil fond
zámecké knihovny, nákupem 288 obrazů položil základ proslulé obrazárny, do města uvedl piaristy, zřídil zámeckou kapelu s dirigentem P. J. Vejvanovským, atd. Po tomto výčtu bohaté
činnosti biskupa Liechtensteina je pochopitelné, že nejvíce
znaků ve městě je právě jeho. Jsou např. ve Květné zahradě
(6), v kostele sv. Mořice (7), v zámku 11x; dále na budově tzv.
Wechova dvoru, pivovaru, mincovny, konzervatoře, piaristické
koleje, morovém sloupu atd.
Biskup Karel III. Lotrinský mezi jiným potvrdil městu privilegia, výčepní právo; dovolil pálit měš anům kořalku a za jeho
vlády císař zakázal biskupovi razit drobné mince. Znaky biskupa Lotrinského jsou ve městě jen tři (dva v zámku a jeden
na budově ZUŠ v Jánské ul. č. 31).
Za kardinála biskupa Františka Saleského Bauera byl
přestavěn pivovar (1909) a r. 1911 bylo vybudováno Arcibiskupské gymnázium. Jeho znaky (3) jsou na pivovaru, na budově Arcibiskupského gymnázia nad vchodem a na budově téhož gymnázia ale v ul. Malý val.
Arcibiskup Leopold Prečan jako 66. na stolci olomouckých biskupů a arcibiskupů se zasloužil o dobudování arcidiecézní charity, podporoval významně církevní školství. Zasloužil se také o rozšíření kroměřížské obrazárny a knihovny. Znaky L. Prečana (3) jsou také v zámku a v Blahoslavově ul. č. 380.
Další znak představuje olomoucké arcibiskupství. Toto arcibiskupství bylo zřízeno r. 1777, když předtím bylo ustaveno
biskupství v Olomouci českým králem Vratislavem II. již v roce
1063. Uváděná podoba znaku je ale až z roku 1924. Dříve (od
r. 1588) platil znak, který měl ve 2. a 3. poli černou orlici se
zlatou šesticípou hvězdou. Další znaky biskupství a arcibiskupství jsou v zámku, na budově Arcibiskupského gymnázia,
v kapli tamtéž, v kostele sv. Mořice a také na radnici.
Poslední z uváděných znaků patří Kolegiátní kapitule u
sv. Mořice. Je to společenství kanovníků při významném nebiskupském kostele. Kroměřížská kapitula byla založena už
biskupem Brunem r. 1262. Výjimečnost tohoto společenství
podtrhuje i to, že existují na Moravě jen dvě kolegiátní kapituly (další je u sv. Václava v Mikulově). V čele kapituly je probošt.
Na rozdíl od metropolitní kapituly má omezené postavení i
pravomoci. Mimo znaky na domech v Jánské ul. je možné uvidět znak kapituly i na dvou lavicích v presbytáři kostela sv.
Mořice.
Ing. Jiří Čermák

Město Kroměříž stejně jako i jiná města má bohatou historii.
A mnohé z ní se dá vystopovat právě ze znaků a erbů, které v
našem městě nacházíme téměř na každém kroku. Především si
je můžeme prohlédnout v centru města. Většina těchto svědků
minulosti se nalézá na místech viditelných (na fasádách budov,
náhrobcích, výtvarných dílech) a stačí se jen dívat kolem sebe pozorněji, než je běžné, a občas se dívat i trochu výš než jen před
sebe. Mnohé znaky jsou ale i na nejrůznějších místech uvnitř budov a ne vždy vytesány z kamene. Někdy jsou namalovány, vyřezány či vytesány na zdech, jindy na nábytku i obrazech, ale i
vetkány do koberce či bohoslužebných rouch. V Kroměříži je
těchto památek historie mnoho, a proto se snažím je všechny
zdokumentovat. Zatím jich mám přes 250 a ještě hledám dále.
Protože je Kroměříž od svého vzniku spojena s historií olomouckého biskupství a arcibiskupství, převažuje ve městě zastoupení znaků právě nejvýznamnějších osobností na stolci olomouckých biskupů a arcibiskupů. Nejpočetněji je zde zastoupen znak biskupa Karla II. z Lichtenštejna (43x), dále arcibiskupa
Theodora Kohna (29x), arcibiskupa Bedřicha z Fürstenbergu (25x),
biskupa Wolfganga ze Schrattenbachu (15x) atd. I když se mnohé znaky opakují vícekrát, lze jen ve výjimečných případech najít dva stejného vzhledu. Samozřejmě že základní část znaku „štít“ zůstává vždy stejný, ale ostatní části jsou různé podle výtvarného vyjádření umělce, který ten konkrétní znak tvořil.
Nejstaršími znaky v Kroměříži je znak biskupa Stanislava Thurza a znak českého krále Vladislava II. Jagelonského z doby těsně
po roce 1500. Oba tyto znaky jsou umístěny na zámecké věži
nad někdejším vstupním portálem do původního kroměřížského hradu. Ze zkoumaných znaků nejmladším je znak kroměřížského probošta Vojtěcha Krále z roku 1980, který je v kostele sv.
Mořice v žebroví klenby na jednom svorníku. Zde chci ještě upozornit, že ve svém hledání a dokumentování úplně pomíjím znaky na úřadech a institucích z poslední doby.
Mimo znaky olomouckých biskupů a arcibiskupů se zde vyskytují znaky města Kroměříže, Moravy, ale i ruského cara a
také Vatikánu (v zámku). Samozřejmě nechybí znaky kroměřížské kapituly i olomouckého biskupství a arcibiskupství. Do tohoto pojednání ovšem patří i zkoumání a dokumentace o erbech ,
kterých je ve městě deset, a to především na náhrobních kamenech, nyní umístěných hlavně v lapidáriu v zámku.
Pro první ukázku z celé sbírky jsem vybral znaky z části města vymezené zhruba městskými hradbami. Představuji znaky biskupů Fr. Dietrichsteina (1599-1636), Karla Liechtensteina-Castelcorna (1664-1695), Karla III. Josefa, vévody Lotrinského (16951711), biskupa Fr. S. Bauera (1904-1915), biskupa Leopolda
Prečana (1923-1947), dále znak kroměřížské kapituly a Arcibiskupství olomouckého.
Nemohu ale opomenout několik významných údajů a dat o
vzpomenutých nositelích znaků.
Kardinál František Dietrichstein mimo jiné potvrdil židovské obci její výsady; v r. 1606 uvedl do města františkánský
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Ocenění nejlepších sportovců, sportovních
kolektivů a nejlepších trenérů města
Nejlepší mladé kroměřížské sportovce uplynulého roku ocenil starosta města Miloš Malý 14. března
v obřadní síni radnice. Odbor školství, mládeže a sportu vyhlásil anketu, jejímž cílem bylo najít úspěšné mladé sportovce, sportovní kolektivy, trenéry či cvičitele mladých
sportovců. Letošní ročník byl už druhý v pořadí. Mezi nominovanými je
sedm jednotlivců, tři sportovní kolektivy, čtyři trenéři, jedna cvičitelka a
jeden mimořádný trenér města.
Nejlepšími sportovci města za rok
2006 se stali: Jan Liczka z TJ Plavecké sporty Kroměříž; Marek Osina z TJ Plavecké sporty Kroměříž;
Klára Mazánková z Hokejového
klubu Kroměříž VTJ za I. ligu žen v
hokeji; Jiří Rozsypal z TJ Slavia Kroměříž - oddílu judo; Milan Jansta
z TJ Slavia Kroměříž - oddílu judo;
Pavel Šafařík z SK Hanácká Slavia
Kroměříž; Petr Vodák z Tenis club
Bajda Kroměříž.
Nejlepšími kolektivy města za rok
2006 byly vyhlášeny: Starší žáci oddílu kopaná SK Hanácká Slavia
Kroměříž; Starší žáci oddílu judo
TJ Slavia Kroměříž; Minibasketbalové družstvo žáků TJ Slavia Kroměříž.
Nejlepšími trenéry města 2006 se
stali: Stanislav Holas z TJ Plavecké
sporty Kroměříž za vynikající trenérství s dovedením družstva až na mistrovství ČR; Jaroslav Ba ura z SK
Hanácká Slavia Kroměříž za dosažené výsledky a za postupy žáků do
nejvyšších žákovských soutěží; Bohdan Rozsypal z TJ Slavia Kroměříž oddíl judo za 2., 5. a 7. místo na
mistrovství ČR a za stabilní výsledky
na soutěžích regionu; Vladimír Dvořák z TJ Slavia Kroměříž - basketbal
- trenér s trenérskou licencí C, za
1. místo v oblastním přeboru Jihomoravského kraje.
33

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2007

Nejlepší cvičitelkou města za rok 2006 byla vyhlášena Hana Jelínková ze
SVČ ŠIPKA Kroměříž, trenérka sportovního aerobiku
v SVČ Šipka, za umístění na
přehlídkách v rámci ČR.
Mimořádným trenérem
za dlouholetou obětavou
práci pro mládež byl jmenován Julius Hladil z Letecko-modelářského klubu
Kroměříž.

Foto: -kamFoto: -kam-
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Posledním bodem nabitého programu návštěvy prezidenta Václava
Klause v Kroměříži bylo setkání se starostou, místostarosty a zastupiteli města. Po zápisu do pamětní knihy města prezidentský pár návštěvu
Kroměříže a Zlínského kraje ukončil.
Foto: M. Karásek
Foto na str. 1 M. Karásek: Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži představuje stavitelství vrcholného baroka na Moravě.
Foto na zadní straně obálky: Jiří Čermák
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Znak kroměřížské kapituly sv. Mořice
na domech v Jánské ul. č. 28, 29 a 30.

Znak K. Liechtensteina-Castelcorna na budově někdejší lékárny „U zlatého lva“ na Velkém náměstí č. 106.

Znak Fr. Dietrichsteina z r. 1611
na radnici. Pod ním znak biskupa M. Khuena (1553-1565)
a znak olomouc. biskupství.

Znak olomouckého arcibiskupství na vnější stěně kaple Arcibiskupského gymnázia.

Znak Fr. S. Bauera na budově
Arcibiskupského gymnázia v ul.
Malý val.
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Znak Karla III. Lotrinského na kapitulní rezidenci v Jánské ul. č. 2.

Znak L. Prečana na vnější stěně
kaple Arcibiskupského gymnázia.

