DIESELSERVIS
www.dieselservis-kromeriz.cz
kontakt: 602 601 433,
602 361 471

®

TOPENÍ, VODA, PLYN
Trávník 140, Kroměříž

s.r.o.

KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ
A KRBOVÉ STUDIO
Mánesova ul., Kroměříž

Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

ELEKTROMONTÁŽE
montáž, opravy a revize
elektroinstalací a hromosvodů
v rodinných i bytových domech

OKRESU KROMĚŘÍŽ
Plešovec 60, Chropyně

Úspora proti běžným
způsobům vytápění 50 až 80 %
Tepelná čerpadla
Solární systémy
Kompletní dodávky topení
Ventilační systémy s rekuperací

Kojetínská 3881, Kroměříž
tel.: 573 334 982, 606 156 833 • helmkm@helmkm.cz

Mobil: 777 651 065
e-mail: ludvik@tecer.cz
www.levneteplo.cz

číslo 4

DUBEN 2013

ročník XVIII

v digitální podobě na www.infonoviny.cz nebo na www.kromeriz.cz

Oční škola: zánik se nepodařilo odvrátit

Pneuservis Jelšík,
Těšnovice 37,Kroměříž,
tel./fax: 573 342 311

VELKÉ SLEVY
PNEUMATIK

AŽ 42 %
na vybrané značky
a rozměry osobních
zimních i letních
pneumatik

Tel.: 573 343 310
Štítného 3340/6,
767 01 Kroměříž

VODA • ODPADY
TOPENÍ • PLYN
Nákup – prodej – montáže – opravy

ŽALUZIE
Horizontální i vertikální
lamel. shrnovací dveře,
sítě do oken a dveří.
Opravy i na počkání
u zákazníka.
Vše za přijatelné ceny
Dodávka a montáž do všech typů
oken a dveří.
Kontakty:

602 719 325

E-mail: panohul@seznam.cz

www.zaluzie-hulin.cz

V posledních letech už několikrát
hrozil Oční škole v Kroměříži zánik.
Tentokrát se ho nepodařilo odvrátit.
Konec je definitivní. Poslední turnus
dětí s očními vadami odjel. Vyhlášené kroměřížské pracoviště už nebude
moci tak dobře zachraňovat zrak
mnoha dětem.
V ortoptice je totiž doba, kdy
dochází ke zlepšení stavu zraku,
minimálně tři až pět týdnů intenzivní
ortoptické práce s dítětem, včetně tréninků na speciálních přístrojích. Takže poslat dítě na měsíční pobyt na
specializované pracoviště ortoptiky
s oční školou do Kroměříže, znamenalo slušnou šanci zlepšit vrozenou
oční vadu. Toto se občasným ambulantním ortoptickým cvičením nedá
plně nahradit ani náhodou. A v dospělosti je už na léčbu vrozených očních
vad většinou pozdě.
Do kroměřížské oční školy se sjížděly děti z větší části Moravy, ale
vzhledem k dlouhodobě dobrému
jménu zdejší ortoptiky zde byli léčeni
dětští pacienti i z větší dálky. INFOnoviny například v minulosti (květen
2005) otiskly děkovný dopis maminky z Německa, jejíž dceři Victorii
němečtí lékaři na několika specializovaných pracovištích nedokázali
pomoct a léčbu vzdali. Naštěstí její
maminka Radmila Sitzler pocházela
z Holešova a dozvěděla se o kroměřížské ortoptice. Výsledky po Victoriině pobytu v kroměřížské oční škole
byly pro německé lékaře překvape-

ním. Její schopnost vidět vzrostla na
60 % z původních 30 %. Dívka pak
mohla v Německu začít navštěvovat
běžnou školu. To jen dokumentuje
nadprůměrné výsledky kroměřížského pracoviště.
Zdravotní pojišťovny odmítly po
1. dubnu 2013 proplácet lůžkovou
ortoptickou a pleoptickou péči. I když
se ředitel Kroměřížské nemocnice
a. s. Ing. Pavel Calábek snažil zachránit toto vyhlášené a potřebné pracoviště, zdravotní pojišťovny to nepřipustily.
Toto rozhodnutí neposkytovat
v rámci veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven je velmi
krátkozraké. Tyto vrozené vady se
v naprosté většině dají léčit výhradně
v dětském věku. Například s poměrně
rozšířenou tupozrakostí se u dospělých už nedá nic dělat a vada se ani
nedá korigovat brýlemi nebo operovat.
„Chtěli jsme alespoň část lůžek
zachovat pro ty nejtěžší případy, ale
byli jsme bez šancí. Provoz pracoviště
jsme museli plně transformovat do
ambulantního režimu,“ uvedl vedoucí lékař kroměřížské ortoptiky
MUDr. Jakub Ošmera.
I když byl nyní prodloužen provoz
ortoptické cvičebny pro ambulantní
pacienty, nelze předpokládat, že kvůli
nutnosti intenzivní ortoptické práce
budou rodiče denně vozit dítě ze
vzdálených měst a vesnic.
Kroměřížská nemocnice dala mož-

nost hospitalizace dítěte s oční vadou,
ale pochopitelně za finanční spoluúčasti pacientů, když už pobyt dětí
nehradí pojišťovny. Je to ovšem spíše
teoretická možnost, protože aby měl
provoz smysl, muselo by být takto
hospitalizovaných dětí vždy současně
víc. Za jeden den hospitalizace dítěte
rodiče zaplatí 250 Kč. Pětitýdenní
pobyt tak vyjde na šest tisíc korun
(víkendy, kdy děti jezdí domů, se
nepočítají). Tyto pobyty děti s těžšími
vadami potřebují opakovaně. Když
na to rodina nebude mít peníze,
v dospělém věku jim už nikdo nepomůže…
Opravuji výše uvedené konstatování: od zdravotních pojišťoven není
zrušení oční školy s lůžkovou částí
ortoptiky v Kroměříži krátkozrakým
rozhodnutím, ale tupozrakým rozhodnutím.
Jana Janoušková

říž“ a oba jsou z 18. 1. 2013, oba na
hlavičkovém papíru Města Kroměříž
a stvrzené podpisy za dodavatele
stavby (Pozemní stavitelství Zlín).
V jednom je výsledná částka
712 890,80 Kč bez DPH. V tom druhém, kde je o řádek víc, je navíc uvedeno: Vícepráce na ostatních plochách, oprava PZD 233 726 Kč bez
DPH. A výsledná částka je:
946 617,80 bez DPH. Račte si
povšimnout chybného součtu, při
kterém se někdo amatérsky spletl
o 1 Kč. Přesto to podpisy (tentokrát
je zde navíc podpis i nového vedoucího odboru rozvoje Ing. Krejčíře)
stvrdily jako správný výsledek.
Nepochybně jste zaregistrovali,
že částka uvedená jako vícepráce je
stejná, kterou zastupitel Motyčka
marně hledal v rozpočtovém opatření. Tedy 233 726 Kč. Jak mohla být
v rozpočtovém opatření, když
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Průhledný a přehledný rozpočet
Základním dokumentem každého
města má být rozpočet. V něm by se
měl bez problémů vyznat a orientovat
nejen každý zasvěcený, ale také každý občan. Vždyť jsou to peníze nás
všech. Máte-li čas, podívejte se na
koncepci městského rozpočtu v Kroměříži (http://www.mesto-kromeriz.cz/dokumenty/rozp2013.pdf).
Získáte z něj přehled, odkud a v jaké
výši peníze přitékají a kam, na co
a v jaké výši jsou prostředky vydá-

O jednom hodně zvláštním zaúčtování
Kroměřížský zastupitel Mgr. Pavel Motyčka se ve svém článku zmiňuje i o částce 233 726 Kč bez DPH
za vícepráce při rekonstrukci Bajdy,
které nenašel v rozpočtovém opatření. Nelze se tomu divit, tato částka
totiž není ani v dokumentu, kde by
být rozhodně měla. Tedy vlastně je
a není.
Vyjádření „je a není“ patří možná
do sféry pohádek a kouzel. Ale zároveň kupodivu i do účtování města
Kroměříže. Existují totiž dvě různá
vyúčtování stejné věci. Stejný název,
stejné datum. Liší se pouze tím, že
v jednom je navíc jeden řádek
s vyčíslenou částkou, což pochopitelně mění výsledný součet. A ještě
podpisy u obou dokumentů jsou lehce odlišné.
Který z nich je pravý? Oba mají
název: Rekapitulace nákladů stavby
„Oprava koupaliště Bajda Kromě-

Na snímku vidíme ledoucího lékaře kroměřížské ortoptiky MUDr. Jakuba
Ošmeru při vyšetřování pacienta.
Naprostá většina zdejších pacientů je
v dětském věku, protože v dospělosti se
již u většiny případů oční vady nedají
léčit. Zrušení oční školy zřejmě nevadí
ani pojišťovnám, ani zřizovateli, kterým
je Zlínský kraj s nynějším oranžovorudým vedením. Vadit však bude pacientům...

u rekapitulace nákladů na opravu
Bajdy s označením jako vícepráce
vznikla až 18. ledna?
Tedy pokud to nebylo jinak. Že
třeba náklady na opravu Bajdy
18. ledna napřed spočítali na
712 890,80 bez DPH, pak si ve stejný
den uvědomili, že tam zapomněli
započítat vícepráce za skoro čtvrt
milionu plus daň, tak to rychle přepsali. A tak rychle, že se sekli o korunu ve výsledku. Teoreticky to možné
je, ale prakticky je to poněkud přitažené za vlasy.
Byly Bajdě provedeny vícepráce?
Jaké? Dodavatel stavby to jistě nějak
vysvětlí. Mimochodem je to stejný
dodavatel stavby jako v případě Kina
Nadsklepí. A éterem se vznáší tichá
informace, že těch 233 726 Kč plus
DPH za vícepráce Bajdy je doplatkem za Kino Nadsklepí. Na kino
Pokračování na str. 8

vány? Mám obavu, že ne. S kolegy
se již dva roky s tímto neutěšeným
stavem snažíme něco udělat, ale
zatím marně. Snad skrze tuto informaci, když se zvýší zájem občanů.
Pomyslnou kapkou pro sepsání
tohoto článku byl pro mě vývoj financování tolikrát propírané rekonstrukce Kina Nadsklepí. I přesto, že celou
dobu zastupitelstvo schvalovalo
postupný dotační přísun peněz pod
názvem Rekonstrukce kina, najednou

poslední zaúčtování (kde by se projevila ztráta na dotaci) se v rozpočtovém opatření objevilo nestandardně
pod názvem Kulturní infrastruktura
Kroměříž. Do rozpočtu bylo přitom
zaúčtováno o 160 135 korun více.
Když jsem na to upozornil v interpelaci, dostal jsem odpověď: „Pokud
toto plnění v průběhu roku nevykazuje výraznější odchylku, která by
mohla potenciálně ohrozit vlastní
hospodaření města, a existuje šance
na její naplnění, tak se neupravuje.“
Toto zdůvodnění mě zaráží, protože
v rozpočtu se objevují daleko nižší
částky – i řádově v tisícikorunách.
Pokud je to tedy tak, klidně se
mohlo stát, že město zaplatilo za
rekonstrukci Bajdy na vícepracích
233 726 Kč bez DPH a v rozpočtovém opatření to nikde nenajdete.
Dokud tedy nebudou příjmy a výdaje
členěny přehledněji a srozumitelně
popsány, pokud nebudou dohledatelné v jasně strukturované tabulce včetně jejich průběžného plnění, pokud
nebudou faktury a smlouvy veřejně
vyvěšovány na webu města, nepohneme se z místa. Snad se něco z toho
podaří prosadit už na dalším zastupitelstvu.
Mgr. Pavel Motyčka
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Projekt komunitního centra se rozvíjí

Slovo do pranice
V nedávné době se objevily záměry
úprav některých veřejných prostranství
v Kroměříži. Mimo jiné také řešení
„ostrůvku“ zeleně s místem k posezení
ve Vodní ulici před prodejnou masa, na
křižovatce ulic Farní a Dobrovského.
Mělo by se tu objevit i několik nízkých
stromů. Tento úmysl mi vyvolal vzpomínku na památkáře z doby kolem roku
1990 a jejich záporné stanovisko
k vzrostlé zeleni v okruhu náměstí s přilehlými ulicemi. Jejich postoj byl jednoznačný, žádná trvalá vzrostlá zeleň.
Stejný pohled měla i arch. Švábová
ze SÚRPMO Praha (Státní ústav pro
rekonstrukce památkových měst
a objektů), zpracovatelsky výborného,
ale neschváleného Regulačního plánu
MPR Kroměříž, o kterém přednášela
i na univerzitě v Lundu. Tehdy byla
dokonce také polemika o lípách kolem
Mariánského sloupu na Velkém náměstí a o květinových záhonech v jeho
rozích. Pro dnešní památkáře tento
názor zřejmě již neplatí a tak se ptám,
kdo má vlastně tu skutečnou památkářskou pravdu. Závažnou a nediskutovanou otázkou však je, podle mého
mínění, celková úprava Vodní ulice.
Jsme již navyklí na její stav, ale při
podrobnějším pohledu vidíme zaplátovanou asfaltku, lemovanou módní
zámkovou dlažbou. A přece se jedná
o jednu z hlavních ulic historického
centra města, která by měla patřit
k našim vizitkám. Jsme v městské
památkové rezervaci, v městě které je
na seznamu Světového kulturního
dědictví UNESCO.
Kolik je takových měst? Budeme
mít krásně zrenovované zahrady
a máme nádherný zámek s vynikajícími
sbírkami. Jaký dojem si ale utvoří
návštěvníci, kterých chceme nalákat

co nejvíce, když půjdou nevzhledným
nástupním koridorem do naší perly?
Opravdu by si Vodní ulice nezasloužila
být tím lákavým a „reprezentačním
korzem“, které by podtrhovalo výjimečnost města a dotvářelo jeho genius
loci? Proto jsem proti dílčímu a tudíž
nekoncepčnímu přístupu k úpravě Vodní ulice.
Raději se pusťme do důkladné přípravy a hledání špičkového řešení. Současně však musím vyslovit obavu, zdali jsme vůbec schopni zvládnout tak
náročný úkol. Dosavadní městské realizace tomu totiž vůbec nenasvědčují.
A poněvadž všem Kroměřížanům přeji
krásné a úspěšné „Hanácké Athény“,
vybízím tímto k hlubšímu zamyšlení
nad podobou naší ulice Vodní.
Ing. Vladimír Koutský

Díky výzvě v INFOnovinách se naší
pracovní skupině pro vytvoření Komunitního centra v chátrající budově na
Hanáckém náměstí přihlásilo dalších
devět občanů Kroměříže, kteří nabídli
svoji pomoc a nápady. Je rozhodnuto,
že projekt musí být hotový do červnového městského zastupitelstva, které
by mělo rozhodnout o dalším využití
budovy. Těší nás, že na posledním
zastupitelstvu se již o věci mluvilo
a vypadá to, že by projekt měl být podpořen. Dalším povzbuzením je, že
podobnou aktivitu s názvem Kreativní
centrum již několik let realizují v Brně
a pracovníci brněnské radnice nabídli
pomoc a své zkušenosti.
Je potřeba dementovat zprávy, že
budova je v dezolátním stavu. Na čer-

Pavel Ocnecht – GLOBÁL
pokračuje dál na nové adrese
v Kroměříži, K Terezovu
(v areálu bývalé školní pekárny)
Firma zajišťuje výrobu teplé a studené kuchyně,
veškeré cateringové služby až do domu,
zajištění oslav (výročí, svatby, promoce,
smuteční rozloučení ad.)

Kontakt:

e-mail: prov.global@volny.cz,
573 355 226, 736 613 912

ven proto připravujeme možnost prohlídek a následně i první výstavy
a akce, aby budova začala žít. Je rovněž potěšitelné, že se začínají rýsovat
první investoři. Rekonstrukce se bude
pohybovat okolo 70 milionů a chceme
oslovit především privátní sféru
a využít finanční potenciál nejrůzněj-

ších grantů. Základem ovšem i nadále
bude naplnit budovu „životem“ a aktivitami, se kterými se především obyvatelé Kroměříže ztotožní a budou je
využívat. To je nakonec smysl celého
projektu a snažení pracovní skupiny.
Pracovní skupina
pro komunitní centrum

Cedule vydržela pouhý jeden den
V minulých INFOnovinách mnohé
čtenáře zaujal Příběh dopravní značky. Neskutečně dlouhá doba a spousta
zbytečné práce při jednoduché opravě
jedné dopravní značky byla až zarážející. Následující „kiks“ se stal opět
v Kroměříži. Tentokrát však náprava
proběhla oproti předchozímu příběhu
v až rekordně krátkém čase.
Ve středu 27. března byla na Havlíčkově ulici v Kroměříži namontována
nová tabulka, upozorňující na odbočku K Terezovu. Ale místo správného
názvu na ní stálo: K Trezoru.
Tabulku pro město na objednávku dělala firma Dopravní značení
Mana s. r. o. Zkomolený název ulice
pobavil pár všímavých jedinců krátce.
Hned následující den totiž na místo
přijel Ing. Vlastimil Foltýn z odboru
služeb kroměřížského Městského úřadu. „Následně v rámci běžného přebírání provedené práce jsem 28. března
kolem půl desáté zjistil uvedenou chybu
v tabulce a ihned jsem tuto nechal firmou odmontovat s tím, aby firma název
ulice opravila. Název ulice byl opraven
a tabulka byla se správným názvem
namontována zpět na křižovatku ulic
Havlíčkova a K Terezovu hned další
den,“ uvedl Ing. V. Foltýn.

Takovéto chyby se prý stávají výjimečně. Je však potěšitelné, že tentokrát byla oprava provedena bezodkladně a samozřejmě na náklady firmy. Městu Kroměříž nevznikly tímto
žádné náklady navíc. Oboustranná
tabulka s názvem ulice stojí 620 Kč
bez DPH, takže se nejedná o žádnou
závratnou škodu ani pro chybující firmu. A navíc se ještě kvůli vtipné chybě zasmálo několik občanů… -ja-

Husovo nám. 313
(vchod z Tovačovského ul.),
Kroměříž

JARNÍ
DEGUSTACE
VÍN
pátek 19. dubna
od 19 hodin
rezervace:
777 559 035,
e-mail:
kromeriz@vinohruska.cz

SEMPRAterm
zahrádkářská prodejna
Tovačovského 329
(Hanácká osiva)
573 340 230
Foto: Mgr. Lenka Doubravová

KROMĚŘÍŽ

Letos byly opět problémy s úklidem sněhu
I když to zima ani na začátku dubna
nevzdávala, tak Kroměřížské technické služby to s údržbou chodníků už
odpískaly. Jinak si nelze vysvětlit
situaci z neděle 31. března a pondělí
1. dubna. Namísto úklidu čerstvého
mokrého sněhu v neděli odpoledne
zbytečně spalovali naftu po půlnoci

prvního aprílového dne, kdy sníh byl
zmrzlý a s jeho úklidem to dopadlo
tak, jak se všichni občané města mohli
ráno přesvědčit. Ostatně jako každý
rok také letos byly s úklidem sněhu
problémy.
Josef Zábojník, Kroměříž

Poděkování firmě HELM za kvalitní práci
Spolu s manželkou bydlíme již
téměř 50 let v kroměřížské sympatické čtvrti Slovan v jednom panelovém
domě. Vybavení bytu se postupně
měnilo, mimo jiné narůstal počet
nových elektrospotřebičů. To vedlo
stále k většímu přetížení elektrické
sítě. To se začalo projevovat značnou
poruchovostí na elektrické síti v celém
bytě. Nezbývalo nám nic jiného než
zajistit novou elektroinstalaci.
Požádali jsme kroměřížskou firmu
HELM s. r. o. vyřešit daný problém.
Byli jsme mile překvapeni, jak pozitivně vše proběhlo. Na instalaci se
podílel Radek Joura, který nakreslil
plán instalace, soupis potřebného

Archiváři objevili záhadnou mapu: železnice Kroměříž – Hulín
Archiváři kroměřížského archivu
před nedávnem objevili velkou mapu,
která zachycuje zamýšlenou železniční trať Kroměříž – Hulín. Je z roku
1873, což je velmi překvapující. Není
totiž oficiálně známo, že by v té době
existovala nějaká společnost, mající
úmysl postavit tuto železniční trať.
Mapa je téměř tři metry dlouhá
a trasa železniční trati vede poněkud
jinudy, než byla nakonec postavena.
Ale je zajímavé, že v této mapě jsou
v Hulíně zachyceny tři nástupiště,
každé v jiné části Hulína. A tři nástupiště byly v Hulíně i kdysi.
„Co se týče současné trasy z Hulína
do Kroměříže, tak tu vystavěla až
Severní dráha císaře Ferdinanda.
Kroměřížská dráha a. s. chtěla původně tuto trasu sama vystavět, ale Severní dráha, nikdy za doby existence Kroměřížské dráhy, nedovolila přemostit
svoji trať, proto byly v Hulíně původně
tři nástupiště: 1. KMD – zakončené
úvraťově. Trať vedla do Hulína od
břeclavského zhlaví, po bývalou vlečku cukrovaru, který již v Hulíně není
také v provozu. 2. KFNB – bylo současné první, pro trať trati Přerov –
Břeclav. 3. KMD – současné nástupiště pro vlaky Kojetín – Valašské
Meziříčí,“ vysvětlil Stanislav Plachý,
který se zabývá historií Kroměřížské

dráhy a prostudoval v různých archivech velké množství svazků a různých
dokumentů, týkajících se historie
železnic v našem regionu. A jak nyní
sdělil, nikdy se nesetkal s žádnou
podobnou alternativní snahou postavit
zmiňovaný úsek železnice.
Poněkud matoucí je vyskytující se
zde termín Pferde, tedy německy
koně. Co se týká možného záměru
koňské železnice, tak ta již byla v roce

1873 už dávno překonána. Severní
dráha propojila parostrojně Wien –
Břeclav – Přerov v roce 1841. To už
parní lokomotivy začaly dobývat
Evropu.
Záhadná mapa bude možná někdy
vysvětlena. Nebo také ne. Ale díky
nadšeným badatelům se podařilo zjistit, že Severní dráha nestavěla svoji
trať přes Kroměříž kvůli špatnému
terénu. Není to tedy tak, jak bývá často

tradováno a což mylně uvádějí mnohé
historické prameny, že se občané Kroměříže bránili „železnému oři“. To
jsou jen fámy.
Při současných oslavách železničních regionálních výročí asi návštěvníky historických jízd (v sobotu
13. dubna) budou zajímat spíše jiné
věci. Jízda historickým vlakem je přece zážitek pro malé i velké.
Jana Janoušková

materiálu i finanční rozpočet. Instalaci provedli pánové Martin Nezdařil
aAntonín Večerka. Z původních dvou
elektrických okruhů jich nyní máme
sedm. Vše proběhlo v naprosté pohodě a s velkou profesní odborností.
Moc nás potěšil až nebývale solidní
přístup firmy k nám. Proto vyslovujeme všem jmenovaným naše vřelé
poděkování.
Manželé Vezdenkovi, -i-

• sadbové brambory
• semena zeleniny
a květin
• hnojiva, postřiky
• krmiva pro slepice
a králíky
• květináče, truhlíky

BUKOVÉ ŠTÍPANÉ DŘEVO

1 prms... *1 100 Kč – fůra 5 prms
1 prmr... *1 570 Kč – fůra 4 prmr
v metrech *1 250 Kč – fůra 4 metry
(délky polen: 30 cm, 33 cm, 40 cm, 50 cm a 100 cm)
* Možné množstevní slevy od 2 fůr.

– nabízíme LEVNOU dopravu (10 Kč/km).
– rizikové kácení, ořez odvoz
info:

736 767 987

w w w. z a h r a d n i c t v i k a s i k . c z

Záhadná nyní nalezená mapa z roku 1873.
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Soutěž o vstupenky na Vlastu Redla
Vlasta Redl (nar. 1959) je moravský zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista. Roku 1983 začal
zpívat se skupinou AG Flek a roku
1990 nahrál svou první sólovou desku. Ve své tvorbě dokázal osobitě
skloubit rock, bigbít, folk a lidovou
hudbu. Píše také scénickou hudbu
a produkuje, podílel se na téměř
60 albech. KONCERT VLASTY

REDLA se uskuteční 8. května
v Hulíně.
Soutěžte o vstupenky!
Otázka zní: U paty kterého stromu zanechal kdosi na trávě poválané HUSLIČKY?
Odpovědi posílejte do 30. 4. 2013
na adresu soutez@kkhulin.cz.Výherci budou zveřejněni na www.kkhulin.cz dne 1. 5. 2013.
-i-

Vážení pořadatelé kulturních
9.–12. 5. Slavnosti města Holešova.
akcí! Chcete-li, aby vaše pořady
11. 5. Koncert festivalu Musica Holebyly v INFOnovinách uvedeny, po- šov: Pražský filharmonický sbor.
šlete do redakce jejich přehled Zámek.
v dostatečném časovém předstihu.
HULÍN
BYSTŘICE p. Hostýnem
Předprodej vstupenek 573 350 728.
19.–30. 4. 80 let muzea Bystřice pod Místo konání Kulturní klub, pokud
není uvedeno jinak.
Hostýnem. Výstava, zámek.
20. 4. CATCH THE BASS w/AZE
HOLEŠOV
(Liquicity, Quantum Rec.).
Mejdan plný elektronické hudby.
Předprodej Městské informační cenPozvání přijal producent a DJ AZE + DJ
trum, tel.: 573 395 344.
13. 4. Všetulská hůlka. Přehlídka SUPPORT! Od 20 h.
21. 4. Báječná Anna. Hraje Divadelní
vystoupení mažoretek. Zámek od 9 h.
17. 4. Lenka Filipová koncert. New spolek Kroměříž. Není dobrý nápad přivést si domů milence, když má váš manžel
Drive Club v zámku od 19 h.
27. 4 . Kristína. Populární slovenská vedle v pokoji svou přítelkyni… Situaci
zpěvačka, zvolená zpěvačkou roku zachraňuje hospodyně Anna. Od 18 h.
29. 4.–3. 5. Hulínské pohádkové jaro
CZ & SK hudebních cen ÓČKO, zazpívá
své hity - Horehronie, Pri oltári, Stonka, 2013. Tradiční přehlídka, na které se předJabĺčko a další. Předkapela Venika Hart- staví dětské divadelní soubory z celého
lyn. Zámecký New Drive Club od 19 h. regionu.
30. 4. Pálení čarodějnic. Diskotékový
28. 4. Koncert „Dva sborové světy“.
Účinkují Pěvecký sbor Masarykovy uni- rej čarodějnic, zapálení velké vatry, opéverzity Brno, sbormistr Michal Vajda kání špekáčků, doprovodný program pro
a Moravské děti Holešov, sbormistr Lenka děti, taneční vystoupení, vyhodnocení
nejlepší masky. Pro děti v maskách je přiPolášková. Zámek od 17 h.
1. 5. Den otevřených dveří v zámku. chystáno malé občerstvení zdarma. Akce

Amadeus v Kroměříži (1): Díky komu?
Letos je to už 30 let od doby, kdy
se v Kroměříži natáčel americký film
Amadeus, který obdržel osm Oscarů.
Přečetla jsem spousty stran o přípravách a natáčení tohoto filmu, ale
bohužel nikde nebylo uvedeno, komu
vděčíme za to, že se kroměřížský
zámek dostal mezi lokace, kde byl
film natáčen. Jméno toho člověka
však mohu prozradit.
Nejprve si ale připomeňme několik
faktů z tehdejší doby. Režisér Miloš
Forman se stal v Československu
nežádoucí osobou (i když do USA
odešel legálně na základě smlouvy
mezi Čs. filmexportem a společností
Paramount). A navíc si v roce 1981
připsal u našich tehdejších mocipánů
další „vroubek“. V Americe do svého
filmu Ragtime obsadil do malých
hereckých rolí naše emigranty Jana
Třísku a Pavla Landovského, který
byl navíc signatářem Charty 77. I toto
se stalo jednou z mnoha překážek při
získání povolení natáčet americký velkofilm v ČSSR.
Ale naštěstí pro Amadea tehdy československý film nutně potřeboval
„tvrdou“ měnu k nákupu filmového
materiálu Eastman Kodak, kterého byl
v ČSSR zoufalý nedostatek. Tvůrci
museli používat surovinu ORWO
z východního Německa, jenže její kvalita pokulhávala a časem se na negativu
obličeje zbarvovaly do fialova. A protože ve znárodňovacím dekretu barrandovských ateliérů bylo uvedeno,
že veškeré prostředky, které se ve filmu
vyprodukují, musejí být použity pro
rozvoj filmu, nakonec natáčení Amadea v ČSSR pomáhali prosazovat
i normalizační režiséři, tehdy ovládající Barrandov. Také oni chtěli točit
své filmy na kvalitní materiál…

Ale situace tehdy nebyla jednoduchá. I když z natáčení kvůli ceně
vypadla Vídeň, navíc s hodně (pro
film z doby 2. poloviny 18. století)
nevhodnými moderními stavbami
a ulicemi zahlcenými reklamami.
O zakázku měli totiž velký zájem
Maďaři. Ti americké produkci nabídli
až neuvěřitelné slevy za svá filmová
studia, ale i slevy na hotely nebo
50procentní slevu na letenky maďarskou leteckou společností z USA.
Nakonec tedy paradoxně naši soupeřili s Maďary a také oni snížili své
ceny.
Volbu americké produkce natočit
Amadea v Československu výrazně
ovlivnila existence Tylova divadla
v Praze, protože bylo jako jediné
opravdu historicky spjaté s osobností
Wolfganga Amadea Mozarta, tedy
s hlavní postavou filmu.
Bylo však třeba vybrat další místa
pro natočení filmu z doby Mozartova
života. Režisér Miloš Forman se obrátil na našeho nejlepšího historika umění Dr. Františka Dvořáka, aby pomohl
nalézt vhodné lokace. Tehdy za totality tento odborníky uznávaný kunsthistorik neměl ideologicky „na růžích
ustláno“ (docentem a profesorem se
stal až po revoluci). Možná právě proto se jeho jméno nikde neobjevuje.
František Dvořák je tedy osobou,
bez níž by se v Kroměříži Amadeus
asi nenatáčel. Jsem jeho žačkou a ve
škole jsem nevynechala žádnou z jeho
přednášek dějin výtvarného umění.
Při jedné z nich se rozpovídal o zákulisí výběru lokací pro Amadea. Většina
z jeho navržených míst „prošla“, včetně kroměřížského Sněmovního sálu
zámku.
Podle vyprávění Františka Dvořáka

byl producent filmu Saul Zaentz nejvíce okouzlený atmosférou náměstí
s katedrálou sv. Václava v Olomouci,
která byla jedním z navržených míst
pro natáčení Mozartovy svatby. Pro
záběry svatby byly ale nakonec zvoleny skromnější prostory kostela sv.
Jiljí v pražské Husově ulici.
Tohoto významného českého historika umění si možná mnozí čtenáři
pamatují z některých dokumentárních
televizních seriálů, jako například
Procházka po Karlově mostě s prof.
Františkem Dvořákem.
Jana Janoušková

Šabtaj ben Meir ha Kohen, zvaný
Šach je v zahraničí uváděný pod
anglickým pojmenováním jako Shabbatai ben Meir Hakohen - Shakh. Patřil k nejvýznamnějším židovským
učencům celé více jak pětitisícileté
historie židovského národa. Měl
oprávnění zásadním způsobem měnit
halachu, která je závazná pro Židy
žijící na celém světě. Narodil se v roce
1621, zemřel v roce 1663 v Holešově,
kde posledních pět let života zastával
rabínský úřad, vedl místní ješivu
(rabínskou akademii) a v Holešově
je i pochován. Předtím působil sedm
let ve Strážnici jako rabín.
Šabtaj ben Meir ha Kohen měl veliké ambice stát se vrchním zemským
moravským rabínem sídlícím
v Mikulově, ale vzhledem k tomu, že
za své životní poslání považoval psaní
knih, dal přednost poklidnějšímu
Holešovu. Pro tamní židovskou
pospolitost jeho rozhodnutí bylo
poctou, že ve svých řadách měli takovou významnou rabínskou autoritu.
Jeho dílo je obrovské a dodnes platné. Osobnost Šacha můžeme srovnat
snad s Janem Amosem Komenským,
i když toto srovnání není úplně přesné, protože Šach je na rozdíl od

Kroměříž
Komenského nám.

BAJDOVSKÉ FIFTEENY: 40:30
Běh
Ještě za bouřlivého mládí a začínajícího manželství jsme ti, kteří dříve sportovali více, nyní již chodívali
na pivo a vedli řeči na zadávané
témata, dospěli k názoru, že je nutné
zahájit snižování tělesné hmotnosti,
vylepšování postav a zvyšování kondice.
K tomu nám měl dlouhodobě
pomáhat rekreační běh před spaním.
Navržená a souhlasící čtveřice běžců se ukazovala jako dokonalé kvarteto pro tento pokus. Lékař T. T. – pro
případ první pomoci, Krakón organizátor, lesní inženýr J. Z. – orientace
v terénu aA. O. N. běžec zapisovatel.
Zbývající členové stolové společnosti
byli rádi, že zůstávají v pozici sedících a hodnotících budoucí výsledky.
Zahájení záměru – běhu, bylo stanoveno na podvečerní 19. hodinu,
před dnem pracovního klidu z důvo-

Holešov: 350. výročí úmrtí rabína Šacha
Holešov byl odedávna sídlem rabínů, kteří pečovali o své souvěrce
nejen v Holešově, ale rabinát pokrýval i značnou část Valašska (Vizovice
a Vsetín). Později byl vymezen hranicemi politického okresu Holešov.
Proto v Holešově působila řada osobností, a to nejen z duchovního prostředí. Nejznámější je rabín Sabbataj
ben Meir ha-Kohen, zvaný Śach
(kresba). Ten pochází z litevského
Vilna, odkud uprchnul po Chmelnického povstání r. 1655, kdy polští
kozáci vyhlazovali Židy na území
dnešní Litvy, Ukrajiny a Polska. Jednalo se o nepředstavitelné ukrutnosti.
Mnoho uprchlíků zamířilo na jih
a s nimi také Šach. Dostal se až na
Moravu a usídlil se ve Strážnici. V tu
dobu významná židovská obec
v Holešově projevila přání mít tohoto
věhlasného učence za rabína. Zemský rabín Abraham Krochmal této
žádosti vyhověl a tak od roku 1657
až do své smrti 8. února 1663 zastával
Šach rabínský post v Holešově. Proslul řadou významných spisů
a komentářů, např. Siftej Kohen (Rty
knězovy), a je celosvětově uznáván
jako předchůdce východoevropských Chasidů.

ve dvoře areálu Straka

Komenského daleko víc znám mezi
Židy především v zahraničí. Není
vůbec paradoxem, že vrchní new-yorský rabín neví, kde má hledat Českou
republiku, ale s naprostou jistotou ví,
kde se nachází Holišoj (nebo zkráceně Lišoj = Holešov), neb je tam
pohřben učenec s jehož dílem se
setkává prakticky denně. Šach se
podílel i na kodifikaci tzv. Šajtakunot
= 311 ustanovení, podle nichž se měly
moravské židovské obce řídit, aby se
vrátily do normálního života po hrůzách právě skončené třicetileté války.
Šach byl nesmírně pracovitý a houževnatý člověk. V předmluvě ke svému stěžejnímu dílu komentáři k Jore
dea uvádí: „Dlouhá léta jsem nepolevoval a nedopřával si spánku,
abych mohl s pomocí Boží dokončit
toto dílo…“
Podobizna ukazuje úzký obličej
s propadlými tvářemi, velkýma zapadlýma očima, bílou bradou a vlasy.
Tvář moudrého starce. Ale bylo mu
41 let, když zemřel. Dlužno dodat,
že Šach byl navzdory nesmírným
životním útrapám a krutosti osudu
nesmírně komunikativní a laskavý
člověk.
Mgr. Rudolf Seifert

du regenerace sil. Čas srazu u domu
orientačního a trasátorového člena
byl dodržen a tak tři členové, v teplákových soupravách a běžeckých
botách zazvonili. Když nás poslední
člen uviděl, položil první orientační
otázku: „Kolik si mám vzít peněz“?
Stanovená trasa Kroměříž – Kotojedy – Vážany – Kroměříž přijata.
Druhá orientační otázka sdělovala:
„Vybral jsem trasu v mírném terénu
se dvěma železničními přejezdy pro
případ odpočinku.“ Na prvním přejezdu se nás skutečně snažila zastavit
červeně blikající signalizace. Zodpovědní a na bezpečnost myslící
běžci stáli, stejně jako „Zborovská
střela“. Ostatní dva (T. T. a J. S.)
běželi dál a ohrožovali své zdraví.
„Myslíš, že bude blikat červeně i přejezd ve Vážanech?“ Tak zněla v chůzi položená třetí otázka. Přibrzdil
a pak nás zcela zastavil i přejezd
Vážanský i když vlak nejel. Zbytek
cesty k domovu jsme vyplnili indiánským během.
Běhání je dobré pro zdraví, ale
nebezpečné, chůze je pohyb daleko
přirozenější. To byl závěr našeho
testu. Kromě toho jsem se s Jardou
krásně pobavil o životě v přírodě
a vinohradnictví v okolí Čejkovic
a Hovoran.
A. O. Novotný

se v letním kině uskuteční jen za příznivého počasí od 17 h.
8. 5. Vlasta Redl s kapelou. Koncert
známého skladatele a písničkáře, od
19 h.

Výstavy
v Holešově

ZTRACENÁ TVÁŘ MĚSTA.
Stavební proměny Holešova na historických fotografiích. Fotografické
putování po místech, budovách
a drobných památkách, které již v
našem městě a jeho okolí nenajdeme.
Výstavu najdeme v prostorách Městské knihovny Holešov až do 31. května, vstup volný.
VÝSTAVA MODELŮ LETADEL. Návštěvníci se mohou těšit
nejen na desítky modelů letadel, od
historických po soudobé, na větroně,
makety z 1. i 2. světové války, akroKROMĚŘÍŽ
batické modely a mnoho dalšího, to
Pořady se konají v Domě kultury vše od malých až po mnohametrové
Kroměříž, není-li uvedeno jinak. Infor- obry. Výstavu si v holešovském zámku
mace a předprodej v DK tel.: 573 337 můžete prohlédnout do 21. dubna,
vstupné 40 Kč (zlevněné 20 Kč).
422,
573 341 400, předprodej on line na
www.dk-kromeriz.cz
12. 4. Showdance aneb Kroměřížské
hvězdy tančí. Přehlídka tanečních formací a nejúspěšnějších tanečních párů
z Kroměříže.
12. a 13. 4. Soutěž neprofesionální
Ing. Aleš Dubovský
filmové tvorby. DK, vstup zdarma. 12. 4.
Od 17 h, 13. 4. Od 9 h.
zahradní centrum
16. 4. Absolventský koncert konzerMilíčovo nám. 586/4
vatoře. Kino Nadsklepí od 19 h.
19. 4. ECHT + Pantock. Krockfest 3,
Kroměříž
koncert, pubrock. Klub Starý pivovar od
20 h.
(vedle kina Nadsklepí)
21. 4. Pinocchio. Pohádku hrají herci
Slováckého divadla. DK od 14.30 h.
tel.: 721 783 006
25. 4. Jarní koncert Stříbrňanky. DK
od 19 h.
30. 4. Fenomén Šmok. Pražský komorní balet. Slavnostní večer u příležitosti 85. narozenin choreografa Pavla
Šmoka.
10. 5. Pavel Šporcl a Gipsy Way. Koncert. DK od 19 h.
15. 5. S brokovnicou na manžela.
Hrají herci divadla Arena Bratislava.
Nejširší sortiment
V hlavní roli Z. Kronerová a M. Noga.
ovocných výpěstků včetně
Divadelní předplatné. DK od 18 h.
CHROPYNĚ
Předprodej vstupenek 573 355 323.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
12. 4. Cimbálová muzika Dubina. Od
19.30 h.
18. 4. Alenka v říši divů. Taneční
a pohybové divadlo uvádí SZUŠ
D-MUSIC. Na námět pohádky Alenka
v říši divů za zrcadlem. Od 17 h.
25. 4. Nedvědi – Souhvězdí jisker. Od
19.30 h.

SALIX

PRODEJ
OVOCNÝCH
STROMKŮ,
RŮŽÍ A RÉVY
VINNÉ

ZLOBICE
26. 4. Pavel Dobeš. Koncert známého
písničkáře v sálu penzionu. Od 19 h.

sloupovitých stromků,
vhodných pro malé
zahrádky.

František Makeš
PORTRÉTY v KRAJINĚ
Výstava obrazů světově významného restaurátora, chemika a akademického malíře Františka Makeše
PhD byla 11. dubna zahájena slavnostní vernisáží, které předcházela
jeho přednáška na téma „Falza – padělané obrazy – jejich analýza a způsoby
určení pravosti“. František Makeš,
který pochází ze Zlína, ale žije ve
Švédsku, je totiž objevitelem biochemické metody využití enzymů při restaurování uměleckých děl. Jeho meto-

da rovněž odhalí, zda je dílo padělek
či originál. Jak však restaurátor a malíř
uvedl již při své předchozí výstavě
obrazů v Kroměříži, ne každá galerie
má o jeho metodu odhalování padělků
zájem, aby tak náhodou nepřišla
o autorství slavných malířů u obrazů
ve svých sbírkách.
Výstava s názvem Portréty v krajině
bude v Malé galerii Muzea Kroměřížska do 19. května.
-ja-

Benefiční koncert pro hospic
Benefiční koncert pro Hospic na
Svatém Kopečku pořádá ZUŠ Kroměříž v pondělí 22. dubna od 18 hodin
v kroměřížském kině Nadsklepí.
Účinkuje Pěvecký sbor Slunečnice
pod vedením Lenky Doubravové
a hosté sboru: přípravný PS Lenky
Doubravové, smyčcový soubor vedený Emilií Šebestíkovou, soubor zobcových fléten PICOLINI Dagmar
Krpcové, žáci tanečního oboru pod
vedením Karly Koutné aVenduly Vál-

kové, žáci Církevní ZŠ v režii Romany Blažkové.
Mgr. Lenka Doubravová, která vede
Slunečnici již 14 let, byla hlavní organizátorkou i minulého benefičního
koncertu. Sdělila, že loni se na benefici
vybralo pro organizaci MAMMA
HELP celkem 7,5 tisíce korun. I letos
je vstup na koncert zdarma, ale chcete-li pro hospic věnovat dobrovolný
finanční příspěvek, pořadatelé to rádi
přivítají a předem děkují.
-ja-
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Galerie Orlovna vystaví díla studentů AVU
Kroměřížská Galerie Orlovna se výstavou studentů Akademie výtvarných umění v Praze symbolicky připojuje k oslavám
750. výročí trvání města Kroměříže, 90.
výročí založení Klubu přátel umění v Kroměříži (dnešní ŠKPVU) a hlavně ke 140.
výročí narození Maxe Švabinského.
Max Švabinský pražskou Akademii
vystudoval, stal se zde postupně profesorem a rektorem, vedl Ateliér grafiky
a Ateliér monumentální malby a měl tu
až do smrti svůj ateliér, ve kterém na
čestném místě visel jeho obraz „Žně“,
který je dnes možno shlédnout na kroměřížské radnici.

Jiří Černý v Kroměříži
Nejznámější český hudební publicista Jiří Černý uvede v Knihovně
Kroměřížska poslechový pořad „Britské kapely šedesátých let ve stínu
Beatles a Rolling Stones aneb Podíl
Evropy na vývoji moderní populární
hudby“. Pořad, který spolupořádá
nové Informační středisko Europe
Direct Kroměříž, se uskuteční ve středu 24. dubna od 17.30 hodin.

Dnešní studenti Akademie ateliéru
Grafika II mají možná jiný způsob vnímání a zobrazování světa než jejich slavný
předchůdce ale věřím, že jejich vztah
k umění je stejně vřelý.
To ostatně můžete posoudit sami při
návštěvě výstavy prací studentů AVU Praha, jejíž vernisáž se v Galerii Orlovna
uskuteční 15. dubna od 17 hodin. Výstava
s názvem „Viď“ zde potrvá do 12. května.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 10
do 17 hodin.
Ing. Jiří Antoš, CSc.
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In flagranti

Návštěvníky výstavy Příběh nemocné
duše zajímají vystavené exponáty.

Příběh duše

Příběh nemocné duše je název
putovní výstavy, kterou si můžete
zdarma prohlédnout ve foyer Domu
kultury Kroměříž až do 30. dubna.
Výstava nám poutavě přibližuje historii péče o duševně nemocné osoby
– od starověku až po současnost.
Informace může návštěvník čerpat
nejen z textů na panelech, ale i z trojrozměrných exponátů. Návštěvníci si
se zájmem prohlížejí, jak dříve
Bulharské ikony v zámku zde
vypadalo klecové lůžko nebo fixační
Součástí připravovaných oslav Dnů křeslo pro agresivní pacienty, svěrací
slovanské kultury ke 1150. výročí pří- kazajky či zaměstnanecké unifor-jachodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou my…
Moravu, je i výstava Bulharské
ikony, kterou si již nyní můžete
prohlédnout v předsálí Sněmovního sálu kroměřížského
zámku. Autorem pravoslavných
ikon je Justinian Tilov, který se
vernisáže nezúčastnil, ale má
Do holešovského zámku chodí lidé
přijet na slavnostní derniéru
nejen za kulturou a zábavou. Nyní je
výstavy – 25. května od 15
zde zájem i o představení exponátů, ktehodin.
-jj aré nepochybně zaujmou milovníky létání. Probíhá zde totiž velká výstava
modelů. Pořádá ji letecký modelářský
klub Čmelák Holešov a MKS. Jedná se
„V představení se mísí množství o průřez modelářskými aktivitami po
Premiéra divadla Alenka v říši
divů je 15. dubna v Přerově. První tanečních stylů. Například break dobu existence klubu. Ten za dva roky
vystoupení v našem okrese bude dance, house, hip hop, balet i jazz. oslaví 50. výročí založení a přitom patří
v Chropyni, kde má D-MUSIC svoji Kromě našich žáků z Kroměříže stále k velmi významným spolkem na
pobočku. Na „Alenku“ se můžete a Chropyně plus dětí z Přerova
přijít podívat do Městského kultur- vystoupí jako host Honza 100%
ního střediska Chropyně 18. dubna. POWERMOVES, který je známý
Představení pro veřejnost zde začíná z televizní show Československo má
v 17 hodin, ale předtím je ještě jedno talent,“ uvedl Ondřej Macháček.
V tanečním a pohybovém divadle
vystoupení pro školy. V Kroměříži
se toto divadlo uskuteční 14. května účinkují děti od 8 do 15 let, kterých
je celkem 56.
-jaod 17 hodin.

Do holešovského zámku
míří i milovníci létání

D-MUSIC s Alenkou také v Chropyni a Kroměříži
Kroměřížská Soukromá ZUŠ DMUSIC s novými majiteli rozšiřuje
zejména výuku tanečních oborů.
V současné době je připraveno i jejich
první taneční a pohybové divadlo na
námět pohádky Alenka v říši divů.
Divadlo připravil učitel SZUŠ DMUSIC Ondřej Bernkopf, který do
své choreografie zapojil nejen žáky
této školy, ale i děti ze svého přerovského občanského sdružení UA
Street Art.

Latinský termín In flagranti bývá
překládán jako „v zápalu“ (činu) a je
nejčastěji spojován s přistižením při
manželské nevěře. Název In flagranti
si zvolili členové Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměřížska
k pojmenování své kolektivní výstavy
u příležitosti 750 let trvání města Kroměříže. Slavnostní vernisáž proběhne
24. dubna od 17 hodin v pravé klubovně Domu kultury Kroměříž, kde výstava potrvá do 15. května. Nečekejte však
záplavu „lechtivých“ témat vystavených děl. Lze předpokládat, že název
výstavy kroměřížští výtvarníci spíše
chápou jako „v zápalu“ tvorby.
Po skončení vernisáže se uskuteční
valná hromada SPVUK o. s. -ja-

Holešovsku, který obohacuje společenské dění. Pořádá vždy druhý víkend
v srpnu již skoro dvě desítky let mezinárodní přehlídku Čmelák Model Show
na které se scházejí milovníci létání
modelářství z celé republiky i ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Slovinsko,
Polsko aj.). Na zámku si můžete prohlédnout skoro dvě stovky modelů od
těch nejmenších až po několikametrové
a naprostá většina je letuschopná.

výtvarné potřeby
pro profesionály,
školy i hobby, barvy,
plátna, štětce,
keramické hlíny
a vše potřebné...
RESSLOVA 1574,
KROMĚŘÍŽ
tel.: 573 340 860,
e-mail:artuskrom@volny.cz

Chcete začít výtvarně tvořit?
Pokud chcete začít výtvarně tvořit,
tak můžete využít nabídky Sdružení
přátel výtvarného umění Kroměřížska, které pořádá nejen pro své členy
víkendovou tvůrčí dílnu. Můžete se
učit techniku vitráže s M. Šandou,
vytvářet brože a ozdoby z organzy
a netradičních materiálů s V. Hlavinkovou a J. Jarmarovou, skicovat v plenéru…
Víkendová tvůrčí dílna v sokolovně
Roštín je od pátku 3. 5. do neděle
5. 5. Přihlášky a bližší informace získáte e-mailem na vladimira.h@seznam.cz.

Chystá knihu
Na holešovské přednášce Davida
Kolbingera, amatérského archeologa
z Hulína, se přítomní dověděli, že
o svých nálezech chystá vydat publikaci. Tyto nálezy pocházejí nejen
z jeho celoživotního bádání, ale také
z posledních výzkumů souvisejících
s výstavbou silniční a dálniční sítě či
průmyslové zóny.

Výstaviště Floria se promění v území Apačů
Na indiánskou stezku to teď nebudete mít daleko. Stačí o víkendu
20.–21. dubna vyrazit na nové výstaviště Floria v Kroměříži. 2. ročník
akce Hrajeme si v Kroměříži se letos
odehraje na území Apačů.
Jejich pokrevním bratrem se stane
každý, kdo úspěšně absolvuje indiánskou stezku s 10 zastaveními.
Všichni, kdo se na ni vydají, poznají
život Indiánů na vlastní kůži, jejich
kulturu i něco z historie a navíc si prověří vlastní dovednosti. Nejmenší

K 80. výročí kroměřížského muzea
o 8 000 kusech. Část českých posluchačů vysokých škol z Kroměříže
pak roku1889 skutečně založila
„Vlastenecký spolek muzejní
v Kroměříži“, mělo jít o pobočku
olomouckého muzejního spolku.
Muzeum mělo sestávat z antikvariátu, archivu, knihovny, přírodovědné a průmyslové sbírky. Vysokoškoláci z muzejního spolku však
hýřili činorodostí hlavně na papíře,
k realizaci svých představ se nedobrali.
Národopisné hnutí počátku 90. let a národopisná
výstava v Praze v létě 1895
byly podnětem k regionálním výstavám připravovaným místními národopisnými odbory. V Kroměříži byl
jeden takový ustaven na
výzvu advokáta Josefa
Dorazila. Tento činorodý
muž zde zorganizoval ve
dnech 1.–10. září 1894 národopisnou výstavu a pro
budoucí muzeum dal uschovat předměty, které po ní i po
celostátní pražské výstavě
zbyly.
V Kroměříži citelně chyběla veřejná knihovna
a čítárna, kulturní zájmy se
spojily a na konci roku 1896
došlo k ustavení „Muzejní
a knihovní jednoty v KroEtnografka muzea Mgr. Markéta Müllerová uka- měříži“, předsedou byl zvolen Josef Dorazil. Její knizuje velký hanácký svatební koláč.
Připomeňme si muzejní počátky
dnešního Muzea Kroměřížska.
První snahy o zřízení muzea v Kroměříži se objevují v 60-70. letech
19. století spolu s emancipačními
snahami kroměřížských Čechů,
výsledek však neměly žádný. K dalšímu pokusu o zřízení muzea došlo
až v souvislosti s pobuřujícím mizením kroměřížských památek. Roku
1886 byla třeba muzeem v Linci
získána soukromá numismatická
sbírka místního sběratele Hampla

hovní odbor měl na starost
knihovnu a čítárnu. Muzejní odbor
měl zřídit muzeum, pořádat výstavy, přednášky, vydávat brožury.
Činná nakonec byla jen knihovna
s čítárnou. Jednota časem upadá,
spolek se rozchází v roce 1921.
V Kroměříži vyvíjela muzejní
aktivity i římskokatolická církev.
Arcibiskup Kohn chtěl v Rotundě
Květné zahrady vybudovat na
počátku 20. století diecézní
muzeum, budova však byla velmi
vlhká, neoblíbený arcibiskup byl
navíc brzy nato přinucen k rezignaci
na svůj vysoký úřad.
Druhý pokus o založení muzejní
organizace pro arcibiskupství, město a kraj podnikl roku 1921 zámecký
archivář a knihovník Antonín Breitenbacher, který shromažďoval
v kroměřížském zámku předměty
nejen církevního charakteru. Breitenbacher však byl na všechno sám,
na zámku hlavně shromažďoval
předměty. Po jeho smrti (1937)
zámecké muzeum již jen přežívalo.
Podnětem ke vzniku kroměřížského městského muzea bylo
zakoupení převážně archeologické
sbírky knihtiskaře Jindřicha Slováka městem koncem 20. let 20. století. Slovák dokonce myslel na řádné uložení svých sbírek finančním
odkazem. V té době se do Kroměříže přistěhoval učitel a spisovatel
Jindřich Spáčil, který se spolupracovníky přesvědčil městskou radu

o nutnosti založení muzea ve městě.
Den založení přímého předchůdce dnešního Muzea Kroměřížska
spojujeme s ustavením Kuratoria
„Městského musea v Kroměříži“
5. 2. 1933. V čele Kuratoria stanul
kroměřížský starosta Josef Jedlička,
kustodem sbírek se stal Jindřich
Spáčil. Někteří členové kuratoria
měli na starosti jednotlivá oddělení
muzea se sbírkovými fondy. Brzy
došlo k instalaci muzejních sbírek
sestávajících z archeologické sbírky
Jindřicha Slováka, z předmětů po
Muzejní a knihovní jednotě, z materiálů sesbíraných mezi legionáři
a z darů. Ke slavnostnímu otevření
Městského muzea v Kroměříži
došlo v neděli 4. března 1934 za
hojné účasti veřejnosti.
Muzeum potom bylo veřejnosti
přístupné každou neděli a svátek za
vstupné 1 Kč, po domluvě i jindy.
Ve 30. letech muzejní sbírky obohatily hlavně dary příznivců a města
Kroměříže, jeho činnost narušila
okupace. Němci roku 1940 zabavili
a neznámo kam odvezli oddělení
„Světové války a národního osvobození“, šlo především o legionářské památky. Muzeum však dále
fungovalo a pořádalo i výstavy. Tou
poslední byla výstava k sedmdesátinám Maxe Švabinského. V listopadu 1943 došlo k uzavření muzea
a uskladnění sbírek v arcibiskupské
sýpce u Květné zahrady.
Mgr. Petr Pálka

potěší jejich Míša Růžičková, větší
se utkají v střelbě, či holandském
biliáru. Skákací podložky, deskové
hry a hlavolamy prověří zručnost,
tělesnou zdatnost i mozkové závity.
Sportovní zážitky návštěvníkům přinesou skákací boty, in-line i lukostřelba. Za obdiv určitě stojí šarm a přesná
muška Hanky Majarové nebo akrobatický in line slalom v podání mistryně Evropy Lenky Buchcárové, exhibice 7mílových bot i kouzelná Bubble
show.
Všichni, kdo přijdou na výstaviště
v indiánském přestrojení, se mohou
zapojit do fotosoutěže o nejzdařilejší

masku. Focení proběhne přímo na
výstavišti. Poté budou fotky umístěny
na facebooku výstaviště, kde mohou
návštěvníci hlasovat. Tři nejlepší masky dostanou za odměnu stolní hry.
Každý návštěvník bude moci zanechat barevný otisk dlaně na megaplátně, umístěném v areálu. Vznikne
tak Veselý Indián, který se stane symbolem dalších dětských akcí a her na
výstavišti.
Výstaviště
bude
otevřeno
20.–21. dubna od 10 do 18 hodin.
Dospělí zaplatí vstupné 60 Kč. Děti
od 5 do 15 let, senioři nad 65 let a držitelé ZTP/P 40 Kč.
-i-
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PARKOVÁNÍ na OSKOLI, Kroměříž
areál Spáčilova č. p. 569, Kroměříž

nabízíme rezervovaná
parkovací místa.
Kontakt:

info@stavconsult.cz,
777 746 069
777 746 060

Jak ušetřit při zařizování interiérů
Interiérové a kuchyňské studio
na Mánesové ulici v Kroměříži loni
zavedlo službu návrhů interiéru
vlastně jako reakci na poptávku
zákazníků. Tato služba se rychle
ujala, protože má řadu nepopiratelných výhod. I když zákazník zaplatí
navíc za návrh interiéru, může

v konečném součtu nakonec ušetřit.
Nejen díky slevám, pokud by si
nábytek nebo doplňky kupoval přes
toto studio. Ale hlavně nekoupí nic
zbytečně, co by se do místnosti
nehodilo buď rozměrově nebo stylem či barvou.
Svůj byt si nezařizujeme jen na

Tel. 573 335 490, Kotojedská 434/6
(vchod z pasáže od ulice Mánesova), Kroměříž,

Mám se ještě co učit…
Na soutěži kuchařů v kroměřížské „hotelovce“ moje sebevědomí,
že umím dobře vařit, doznalo
vážných trhlin. Stačila k tomu jediná soutěžní porce, kterou jsem zde
dostala. „Vypadá to krásně,“ zhodnotila jsem vzhled, ale v duchu si
dodala, že jídlo na talíři umím
načančat také. Jenže pak jsem
ochutnala…
Sebekriticky přiznávám, že takový koncert dokonale sladěných chu-

www.harko.cz

tí se mi ještě nepodařilo vytvořit.
A také jsem nikdy lepší jídlo nejedla. Teď už chápu lidi, kteří vyhledávají vyhlášené restaurace
s michelinskými hvězdičkami a jsou
ochotni za jídlo utratit majlant.
Fascinuje mě zvláště nádherný
kouřový podtón, který však nevtíravě a velmi jemně dominuje chuti
masa. Jak toho kuchař dosáhl v podmínkách, které na vaření v sálu
hotelové školy měl? Ten fígl potřebuji vědět. Zjišťuji, že se toho dá
docílit speciální kouřovou solí. Tak
to ještě neznám. Budu ji muset
sehnat. Nejbližší speciální obchod,
kde ji mají, je prý v Přerově.
Vidím, že se mám ještě co učit.
Kdyby tohle ochutnala moje kamarádka, která tvrdí, že nejlepší jídlo
které kdy jedla, jsem uvařila já, tak
její pořadník bude jiný. Až mě zase
někdo bude chválit, že je mé jídlo
vynikající, budu vědět, že skutečně
vynikající pokrm chutná malinko
jinak. A pro toho, kdo umí dokonalé
chutě ocenit, je to „malinko“ vel- V prodejně Interiérového a kuchyňského studia firmy Harko jsou vystaveny ukázky
nábytkových sestav. Tato je u stěny pokryté nádhernou měděnou interiérovou
kým rozdílem…
-ja- mozaikou, která dodá prostoru výrazný nádech exkluzivity.

Soutěžili s ostřílenými profesionály a uspěli
Bonduelle. Ostatní suroviny si soutěžící plus vhodné typy talířů museli
dodat sami.
Hodnotilo se podle mezinárodních pravidel Asociace kuchařů
a cukrářů VACS. Důležitá byla nejen
výsledná chuť, ale i servírování
a modernost přípravy. Soutěž byla
rozdělena do tří kategorií: junioři
(do 18 let), zahraniční junioři, senioři (od 19 let).
Soutěže, která připomínala kuchařský koncert, se účastnili i žáci
pořádající školy. V kategorii juniorů
získala Dominika Rýznarová z 1. ročníku stříbrnou medaili a Jakub Smahel z 2. ročníku si vybojoval bronz.
„Dominika je showmanka, zaujala
porotu. Na soutěž ji připravovala
mistrová Ludmila Krčmová. Jakuba
trénoval Petr Stibora ze 4. ročníku,“
uvedl hlavní organizátor akce
Ing.Václav Forman, který učí gastronomii a hotelnictví na SŠHS Kroměříž a zároveň gastronomická cvičení
na UTB Zlín.
V kategorii zahraničních juniorů
Jiří Flora z Chropyně má před maturibou na SŠHS Kroměříž. Na soutěži zís- soutěžili žáci gastronomických oborů
z Polska a Itálie. Pro mnohé bylo trokal zlatou medaili.
Soutěž kuchařů v oblasti gastronomie s mezinárodní účastí Gastro
Kroměříž – TESCOMA CUP 2013
se ve Střední škole hotelové a služeb
Kroměříž konala již podruhé. V letošním ročníku museli soutěžící za 45
minut připravit jídlo z krkovice a mletého masa plus z vybrané zeleniny

INTERIÉROVÉ
A KUCHYŇSKÉ STUDIO

chu překvapením, že na celé čáře
vyhráli Poláci, jejichž jídlo mělo
vysokou úroveň včetně servírování.
Ale i v kategorii seniorů nechyběli
zahraniční kuchaři. Například Rodrigo Retamal z Chile měl prý jídlo
vynikající, ale bohužel nestihl časový
limit.
Je možná poněkud zvláštní, používat slovo senior k označení někoho, kdo má teprve 19 let, ale díky
tomu v kategorii seniorů a tedy
i v největší konkurenci soutěžili také
někteří čtvrťáci z pořádající školy.
Uspěli naprosto skvěle: Jiří Flora
(zlato), Michal Petráš (stříbro),
Tomáš Lecián a Zbyněk Ondruš
(bronz). Všichni to jsou žáci Ing.Václava Formana, který měl z jejich
úspěchu upřímnou radost.
Na to, že tito žáci kroměřížské
SŠHS soutěžili i s ostřílenými „profíky“ a takto uspěli, je vynikající. To
jim jistě pomůže při hledání zajímavého místa po maturitě. Jenže někteří
z těchto nadaných kuchařů chtějí jít
spíš na vysokou školu než do kuchyně. Včetně vítěze Jiřího Flory…
Jana Janoušková

krátkou dobu, a když už do něj
investujeme, chceme se v něm cítit
dobře. Mnozí však nevědí, jak sladit
barvy, zakomponovat nábytek do
prostoru a další věci, které naopak
designér studia ovládá. Designér
zjistí nejen dispozice zařizovaného
prostoru, ale i životní styl zákazníka, co se mu líbí. Své návrhy pak

Parkování u prodejny, bezbariérový přístup.
Otevřeno:
Po–Pá: 8–11.30 a 12–17 h, So: 8–11 h
tomu přizpůsobí, zákazník si vybere
a pak ví přesně, do čeho jde. Vidí
svůj příští interiér na obrázku zcela
přehledně a prostorově ve 3D vizualizaci. Dostane „nákupní seznam“.
Ví, kolik co stojí a ušetří spoustu
času při shánění nábytku a doplňků,
nevyhazuje peníze zbytečně. Nebo
si vybere ještě jednodušší cestu: realizaci interiéru na klíč, kdy Interiérové a kuchyňské studio firmy
Harko sežene a zařídí komplet vše
potřebné.
„Stále více oblíbená služba je
u nás realizace interiéru na klíč.
Snažíme se i do moderního interiéru
vsadit nadčasové věci, které jsou
prověřeny po desetiletí a nejsou jen
krátkodobým módním výkřikem,“
vysvětluje jednatel společnosti Harko a zároveň šéf tohoto studia Jaroslav Droběna. A také připomíná, že
jsou schopni s prověřenými dodavatelskými firmami udělat i kompletní rekonstrukci bytu včetně
nových podlah, elektroinstalace,
rozvodů vody, nového jádra atd.
Majitel se pak třeba vrátí z dovolené
do úplně nového bytu. Připomíná
vám tato služba televizní pořad Jak
se staví sen? Nemýlíte se. Jen přesně předem víte, jak vše bude vypadat.

Vizualizace ve 3D.

A protože má firma Harko hned
vedle další studio, koupelnové
a krbové, má to pro zákazníky další
výhody i v případě návrhu interiéru
nové koupelny. „Myšlenka propojení vzorkoven koupelen a interiérů
se nám, podle reakcí zákazníků, jeví
jako velice dobrá volba,“ uvádí
Jaroslav Droběna.
Je pochopitelné, že zákazníci se
dnes snaží za každou cenu ušetřit.
Někdy se to však nevyplatí a je lépe
si nechat vytvořit 3D vizualizaci
nebo alespoň tzv. barevnici k ujasnění stylu a barev. Zvláště když lze
nyní využít akční nabídku vizualizací, kterou firma Harko nabízí za
cenu od 160 Kč/m2 prostoru. -i-
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Pavel Roller s bublinovou show

Když loni pořadatelé z nového kroměřížského výstaviště Floria hledali
po republice někoho, kdo dělá show
s bublinami, nakonec ho našli přímo
v Kroměříži. A hned Pavla Rollera
pozvali na předvánoční akci s vystoupením pro veřejnost. Pavel měl úspěch
a tak není divu, že i když je letošní
akce Floria dětem věnována výpravě
za indiány, mohou návštěvníci výstaviště Floria spatřit v neděli 21. dubna
od 14 hodin Bubble show Pavla Rollera. A tu asi ještě žádný indián neviděl.
Zřejmě mnohé napadne, že živit se
kejkly s bublinami je jen velká zábava.
Je to však také skoro věda. Když totiž
bublinář přijde na vystoupení, musí
změřit teplotu a vlhkost vzduchu, pak
doladit směsi. Těch musí mít víc, protože některé směsi může používat na
malé bubliny, jiné na velké. Ty směsi,
jejich složení neprozradí asi žádný
bublinář, si každý vaří sám. Bohužel
je nelze nachystat do zásoby, protože
za několik dnů už nejsou k použití pro
vystoupení.
„Nepoužíváme žádnou jarovou
vodu nebo roztok z nastrouhaného

mýdla s jelenem, jako když jsme
doplňovali bublifuk na hraní, některé
ingredience musím kupovat z Ameriky,“ vzpomíná P. Roller. On sám jako
dítě neměl obyčejný bublifuk jako
ostatní. Strýc měl jako pracovník
zahraničního obchodu tehdy vzácnou
možnost jezdit i do západních zemí.
A přivezl mu hračku slona, který si
namáčel chobot do kašničky a pak foukal bubliny.
„Jsem duší klaun a nejraději dělám
show pro děti. Děti jsou bezprostřední,
bez zábran dávají najevo, že se jim
show líbí. Mám rád, když vidím úžas
v jejich očích,“ říká s úsměvem Pavel
Roller.
Na jeho webových stránkách
www.bubbleshow.info se můžete
podívat i na video z vystoupení. Tak
nadšeně se děti určitě ve škole nehlásí,
jako při vystoupení bublinového
mága, když chtějí být také uzavřeny
v bublině.
Do bublin uzavíral už i řadu našich
celebrit (Lucii Bílou, Danu Morávkovou, Václava Vorlíčka, Jakuba Prachaře a další) při vystoupení na různých
narozeninových večírcích.
Jak se vlastně k této práci dostal?
„Krátce po revoluci jsem šel s principálem našeho divadla Groteska Václavem Strasserem přes Staroměstské
náměstí v Praze. Tam jsme viděli Američana, který dělal bublinovou show
v rámci pouličního divadla. Koukali
jsme na to s otevřenou pusou. Fascinovali nás hlavně několikametroví
bublinoví hadi. Pak jsme ho pozvali
do hospůdky, trochu jsme se opili
a Američan nám prozradil pár ingrediencí ze své bublinové kuchyně. Strasserovi ale stejně pak trvalo dva roky,
než vyrobil svoji první směs, opravdu

6
vhodnou k použití pro tyto účely,“
vypráví o svém prvním setkání s bublinovou show. Pak se u svého principála
vlastně vyučil bublinářem a vyrazili
do světa. Nejprve na prodejní veletrh
divadel malých forem v Paříži. Zaujali
a začali dostávat nabídky z různých
míst Evropy. Tak jezdili po světě něko-

lik let, ale pak se Pavel odstěhoval zpět
do Kroměříže. Někdy zaskakuje za
svého kolegu, ale poslední čtyři roky
vystupuje už s vlastní show, kterou si
připravil.
Jak zajímavé je jeho vystoupení, to
můžete zjistit 21. dubna odpoledne na
výstavišti Floria.
-ja-

Strana nejen pro muže

Jarní údržbě vozu je letos nutné věnovat zvýšenou pozornost
Extrémně dlouhá zima a mnohdy
katastrofální stav silnic mají devastující vliv na stav automobilů. Proto
je nutné věnovat jarní údržbě vozů
větší pozornost než je jindy obvyklé.
A to pochopitelně něco stojí. Ovšem
lze i ušetřit. Také o tom budeme nyní
hovořit s jednatelem společnosti
EVV-MORAVIA Ing. Františkem
Staňkem.
Mnohá auta mohou být letos v žalostném stavu. Co trpí nejvíc?
Týká se to především podvozku, kde jízdou po našich rozbitých silnicích, a často v marastu s přídavkem soli, trpí hlavně tlumiče pérování, díly řízení, součásti
náprav. Také výfuky, jejichž celá soustava je vespod auta, ale nesmíme zapomínat ani na brzdy.
Lze se vyhnout jejich výměně při
poškození?
Pokud zjistíme poškození nebo výraznější opotřebení, měli bychom je v zájmu
bezpečnosti raději vyměnit. Nové
náhradní díly se dají zakoupit u specializovaných prodejců mnohem výhodněji než jinde. Takže často lze výrazně
ušetřit.
Vaše společnost provozuje největší prodejnu autodílů, AUTOMARKET,
v Kroměříži a širším okolí. Jaké plus

u vás motorista získá kromě nižších
cen?
Nabízíme nejen zajímavé ceny, ale
máme také i široký sortiment. Náhradní
díly máme skladem především na vozy
značky Škoda, ale i jiné. Taky pro nás
není problém objednat s velmi krátkou
dodací lhůtou v podstatě jakýkoliv díl
na vůz libovolné značky. Většinou je
k dispozici nejpozději následující den.
Takže vlastně dalším plusem naší prodejny je i rychlost dodání, zajištěná
smlouvami s našimi dodavateli.
Všimla jsem si zde, že máte velmi zajímavé ceny i u přívěsných vozíků,
o jejichž koupi nyní s nadcházejícím
jarem uvažuje nejeden motorista,
zahrádkář, kutil či stavitel.
Ano. Patříme totiž k významným smluvním prodejcům kvalitních českých přívěsných vozíků AGADOS. Proto k nám
jezdí přívěsné vozíky kupovat lidé
i z jiných regionů. A zrovna nyní máme
na vozíky AGADOS akční ceny. Lze je
koupit už od 9 999 korun.
Vedete náhradní díly i na přívěsné vozíky?
Pochopitelně. Prodáváme kompletní
sortiment originálních náhradních dílů
na přívěsné vozíky AGADOS. Mnohé
z nich jsou univerzální a mohou se hodit

i lidem, kteří mají
doma starší přívěsný vozík „vlastní
výroby“.
Při jarní údržbě
vozu
bychom
neměli zapomínat
na autokosmetiku.
Jakou značku byste doporučil řidičům?
Asi všichni motoristé znají značku
SHERON.
Ale
možná, že málokterý ví, že se jedná
o českou značku
vyráběnou ve Vizovicích. Poněvadž
máme zastoupení této značky a protože
jsme významní prodejci, tak máme skvělé ceny na tyto výrobky. Od opravdu
kvalitních náplní do ostřikovačů přes
technické spreje, oleje, čisticí přípravky
až po klasickou autokosmetiku.
Máte ještě zrovna nyní něco zajímavého, pro co se k vám motoristům
vyplatí přijet?
Dobré ceny máme v podstatě na všechno. A děláme nejen maloobchodní a velkoobchodní prodej, ale prodáváme ve

SALON EF
Eva Formánková

velkém i přes internet. Zcela jistě se
někomu vyplatí si u nás nyní nakoupit
kvůli soutěži o skútr, kterou právě pořádáme... Na prodejně máme vystavený
pěkný skútr Cyborg Tanco50, který má
šanci vyhrát ten, kdo si u nás nakoupí
zboží minimálně za 500 korun.
Kdy se bude losovat?
V červnu. Takže šanci vyhrát tento skútr
v hodnotě 22 tisíc korun mají motoristé,
kteří si v našem AUTOMARKETU do
té doby nakoupí.
Za rozhovor poděkovala
Jana Janoušková, -i-

AUTOMARKET
EVV-MORAVIA s. r. o.
Alt˘ﬁe 2358, KromûﬁíÏ
(u žel. přejezdu Kotojedy)
www.evv.cz,
e-mail: evv@evv.cz
tel./fax: 573 335 235,
573 332 290

nový eshop
www.kadernictvi.com/eshop

včetně vlasové kosmetiky
pro muže!

Ing. František Staněk

Prodejnu Automarketu najdete v Kroměříži
za železničním přejezdem Kotojedy.

Chlapů s okousanými nehty je čímdál méně

To nej pro vaše vlasy
nakupujte výhodně...

„Tak napiš něco o metrosexuálech. Kam v Kroměříži chodí na kosmetiku nebo si nechat dělat nehty,“
radí mi do telefonu známý na otázku, jaké téma by jako novinář dal na
stranu pro muže. Jenže tohle fakt
nevím. Specializované salony pro
muže jsou snad jen ve velkých městech. Tedy zatím. Ale protože metrosexuálů přibývá, možná poroste
i počet salonů krásy pro muže.
Metrosexuál je muž, pro kterého
je jeho vzhled a móda prioritní.

Není to žádný drsňák, pohrdající
deodorantem. Naopak příjemně
voní, utrácí za zkrášlující prostředky, chodí na kosmetiku, manikúru,
obléká se do nejlepších módních
značek. Nechává si dělat pleťové
masky a má vždy dokonalý účes.
Však také na vlasy používá nejkvalitnější šampony, kondicionery, gely
a spreje. A pokud není spokojen se
svým ve fitcentru udržovaným
tělem nebo počínajícími vráskami,
jde na plastickou operaci…

Ing. Václav Forman: Recepty pro muže v kuchyni
Muži, kteří chtějí překvapit svým
kuchařským výtvorem, mohou získat inspiraci následujícím receptem
na úpravu vepřové krkovice, ale
pokud jsou v kuchyni naprostými
nováčky, možná bude lépe nejprve
zkusit jednodušší recept na francouzský bramborák. Oba recepty
pro čtenáře INFOnovin nadiktoval
Ing.Václav Forman z Holešova, který vyučuje na kroměřížské SŠHS
a UTB Zlín.

Cibuli rozpůlíme a nakrájíme na
tenké plátky, které orestujeme na tuku
v pánvi a dáme do cedníku pro odkapání přebytečného tuku. Na pánvi
usmažíme z poloviny hmoty velký
bramborák, pak druhý. Oba z obou
stran papírovým ubrouskem zbavíme
tuku.
Bramborák na talíři poklademe
plátky hermelínu, osmaženou cibulkou a na nudličky nakrájeným šunkovým salámem. Pak bramborák na
půlku překlopíme a ozdobíme zeleFRANCOUZSKÝ BRAMBORÁK ninou.
Pro 2 porce potřebujeme: ½ kg
brambor, česnek, sůl, pepř, 1,5 dcl VEPŘOVÁ KRKOVICE NA
mléka, 150 g hladké mouky, půlku her- ROZMARÝNU S ŠUNKOVÝM
melínu, majoránku, cibuli, 2 žloutky, VÁLEČKEM A KAPUSTOVÝM
trochu šunkového salámu a olej na NÁKYPEM S ČESNEKOVOU
OMÁČKOU
smažení.
Na 4 porce potřebujeme: 400 g
Brambory očistíme a nastrouháme
na jemném struhadle, osolíme a dáme vepřové krkovice bez kosti, 150 g mlena 15 minut odležet. Slijeme vodu, tého masa, půl litru mléka, 3 vejce,
kterou brambory pustí. Přidáme sůl, 250 g polohrubé mouky, 250 g kapusmajoránku, pepř, utřený česnek, mou- ty, 4 + 2 stroužky česneku, sůl, pepř,
ku a žloutky. Mléko přivedeme do půl kávové lžičky majoránky, ½ prášku
varu (díky horkému mléku pak těsto do pečiva, 1 lžičku solamylu, 4 snítky
neztmavne) a nalijeme do hmoty. Pro- rozmarýnu, 100 ml smetany (stačí
mícháme a necháme chvíli odpoči- 10%), 4 kostky ledu, koření na americké brambory, 2 plátky hranaté šunnout.

ky, petrželovou nať, 75 g másla, olej,
strouhanku.
Krkovici nakrojíme na plátky asi
1,5 cm silné, ty pak naklepeme klouby
dlaně, osolíme, opepříme, zakapeme
olejem a necháme hodinu odležet.
Připravíme mleté maso, do kterého
dáme led, smetanu, sůl, pepř, americké koření a ponorným mixérem našleháme v hladkou pěnu. Pěnou potřeme
plátky šunky, srolujeme do válečku,
dobře utáhneme a zabalíme do potravinové fólie. Vložíme do trouby
vyhřáté 80°C na 25 minut.
Nákyp: kapustu nakrájíme na nudličky, přidáme 4 stroužky česneku
utřeného se solí. Do mléka zašleháme
vejce, prášek do pečiva, mouku
a vypracujeme v hladké těsto. To smícháme s kapustou a česnekem. Přidáme i majoránku.
Je třeba vymazat formu srnčího
hřbetu a vysypat strouhankou. Nákyp
vlijeme do formy. Pečeme dozlatova
25 minut v troubě na 180 °C. Ještě
horké je třeba vyklopit.
Krkovici vložíme na rozpálený olej
v pánvi, přidáme snítky rozmarýnu
a 2 stroužky česneku (celé). Maso
nesmíme otočit dřív než za 3 minuty.

Z takových mužů má největší
radost kosmetický průmysl, který
přichází se stále novými řadami přípravků pro muže. Jen nevím, zda
z nich mají stejně velkou radost třeba jejich partnerky, když jim doma
hodiny blokují koupelnu.
Prostě chlapů s okousanými
nehty a mastnými vlasy tak nějak
ubývá. Mnozí začínají víc pečovat
o sebe, i když nejsou žádní narcisové a nepřehánějí to s délkou pobytu před zrcadlem jako metrosexuálové. A to je celkem pozitivní trend.
Ale vraťme se k původní otázce
novináře z většího města než je Kroměříž. Protože jsem neznala odpověď, zkusila jsem dotaz položit
Ing. Milanu Formánkovi z kroměřížského Salonu EF, který má i speciální kadeřnictví pro muže. Snímky jejich supermoderních účesů pro
muže bývají i v kadeřnických časo-

pisech. Takže být metrosexuálem
v Kroměříži, je nejvýše pravděpodobné, že chodí na perfektní účes
právě do Salonu EF.
„Do našeho pánského kadeřnictví muži rádi chodí nejen na stříhání, ale i na masáž hlavy, někteří na
parafín na ruce, manikúru i na kosmetiku. Nyní jsme pro zákazníky připravení s novou španělskou kosmetikou speciálně pro muže. Sám jsem
ji na sobě vyzkoušel a je to velmi
příjemná služba, včetně možnosti
si většinu krémů, balzámů, gelů
a dalších výrobků koupit domů,“
uvedl Ing. M. Formánek a dodal, že
ale co se týká holení, to jejich salon
nenabízí.
Takže přece jen jsme zjistili, kam
mohou přijít nejen metrosexuálové,
ale i ostatní muži, kteří chtějí být
hezky upraveni…
-ja-

Mezitím rozbalíme vychladlý šunkový váleček. Na otočené maso nahoru
přidáme plátky másla a vedle masa
ohříváme i přidaný váleček. Maso přeléváme šťávou z másla při opékání
(další 3 minuty).
Maso a váleček vyndáme na prkénko a necháme 5 minut odležet, aby se
šťáva v mase zpět roztáhla do celého
plátku, aby to bylo šťavnaťější).
Do pánve po mase (pánev neumývat) k česneku přidáme solamyl, zalijeme 1 dcl vody a 4 minuty provaříme.
Míchat! Pak omáčku přecedit.
Na každý talíř nakrojíme 3 plátky
nákypu. O nákyp opřeme našikmo uřezaný díl z šunkového válečku. Každou
porci krkovice rozkrájíme na 3 části.
Na každý talíř nalijeme trochu omáčky
a na ni poskládáme části masa.
Uvařit podle tohoto receptu prý
zvládnou i ti, kteří vařit moc neumějí.
Stačí se snažit a výsledek prý stojí za
to. Když to tvrdí Ing.V. Forman, který
je od ledna nositelem prestižní medaile Magdaleny Dobromily Rettigové
Za zásluhy v oboru gastronomie
a jeho žáci sbírají na kuchařských soutěžích nejvyšší ceny, měli bychom mu Ing. Václav Forman je nositelem prestižní medaile Magdaleny Dobromily Rettivěřit.
-ja- gové Za zásluhy v oboru gastronomie.
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ŠITÍ A OPRAVY
KOŽENÝCH
A KOŽEŠINOVÝCH
ODĚVŮ
Otevřeno:
Po–Pá
9–14 hod.
Mimo prac. dobu
objednávky podle
tel. domluvy

Skopalíkova 1842,
Kroměříž
Tel.: 573 343 245,
721 530 118

Kdo tráví naše kočky?
Vážení čtenáři a spoluobyvatelé
Kroměříže, chtěla bych vás varovat
před neznámým pachatelem, spíše
psychopatem, zřejmě s nenávistí ke
kočkám a kocourům.
Samozřejmě chápu, že lidi kočky často buď milují nebo je nenávidí. Ale
nechápu to, že někdo úmyslně tráví neznámou látkou tyto tvory, kteří v ukrutných bolestech a trápení umírají.
A majitelé těchto zvířátek taky
trpí a to neskutečnou psychickou
bolestí. Kdo nezažil, nepochopí.
Každý živý tvor cítí, má právo být
milován a právo na život.

Proto vás chci varovat, protože
nám majitelům koček hrozí v současné době neustále nebezpečí, že
kočička uhyne cizím zaviněním
a rozhodně nám to není jedno.
Bydlíme na ulici Čelakovského
2167/30 v Kroměříži a již v záři nám
někdo otrávil desetiměsíční kotě
a teď, co se trochu oteplilo, psychopat
znovu zaútočil. Domnívám se, že se
jedná o toho samého člověka, který
si léčí vlastní mindráky.
Během března a dubna uhynuly tři
chovné kočičky, domácí mazlíčci
a jeden kocourek se přiotrávil. Všech-

Velikonoční prázdniny v TYMY

Caffé Castello
V kroměřížské kavárně nejen pro
rodiče s dětmi Caffé Castello ve Ztracené ulici je po celý duben k vidění
výstava fotek a obrazů pana Tomáše
Krejčího a jeho syna Lukáše.
po 15. 4. od 15 do 18 h – tradiční
BAZÁREK nejen dětského oblečení
st 17. 4. v 16 h – JAK SE NAUČIT
CIZÍ JAZYK? – povídání s ředitelkou
MAXIMUM, jazykové agentury Ing.
Lenkou Masnou
čt 25. 4. v 16 h – RŮZNÉ FORMY
REGENERACE z pohledu fyzioterapie – s fyzioterapeutkou Martinou
Křupkovou
so 27. 4. zavřeno – z důvodu soukromé akce
út 30. 4. od 9 do 18 h – BLEŠÁK –
přispět můžete i vy! :-)
Bližší info v kavárně nebo na tel.:
603 345 340.
-i-

ny kočičky pocházejí z výše zmiňované ulice v Kroměříži, bydlí s námi
doma a běhají i po venku. Jsou to dobře živené kočky, které jen tak „ něco“
nesežerou. Nebudu tady připomínat
finanční náklady na léčbu, poněvadž
každý majitel potvrdí, že když zvířátko onemocní, uděláme vše pro to,
aby bylo brzy zdravé. Všechny naše
kočičky uhynuly na naprosté selhání
ledvin, což potvrdil i veterinární lékař.
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu týrání zvířat.
Jolana Knobová

Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. března
měli všichni školáci velikonoční
prázdniny a v jejich průběhu nabídlo
SVČ TYMY bohatý program pro děti.
Čtvrteční nabídka představovala
dopolední i odpolední sportovní program se zaměřením na netradiční
sportovní aktivity (kin-ball, lakros

K

N

I

H

A

apod.), dopoledne pak měly děti navíc
možnost si vyrobit velikonoční kraslice a jiné dekorace. V pátek pak proběhlo hraní deskových her a výtvarné
a keramické tvoření. Děkujeme všem
dětem za účast na našem programu
a těšíme se další společná setkávání.
Jakub Hřib, SVČ TYMY
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Jana Foltýnová
Kollárova 2978, Kroměříž, tel.: 573 338 425, 608 777 499

vazby diplomových prací • opravy vazeb knih a časopisů • sbírek zákonů • dokladů
k archivaci • matričních knih • paspartování obrázků • drobná kartonáž, kazety

Jak jste se svolávali bez mobilů?
Jak jste se svolávali, když jste chystali mejdan nebo chtěli jet na čundr,
zeptala se Veronika své matky,
a myslela tím, že nebyl mobil ani
elektronická pošta.
No, jak… Dohodli jsme se ve třídě,
objeli spolužáky na kole, věděli jsme,
že když se chceme setkat s kamarády,
najdeme je kolem páté odpoledne na
náměstí před Hanou…lovila z paměti
paní Jana. A já jsem se v myšlenkách
vrátila o víc než čtyři desítky let
zpátky.
Mít telefon byla tehdy výsada.
Zažádali jsme o něj na konci šedesátých let. Byli jsme rodina s malým
dítětem bez prarodičů. Za zřízení linky se v té době neplatilo, ale bylo
téměř nemožné ji dostat, pokud člověk neměl protekci nebo povolání,
které telefon opravdu nutně vyžadovalo. Kontakt ztěžovala i tehdejší u nás
ještě zastaralá technika. Když jsem
například chtěla mluvit se svým
otcem, nahlásila jsem si na poště
několik hodin dopředu výzvu do
Valašských Klobouk. V určenou hodinu jsem znovu šla na poštu, kde byly
v rohu tři kabiny a čekala, až uslyším
Do dvojky, paní! V zaměstnání jsem

si hned po ránu objednávala pilné
nebo obyčejné hovory, což často vyšlo
nastejno a tudíž jsem se hodiny
nemohla hnout ze židle.
Po několika urgencích jsem své úsilí o zřízení soukromé linky vzdala
a ejhle – asi za 15 let, už přesně nevím
– mi přišla nabídka pevné linky za
dva tisíce korun. Připadala jsem si
podvedená a vztekle jsem ji odmítla.
To jsem ale neměla dělat, protože po
roce 1989 se situace s telefony začala
rychle zlepšovat, avšak za vyšší peníz.
Přednost měli pochopitelně podnikatelé, a tak, abych ten telefon konečně
měla, zatnula jsem zuby, pořídila si
živnostenský list a získala linku za
poplatek pět tisíc korun.
V té době si syn vyřizoval studia
v Kanadě, což se mu podařilo dřív,
než tehdejšímu Telecomu nám linku
zavést. Dohodli jsme se tedy, že přílet
do Vancouveru nám Radek sdělí telegraficky. Jak jsme byli naivní!
Cituji z jeho dopisu: Možná si myslíte, že jsem dal o sobě vědět pěkně
pozdě. Opak je pravdou. Jen díky nadlidskému úsilí jsem napsal tak brzo.
Oni tu totiž nemají pošty a telegramy
vůbec neposílají. V Kanadě se jenom

telefonuje. Člověk tu může mít úplně
všechno, pokud má trvalou adresu
s telefonem a raději ještě bankovní
kartu. Kdo ji nemá, je bez šance. Ale
takoví lidé tu asi vůbec nejsou.
Čtu si po dvaceti třech letech zase
Radkův třináctistránkový dopis. Znovu mě dojímá. Ale teď si navíc, v době
internetu, facebooku, skypu a kdy
spojení mobilem je zcela samozřejmostí, uvědomuji ten náraz, jaký zažívali mladí lidé, kteří se po roce 1989
rozjeli do světa. Když neměli kam
zavolat a museli psát dlouhé dopisy…
Ale vraťme se ještě k původní otázce Veroniky. Přistihuji se, že by mě
docela zajímalo, jak se budou její děti
nebo vnoučata svolávat na mejdan…
Budou mít třeba mobil v hodinkách
nebo nosit počítač v pouzdře na brýle?
Anebo že by na sebe zase volali z okna
či cvrnkali do oken kamínky? To by
se mně – v zájmu přežití lidstva – líbilo nejvíc!
Zbývá dodat, jak skončila anabáze
telefon v naší domácnosti. Ironicky.
Po nástupu mobilů mi pro změnu dalo
velkou fušku pevnou linku odhlásit.
Petra Adamcová

Romana Malinská: Z nápovědy herečkou
Kdo chodí na představení ochotnického Divadelního spolku Kroměříž, jistě si všiml, že v hereckém
ansámblu rostou nové osobnosti.
A některé dosti rychle. Jednou z nich
je i Romana Malinská, kterou jsme
mohli nedávno vidět při premiéře
Vymítání ďábla.
Mezi divadelníky ji přivedla už
v roce 2000 její sestra Bohumila
Hýžová. Spolek potřeboval nápovědu. Paní Romana pak několik let
napovídala texty hercům při zkouškách i při představeních. O tom, že
by mohla jednou i hrát, jen tajně snila za šálou v temném koutečku určeném pro nápovědu.
Po letech zasáhla náhoda. Tři dny
před představením komedie Ještě
jednou profesore v Kojetíně, její
sestře, která hrála ruskou služku
Duňašu v této hře, vypověděly
poslušnost záda a nepřipadalo v úvahu, aby mohla odehrát představení.
„Jirka Kašík mi v naprostém klidu
oznámil, že si Duňašu prostě ,skočím‘. Text i aranžmá jako nápověda
znáš, tak není důvod k panice. Tři
dny před představením! A to jsem
nikdy před tím na prknech, co znamenají svět, nestála. Byly to perné
tři dny. A nejen pro mě. Paralyzovaná Bohunka mi robotickými pohyby
naznačovala, jak rychle a v tempu
musím z pana profesora sundat kalhoty i se sakem a chudák manžel mi
po nocích nahazoval texty,“ vzpomíná paní Malinská.
Kojetínské představení dopadlo

dobře. Po čase stejný kus divadelníci
reprízovali v Kroměříži a již zdravá
Bohunka velkoryse vystoupení
sestře přepustila. A jak už to bývá,
když se chce člověk před domácími
vytáhnout, Romaně najednou vypadl
text a na místo očekávané repliky
zaznělo sálem „blá blá blá blá blá“.
Což Jiří Kašík v roli profesora pohotově zachránil a diváci vtipný dialog
odměnili potleskem.
A protože v souboru je o dobrou
nápovědu vždycky nouze, Romana
Malinská se vrátila k našeptávání
textů. Až jí režisér Karel Hoffmann
svěřil po čase epizodní roli inspicientky ve hře Vše o ženách. Pak se
v malé roli objevila v Jeptiškách
k výročí a Habaďůře.
I v malých rolích na sebe upozornila. A přišla Báječná Anna, kde si
hlavní roli, služku Annu zahrála právě Romana Malinská. Tuto hru jsem
bohužel neviděla, takže ji nemohu
hodnotit. Ale tento měsíc se komedie
Báječná Anna reprízuje v Hulíně,
takže mám šanci ji vidět.
Ale viděla jsem hned následné
drama Mikve, kde Romana Malinská hrála opravdu skvěle. Z jejího
ztvárnění týrané Chedvy jezdil mráz
po zádech. Tuto roli si zahrála i na
Jiráskově Hronově, což je nej prestižnější divadelní přehlídka pro
neprofesionální divadla.
Jak vzpomíná na Chedvu? „Když
jsem četla scénář, ještě než se Mikve
začala zkoušet, tak jsem si v duchu
říkala, že právě týraná Chedva, bitá

manželem, by pro mě byla velkou
výzvou. Je přesný opak rozesmáté
a energické Báječné Anny. Nabídku
na hraní v této hře jsem, ale odmítla.
Nedokázala jsem si představit, že
bych měla zkoušet dvě hry takřka
současně. Jenže shodou ne úplně
šťast ných okolností jsem se k roli
v Mikve nakonec po premiéře stejně
dostala. A právě k Chedvě. Ve ztvárnění této postavy mi moc pomohlo,
že jsem už věděla, jaká má Chedva
být, díky předchozí kolegyni a práce
s mojí divadelní dcerou Eliševou,
kterou hrála Kačka Zonová. Přes ni
se mi velmi dobře hrála obava
a strach o dceru. Znám Kačku odmalička, a proto nebylo těžké vžít se
do role milující matky. Právě kvůli
dceři už Chedva nechce mlčet
a odváží se jít do revolty“ vrací se
R. Malinská k jedné z nejúspěšnějších her spolku.
A protože se rodinná historie opakuje, přivedla do souboru i svého
syna. Když mu bylo 14 let, začal
pomáhat se světly. Po osmi letech
v technické roli se i Roman dostal
na jeviště. A to společně se svojí
mámou, která ho v roli profesorky
češtiny v muzikálu Výtečníci pořádně peskovala. A protože se jeho
herecká role jmenovala také Roman,
bylo hned všem jasné, „jak že to
u Malinských doma chodí“.
Má bývalá nápovědka nějakou
vysněnou postavu, kterou by si ráda
zahrála? Chvíli přemýšlí, ale pak
vrtí hlavou, že ne. Spíš by si raději

znovu zahrála nějakou další roli společně se svým synem.
Ještě si chvíli povídáme o nejnovější hře Divadelního spolku Kroměříž, kterou je Vymítání ďábla. Její
Muriel má dlouhé a těžké monology,
kterými diváky provází dějem. Hra
je herecky velmi náročná a vyžaduje
od každého herce maximální citový
prožitek. Ale Romana se „odbourala“ už při první zkoušce závěrečné
scény a opravdově se rozplakala nad
smrtí jiné divadelní postavy hry.
„Jsem vyhlášená plačka,“ říká. Ale
to jen dokazuje, jak se dokáže vžít
do silného textu.
Ve svém civilním životě je manažerkou pro catering a idustrial ve
společnosti ROSA market a má dceru Kateřinu (21) a syna Romana
(23). Kromě divadla se ještě před
pár lety zapojovala do organizování
akcí ve Vážanech, kde bydlí. Vodění
medvěda, Mikuláš, stavění máje,
Pohřbívání basy, Kolová a další akce.
Jejich Kolová se stala hodně populární i mimo Vážany. Z původních
začátků pro třicítku účastníků se stala akce, kdy jel peloton 500 lidí hromadně na Kudlovskou dolinu, kde
následoval další program. Také jsme
s kamarády jeli několik ročníků
Kolové ačkoliv nejsme z Vážan…
„Ale už jsme tyto aktivity ve Vážanech předali místní omladině. Vedou
si dobře a vymýšlejí nové akce. Třeba
loni dělali 1. ročník mistrovství
Vážan ve vaření kotlíkového guláše
před hospodou U Klimešů. Manžel

získal 2. místo od poroty a 1. místo
hlasu lidu,“ říká a chválí manžela,
jehož koníčky jsou rybaření a stavění
modelů letadel, jak velkou oporou
jí je. „Své koníčky si navzájem
respektujeme. Jsem ráda, že ho
mám,“ říká Romana, jejímž životním kredem je „Nečiň jiným to, co
nechceš, aby bylo činěno tobě.“
Jana Janoušková

Romana Malinská

Masáže-relax-oriens

Stanislava
Dupalová
Moravcova 253
(v přízemí)

Kroměříž,
tel.: 725 634 944
• dárkové poukazy
na masáže
a bylinné parní
lázně
• prodej přírodní
kosmetiky
• prodej zdravé kávy
reishi

PEDIKÚRA JANA
– přístrojové ošetření nohou

Rozsáhlé pedikérské
služby podologickým
přístrojem, skvělé výsledky
bez rizika poranění
skalpelem
MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ
Vrchlického 3282/3,
Kroměříž (budova Telecom, přízemí).

Tel.: 775 440 655

www.webareal.cz/masaze-relax-oriens

Strana
nejen
pro ženy
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Řídil pod vlivem drog
V sobotu 6.dubna odpoledne krátce před sedmou hodinou zastavila
dopravní hlídka na ulici Kojetínská
v Kroměříži dvaačtyřicetiletého řidiče osobního automobilu Škoda
Favorit. Městem projížděl rychlostí
67 kilometrů za hodinu. V rámci
kontroly u něj policisté provedli také
dechovou zkoušku. Byla negativní.
Test na drogy ale odhalil užití amfetaminu. Následnou lustrací osoby
navíc zjistili, že muž má hned několika městskými úřady vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.
Další jízdu mu poté zakázali. Podezřelý i přes tento zákaz, krátce na to
usedl do vozidla znova. Policisté ho
tentokrát spatřili na ulici U Sýpek.
Vzhledem k tomu, že tímto jednáním
ohrožoval sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, umístili ho
na protialkoholní záchytnou stanici.
por. Mgr. Simona Kyšnerová

Nějak moc permanentek

Řádková inzerce G Řádková inzerce
Řádkovou inzerci a zároveň plakáty pro výlep přijímá CK FRČÍME,
tř. 1. máje 281 (naproti budovy MěÚ) v Kroměříži. Otevřeno Po–Pá
9–12 h, 13–17 h. Ceník: 1 řádek nekomerční 15 Kč, komerční 25 Kč
(+ DPH 20 %). Rámeček: příplatek 20 %, bílé písmo na černé ploše:
příplatek 100 %. Vše plus DPH 21 %.

RŮZNÉ
• Prodám el. vláčky "HO" vagony,
lokomotivy, domečky, elektroniku,
koleje atd., velké množství.Tovární
svářečku KS 250 + dlouhý kabel +
elektrody. Harpunu 90 cm + příslušenství.Tel. 602 738 633.
• RYBÁŘI I NERYBÁŘI! Lov
pstruhů a ostatních druhů ryb na
rybníku Zámeček Kroměříž. Sportovní rybolov, celoroční lov na přívlač, mušku! Návnady, nástrahy,
nástražní rybičky i na sumce – celoroční prodej! Bližší informace o lovu
na tel.: 602 738 633. Vybavení pro
lov nakoupíte v nové rybářské prodejně na sídlišti Slovan, ul. Sokolovská, Kroměříž.

Ačkoliv bylo v loňském prosinci na
Plaveckém bazénu Kroměříž prodáno
jen 52 permanentek na plavání a 31
permanentek na saunu, najednou se • Řez, kácení stromů. 725 447 338.
po Novém roku začal mezi návštěv- • PRODEJ PSTRUHŮ A OSTATníky objevovat několikanásobný počet NÍCH DRUHŮ RYB NA GRIL,
těchto permanentek. Nový šéf Karel
Holík chce mít v zařízení pořádek,
proto logicky zkrátil jejich platnost
a hlavně nechal vydat nové a číslované
permanentky s ochrannými prvky.
Vzhledem k letité praxi předchozího
vedoucího plaveckého bazénu ve velkém
rozdávat koncem roku permanentky, je
otázkou, zda tyto pocházejí (nezaúčtované) z plaveckého bazénu nebo si je
sportchropyne.cz. Přes internetovou zkopírovali současní majitelé.
stránku je i on-line možnost přihláPo počáteční ostré reakci některých
šení do závodu.
-ja- lidí, kteří například tvrdili, že opravdu
dostali pod stromeček sedm permanentek na deset vstupů od různých
členů rodiny, se již situace uklidnila.
Lidé pochopili, že vyhrožovat nemá
smysl. „Těm, kteří byli schopni dokázat, že permanentka byla skutečně
zakoupena, jsme její platnost prodloužili i na delší dobu než u ostatních,“
vysvětlil Karel Holík.
-ja-

UZENÍ, PEČENÍ, atd. NA OBJEDNÁVKU. MOŽNOST DOVOZU!!!
TEL.: 602 738 633, www.jakoz.cz
• Prodám levně čalouněnou postel,
velkou 120 x 200 cm, málo používanou. Cena dohodou. Info na tel.:
602 277 048.

BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE
• Prodám řadovou garáž v Hulíně
na ulici Záhlinická naproti restauraci Celnice. Garáž má svou
vlastní zaizolovanou montážní
jámu, možno použít i jako sklep.
Před garáží venkovní městské
osvětlení. Možno používat ihned.
Cena dohodou. Kontakt PO–NE
8–20 hod, 602 719 325.
• Garsonka v klidném centru KM
(3,4x5,8m) 4 500 Kč včetně inkasa.
Vhodné pro svobodného zaměstnaného muže. tel.: 777 883 027.

FORCE CHŘIBSKÁ 50MTB
Již XI. ročník populárního závodu FORCE CHŘIBSKÁ 50MTB se
uskuteční v sobotu 20. dubna. Start
je z rekreačního areálu Kamínka
u Roštína, délka trasy závodu je
53 km s občerstvovací stanicí na
Bunči. Trasa je shodná s trasou loňského ročníku závodu. Pokud máte
zájem poměřit své síly při jízdě na
horském kole po zpevněných lesních cestách, bližší informace
o závodu najdete na webu cyklo-

Veškeré
zednické práce

hým seznamem nedostatků, kvůli
kterým město zaplatilo o 3,5 mil. Kč
víc a nebylo vyšetřeno, který úředník
to zavinil…
Jana Janoušková

Zjistí kontrola něco?
Nyní se starostka města rozhodla
k velmi nestandardnímu postupu.
I když doposud nebyly provedenými
kontrolami shledány žádné závažné
nedostatky, přesto se rozhodla požádat o nezávislou finanční kontrolu
Finanční úřad pro Zlínský kraj. Uvidíme, zda se této kontrole podaří
něco zjistit… Každopádně nyní
někteří lidé budou hůře spávat.
-ja-

Přišel o uzamčené kolo
Nemilé překvapení čekalo 9. dubna k večeru pětatřicetiletého uživatele bytu bytového domu poblíž
centra Kroměříže. Když po deseti
dnech vstoupil do jeho sklepní kóje
domu, zjistil odcizení uzamčeného
horského kola v hodnotě 20 tisíc Kč.
Pachatel nepoškodil ani vstupní dveře domu, ani dveře do suterénu.

OKRESU KROMĚŘÍŽ

PRODEJ

쐍 BOV 1+0 KM Albertova, 7. p.

410 000 Kč.
쐍 BOV 1+1 Úprkova 6. p., INFO
v RK.
쐍 BOV 1+1 Spáčilova 9. p., INFO
v RK.
쐍 BOV 3+1 Chropyně, 2. p.
720 000 Kč.
쐍 BOV 3+1 Zdounky, 1. p. 103 m2,
cihlový, INFO v RK.
쐍 BOV 2+1 Zdounky, 2. p. 104 m2,
cihlový, INFO v RK.
쐍 RD KM Slovan, patrový 5+1,
podsklepený, podl. plochy 131 m2,
dvě terasy, pozemek 362 m2,
2 690 000 Kč
쐍 RD Tetětice, 5+1 se sam. stodolou
a pozemkem 946 m2, 890 000 Kč.
쐍 RD Těšnovice, stylový 4+1 s garáží, po kompletní rekonstrukci,
terasová zahrada, 1 950 000 Kč.
쐍 RD Morkovice 5+1 s poz. 820 m2,
1 500 000 Kč
쐍 RD Morkovice, 3+1 (132 m2)
a 1+1 (42 m2) s průjezdem a poz.
372 m2, 800 000 Kč.
쐍 KM Postoupky, původní zemědělská usedlost s pozemkem 3.500 m2,
1 990 000 Kč.
쐍 RD 3+1 Újezdsko, část. opravený
s garáží, 420 000 Kč. SLEVA!
쐍 RD 4+1 Hulín Zahradní v rekonstrukci, s pozemkem 1000 m2,
1 200 000 Kč.
쐍 RD 2+1 Prusinovice, 270 000 Kč.
쐍 Garáž Morkovice, 80 000 Kč.
PRONÁJMY nebytové

O jednom hodně zvláštním zaúčtování

Kdo je alespoň rámcově obeznámen s podivnými tanečky okolo
rekonstrukce kroměřížského Kina
Nadsklepí, tak asi tuší, ke komu
vedou nitky. Nyní záleží na tom, jak
dobře po sobě pánové pozametali
stopy. Ale jistě dobře. I Policie ČR
již rekonstrukci Kina Nadsklepí
vyšetřovala kvůli podezření ze spáchání trestného činu, ale nakonec
případ odložila.

PRONÁJMY BYTŮ (cena/měsíc)
쐍 2+1 KM Moravská, 2. p. s lodžií,
8 900 vč. en.
쐍 2+1 KM Tovačovského 4.
p. s výtahem, 8 200 vč. en.
쐍 3+1 Chropyně s lodžií, 2. p., 8 200
vč. en.
쐍 2+kk KM Stoličkova, 8 000 vč.
en.
쐍 3+1 KM Prusinovského, 64 m2,
opravený, 6 000 + en.

쐍 KM Moravská, garáž 22 m2,

736 684 749

Pokračování ze str. 1
město dostalo dotace, takže se vícepráce účtovat nesmějí. A už jsme
opět u opravy Kina Nadsklepí s dlou-

REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
Velké náměstí 48, Kroměříž
573 336 936, 603 854 884,
www.reaia.cz

Neuzamčenou kóji mu pak stačilo
pouze otevřít. Zloděj na místě ponechal jen brašnu a láhev. Tyto věci
z kola odstranil.
Po pachateli trestných činů krádež
a porušování domovní svobody, nyní
pátrají kroměřížští policisté. Hrozí
mu až tři roky vězení.
por. Mgr. Simona Kyšnerová

800/měs.
쐍 KM Soudní, kancel. 34 m2, přízemí. 3 500/měs. + en.
쐍 KM V. nám., kancel. 46 m2,
6 600/měs. + en.
쐍 KM Erb. nábř., garáž, 600/měs.
ZAHRADY

쐍 Kost. u Hol. 547 m2 se zahr. chat-

kou s napojením na el.
쐍 Hradisko, 15 000 m2, 50 Kč/m2.
SLEVA!
쐍 Horní Zahrady, 12 000 m2, 350
Kč/m2.
STAVEBNÍ POZEMKY

쐍 KM Kostnická, stavební proluka

298 m2, 600 000 Kč.
쐍 Těšánky, 2 300 m2, IS na hranici,
250 000 Kč.
Více najdete
na www.reaia.cz

VYKUPUJEME
NEMOVITOSTI
(i s hypotékou
nebo jiným dluhem).

Řešíme exekuce
a dluhy.
602 192 583
573 333 863
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