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Tříkrálová sbírka pomůže díky štědrosti dárců 
potřebným. Letos opět o trochu více

Asi všichni jsme si zvykli vídat za-
čátkem roku „královské trojice“ 
s doprovodem, většinou - možná 
trochu automaticky - přispějeme 
do pokladničky… 
Ale víme, co je cílem Tříkrá-
lové sbírky a kam putují 
peníze, které dobrovolníci 
vyberou do pokladniček? 
Pozitivní informací je, že 
letos se v rámci okresu Kro-
měříž vybralo rekordních 
1 082 100 Kč. Charita ČR a 
konkrétně i Oblastní charita 
Kroměříž tak bude moct lépe 
a více pomáhat potřebným.
Tříkrálová sbírka se letos kona-
la už posedmnácté. Králové se 

svým doprovodem zavítali také na 
kroměřížskou radnici, kde je přiví-
ral starosta Jaroslav Němec. Popřál 
koledníkům úspěch sbírky a štědré 
dárce, ale i zdraví a spokojenost do 

nového roku. Na území okresu Kro-
měříž organizuje sbírku Oblastní 
charita Kroměříž. Koledníci vybrali 
do 202 zapečetěných pokladniček 
již zmíněných 1 082 100 korun, což 

je o bezmála 30 tisíc více než 
v  předchozím roce. Obyva-
telé Kroměříže a jejích míst-
ních částí pak věnovali do 
tříkrálových kasiček 251  841 
Kč. Do sbírky se zapojilo zhru-
ba 650 dobrovolníků. „Moc 
bych chtěla poděkovat všem 
dárcům, každá jejich koru-
na opravdu bude pomáhat. 
Velké poděkování patří rov-
něž všem dobrovolníkům.         
                  (pokračování na str. 3)

Foto: Jan Zapletal - Radio Kroměříž

Hlavní hvězdy Reprezentačního plesu města Kroměříže a Radia Kroměříž Ondřej Havelka a kapela Melo-
dy Makers navodily v tanečním sále Domu kultury tu správnou atmosféru 20. a 30. let minulého století. 
Swingové melodie v jejich podání vylákaly na parket snad každého, kdo na ples přišel. A kdo si na tanec 
netroufl, bavil se třeba jen poslechem skvělé hudby v jejich podání.

Foto: Š. Kučerová

Milí čtenáři,

zdravím vás v novém roce a ještě 
dodatečně vám přeji, aby rok 2017 
přinesl mnoho dobrého nejen 
vám, ale i našemu městu. Ať je pro 
nás tento další rok stejně úspěšný 
jako ten loňský. Po několika letech 
se nám podařilo, že nám stát vrátil 
náš obchvat. Od začátku roku po 
něm můžeme zase jezdit zadar-
mo. Což bude mít obrovsky pozi-
tivní dopad na dopravu ve městě, 
ušetříme si hlavně nervy z  odpo-
ledních dopravních kolapsů.
   Obchvat beru už jako ukonče-
nou „vlajkovou“ misi a je potřeba 
jít dál.  Rád bych se s  vámi touto 
cestou rozloučil z pozice místosta-
rosty. Byl jsem na začátku ledna 
zvolen prvním místopředsedou 
poslanecké sněmovny. A protože 
nejsem sběratelem funkcí, rozhodl 
jsem se rezignovat na pozici mís-
tostarosty a radního Kroměříže. 
Předpokládám, že kolegové z ANO 
vyberou na post místostarosty vý-
tečného kandidáta, který se bude 
moci plně věnovat práci pro Kro-
měříž. U mě už by to nemohl být 
tak plný výkon, a proto jsem se 
rozhodl pro odchod. Neznamená 
to ale, že se i nadále nebudu za-
jímat o naše město a region. I ve 
sněmovně řešíme řadu věcí, které 
se dotýkají vás, občanů.  
    I když jsem se posunul spíše do 
úrovně celostátní politiky, nadále 
zůstávám zastupitelem a kromě-
řížským patriotem, na kterého 
se vždy můžete obrátit se svými 
starostmi a podněty týkajícími se 
Kroměříže a jejího okolí. A jezděte 
po tom našem obchvatu, ať si ze 
mě ministr Ťok neutahuje. Že jsme 
za to tak bojovali a teď to nevyu-
žíváme. 

Srdečně vás zdraví
Radek Vondráček



Až do 4. ledna se v letošním roce 
čekalo na první kroměřížské mi-
minko, tedy dítě, které má byd-
liště v Kroměříži nebo jejích míst-
ních částech. Primát si odnesla 
Jana Hebíková, která po porodu 
měřila 51 centimetrů a vážila 
4,130 gramů. Své mamince Marii 
Farbulové, která porod v Krajské 
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 
zvolila s ohledem na svůj 
zdravotní stav, se naro-
dila jako již šesté dítko. 
Malá Janička má doma 
jen o zhruba rok a půl 
starší sestřičku Aničku a 
ještě starší dva bratry a 
dvě sestry.
K  narození krásné a 
zdravé dcery blahopřál 
paní Farbulové a jejímu 
partnerovi také starosta 

města Kroměříže Jaroslav Němec 
a při jejich návštěvě na kromě-
řížské radnici jim předal věcný a 
finanční dar a samozřejmě kytici. 
„Byla jsem hodně překvapená, že 
Janička je prvním kroměřížským 
miminkem. Vzhledem k datu její-
ho narození 4. ledna by mě to ani 
nenapadlo,“ zářila spokojeností 
šťastná maminka a pochvalovala 

si, jak je několikadenní holčička 
hodná.
Prvním miminkem, které se letos 
narodilo v kroměřížské porodnici 
je Šimon Grulich z  Hulína, který 
má v  rodném listu uveden ter-
mín narození 1. 1. 2017, a stejné 
datum bude provázet také první 
dítko Zlínského kraje, kterým je 
ve Zlíně narozený Aleš Jurek z 

Újezdu u Valašských Klo-
bouk.
Ačkoliv se první letošní 
Kroměřížan narodil ve 
Zlíně, kroměřížští zdra-
votníci potvrzují rostoucí 
zájem ze strany rodičů o 
porod v Kroměříži. V roce 
2016 tu zaznamenali 655 
porodů, v  roce 2015 jich 
do statistik přibylo 631 a 
v roce 2014 588.           (šak)

     

INFO Z RADNICE

AKTUALITY

2

Program města Kroměříže 
pro poskytování dotací 

pamatuje na pořadatele 
akcí i na provoz organizací

Město Kroměříž bude v  roce 2017, 
stejně jako v  letech předchozích, 
prostřednictvím dotací podporo-
vat činnost a jednotlivé konkrétní 
pořádané akce nejrůznějších sub-
jektů a organizací pracujících ve 
městě. Program města Kroměříže 
pro poskytování dotací na rok 2017 
schválili na konci loňského roku kro-
měřížští zastupitelé. V  programu je 
zahrnuta podpora různých aktivit 
v oblasti kultury, cestovního ruchu, 
životního prostředí, sportu a volno-
časových aktivit, výchovy a celoži-
votního vzdělávání, aktivit v oblasti 
sociální a zdravotní a také prorodin-
ných projektů. Žádosti o dotace 
v rámci 1. výzvy, kdy lze žádat o pe-
níze na činnost a provoz a také na 
akce, je možné podávat od 24. led-
na do 10. února 2017. Na pořádání 
akcí pak bude možné podat žádost 
o dotaci ještě ve 2. výzvě, a to od 
2. do 15. 5. Znění programu, me-
todické pokyny a formuláře žádostí 
jsou k  dispozici na úřední desce 
města Kroměříže.                                          (šak)
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První kroměřížské miminko roku 2017 
přišlo na svět ve Zlíně

Společné aukce energií se budou v roce 2017 
konat opět a častěji

Velmi kladně hodnotí Kroměří-
žané možnost zapojit se do spo-
lečných nákupů energií. Ti, kteří 
využili některou ze společných 
aukcí plynu a elektřiny, ušetři-
li v  průměru až desítky procent 
z původních nákladů. I v letošním 
roce se budou moci kroměřížští 
občané do aukce energií zapojit, 
nově budou mít tuto možnost 
pravidelně takřka každé dva týd-
ny, a to 6. a 20. února, 6. a 20. 
března, 5. a 19. dubna, 3. a 17. 
května a 5. a 19. června. Zájemci 
o společné nákupy a následnou 

úsporu mohou přijít do budovy 
B městského úřadu na Huso-
vě nám. 534 (1. patro, kancelář 
č. 207) v uvedené dny vždy od 10 
do 17 hodin. S  sebou je potřeba 
vzít kopii aktuální smlouvy se stá-
vajícím dodavatelem elektřiny či 
zemního plynu, jejíž konec by ne-
měl nastat později jak za 12 mě-
síců, včetně případných dodatků, 
kopii ročního vyúčtování energií 
a oznámení čísla SIPO nebo čísla 
bankovního účtu. Zapojení se do 
e-aukce je zcela zdarma, aukční 
poplatek zaplatí pořádající fir-

mě eCENTRE vítězný dodavatel, 
pokud nevysoutěží úsporu, pak 
se smlouva neuzavírá. „Velmi mě 
těší, že se společné nákupy ener-
gií v Kroměříži ujaly a postupně se 
do nich zapojuje čím dál více ob-
čanů našeho města. Chceme být 
vstřícní všem zájemcům, proto 
jsme zvýšili četnost a pravidelnost 
termínů, kdy je možno využít pří-
ležitosti zapojit se do aukce,“ uve-
dl místostarosta a garant aktivity 
v Kroměříži Pavel Motyčka. 
Další informace můžete nalézt 
na webu www.ecentre.cz.      (vn)

Foto: J. Sílešová

Foto:Š. Kučerová

Kamery na uniformy 
pomohou policistům 

i Kroměřížanům. 
Zaplatilo je město 

Zajištění bezpečnosti obyvatel měs-
ta a na druhé straně také strážců po-
řádku je jedním z úkolů vedení měs-
ta Kroměříže. Příslušníkům Policie 
České republiky územního odboru 
Kroměříž budou od nynějška v je-
jich práci pomáhat digitální kamery 
umístěné na uniformách. Deset di-
gitálních kamer (typ PD77G) za cel-
kem 70 tisíc korun zakoupilo město 
Kroměříž a následně je bezplatně 
převedlo do majetku Policie ČR. Ka-
mery předal vedoucímu územního 
odboru Kroměříž plukovníku Tomá-
ši Ivánkovi starosta města Kroměří-
že Jaroslav Němec. O jejich pořízení 
požádalo Krajské ředitelství policie 
Zlínského kraje a svou žádost odů-
vodnilo snahou o zkvalitnění práce 
Policie ČR ve městě při získávání 
důkazního materiálu a dokumento-
vání protiprávního jednání. Nákup 
záznamového zařízení zprostředko-
vala Městská policie Kroměříž, která 
má s použitím kamer ty nejlepší 
zkušenosti.                                             (šak)



     

(dokončení ze str. 1)
Obzvláště v tomto roce to bylo 
velmi obtížné a o to víc zásluž-
né, protože panovaly opravdu 
velké mrazy, z obcí jsem měla 
informace až o -24 ºC, a blížila se 
chřipková epidemie,“ upozornila 
na nelehkou práci dobrovolníků 
ředitelka Oblastní charity Kromě-
říž Anna Valachová.
Kroměřížská charita získá z  část-

ky vybrané na Kroměřížsku 58 %. 
Část výtěžku věnuje na přímou 
pomoc potřebným, tedy lidem v 
akutní nouzi, jimž proplácí kon-
krétní nákupy. Dále jdou finanční 
prostředky na zajištění rozvoje 
charitní služby, nejsou nikdy pou-
žity na provozní a osobní náklady 
charity. Záměry schvaluje komise 
na Arcidiecézní charitě Olomouc.
Do sbírky je možné přispět i 

v  průběhu roku prostřednic-
tvím dárcovské textové zprávy 
ve tvaru DMS KOLEDA poslané 
na číslo 87 777 za 30 Kč.         (šak)

Představenstvo společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž 
rozhodlo na konci loňského roku 
o změně ceny vody pro své od-
běratele. Obyvatelé na Kroměříž-
sku, kteří „berou městskou vodu“, 
se tak musí připravit na zvýšené 
náklady na bydlení. Nárůst ceny 
je zhruba stejný jako na začátku 
roku 2016, tedy nijak dramatický. 
Nový ceník platí od 1. ledna 2017 
a řeší cenu za dodávku vody pit-
né a za odvádění a čištění odpad-
ních vod.
Celková cena (včetně DPH) za 
m3 vody se zvyšuje o 2 %, o 
1,47 Kč, odběratelé tedy za-
platí 74,91 Kč/m3. Vodné, tedy 
cena za kubický metr odebra-
né vody, narostlo o 54 haléřů, 

stočené, platba za kubík od-
padní vody vypuštěné do ve-
řejné kanalizace, se zvýšilo o 
93 haléřů. 
„Zvýšení cen vody pitné a vody 
odpadní je zásadně ovlivněno 
úspěšným čerpáním dotací z Ev-
ropských fondů a z  Operačního 
programu životního prostředí 
v  uplynulých letech,“ vysvětluje 
zdražení předseda představen-
stva společnosti VaK Kroměříž 
Ladislav Lejsal. Postupné zvyšo-
vání ceny vody souvisí s finanční 
udržitelností projektů a splněním 
jedné z  podmínek poskytování 
dotací, a to, že cena vody musí 
spadat do stanoveného ceno-
vého rozmezí. Díky dotacím pak 
může kroměřížský VaK zlepšovat 

své služby, především kvalitu do-
dávané vody. V roce 2017 obdrží 
společnost dotaci ve výši 25,4 
milionu korun na projekt Zka-
pacitnění prameniště a zvýšení 
jakosti pitné vody z  prameniště 
Hulín.                                            (šak)
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Sérii letošních propagačních 
aktivit zahájilo město Kroměříž 
tradičně na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour, který se ko-
nal ve dnech 19. – 22. ledna na 
výstavišti v Brně. Kroměříž se tu 
jako každoročně prezentovala 
na společném stánku Zlínské-
ho kraje. Stěžejním tématem, 
které letos město s památkami 
UNESCO představuje turistům, 
je pohyb, zdravý životní styl a 
turistické sporty. Kromě toho 
má ale co nabídnout i celoná-
rodnímu tématu, kterým je ba-
roko.  
Na brněnském veletrhu Kroměříž 
ve čtvrtek 19. ledna poprvé před-
stavila projekt KROMĚŘÍŽ NEZA-
STAVÍŠ. 
Cyklistika, turistika, in-line, plav-
ba, běh, nordic walking, bohatá 
nabídka sportovních center i dět-
ských hřišť, to vše má Kroměříž 
a její okolí k  dispozici. Přičtěme 
k  tomu zdravé životní prostředí, 
přírodní i kulturní zajímavosti, te-

rén pro rodiny s dětmi i náročnější 
sportovce, nové parky i historické 
zahrady. Po celou sezonu bude 
připraven stylový doprovodný 
program, ať už jsou to Vybarvený 
běh, Vítání prázdnin s  vodními 
hrátkami, speciální turistické pro-
hlídky, cyklojízdy a spousta dal-
ších překvapení. 
Druhým tématem, na které se Kro-
měříž více než jindy zaměří a které 
letos rezonuje i na celostátní úrov-
ni, je baroko. „Letošní rok je rokem 
baroka a Kroměříž má v  tomto 
ohledu opět co nabídnout. Nepo-

čítáme-li samotné světově proslu-
lé kroměřížské barokní památky, 
turisté se mohou těšit například 
hned na dvě barokní slavnosti. 
První městská slavnost se usku-
teční v sobotu 20. května v centu 
města, ta druhá, nazvaná Hortus 
Magicus, pro změnu v září v Květ-
né zahradě. Kromě toho se letos 
turisté poprvé setkají se značkou 
Barokní poklady Moravy, která od-
krývá spolupráci tří moravských 
destinací s  památkou UNESCO – 
Kroměříže, Olomouce a Lednice,“ 
prozradil Pavel Zrna.                     (rc)

Předškoláci přijdou 
k zápisům až v dubnu

Začátek února byl až do loňského 
roku termínem konání zápisů dětí 
do prvních tříd základních škol. 
Od letoška se však, v  souvislosti 
s poslední novelou školského zá-
kona, budou zápisy konat v  dub-
nu. Hlavním důvodem změny je 
vhodný a dostatečný čas k ověření 
školní zralosti dítěte, u něhož rodi-
če zvažují podat žádost o odklad 
plnění povinné školní docházky. 
Oddálením termínu zápisu umož-
ňuje o odkladu rozhodnout co 
nejpozději, aby bylo možno lépe 
zralost budoucího prvňáčka po-
soudit. Letos by měly k zápisu při-
jít děti narozené od 1. 9. 2010 do 
31. 8. 2011 a také děti, jimž bylo 
u předchozího zápisu plnění po-
vinné školní docházky odloženo 
o jeden rok. Rodiče, kteří budou 
pro své dítě žádat odklad zahájení 
povinné školní docházky letos, by 
měli přijít k zápisu již s doporuče-
ním poradenského zařízení.
Ve školách zřizovaných městem 
Kroměříží, tedy v  ZŠ Komenského 
náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ 
U Sýpek, ZŠ Zachar a ZŠ Zámoraví, 
se zápis do prvních tříd pro školní 
rok 2017–2018 uskuteční v  úterý 
4. a ve středu 5. dubna 2017.     (šak)

Nemocnice rozšířila 
platby přes terminály

Další zkvalitnění služeb připravi-
la pro své pacienty a návštěvníky 
Kroměřížská nemocnice, a. s. Ve 
svém areálu totiž rozšířila počet 
terminálů, na nichž mohou zá-
jemci platit kartou, a to ze tří na 
sedm. Aktuálně se tak nyní nachá-
zí jeden na pokladně, tři terminály 
jsou k dispozici u výdejních míst v 
lékárně v budově vrátnice a dva 
se nacházejí v ústavní lékárně v 
budově L. „Nově je také možnost 
platit platební kartou v nemoc-
ničním bufetu. Lidé o tuto službu 
projevili zájem, proto jsme jim vy-
šli vstříc. Věříme, že to pro mnohé 
bude více komfortní,“ uvedla Len-
ka Mergenthalová, předsedkyně 
představenstva Kroměřížské ne-
mocnice.                                           (vk)

Foto: L. Peclová 

Kroměříž na brněnském veletrhu 
zahájila propagaci letošní turistické sezony 



Masopust se bude v Kroměříži slavit 
průvodem maškar a jarmarkem

Kroměřížský zimní stadion hos-
til v  sobotu 14. ledna benefiční 
akci, jejíž výtěžek je věnován Na-
dačnímu fondu dětské onkolo-
gie Krtek. Pořadatelem progra-
mu, jehož hlavní součástí bylo 
utkání hvězd KHL a KAMHL, byl 
Hokejový klub Kroměříž. Záštitu 
nad projektem převzal ministr 
zemědělství Marian Jurečka a 
osobně se jej zúčastnili starosta 
města Kroměříže Jaroslav Ně-
mec a přednosta Kliniky dětské 
onkologie Fakultní nemocnice 
Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěr-
ba, Ph.D.
Téměř dvě tisícovky návštěvníků 
přišly do ochozů zimního stadionu, 
aby zhlédly utkání výběrů dvou 
amatérských hokejových soutě-

ží hraných v  Kroměříži a ve formě 
dobrovolného vstupného přispěly 
na nadační fond Krtek, který pomá-
há onkologicky nemocným dětem 
a jejich rodičům. Fond spolupracu-
je s brněnskou dětskou onkologií. 
Právě tady se momentálně léčí 
Vendulka Šindelářová z Kroměříže, 
jejíž rodiče, kteří mají ke kroměříž-
skému hokeji blízko, přišli 
s  nápadem na uspořádání 
benefičního utkání.
Součástí programu bylo – 
kromě zmíněného utkání 
hvězd – představení hoke-
jových a krasobruslařských 
nadějí, akci navštívil velmi 
úspěšný odchovanec kro-
měřížského ledního hokeje 
Filip Chytil, momentálně 

hrající za HC PSG Zlín, který bude 
zanedlouho draftován do NHL, a 
projektu popřál úspěch na dálku i 
Martin Dejdar. Zájem a početnou 
návštěvu akce chválil přímo na le-
dové ploše ministr Marian Jurečka: 
„Je vidět, že osud ostatních není li-
dem lhostejný. Jsem moc rád, že se 
tu sešlo tolik lidí a chtěl bych podě-

kovat nejen jim, ale i pořadatelům.“ 
Zástupci nadačního fondu převzali 
z rukou šéfa HK Kroměříž Karla Ho-
líka šek na 110 tisíc korun, které 
mezi sebou vybrali zúčastnění hrá-
či, na vstupném se vybralo 173 435 
korun a místní podnikatelé oslove-
ní pořadateli přispěli 112 000 Kč.
                                                             (šak)
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Hokejová benefice pomohla dětským onkologickým pacientům

Vybarveným během 
začne v Kroměříži 
také letošní 
turistická sezona
Celodenním programem plným 
barev, pohybu, hudby, tance a 
zábavy začne v  sobotu 10. červ-
na v  Kroměříži turistická sezona 
2017 s  podtitulem KROMĚŘÍŽ 
NEZASTAVÍŠ. Ta bude letos zamě-
řena na aktivní trávení volného 
času – na zábavu všeho druhu – a 
jejím cílem je přilákat návštěvníky 
města i Kroměřížany k aktivitám, 
na jejichž přípravě se budou po-
dílet sportovní kluby, organizá-
toři nejrůznějších kulturních a 
společenských akcí, pořadatelé 
vážných i méně konvenčních ak-
tivit v čele s městem Kroměříží.
A právě na druhou červnovou so-
botu je připraven již podruhé Vy-
barvený běh, jehož první ročník 
v  minulém roce přilákal na start 
na Velkém náměstí bezmála půl 
druhého tisíce účastníků a stal se 
jednou z  nejatraktivnějších akcí 

uplynulé turistické sezony v Kro-
měříži. Letos by se měly na trať 
vydat dvě tisícovky běžců. Trasa 
běhu bude stejná jako v loňském 
roce, ovšem o překvapení nebu-
de nouze. Registrace na Vybarve-
ný běh byla spuštěna začátkem 
ledna. Důležitou skutečností je, 
že se nejedná o závod, neměří se 
čas a nevyhlašují se vítězové. Oce-
nění proběhne v netradičních ka-
tegoriích a dárky dostanou také 
běžci vylosovaní podle startov-
ních čísel. Patříte-li tedy mezi ty, 
kteří si chtějí protáhnout tělo, užít 
legraci a třeba se i pořádně vybar-
vit pomocí práškových holi barev, 
registrujte se na www.vybarve-
nybeh.cz. Tady najdete i další po-
drobné informace včetně pokynů 
k  provedení platby startovného, 
jehož výše se odvíjí od data úhra-
dy - do konce března 150 Kč, do 
30. dubna 200 Kč, v květnu a červ-
nu 250 Kč. Na stejném webu a 
také na facebooku města Kromě-
říže budou postupně zveřejňová-
ny aktuální informace a novinky.
                                                          (šak)

Poděkování 
za dlouholetou práci
Místostarosta Pavel Motyčka se se-
tkal s  bývalým primářem Oddělení 
ortopedie Kroměřížské nemocnice, 
a. s. MUDr. Aloisem Hrabcem, aby 
mu za občany města poděkoval za 
jeho dlouholetou a kvalitní práci. 
„Považuji pana doktora Hrabce za 
velkého odborníka, jenž pomohl 
mnoha lidem nejen z  Kroměříže, 
a proto jsem viděl jako vhodné se 
s  ním sejít a poděkovat mu,“ sdělil 

Motyčka. Doktora Hrabce setkání 
s  místostarostou Motyčkou potěši-
lo a váží si poděkování od zástup-
ců města Kroměříže. „Je to jedno z 
největších ocenění, za více než 20 
let práce ve funkci primáře orto-
pedického oddělení v Kroměřížské 
nemocnici, které může lékař dostat. 
Své pacienty samozřejmě neopouš-
tím, právě naopak,“ uvedl Hrabec. 
Dále bude operovat na soukromé 
klinice v Brně a také rozšiřuje ordi-
nační hodiny v privátních ambulan-
cích v Kroměříži i Holešově.                 (rc)

K  tradičním akcím, které si již 
v  Kroměříži našly své příznivce a 
návštěvníky, patří Masopustní jar-
mark. Hanácké náměstí jej letos 
bude hostit poslední únorovou 
sobotu – 25. 2. Od 9 do 18 hodin 
tu organizátoři z  Domu kultury 
v  Kroměříži připravili zábavný 
hudební program i jarmareční 
stánky, kde se budou prodávat 
nejrůznější tradiční i méně ob-
vyklé dobroty. Hrát bude po celý 

den cimbálová muzika Dubina a 
přidá se k ní také Zdounečanka, 
která na Hanácké náměstí do-
razí s  masopustním průvodem 
maškar. Ten vyjde v  9 hodin od 
Střediska volného času Šipka a 
cestou jistě pobaví obyvatele i 
návštěvníky města. Oficiální za-
hájení jarmarku je naplánováno 
na 10. hodinu a zúčastnit by se 
ho měl také starosta města Jaro-
slav Němec.                                (šak)

Foto: J. Soporský

Foto: M. Žíla

Foto: Z. Bečka



Tradiční výstava kamélií, kterou 
bude zahájena letošní návštěvnic-
ká sezona v Květné zahradě, bude 
tentokrát tematicky zaměřená na 
plesovou sezonu. Potvrzuje to už 
název Kamélie královna plesových 
květin. Návštěvníci výstavy zhléd-
nou ve Velkém a Palmovém sklení-
ku desítky vzácných, více než stole-
tých rostlin kamélií, které v tomto 
období bohatě nakvétají. Kamélie 
se v Květné zahradě v Kroměříži 
začaly pěstovat od druhé poloviny 
19. století a ve 20. století už patřily 
k největším lákadlům kroměříž-
ské rostlinné sbírky. Jejich kolekce 
zahrnovala tehdy několik desítek 
vzrostlých exemplářů v několika 
odrůdách a nyní patří mezi nej-
vzácnější sbírky v  Evropě. Výstava 
potrvá od 10. února do 12. břez-
na a bude i tentokrát obohacena 
o zajímavý doprovodný program. 
Jeho hlavním bodem bude Kamé-
liový ples konaný v pátek 24. února 
v nádherném secesním sále Psy-
chiatrické nemocnice v Kroměříži. 
Hrát bude swingová kapela Wraa 
Dap Band. V ceně vstupenky (700 
– 850 Kč) je láhev moravského vína, 

výběr z gastronomických specialit 
a neomezený víkendový vstup na 
výstavu i program ve dnech od 24. 
do 26. února. V průběhu výstavy se 
budou konat komentované pro-
hlídky, na nichž se návštěvníci do-
zvědí mnoho informací z historie 
kamélií, uvidí ukázky tanců, histo-
rických oděvů, masek, aranžování 
květin apod., na sobotu 25. února 
je připraveno také promítání filmu 
Dáma s kaméliemi s Gretou Garbo.
Přijďte připomenout svým očím, že 
příroda může být i v únoru plná ba-
rev... Vernisáž výstavy se uskuteční 
9. února v 15.30 hodin.                 (šak)                                                
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 Ve středu 7. prosince 2016 odešel 
do muzikantského nebe Jaromír 
Hnilička, významný jazzový trum-
petista, hudební aranžér, skladatel, 
vysoce aktivní a vzdělaný člověk, ale 
také velký experimentátor a recesis-
ta. Prostě výrazná tvůrčí osobnost. 
  Jaromír Hnilička působil v orches-
tru Gustava Broma od roku 1956 
až do posledních okamžiků svého 
života, čímž se zapsal i do České kni-
hy rekordů. Jako skladatel na sebe 
upozornil řadou kompozic, které 
dodnes patří do pokladnice české 
jazzové hudby. Např. Příležitostné 
blues, Kyrie Eleison či senzační Jaz-
zová mše, se kterou sklidil obrovský 
úspěch i v  zahraničí a uvedl ji 

několikrát i v  Kroměříži. 
Hnilička byl jedinečnou 
osobností jazzového svě-
ta, jejíž věhlas a uznání 
jsou mezinárodní. Hrál 
s  proslulými americkými 
jazzmany Woody Herma-
nem či Milesem Davisem. 
Vystupoval na Pražském 
jaru a také v  jedinečném 
projektu Jazz na Hradě.
Narodil se na Sloven-

sku 11. února 1932, ale svá stu-
dentská léta prožil v  Kroměříži, 
kam byl jeho otec, vysoký důsto-
jník československé armády, pře-
velen z Bratislavy. V roce 1948 byl 
za své názory vězněn na Mírově a 
tato rodinná tragédie měla dohru 
i v podobě zákazu studia Jaromíra 
Hniličky na vysoké škole. Tehdy 
spatřil svou poslední šanci v hud-
bě, i když chtěl být inženýr – slabo-
proudař. Bratislavská konzervatoř 
byla ochotna jako jediná škola 
ho ke studiu hry na trumpetu při-
jmout a absolvoval v  roce 1958. 
 Kroměříž obdivoval a vzpomínal 
na ni. „Je to jako z pohádky. Vlezeš 

do oříšku a najdeš tam čarovné 
slovo Kroměříž. Odemkneš ho 
vzpomínkou a už se můžeš dlou-
ze procházet ulicemi a zákoutími 
svého študáckého světa, hrát ve 
študáckém orchestru Rytmus 
na klavír svá první jazzová sóla, 
scházet se na ,štáflu´ prodebatovat 
poslední události. A takhle, jako 

mí dobří přátelé, mi procházejí 
milé vzpomínky pamětí pokaždé, 
když se jako ten pohádkový 
oříšek otevře jedno kouzelné 
slovo Kroměříž.“ (Úklona mému 
městu, 2006.) Do Kroměříže se 
rád a pravidelně vracel. Hrával se 
svými přáteli v  Podzámecké za-
hradě, na zahrádce Starého pivo-
varu, na vernisážích výtvarníků, na 
setkání jazzového klubu, ale také 
v Domě kultury či ve Sněmovním 
sále Arcibiskupského zámku. Měs-
to Kroměříž mu udělilo k  jeho 
70. narozeninám Stříbrný kro-
měřížský tolar, v  roce 2010 získal 
Cenu města Kroměříže pro osob-
nost roku. V prosinci 2016 se život-
ní dráha fenomenálního trum-
petisty uzavřela. Rozloučil se s ním 
orchestr Gustava Broma, jeho 
hudební přátelé a také zástupci 
našeho města. Tento výjimečný 
jazzman za svůj život zkompon-
oval více než sto padesát děl. Přes-
to vystupoval skromně. „Já jsem 
vlastně muzikantem z nouze, chtěl 
jsem být elektroinženýrem,“ říkal 
o sobě.                           Jitka Dvořáková
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Poslední trumpetové sólo Jaromíra Hniličky

Kamélie se představí v roli 
plesových květin

Malta mýma 
očima
Nejmenší stát Evropské unie, Mal-
ta, láká cestovatele svou bohatou 
historií a unikátními památka-
mi stejně jako čistými plážemi 
a středomořským podnebím. 
Prozkoumejte ji s námi na Malt-
ských dnech v Kroměříži od 
27. do 31. března 2017. Bude to 
již čtrnácté pokračování Evrop-
ských dnů, které pořádá poslanky-
ně Evropského parlamentu Olga 
Sehnalová, věnované zemi právě 
předsedající Radě Evropské unie.
U příležitosti Maltských dnů vy-
hlašuje centrum Europe Direct 
Kroměříž soutěžní výstavu foto-
grafií Malta mýma očima určenou

pro amatérské fotografy. Účelem 
výstavy je ukázat Maltu tak, jak ji 
viděli a vyfotili čeští občané. Po-
kud tedy vlastníte fotografie po-
řízené na Maltě a chcete se o ně 
podělit, dodejte je do Infocentra 
Europe Direct Kroměříž v prosto-
rách Knihovny Kroměřížska. Hlav-
ní cenou za nejlepší fotografii je 
poznávací zájezd do sídla Evrop-
ského parlamentu, malý dárek ale 
dostane každý. Fotografie pak bu-
dou při příležitosti Maltských dnů 
vystaveny v knihovně. Na formátu 
snímků nezáleží, přineste je ide-
álně v tištěné podobě, případně 
na datovém médiu. Od každého 
je možné přijmout nejvýše pět 
fotografií, není možné přijmout 
fotky stažené z internetu. (vk)

Mažoretky se utkají 
O poklad Hanáckých Athén
Pohyb a krása – tak by se dal charakterizovat v poslední době velmi 
populární mažoretkový sport. Kroměřížské mažoretky LEXY se účast-
ní nejrůznějších přehlídek a oficiálních soutěží a od letoška také za-
jímavou akci samy připravují. V sobotu 4. března pořádají ve spolu-
práci s Rádiem Kroměříž 1. ročník nepostupové mažoretkové soutěže 
O poklad Hanáckých Athén. Soutěže, která se koná na Výstavišti 
Floria, se budou účastnit jak začínající, tak pokročilé mažoretky růz-
ných věkových skupin. Záštitu nad touto akcí převzal starosta města 
Kroměříže Jaroslav Němec.                                                                            (rc)

Foto: J. Soporský



Ovčáček 
„se přenese“ 
z Bohnic 
do Kroměříže
Kroměříž se stala jedním z měst, 
kde se budou moct díky satelitní-
mu přenosu diváci bavit u neko-
rektního kabaretu Ovčáček čtverá-
ček Městského divadla Zlín. V úterý 
7. února bude od 17,15 hodin do 
čtyř desítek českých a moravských 
sálů vysílán přímý přenos z dernié-
ry představení z Divadla za plotem 
v areálu Psychiatrické nemocnice v 

Bohnicích. Jde o mimořádně úspěš-
nou a divácky populární hru autora, 
režiséra a také ředitele zlínského 
divadla Petra Michálka. Zlínské di-
vadlo muselo z časových a orga-
nizačních důvodů odmítnout na-
bídky na hostování 
s Ovčáčkem čtve-
ráčkem v desítkách 
českých měst. Přímý 
satelitní přenos do 
kin tak zůstává ide-
álním způsobem, 
jak toto žádané 
představení zpří-
stupnit co nejširší-
mu publiku v celé 
České republice. 

Režiséra Petra Michálka inspiroval 
až absurdní sled událostí okolo 
udělování státních vyznamenání 
loni na podzim. Kabaret je parodií 
na mediální svět, který relativizu-
je pravdu a objektivní skutečnost. 

Marek Příkazký je pak ideální před-
stavitel Ovčáčka čtveráčka, který se 
do titulní postavy přímo vtěluje. „Je 
docela těžké vzít si na mušku něko-
ho, kdo působí jako parodie sebe 
sama. Ale hradní mluvčí se nevě-

domky projevil jako geniální 
scénárista a byla by škoda 
toho potenciálu nevyužít,“ 
prozradil herec. Na jevišti 
se kromě Ovčáčka objeví
manželé Bradyovi, Dalajlá-
ma, naši čelní představitelé, 
čínský prezident nebo Dani-
el Hůlka a další.
V Kroměříži proběhne 
projekce v hudebním sále 
Domu kultury.                         (rc)

Někdo rád vyráží do světa, mi-
luje cestování, nemá problémy 
přepravit se kamkoliv a čímko-
liv, chce obdivovat a poznávat 
nejrůznější kouty Země. Jsou 
však i tací, jimž cestování z  ja-
kéhokoliv důvodu nesvědčí...
Neznamená to ale, že by se ne-
chtěli nikam podívat a poznat 
nové cizí země. Nyní mají všichni 
možnost „procestovat“ kus světa 
a nehnout se při tom z  Kroměří-
že. V kině Nadsklepí je na několik 
nadcházejících měsíců připra-
vený cyklus programů s  názvem 
Procestujte svět v Nadsklepí. Ten 

zahájí 20. února Bára Pečeňová 
s pořadem Jak se vyvarovat prů-
švihů při cestování (cestovatelský 
stand-up), 11. března je připra-
vený filmový festival Expediční 
kamera 2017, od 11. března do 
30. dubna tu budou vystaveny 
fotografie Kamila Übelauera z pu-
tování po Islandu, 23. března je na 
programu Malé divadlo kjógenu 
(divadelní představení tří japon-
ských frašek) a 4. dubna je zájem-
cům k  dispozici další cestovatel-
ský stand-up – projekt Ladislava 
Zibury Pěšky mezi buddhisty a 
komunisty.                                   (šak)
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Procestujte svět díky projektu v kině Nadsklepí

Do Kroměříže míří Věra Martinová 
a kapela „Jako dřív“ 

 S výběrem toho nejlepšího za třicet let kariéry bohatě naplněných písně-
mi a hraním vystoupí 23. února v divadelním sále Domu kultury v Kromě-
říži první dáma české folk & country music Věra Martinová. Na koncertě 
zazní jak léty prověřené hity, mezi nimiž nebudou chybět Dál jen vejdi, 
Až na vrcholky hor nebo Toulavý džíny, tak nejnovější zpěvaččina tvor-
ba. Právě k vydání exkluzivního trojdiskového kompletu s názvem Jako 
dřív probíhá i současné turné Věry Martinové po hudebních sálech Čech i 
Moravy. Stejně jako na tomto kompletu, který je výběrem největších hitů 
z let 1986 – 2016 a který představuje všechny hudební proměny populár-
ní hudebnice, i na podiu se zpěvačka společně se svou kapelou představí 
v nejrůznějších hudebních polohách a připomene tak i řadu excelentních 
autorů  a interpretů, se kterými spolupracovala a k nimž patří Michal Tuč-

ný, Jaromír Nohavica, Pa-
vel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína 
Jíšová, Ivo Viktorin a další. 
Přijďte si poslechnout 
jednu z nejvýraznějších 
osobností naší hudební 
scény!                                  (jd)

divadelní sál Domu kultu-
ry v Kroměříži 

Po cyklech 3x Bolšoj, Koncerty 
v Nadsklepí, Světové malířství v 
Nadsklepí a Divadlo v Nadsklepí 
pokračuje Dům kultury v  součin-
nosti s  kroměřížským kinem ve 
zpřístupňování skvostů z  poklad-
nice vážné hudby cyklem Opera 
v Nadsklepí. Od února do dubna 
budou nejenom fanouškové oper-
ních árií v sále kina moci zhlédnout 
záznam tří světoznámých oper-
ních představení ze tří atraktivních 
evropských jevišť. V únoru to bude 
operní drama Giacoma Pucciniho 
Madama Butterfly inscenované v 
antickém amfiteátru v Taormině, v 
březnu se můžete zasmát komické 
opeře Wolfganga Amadea Mozar-
ta Takové jsou všechny (Cosi fan 
tutte) z Paříže a v dubnu zakončí-
me cyklus Rigolettem Guiseppe 
Verdiho, jehož záznam byl pořízen 
v Barceloně. Všechna představení 
budou opatřena českými titulky. 
První představení operního 
cyklu je připraveno na neděli 
26. února a promítat se bude od 
17. hodiny.                                        (jd)

Operní perly 
v Nadsklepí

Na studentský muzikál 
láká kroměřížská 

konzervatoř 
Žáci Konzervatoře P. J. Vejvanov-
ského a Dům kultury v Kroměříži 
uvádějí studentský muzikál Járy 
Beneše Na tý louce zelený. 
V úterý 28. února v divadelním 
sále Domu kultury se můžete 
těšit na humorný příběh z pr-
vorepublikového venkova se 
spoustou   dnes již zlidovělých 
hitů jako Já bych chtěl mít tvé 
foto či Véno, Venoušku v podání 
studentů pěveckého oddělení 
konzervatoře. Hraje Studentský 
symfonický orchestr konzerva-
toře pod vedením dirigenta Jiří-
ho Kadavého. Účinkují: P. Jurtík 
j. h., L. Krupíková, A. Jašíčková, 
E. Vomáčková, K. Řiháková, 
N. Knopová a další. Režie před-
stavení se ujal A. Valenta.         (jd)

úterý 28. února, 19.00 h, 
divadelní sál Domu kultury 

čtvrtek 23. února, 19.00 h,
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02 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

so 18. 2.
14.30 I ZPÍVEJ 3D, bijásek
17.30 I ZLATO, premiéra
20.00 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra

ne 19. 2.
14.30 I ZPÍVEJ 2D, bijásek
17.00 I ZLATO, premiéra
19.15 I LÉK NA ŽIVOT, premiéra

po 20. 2.
18.00 I BÁRA PEČEŇOVÁ: JAK SE
VYVAROVAT PRŮŠVIHŮM PŘI
CESTOVÁNÍ, cestovatelský stand-up

st 22. 2.
17.00 I MLČENÍ, artkino
20.00 I LÉK NA ŽIVOT, premiéra

čt 23. 2.
20.00 I JOHN WICK 2, premiéra

pá 24. 2.
17.30 I BÁBA Z LEDU, premiéra
20.00 I JOHN WICK 2, premiéra

so 25. 2.
17.30 I I DVA JSOU RODINA, premiéra
20.00 I BÁBA Z LEDU, premiéra

ne 26. 2.
14.30 I PES RO(C)KU, bijásek
17.00 I MADAMA BUTTERFLY, Opera v Nadsklepí

po 27. 2.
17.30 I BÁBA Z LEDU, premiéra
20.00 I I DVA JSOU RODINA, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ANDĚL PÁNĚ 2
CZE 2016, 90 min, přístupné bez omezení, česky        
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho 
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela po-
noukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslou-
ženému uznání bude volná.

LEGO BATMAN FILM
USA 2017, 104 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se 
film „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenomé-
nem, se dočkal vlastního filmového dobrodruž-
ství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO 
Batman. Ale v Gothamu se chystají velké změny, 
a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě 
převzal Joker, Batman bude možná nucen pře-
hodnotit svůj pohled na svět.

DIVOKÉ VLNY 2
USA 2017, 85 min, přístupné bez omezení, dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené 
pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví 
čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zce-
la jistě mladý tučňák Cody, který se ve filmu 
Divoké vlny stal překvapivým šampionem v 
surfování a teď se vrací v nové animované ko-
medii Divoké vlny 2. A zase ve velkém stylu na 
prkně.

ZPÍVEJ
USA 2016, 110 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šan-
ci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. 
Všechno vsadí na velkolepou talentovou pě-
veckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Složení 
zvířecích soutěžících je pestré stejně jako jejich 
repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po 
Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života maz-
líčků tentokrát přináší příběh, který vám pohladí 
nejen duši, ale i uši.

PES RO(C)KU
USA 2016, 80 min, přístupné bez omezení, dabing
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou 
pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho 
vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela 
novým druhem – psem rockovým. Animovaná 
komedie Pes Ro©ku přinese velké rock´n ŕollové 
dobrodružství.

PREMIÉRA
ZAKLADATEL    
USA 2016, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním 
amerického snu. V roce 1954 dostal Ray Kroc 
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na vý-
robu mléčných šejků od bratrů McDonaldových, 
kteří provozovali restauraci s hamburgery v jižní 
Kalifornii. Toto neobvykle velké množství ho 
okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí 
osobně. Od tohoto momentu se začala psát histo-
rie obrovského impéria McDonald.

JACKIE
USA/CHIL 2016, 95 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Jedna z nejoblíbenějších hereček současnosti, Na-
talie Portman, hraje svou životní roli jako Jackie 
Kennedy. Film mapuje vyhrocené a náročné dny 
následující bezprostředně po atentátu na J. F. 
Kennedyho. Jeden z nejdiskutovanějších filmů 
konce 2016 slibuje pro Natalie Portman oscarovou 
vyhlídku.

PSÍ POSLÁNÍ
USA 2017, 100 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve 
musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného 
knižního bestselleru Bruce W. Camerona batočil 
Lasse Hallström, režisér filmů Čokoláda, Pravidla 
moštárny či Hačikó - příběh psa.

KRUHY
USA 2017, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Samara se vrací. Analogová éra videokazet je 
pryč, digitalizovaný svět jí nabízí úplně jiné 
možnosti. Pravidla přitom zůstávají stejná. Každý, 
kdo uvidí ono záhadné video, má sedm dní na to, 
aby uspořádal své poslední věci, protože osmý 
den už takového chudáka nečeká…

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA 2017, 121 min, nepřístupné pro děti do 15 let, Opera v Nadsklepí  | 26. 2.

Masopustní jarmark | 25. 2.

Ovčáček Čtveráček | 7. 2.

titulky
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako 
Christian Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti 
odstínech temnoty, druhé kapitole milostného 
příběhu, který vychází z celosvětového knižního 
fenoménu. Pokračování se dočká lehkého posunu 
žánru od od neobvyklé romance k romantickému 
thrilleru.

LEGO BATMAN FILM
USA 2017, 104 min, přístupné bez omezení, 
titulky/dabing

MÍSTO U MOŘE
USA 2016, 137 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Po smrti svého bratra zjišťuje Lee (C. Affleck), že 
jím byl ustanoven jako jediný opatrovník synovce 
Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání a 
naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-
by-the-Sea, aby zde pečoval o temperamentního 
šestnáctiletého Patricka. Je nucen vyrovnat se i se 
svou minulostí, která ho odloučila od manželky 
Randi (M. Williams) a od komunity, kde se narodil 
a dospíval.

T2 TRAINSPOTTING
GBR 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. 
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan 
McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Čekají tu na něj Spud, Sick Boy a 
Begbie. Očekávají ho i další staří známí: smutek, 
ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, 
touha, strach, výčitky, heroin a smrtelné nebez-
pečí.

ZLATO
USA 2016, 121 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Selhávající podnikatel Kenny Wells (Matthew Mc-
Conaughey) se v poslední zoufalé snaze o nalezení 
štěstí spojí s neblaze proslulým geologem Mi-
chaelem Acostou, aby mohli provést jejich gran-

diózní plán. Najít zlato hluboko v nezmapované 
části džungle v Indonésii. Založeno na skutečném 
příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral Corpo-
ration na počátku 90. let.

LÉK NA ŽIVOT
USA 2017, 146 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane 
od nadřízených úkol přivézt ze sanatoria pana 
Pembrokea, nepostradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Podle posledního odeslaného dopisu 
se pan Pembroke nechce z léčebny jen tak rychle 
vrátit. Její personál zde poskytuje vyčerpaným 
boháčům speciální očistnou léčbu. Ale zázračné 
procedury možná nejsou tak úplně běžné a pobyt 
zde až tak úplně dobrovolný…

JOHN WICK 2
USA 2017, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka 
v podání Keanu Reevese. Nedráždi hada bosou nohou.

BÁBA Z LEDU
CZE/SVK 2017, 106 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začí-
ná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna 
měnit svůj stereotypní život, který se doposud 
točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnou-
čat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, 
tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí 
na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že 
každý z hrdinů má nějaké tajemství.

I DVA JSOU RODINA
FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Bezstarostný život Samuela (Omar Sy) na fran-
couzské Riviéře naruší příchod jednorázového 
flirtu - Kristin, která mu oznámí, že má malou 
dceru. Tu mu vzápětí předá a uteče. Samuel vyráží 
do Londýna hledat Kristin, což se mu nepodaří. 
Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen 
milující, ale i hodně netradiční táta. Zničehonic se 
však před jejich dveřmi objeví Kristin...

problémy s bytem a Daniel se jí snaží pomoci, jak 
jen to jde. Obžaloba současného sociálního sys-
tému, kvůli kterému žijí lidé na hranici (a někteří 
pod ní) chudoby.  Snímek natočil Ken Loach a za-
slouženě si za něj odnesl Zlatou palmu z festivalu 
v Cannes.

MÍSTO U MOŘE
USA 2016, 137 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

MLČENÍ
MEX/USA 2016, 161 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století 
vydají hledat svého zmizelého učitele v tajemném 
a exotickém Japonsku, kde je jejich víra posta-
vená mimo zákon a jejich přítomnost zakázaná. 
Následuje oslňující a napínavá zkouška jejich vy-
trvalosti, víry a schopnosti přežít. Režisér Martin 
Scorsese na svém novém filmu pracoval přes dvě 
dekády.

PROCESTUJTE SVĚT V NADSKLEPÍ
Cyklus, který bude probíhat od února do dubna 
Vás zavede do celého světa pomocí cestovatel-
ských přednášek, výstav, filmů a třeba i japon-
ského divadla. Více na www.dk-kromeriz.cz/
svetvnadsklepi

BÁRA PEČEŇOVÁ: JAK SE VYVAROVAT PRŮŠVI-
HŮM PŘI CESTOVÁNÍ
Cestovatelský stand-up plný komických historek, 
u kterých se události zrovna dvakrát nepovedly. 
Bude to o napětí, smíchu, slzách, neuvěřitelných 
koncích, ponaučení a závěrem o velké chuti zase 
vycestovat. Jak i po sebevětších cestovatelských 
průšvizích mít chuť to opět zopakovat? Proč záleží 
na posledním momentu dovolené? Jaké krušné 
chvíle zažila Bára a jak z nich vybruslila? Zazní zá-
žitky ze Španělska, Filipín, Thajska, Francie, USA a 
vlastně z celého světa.

OPERA V NADSKLEPÍ: MADAMA BUTTERFLY
ITA 2016, 160 min, přístupné bez omezení, titulky
Poprvé v cyklu Opera v Nadsklepí navštívíme 
krásný amfiteátr ze 7. stol. př. n. l. v Taormině, 

PŘIDÁVÁME
VŠECHNO NEBO NIC
CZE 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky        
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihku-
pectví. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten 
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé 
krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, 
ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho 
pravého. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, On-
dřej Sokol…

SPOJENCI
USA 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1942 pracuje Max (Brad Pitt) jako spo-
jenecký špión. Jeho nový úkol ho přivede do Ca-
sablanky. Zde předstírá, že je manželem Marianne 
(Marion Cotillard), odbojářky, která je pro Maxe 
cenným zdrojem informací. Během nebezpečné 
hry se do sebe zamilují a rozhodnou se začít nový 
život v Anglii. Jenže potom Maxovi nadřízení za-
čnou Marianne podezřívat, že je dvojitá agentka a 
on dostane za úkol ji zabít…

ARTKINO
STRNADOVI
CZE 2017, 102 min, přístupné bez omezení, česky
Během 35 let společného soužití se odehraje 
mnohé: od chvil absolutního porozumění až po 
dramatické propady. A přesně takový život žijí 
i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav 
Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v 
rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou 
kamerou už od roku 1980. Její celovečerní doku-
mentární film na televizní filmy cyklu navazuje a 
ukazuje další překvapivé zvraty.

JÁ, DANIEL BLAKE
GBR/FRA 2016, 101 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Daniel Blake po infarktu nemůže pracovat, ale 
zároveň mu byrokratický kolotoč brání pobírat 
dávky. Svobodná matka Katie má pro změnu 

který je druhým největším starořeckým divadlem 
v Itálii. Okouzlí nás nejen prostředí, ale zejména 
nádherný tragický příběh nešťastné lásky gejši 
Cio-Cio-Sa, zvané Madama Butterfly.

pá 10. 2. – ne 12. 3.
Tradiční výstava sbírky letitých keřů kamélií, kte-
ré kvetou v  tento neobvyklý zimní čas. Letošní 
výstava představí prostředí plesů a připomene, 
že kamélie bývaly oblíbenou ozdobou plesových 
šatů u dam i pánů. Denně 9–16 hodin. Vstupné 
v rámci vstupného do Květné zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz, www.nczk.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

pá 10. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAV
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

so 11.2. I 11.00 a 14.00
PROMĚNY ODĚVŮ 1. POLOVINY 
19. STOLETÍ
Ukázka vývoje dobového oblékání, oblékání 
dámy, ukázka tance. Předvedou Biskupští manové 
z Kroměříže. 

ne 12. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

so 18. 2. I 11.00 a 14.00
UKÁZKA ARANŽOVÁNÍ
květinových výzdob na šaty a do vlasů. Předvede 
Jana Hrstková.

ne 19. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

pá 24. 2. I 19.00
KAMÉLIOVÝ PLES

so 25. 2. I 14.30
PROMÍTÁNÍ FILMU DÁMA 
S KAMÉLIEMI
(1936) s Gretou Garbo a Robertem Taylorem 
v hlavních rolích, v původním znění s titulky.

VÝSTAVA KAMÉLIE
KRÁLOVNA PLESOVÝCH KVĚTIN

so 25. 2. I 11.00 a 14.00
MASKY NA PLESE
Setkání s plesovými maskami ve sklenících Květné 
zahrady. Po celý den v podání Spolku pro zvelebení 
zemědělského výzkumnictví Kroměříž, krátké 
představení masek.

ne 26. 2 I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.



 

PŘEHLED AKCÍ

st 1. 2. I 10.00
FAIRTRADOVÝ DEN S BANÁNY
Chcete se o banánech a jejich cestě k nám dozvě-
dět více? Přijďte ochutnat férové banány. Pořádá 
Zdravé Město Kroměříž a Střední škola hotelová a 
služeb Kroměříž.
Střední škola hotelová a služeb

st 1. 2. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE:
UKÁZKY Z OPERY FIDELIO
Hudební pořad s ukázkami. Ludwig van Beetho-
ven - Fidelio. Ukázky z jedinné opery Ludwiga van 
Beethovena.
Knihovna Kroměřížska

st 1.2. I 17.00
ISLAND
Foto p. Pospíšil, IV. Část.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 2. 2. I 17.00
PŘÍBĚH KRAJINÁŘSKÝCH
ZAHRAD
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvis-
lostech. Člověk nejdříve ohradil kus krajiny a 
vytvořil zahradu, ve které se cítil bezpečně. O 
několik století později překonal strach a podlehl 
kouzlu a tajemství roztodivných krajin, které se 
pokusil vměstnat na kousek země ve své blízkosti 
– vytvořil krajinářskou zahradu. Přednášející: Ing. 
Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky 
zahradního umění, Metodické centrum zahradní 
kultury při Národním památkovém ústavu.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 3. 2. I 8.00 - 19.00
TVOŘENÍ S DĚTMI O POLOLET-
NÍCH PRÁZDNINÁCH
S dětmi budeme tvořit, číst, míst se dobře a něco si 
i uvaříme. Nutno objednat předem.
Pětikvítek kreativní centrum

pá 3. 2. I 9.30
DOMA S MALÝMI DĚTMI 
INSPIROVÁNO MONTESSORI
Pojďme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak při-
pravit prostředí, abychom podpořili samostatnost 
dětí, jak rozvíjet a nepřestimulovat, jak zapojit 
děti do chodu domácnosti, jak vyrobit pomůcky a 
didaktické hračky z domácích zdrojů. Provázet be-
sedou vás bude Mgr. Edita Klopanová, pedagožka 
a hlavně maminka inspirující se Montessori přístu-
pem. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž

ne 5. 2. I 14.00 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Zábavné odpoledne plné deskových her. Zastav 
se na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, 
vyberete si jednu z desítek her, sednete si ke stolu 
a hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar

ne 5. 2. I 14.00 
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Karneval pro malé i velké. Každoročně konaný 
karneval pro celou rodinu opět nabízí odpoledne 
plné zábavy, soutěží a hudby.
Sokolský dům Kroměříž

út 7. 2. I 17.15
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
PŘÍMÝ PŘENOS Z BOHNIC
Mimořádně úspěšná a divácky populární hra auto-
ra, režiséra a také ředitele zlínského divadla, Petra 
Michálka. Derniéra inscenace proběhne v Praze v 
Divadle za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. V Kroměříži proběhne projekce v hudebním 
sále Domu kultury. Zlínské divadlo muselo z časových 
a organizačních důvodů odmítnout nabídky na 
hostování s Ovčáčkem čtveráčkem v desítkách čes-
kých měst. Přímý satelitní přenos do kin tak zůstává 
ideálním způsobem, jak toto žádané představení 
zpřístupnit co nejširšímu publiku v celé České repub-
lice. Prodej vstupného na pokladnách DK a on-line. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 7. 2. I 19.00 
HUDBA PRO SAFOXON(Y)
ANTONÍN MÜHLHANSL A ONDŘEJ 
DVOŘÁK
Komorní koncerty konzervatoře v  Nadsklepí 
Program: Y. Bourrel, H. Tomasi, J. B. Singelée, 
N.  Wood, P. Iturralde.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 8. 2. I 16.30 (Z)
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Beseda o podmínkách pro biofarmy, o produkci a 
výhodách bioproduktů s biofarmáři Vymětalový-
mi z Břestu.
Knihovna Kroměřížska

st 8. 2. I 17.00
BENEŠOVSKO
Fotografie RNDr. Voňka, I. část.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 8. 2. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
J. NVOTA - ROŠÁDA
Druhé představení z cyklu jarního předplatného 
přivádí do Kroměříže herce Divadelního spolku 
Frída ve „vztahové komedii“ Jakuba Nvoty Rošá-
da s Bárou Munzarovou a Martinem Trnavským v 
hlavních rolích manželského páru Laury a Viktora, 
který právě prochází velkou krizí. Jejich společný 
život potřebuje změnu. Laura vymyslí na první 
pohled šílený záchranný plán. To už se jim, ale 
do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský 
starší bratr Artur a jeho tři sestry, ve snaze po-
moct. Laura si však není přesně jistá, komu. Musí 
vzít situaci pevně do svých rukou, aby všechno 
bylo tak, jako dřív. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 9. 2. I 15.30 – 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY KAMÉLIE 
KRÁLOVNA PLESOVÝCH KVĚTIN
Tradiční výstava sbírky letitých keřů kamélií, kte-
ré kvetou v tento neobvyklý zimní čas. Tentokrát 
Vás zavede do prostředí plesů a připomene, že 

kamélie bývaly oblíbenou ozdobou plesových 
šatů u dam i pánů. Návštěvníci zhlédnou ve 
Velkém skleníku desítky vzácných, více než 
100letých rostlin kamélií.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 10. 2. I 13.30 - 16.00  
ZÁLOŽKOMÁNIE
Výtvarná dílnička pro děti – výroba vlastních origi-
nálních záložek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

so 11. 2. I 9.00 - 16.00 
SRDÍČKOVÉ VYRÁBĚNÍ 
Únorová tvořivá dílna pro malé i velké. Ozdobné 
rámečky, závěsy, zápichy a milé drobnosti pro 
naše blízké, to vše s kouskem valentýnské zami-
lovanosti. Od 12 do 13 hodin je polední pauza.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

po 13. a  pá 17. 2. I 8.00 – 15.30 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tradiční jarní příměstský tábor ve studiu Kama-
rád. Na příměstský tábor můžete své děti přihlásit 
na jednotlivé dny dle výběru, nabízíme množ-
stevní a sourozenecké slevy. V programu bowling, 
tvořivé dílničky, kuchtění, táborové hry a další.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 14. 2. I 13.00 – 17.00 
ZAMILOVANÁ KNIHOVNA 
PRO DĚTI
Výtvarná dílnička pro děti s plněním soutěžních 
úkolů.
Knihovna Kroměřížka

st 15. 2. I 16.30 (Z)
ANGLIE, NOVÝ DOMOV MŮJ
Křest knihy Kroměřížana Mirka Hanáka. Příběh 
českého emigranta z konce 60. let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 15. 2. I 17.00
SOUČASNÁ ČÍNA NA VLASTNÍ KŮŽI
Vyprávění významného českého sinologa PhDr. 
Davida Sehnala Ph.D., který dlouhá léta pobýval 
v Číně, zvláště v Pekingu. Příležitost dovědět se 
mnoho informací o praktickém a každodenním 
životě v nejlidnatější zemi světa.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

st 15. 2. I 17.00
JIŽNÍ ITÁLIE
Video p. Šmídová.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 15. 2. I 17.00 
ČÁPI A PTAČÍ SVĚT OBJEKTIVEM 
MIROSLAVA ČERBÁKA
Vernisáž výstavy. Speciální raut a hudební do-
provod zajištěny.
Foyer Domu kultury

čt 16. 2. I 16.00 
TESTOVÁNÍ IQ
Pořádá Mensa ČR pro osoby starší 5 let. Nutno 
předem se přihlásit.
Knihovna Kroměřížska
testovani.mensa.cz

čt 16. 2. I 17.00 
MAGICKÁ HORA RADHOŠŤ
Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje. Na přelomu 19. a 20. století, v době pokra-
čujícího národního uvědomění, nastal zvýšený 
zájem o přírodu, sport a turistiku. Pustevny v 
Moravskoslezských Beskydech mají magickou 
přitažlivost dodnes. Jsou příkladem kulturní kra-
jiny, která by nevznikla bez lásky k rodnému kraji 
a zejména k přírodě. Dnes můžeme obdivovat dílo 
sochaře české národnosti Albína Poláška a stavby 
architekta Dušana Jurkoviče. Přednáška Věry Ho-
rové představí jednotlivé památky této jedinečné 
krajiny během putování z horského sedla Pustev-
ny přes hřeben na vrchol hory Radhošť, která se 
stala Mekkou českého turismu. 
Květná zahrada
www.npu.cz/uop-kromeriz

čt 16. 2. I 19.00
U KOČIČÍ BAŽINY
RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ
Předplatné Divadelní spolku Kroměříž. 
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 18. 2. I 14.00
MANDALY SUCHÝM PASTELEM
Kreativní dílna kreslení mandal suchým pastelem. 
Kreativní tvorba bez nutnosti znalosti kreslících 
technik. Rezervace nutná!
Pětikvítek kreativní centrum
www.petikvitek.cz

so 18. 2. I 20.00 
XIII. PLES DÁRCŮ KRVE
K tanci a poslechu hraje hudební skupina ONE 
CLASSIC. Losování hlavních cen z čísel zakou-
pených vstupenek. Občerstvení formou bufetu 
zajištěno. Vstupenky v  prodeji každé Út a St 
od 6.00 - 8.30 hodin na oddělení Transfuzní 
stanice Kroměřížské nemocnice, na e-mailu 
predseda@kdk.kromeriz.cz,  či u předsedkyně   
Klubu  pí   Úlehlové  tel.  604 843 102.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.kdk.kromeriz.cz

ne 19. 2. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění 
i prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, krá-
líci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

út 21. 2. I 16.00
OD HLAVY AŽ K PATÁM
Beseda s ing. Miroslavem Hrabicou. Průlet lid-
ským tělem a zdravím.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 23.2. I 15.00 - 17.00
AKADEMIE III. VĚKU - ZDENĚK 
BURIAN
Beseda a vernisáž výstavy. J. Ptáček o kresbách 
Zdeňka Buriana. Beseda spojená s vernisáží vý-
stavy.
Knihovna Kroměřížska

čt 23. 2. I 19.00
VĚRA MARTINOVÁ A KAPELA 
„JAKO DŘÍV“
S výběrem toho nejlepšího za třicet let kariéry 
bohatě naplněných písněmi a hraním vystoupí 
první dáma české folk & country music Věra Mar-
tinová. Na koncertě zazní jak léty prověřené hity, 
tak nejnovější zpěvaččina tvorba. Právě k vydání 
exkluzivního trojdiskového kompletu s názvem 
Jako dřív probíhá i současné turné Věry Marti-
nové po hudebních sálech Čech i Moravy. Stejně 
jako na tomto kompletu, i na podiu se zpěvačka 
a interpretka společně se svou kapelou představí 
v nejrůznějších hudebních polohách a připomene 
tak i řadu excelentních autorů a interpretů, se 
kterými spolupracovala (Michal Tučný, Jaromír 
Nohavica, Pavel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína Jíšová, 
Ivo Viktorin a další). Přijďte si poslechnout jednu 
z nejvýraznějších osobností naší hudební scény!
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 24. 2. I 9.30
KRIZOVÉ SITUACE V RODINĚ
Rozdíly v očekávání žen a mužů, krizová období a 
jak se s nimi vyrovnat, základy nekonfliktní komu-
nikace. Struktura rodiny - osobnostní proměnné, 
rodinné mýty, bydlení, finance.  Provázet besedou 
vás bude PaeDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová. 
Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klu-
bickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 24. a  ne 26. 2. I 14.00–17.00 
PŘEDJARNÍ BURZIČKA 
Zveme vás na další pravidelnou sezónní burzičku, 
tentokrát „předjarní“. Přijímáme sezónní jarní 

oblečení, obuv, sport.potřeby aj. zboží pro děti 
od 0 do 18 let s předem vyplněným formulářem 
(ke stažení na webu studia). Sobota 9.00 – 17.00, 
neděle 14.00 – 17.00.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 24. 2. I 15.00
ENKAUSTIKA 
Malování obrázků enkaustickými vosky. Dílna 
malování starou antickou technikou horkým 
voskem s Ludmilou Šlosarovou. Pro úplné začá-
tečníky. Rezervace nutná. Možno přijít kdykoli 
mezi 15 – 19 hodinou. 
Pětikvítek kreativní centrum
www.petikvitek.cz

pá 24. 2. I 19.00
KAMÉLIOVÝ PLES
Společenský zážitek s královnou plesových 
květin si na Kaméliovém plese se swing / jazz 
kapelou WraaDap Band za doprovodu vokálně 
instrumentálního souboru včetně tanečního vy-
stoupení si v nádherném secesním sále v areálu 
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži nenechejte 
ujít! Jedná se o zážitkový ples spojený s kvalitním 
občerstvením, tanečními lektory a v neposlední 
řadě s kouzelnou kaméliovou výzdobou.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.zamek-kromeriz.cz 

pá 24. 2. I 20.00
EVENT JAZZ TRIO
Repertoár Event Jazz Tria tvoří jazzové standarty, 
ale také skladby popové i taneční hudba. Tento 
koktejl Vás nenechá v klidu a každý si v něm najde 
to své. Jedna z nejnavštěvovanější kroměřížských 
kaváren nabídne kromě příjemného prostředí i 
sezónní nápoje a domácí gastronomii. Nezapo-
meňte si rezervovat místa už dnes, vypadá to na 
nabitý večer. Rezervace míst na tel: 573 330 774. 
Café Bistro Matiné
www.event-jazz.cz

so 25. 2. I 8.30
SCRAPBOOK - DENÍK
Dílna scrapbooku - tvoříme deník. Práce s ba-

revnými papíry, barvami, razítky a ozdobami. 
Vhodné od 14 let. Rezervace nutná!
Pětikvítek kreativní centrum

so 25. 2. I 9.00 – 18.00 
MASOPUSTNÍ JARMARK 2017
Zveme vás na tradiční Masopustní jarmark! Čeká 
vás nejen spousta dobrot a pochutin, ale také 
zábavný hudební program s cimbálovou muzikou 
a samozřejmě tradičním průvodem masopust-
ních masek od SVČ Šipka Kroměříž.. Během dne 
ochutnáte teplé speciality z pravé moravské zabi-
jačky a připraven bude i košt vín. Přijďte s námi 
prožít masopustní hodování! 
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

so 25. 2. I 19.30
13. SPOLEČENSKÝ VEČER ZŠ 
OSKOL
Těšit se můžete na zajímavý doprovodný program, 
k tanci a poslechu hraje kapela SEXteť.  
Střední škola hotelová a služeb

so 25. 2. I 20.00
PRVNÍ MÓDNÍ PLES V KROMĚŘÍŽI
K tanci a poslechu hrají HS PANORAMA BAND BRNO a 
cimbálová muzika Dubina. Moderují Lucie Borhyová 
a Mirek Karásek. V programu dále vystoupí TK FOR-
TUNA Zlín se slavnostní polonézou, orientální skupina 
NEFERTARI, uskuteční se módní přehlídka návrhářky 
Marie Zelené společně se soutěží o nejoriginálnější 
šaty večera. Nestárnoucí italské hity zazpívá Domenico 
Martucci. Vstupenky na pokladnách Dk nebo on-line. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 26. 2. I 17.00
GIACOMO PUCCINI:
MADAMA BUTTERFLY
Poprvé v cyklu Opera v Nadsklepí navštívíme krásný 
amfiteátr ze 7. stol. př. n. l. v Taormině. Okouzlí nás nejen 
prostředí, ale zejména nádherná tragická opera Mada-
ma Butterfly a příběh nešťastné lásky gejši Cio-Cio-Sa. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 28. 2. I 9.00  
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE 
NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE 
Vystoupí žáci základních uměleckých škol okresu 
Kroměříž. Vyhlašovatel MŠMT ČR. Soutěží žáci ZUŠ
ZUŠ Kroměříž

út 28. 2. I 16.30 
ÍRÁN - POHLED DO ZÁKULISÍ
Přednáška geografa a cestovatele RNDr. Jiřího 
Sladkého. Jak se islám promítá do každodenního 
života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských ri-
tuálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu. 
Pořádá ED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.europedirect.cz

út 28. 2. I 19.00
STUDENTSKÝ MUZIKÁL: JÁRA 
BENEŠ - NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Konzervatoř P. J. Vejvanovského a Dům kultury 
v  Kroměříži uvádějí studentský muzikál Járy 
BenešeNa tý louce zelený. Můžete se těšit na 
humorný příběh z prvorepublikového venkova se 
spoustou plnou dnes již zlidovělých hitů jako Já 
bych chtěl mít tvé foto či Véno, Venoušku  v po-
dání studentů pěveckého oddělení konzervatoře. 
Hraje Studentský symfonický orchestr Konzerva-
toře pod vedením dirigenta Jiřího Kadavého. 
Účinkují: Pavel Jutík j. h., Lucie Krupíková, Alena 
Jašíčková, Eliška Vomáčková, Klára Řiháková, Na-
tálie Knopová a další. Režie představení: Antonín 
Valenta.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 10. 2. - ne 12. 3.
KAMÉLIE KRÁLOVNA PLESOVÝCH 
KVĚTIN
Výstava „Kamélie královna plesových květin“ 
bude i tentokrát obohacena o zajímavý do-
provodný program. Nebudou chybět ani komen-
tované prohlídky, na nichž se návštěvníci dozvědí 

mnoho informací z kulturní historie kamélií - 
odkud kamélie pocházejí, jak a kdy se dostaly do 
Evropy, zda voní a co vše potřebují k tomu, aby nás 
svým půvabem mohly potěšit i u nás doma.
Květná zahrada

út 14. 2. - ne 4. 6. 
KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL...
Jak to vypadalo v minulosti na venkovském dvoře 
a kdo všechno tam žil? Etnograficky zaměřená vý-
stava inspirovaná známou lidovou písní. Hlavním 
tématem je chov hospodářských zvířat na statku 
v minulosti jako jednoho ze zdrojů obživy. Zastou-
peny budou kráva, kůň, koza, ovce, prase, drů-
bež, ale i pes a kočka - zvířecí pomocníci člověka 
na každém hospodářství. Součástí výstavy 
bude  řada interaktivních prvků pro malé a velké.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 23. 2. - pá 31. 3.  
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana. Ve 
spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a Památ-
níkem národního písemnictví.
Knihovna Kroměřížska

do pá 17. 2.  
ROK NA ZÁMORAVSKÉ ŠKOLE
Výstava o činnosti školy.
Knihovna Kroměřížska

do st 22. 2.  
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA SLAVÍ 
120 LET OD ZAHÁJENÍ ČINNOSTI 
VEŘEJNÉ KNIHOVNY V KROMĚŘÍ-
ŽI 1897-2017
Výstava shrnující 120 let činnosti knihovny.
Knihovna Kroměřížska

do út 28. 2.
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠATŮ
Jak se měnila móda v průběhu 20. století. Bude 
zde prezentována velká sbírka svatebních šatů 
paní Zdeňky Mudrákové. Na tvorbě výstavy se 
také podílely obyvatelky města Kroměříže a 

blízkého okolí, které zapůjčily své svatební šaty, 
svatební fotografie a svatební oznámení.
Muzeum Kroměřížska

do pá 10. 3. 
MALTA MÝMA OČIMA
Vyhlášení soutěžní výstavy fotografií. Představení 
Malty na fotografiích tak, jak ji viděli čeští občané.
Knihovna Kroměřížska

do so 8. 4.
SPOLEK SPOLEČNĚ I.
Zhlédnutí výtvarných děl členů Spolku přátel vý-
tvarného umění Kroměříž. 
Radniční sklípek

do st 31. 5.   
SVATBA V ZRCADLE DĚJIN
V kroměřížském archivu je k vidění výstava Svatba 
v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné 
důležitosti představuje z hlediska dochovaných ar-
chivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, mat-
ričních záznamů, svatebních smluv, oddacích listů, 
snubních protokolů aj. Hlavním záměrem autorek bylo 
zachytit proměnu svatebního obřadu od minulosti do 
současnosti. Spektrum prezentovaných snoubenců je 
poměrně široké – od novomanželů ze zemědělských a 
dělnických vrstev přes široké rozpětí střední třídy až po 
vrstvy skutečně bohaté, a to jak z hanáckého venkova 
tak i z města, pozornost je věnována také svatbám ve 
šlechtických kruzích. 
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

do 31. 12.
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky 
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího 
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 12.
PŘÍRODA A ČLOVĚK(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-

starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12.
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12.
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

so 4. 2. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – SHK DRTIČI 
HODONÍN „B“
Hodonínská „rezerva“ je nováčkem krajského 
přeboru. Nesmí se podcenit, v takových případech 
„trestá“. Vzájemný duel v Hodoníně Drtiči otočili 
z manka 1:4 k zasloužené výhře v prodloužení. 
Hanáci jsou ale doma „titánem“, který na svém 
ledě v pětatřiceti bitvách (za 3 sezony) ztratil bod 
či body, slyšte, šestkrát! 
Zimní stadion

st 22. 2. I 18.00
HK KROMĚŘÍŽ – SK MINERVA 
BOSKOVICE
Boskovice doma porážíme, ale venku s nimi tahá-
me za kratší konec. Letos hrají oba soupeři o špici 
krajského přeboru. Generálka pro play-off téměř 
zaručuje kvalitní a krásný souboj. Loňská bitva na 

Hané nabídla nejlepší podívanou mnoha měsíců, 
hokejisté Kroměříže ukázali srdce, obětavost, 
kázeň i um a Minerva jako tehdy lepší celek přišla 
o první tři body. Byla doslova udolána!
Zimní stadion

Plavání veřejnosti v únoru 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00
www.szmk.cz

Bruslení veřejnosti v únoru
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis

st 1. 2.
17.30 I ZAKLADATEL, premiéra
20.00 I STRNADOVI, artkino

čt 2. 2.
20.00 I JACKIE, premiéra

pá 3. 2.
15.00 I ANDĚL PÁNĚ 2, bijásek
17.30 I JACKIE, premiéra
20.00 I ZAKLADATEL, premiéra

so 4. 2.
17.30 I PSÍ POSLÁNÍ, premiéra
20.00 I JACKIE, premiéra

ne 5. 2.
14.30 I ANDĚL PÁNĚ 2, bijásek
17.30 I ZAKLADATEL, premiéra
20.00 I KRUHY, premiéra

po 6. 2.
17.30 I PSÍ POSLÁNÍ, premiéra
20.00 I KRUHY, premiéra

st 8. 2.
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, přidáváme
20.00 I JÁ, DANIEL BLAKE, artkino

čt 9. 2.
00.01 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

pá 10. 2.
17.30 I LEGO BATMAN FILM 2D tit., premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

so 11. 2.
14.30 I LEGO BATMAN FILM 3D dab., bijásek
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, přidáváme
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

ne 12. 2.
14.30 I LEGO BATMAN FILM 2D dab., bijásek
17.30 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

po 13. 2.
17.30 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra
20.00 I MÍSTO U MOŘE, premiéra, artkino

út 14. 2.
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

st 15. 2.
17.30 I SPOJENCI, přidáváme
20.00 I MÍSTO U MOŘE, premiéra, artkino

čt 16. 2.
17.30 I LEGO BATMAN FILM 2D dab., premiéra
20.00 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra

pá 17. 2.
15.00 I DIVOKÉ VLNY 2, bijásek
17.30 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra
20.00 I ZLATO, premiéra

KINO NADSKLEPÍ

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

út 21. 2. I 17.30 a 20.00
PARTIČKA MÍŘÍ DO KROMĚŘÍŽE
Populární Partička se znovu vrací do Kroměříže! 
A spolu s ní i kopec legrace a neotřelé improviza-
ce. A můžete nám věřit, že improvizace je zde 
opravdu vše... nikdo si nic dopředu nepřipravuje! 
Přesvědčíte se ve chvíli, kdy Vás moderátor po-
prosí o pomoc! A rozhodně není nic výjimečného, 
že na legendární párty přijde také Váš nápad! 
Účinkují: Ondřej, Michal, Igor, Richard, Marián, 
Dano a možná i nějaký ten host. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 21. 2. I 19.00 
TIM KADLEC - FLÉTNOVÝ RECITÁL
Tim Kadlec pochází z Brna. Studium hry na 
flétnu započal v roce 2010 na ZUŠ Smetanova ve 
třídě Marie Škárkové a v roce 2013 byl přijat na 
Konzervatoř Brno do třídy Mgr. Boženy Růžičkové. 
Účastnil se řady soutěží. 
Kino Nadsklepí

st 22. 2. I 16.00 - 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ PATINOVÁNÍ
Seznámíte se se všemi barvami Chalt Paint, vytvoříte si 
vlastní paletu a neučíte se několik základních technik. 
Pětikvítek kreativní centrum

st 22. 2. I 16.30 
AUTORSKÉ ČTENÍ:
MARKÉTA PILÁTOVÁ
Setkání s kroměřížskou rodačkou nad její novou 
knihou. Pořádá ED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 22. 2. I 17.00
BENEŠOVSKO
Fotografie RNDr. Voňka, II. Část. 
Klub seniorů na Hanáckém náměstí.

čt 23. 2. I 9.00 
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
VE HŘE NA KLAVÍR 
Vystoupí žáci základních uměleckých škol okresu Kromě-
říž. Vyhlašovatel MŠMT ČR. Soutěžit budou žáci ZUŠ
ZUŠ Kroměříž



 

PŘEHLED AKCÍ

st 1. 2. I 10.00
FAIRTRADOVÝ DEN S BANÁNY
Chcete se o banánech a jejich cestě k nám dozvě-
dět více? Přijďte ochutnat férové banány. Pořádá 
Zdravé Město Kroměříž a Střední škola hotelová a 
služeb Kroměříž.
Střední škola hotelová a služeb

st 1. 2. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE:
UKÁZKY Z OPERY FIDELIO
Hudební pořad s ukázkami. Ludwig van Beetho-
ven - Fidelio. Ukázky z jedinné opery Ludwiga van 
Beethovena.
Knihovna Kroměřížska

st 1.2. I 17.00
ISLAND
Foto p. Pospíšil, IV. Část.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 2. 2. I 17.00
PŘÍBĚH KRAJINÁŘSKÝCH
ZAHRAD
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvis-
lostech. Člověk nejdříve ohradil kus krajiny a 
vytvořil zahradu, ve které se cítil bezpečně. O 
několik století později překonal strach a podlehl 
kouzlu a tajemství roztodivných krajin, které se 
pokusil vměstnat na kousek země ve své blízkosti 
– vytvořil krajinářskou zahradu. Přednášející: Ing. 
Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky 
zahradního umění, Metodické centrum zahradní 
kultury při Národním památkovém ústavu.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 3. 2. I 8.00 - 19.00
TVOŘENÍ S DĚTMI O POLOLET-
NÍCH PRÁZDNINÁCH
S dětmi budeme tvořit, číst, míst se dobře a něco si 
i uvaříme. Nutno objednat předem.
Pětikvítek kreativní centrum

pá 3. 2. I 9.30
DOMA S MALÝMI DĚTMI 
INSPIROVÁNO MONTESSORI
Pojďme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak při-
pravit prostředí, abychom podpořili samostatnost 
dětí, jak rozvíjet a nepřestimulovat, jak zapojit 
děti do chodu domácnosti, jak vyrobit pomůcky a 
didaktické hračky z domácích zdrojů. Provázet be-
sedou vás bude Mgr. Edita Klopanová, pedagožka 
a hlavně maminka inspirující se Montessori přístu-
pem. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž

ne 5. 2. I 14.00 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Zábavné odpoledne plné deskových her. Zastav 
se na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, 
vyberete si jednu z desítek her, sednete si ke stolu 
a hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar

ne 5. 2. I 14.00 
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Karneval pro malé i velké. Každoročně konaný 
karneval pro celou rodinu opět nabízí odpoledne 
plné zábavy, soutěží a hudby.
Sokolský dům Kroměříž

út 7. 2. I 17.15
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
PŘÍMÝ PŘENOS Z BOHNIC
Mimořádně úspěšná a divácky populární hra auto-
ra, režiséra a také ředitele zlínského divadla, Petra 
Michálka. Derniéra inscenace proběhne v Praze v 
Divadle za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. V Kroměříži proběhne projekce v hudebním 
sále Domu kultury. Zlínské divadlo muselo z časových 
a organizačních důvodů odmítnout nabídky na 
hostování s Ovčáčkem čtveráčkem v desítkách čes-
kých měst. Přímý satelitní přenos do kin tak zůstává 
ideálním způsobem, jak toto žádané představení 
zpřístupnit co nejširšímu publiku v celé České repub-
lice. Prodej vstupného na pokladnách DK a on-line. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 7. 2. I 19.00 
HUDBA PRO SAFOXON(Y)
ANTONÍN MÜHLHANSL A ONDŘEJ 
DVOŘÁK
Komorní koncerty konzervatoře v  Nadsklepí 
Program: Y. Bourrel, H. Tomasi, J. B. Singelée, 
N.  Wood, P. Iturralde.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 8. 2. I 16.30 (Z)
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Beseda o podmínkách pro biofarmy, o produkci a 
výhodách bioproduktů s biofarmáři Vymětalový-
mi z Břestu.
Knihovna Kroměřížska

st 8. 2. I 17.00
BENEŠOVSKO
Fotografie RNDr. Voňka, I. část.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 8. 2. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
J. NVOTA - ROŠÁDA
Druhé představení z cyklu jarního předplatného 
přivádí do Kroměříže herce Divadelního spolku 
Frída ve „vztahové komedii“ Jakuba Nvoty Rošá-
da s Bárou Munzarovou a Martinem Trnavským v 
hlavních rolích manželského páru Laury a Viktora, 
který právě prochází velkou krizí. Jejich společný 
život potřebuje změnu. Laura vymyslí na první 
pohled šílený záchranný plán. To už se jim, ale 
do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský 
starší bratr Artur a jeho tři sestry, ve snaze po-
moct. Laura si však není přesně jistá, komu. Musí 
vzít situaci pevně do svých rukou, aby všechno 
bylo tak, jako dřív. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 9. 2. I 15.30 – 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY KAMÉLIE 
KRÁLOVNA PLESOVÝCH KVĚTIN
Tradiční výstava sbírky letitých keřů kamélií, kte-
ré kvetou v tento neobvyklý zimní čas. Tentokrát 
Vás zavede do prostředí plesů a připomene, že 

kamélie bývaly oblíbenou ozdobou plesových 
šatů u dam i pánů. Návštěvníci zhlédnou ve 
Velkém skleníku desítky vzácných, více než 
100letých rostlin kamélií.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 10. 2. I 13.30 - 16.00  
ZÁLOŽKOMÁNIE
Výtvarná dílnička pro děti – výroba vlastních origi-
nálních záložek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

so 11. 2. I 9.00 - 16.00 
SRDÍČKOVÉ VYRÁBĚNÍ 
Únorová tvořivá dílna pro malé i velké. Ozdobné 
rámečky, závěsy, zápichy a milé drobnosti pro 
naše blízké, to vše s kouskem valentýnské zami-
lovanosti. Od 12 do 13 hodin je polední pauza.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

po 13. a  pá 17. 2. I 8.00 – 15.30 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tradiční jarní příměstský tábor ve studiu Kama-
rád. Na příměstský tábor můžete své děti přihlásit 
na jednotlivé dny dle výběru, nabízíme množ-
stevní a sourozenecké slevy. V programu bowling, 
tvořivé dílničky, kuchtění, táborové hry a další.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 14. 2. I 13.00 – 17.00 
ZAMILOVANÁ KNIHOVNA 
PRO DĚTI
Výtvarná dílnička pro děti s plněním soutěžních 
úkolů.
Knihovna Kroměřížka

st 15. 2. I 16.30 (Z)
ANGLIE, NOVÝ DOMOV MŮJ
Křest knihy Kroměřížana Mirka Hanáka. Příběh 
českého emigranta z konce 60. let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 15. 2. I 17.00
SOUČASNÁ ČÍNA NA VLASTNÍ KŮŽI
Vyprávění významného českého sinologa PhDr. 
Davida Sehnala Ph.D., který dlouhá léta pobýval 
v Číně, zvláště v Pekingu. Příležitost dovědět se 
mnoho informací o praktickém a každodenním 
životě v nejlidnatější zemi světa.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

st 15. 2. I 17.00
JIŽNÍ ITÁLIE
Video p. Šmídová.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 15. 2. I 17.00 
ČÁPI A PTAČÍ SVĚT OBJEKTIVEM 
MIROSLAVA ČERBÁKA
Vernisáž výstavy. Speciální raut a hudební do-
provod zajištěny.
Foyer Domu kultury

čt 16. 2. I 16.00 
TESTOVÁNÍ IQ
Pořádá Mensa ČR pro osoby starší 5 let. Nutno 
předem se přihlásit.
Knihovna Kroměřížska
testovani.mensa.cz

čt 16. 2. I 17.00 
MAGICKÁ HORA RADHOŠŤ
Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje. Na přelomu 19. a 20. století, v době pokra-
čujícího národního uvědomění, nastal zvýšený 
zájem o přírodu, sport a turistiku. Pustevny v 
Moravskoslezských Beskydech mají magickou 
přitažlivost dodnes. Jsou příkladem kulturní kra-
jiny, která by nevznikla bez lásky k rodnému kraji 
a zejména k přírodě. Dnes můžeme obdivovat dílo 
sochaře české národnosti Albína Poláška a stavby 
architekta Dušana Jurkoviče. Přednáška Věry Ho-
rové představí jednotlivé památky této jedinečné 
krajiny během putování z horského sedla Pustev-
ny přes hřeben na vrchol hory Radhošť, která se 
stala Mekkou českého turismu. 
Květná zahrada
www.npu.cz/uop-kromeriz

čt 16. 2. I 19.00
U KOČIČÍ BAŽINY
RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ
Předplatné Divadelní spolku Kroměříž. 
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 18. 2. I 14.00
MANDALY SUCHÝM PASTELEM
Kreativní dílna kreslení mandal suchým pastelem. 
Kreativní tvorba bez nutnosti znalosti kreslících 
technik. Rezervace nutná!
Pětikvítek kreativní centrum
www.petikvitek.cz

so 18. 2. I 20.00 
XIII. PLES DÁRCŮ KRVE
K tanci a poslechu hraje hudební skupina ONE 
CLASSIC. Losování hlavních cen z čísel zakou-
pených vstupenek. Občerstvení formou bufetu 
zajištěno. Vstupenky v  prodeji každé Út a St 
od 6.00 - 8.30 hodin na oddělení Transfuzní 
stanice Kroměřížské nemocnice, na e-mailu 
predseda@kdk.kromeriz.cz,  či u předsedkyně   
Klubu  pí   Úlehlové  tel.  604 843 102.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.kdk.kromeriz.cz

ne 19. 2. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění 
i prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, krá-
líci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

út 21. 2. I 16.00
OD HLAVY AŽ K PATÁM
Beseda s ing. Miroslavem Hrabicou. Průlet lid-
ským tělem a zdravím.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 23.2. I 15.00 - 17.00
AKADEMIE III. VĚKU - ZDENĚK 
BURIAN
Beseda a vernisáž výstavy. J. Ptáček o kresbách 
Zdeňka Buriana. Beseda spojená s vernisáží vý-
stavy.
Knihovna Kroměřížska

čt 23. 2. I 19.00
VĚRA MARTINOVÁ A KAPELA 
„JAKO DŘÍV“
S výběrem toho nejlepšího za třicet let kariéry 
bohatě naplněných písněmi a hraním vystoupí 
první dáma české folk & country music Věra Mar-
tinová. Na koncertě zazní jak léty prověřené hity, 
tak nejnovější zpěvaččina tvorba. Právě k vydání 
exkluzivního trojdiskového kompletu s názvem 
Jako dřív probíhá i současné turné Věry Marti-
nové po hudebních sálech Čech i Moravy. Stejně 
jako na tomto kompletu, i na podiu se zpěvačka 
a interpretka společně se svou kapelou představí 
v nejrůznějších hudebních polohách a připomene 
tak i řadu excelentních autorů a interpretů, se 
kterými spolupracovala (Michal Tučný, Jaromír 
Nohavica, Pavel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína Jíšová, 
Ivo Viktorin a další). Přijďte si poslechnout jednu 
z nejvýraznějších osobností naší hudební scény!
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 24. 2. I 9.30
KRIZOVÉ SITUACE V RODINĚ
Rozdíly v očekávání žen a mužů, krizová období a 
jak se s nimi vyrovnat, základy nekonfliktní komu-
nikace. Struktura rodiny - osobnostní proměnné, 
rodinné mýty, bydlení, finance.  Provázet besedou 
vás bude PaeDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová. 
Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klu-
bickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 24. a  ne 26. 2. I 14.00–17.00 
PŘEDJARNÍ BURZIČKA 
Zveme vás na další pravidelnou sezónní burzičku, 
tentokrát „předjarní“. Přijímáme sezónní jarní 

oblečení, obuv, sport.potřeby aj. zboží pro děti 
od 0 do 18 let s předem vyplněným formulářem 
(ke stažení na webu studia). Sobota 9.00 – 17.00, 
neděle 14.00 – 17.00.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 24. 2. I 15.00
ENKAUSTIKA 
Malování obrázků enkaustickými vosky. Dílna 
malování starou antickou technikou horkým 
voskem s Ludmilou Šlosarovou. Pro úplné začá-
tečníky. Rezervace nutná. Možno přijít kdykoli 
mezi 15 – 19 hodinou. 
Pětikvítek kreativní centrum
www.petikvitek.cz

pá 24. 2. I 19.00
KAMÉLIOVÝ PLES
Společenský zážitek s královnou plesových 
květin si na Kaméliovém plese se swing / jazz 
kapelou WraaDap Band za doprovodu vokálně 
instrumentálního souboru včetně tanečního vy-
stoupení si v nádherném secesním sále v areálu 
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži nenechejte 
ujít! Jedná se o zážitkový ples spojený s kvalitním 
občerstvením, tanečními lektory a v neposlední 
řadě s kouzelnou kaméliovou výzdobou.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.zamek-kromeriz.cz 

pá 24. 2. I 20.00
EVENT JAZZ TRIO
Repertoár Event Jazz Tria tvoří jazzové standarty, 
ale také skladby popové i taneční hudba. Tento 
koktejl Vás nenechá v klidu a každý si v něm najde 
to své. Jedna z nejnavštěvovanější kroměřížských 
kaváren nabídne kromě příjemného prostředí i 
sezónní nápoje a domácí gastronomii. Nezapo-
meňte si rezervovat místa už dnes, vypadá to na 
nabitý večer. Rezervace míst na tel: 573 330 774. 
Café Bistro Matiné
www.event-jazz.cz

so 25. 2. I 8.30
SCRAPBOOK - DENÍK
Dílna scrapbooku - tvoříme deník. Práce s ba-

revnými papíry, barvami, razítky a ozdobami. 
Vhodné od 14 let. Rezervace nutná!
Pětikvítek kreativní centrum

so 25. 2. I 9.00 – 18.00 
MASOPUSTNÍ JARMARK 2017
Zveme vás na tradiční Masopustní jarmark! Čeká 
vás nejen spousta dobrot a pochutin, ale také 
zábavný hudební program s cimbálovou muzikou 
a samozřejmě tradičním průvodem masopust-
ních masek od SVČ Šipka Kroměříž.. Během dne 
ochutnáte teplé speciality z pravé moravské zabi-
jačky a připraven bude i košt vín. Přijďte s námi 
prožít masopustní hodování! 
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

so 25. 2. I 19.30
13. SPOLEČENSKÝ VEČER ZŠ 
OSKOL
Těšit se můžete na zajímavý doprovodný program, 
k tanci a poslechu hraje kapela SEXteť.  
Střední škola hotelová a služeb

so 25. 2. I 20.00
PRVNÍ MÓDNÍ PLES V KROMĚŘÍŽI
K tanci a poslechu hrají HS PANORAMA BAND BRNO a 
cimbálová muzika Dubina. Moderují Lucie Borhyová 
a Mirek Karásek. V programu dále vystoupí TK FOR-
TUNA Zlín se slavnostní polonézou, orientální skupina 
NEFERTARI, uskuteční se módní přehlídka návrhářky 
Marie Zelené společně se soutěží o nejoriginálnější 
šaty večera. Nestárnoucí italské hity zazpívá Domenico 
Martucci. Vstupenky na pokladnách Dk nebo on-line. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 26. 2. I 17.00
GIACOMO PUCCINI:
MADAMA BUTTERFLY
Poprvé v cyklu Opera v Nadsklepí navštívíme krásný 
amfiteátr ze 7. stol. př. n. l. v Taormině. Okouzlí nás nejen 
prostředí, ale zejména nádherná tragická opera Mada-
ma Butterfly a příběh nešťastné lásky gejši Cio-Cio-Sa. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 28. 2. I 9.00  
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE 
NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE 
Vystoupí žáci základních uměleckých škol okresu 
Kroměříž. Vyhlašovatel MŠMT ČR. Soutěží žáci ZUŠ
ZUŠ Kroměříž

út 28. 2. I 16.30 
ÍRÁN - POHLED DO ZÁKULISÍ
Přednáška geografa a cestovatele RNDr. Jiřího 
Sladkého. Jak se islám promítá do každodenního 
života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských ri-
tuálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu. 
Pořádá ED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.europedirect.cz

út 28. 2. I 19.00
STUDENTSKÝ MUZIKÁL: JÁRA 
BENEŠ - NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Konzervatoř P. J. Vejvanovského a Dům kultury 
v  Kroměříži uvádějí studentský muzikál Járy 
BenešeNa tý louce zelený. Můžete se těšit na 
humorný příběh z prvorepublikového venkova se 
spoustou plnou dnes již zlidovělých hitů jako Já 
bych chtěl mít tvé foto či Véno, Venoušku  v po-
dání studentů pěveckého oddělení konzervatoře. 
Hraje Studentský symfonický orchestr Konzerva-
toře pod vedením dirigenta Jiřího Kadavého. 
Účinkují: Pavel Jutík j. h., Lucie Krupíková, Alena 
Jašíčková, Eliška Vomáčková, Klára Řiháková, Na-
tálie Knopová a další. Režie představení: Antonín 
Valenta.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 10. 2. - ne 12. 3.
KAMÉLIE KRÁLOVNA PLESOVÝCH 
KVĚTIN
Výstava „Kamélie královna plesových květin“ 
bude i tentokrát obohacena o zajímavý do-
provodný program. Nebudou chybět ani komen-
tované prohlídky, na nichž se návštěvníci dozvědí 

mnoho informací z kulturní historie kamélií - 
odkud kamélie pocházejí, jak a kdy se dostaly do 
Evropy, zda voní a co vše potřebují k tomu, aby nás 
svým půvabem mohly potěšit i u nás doma.
Květná zahrada

út 14. 2. - ne 4. 6. 
KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL...
Jak to vypadalo v minulosti na venkovském dvoře 
a kdo všechno tam žil? Etnograficky zaměřená vý-
stava inspirovaná známou lidovou písní. Hlavním 
tématem je chov hospodářských zvířat na statku 
v minulosti jako jednoho ze zdrojů obživy. Zastou-
peny budou kráva, kůň, koza, ovce, prase, drů-
bež, ale i pes a kočka - zvířecí pomocníci člověka 
na každém hospodářství. Součástí výstavy 
bude  řada interaktivních prvků pro malé a velké.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 23. 2. - pá 31. 3.  
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana. Ve 
spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a Památ-
níkem národního písemnictví.
Knihovna Kroměřížska

do pá 17. 2.  
ROK NA ZÁMORAVSKÉ ŠKOLE
Výstava o činnosti školy.
Knihovna Kroměřížska

do st 22. 2.  
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA SLAVÍ 
120 LET OD ZAHÁJENÍ ČINNOSTI 
VEŘEJNÉ KNIHOVNY V KROMĚŘÍ-
ŽI 1897-2017
Výstava shrnující 120 let činnosti knihovny.
Knihovna Kroměřížska

do út 28. 2.
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠATŮ
Jak se měnila móda v průběhu 20. století. Bude 
zde prezentována velká sbírka svatebních šatů 
paní Zdeňky Mudrákové. Na tvorbě výstavy se 
také podílely obyvatelky města Kroměříže a 

blízkého okolí, které zapůjčily své svatební šaty, 
svatební fotografie a svatební oznámení.
Muzeum Kroměřížska

do pá 10. 3. 
MALTA MÝMA OČIMA
Vyhlášení soutěžní výstavy fotografií. Představení 
Malty na fotografiích tak, jak ji viděli čeští občané.
Knihovna Kroměřížska

do so 8. 4.
SPOLEK SPOLEČNĚ I.
Zhlédnutí výtvarných děl členů Spolku přátel vý-
tvarného umění Kroměříž. 
Radniční sklípek

do st 31. 5.   
SVATBA V ZRCADLE DĚJIN
V kroměřížském archivu je k vidění výstava Svatba 
v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné 
důležitosti představuje z hlediska dochovaných ar-
chivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, mat-
ričních záznamů, svatebních smluv, oddacích listů, 
snubních protokolů aj. Hlavním záměrem autorek bylo 
zachytit proměnu svatebního obřadu od minulosti do 
současnosti. Spektrum prezentovaných snoubenců je 
poměrně široké – od novomanželů ze zemědělských a 
dělnických vrstev přes široké rozpětí střední třídy až po 
vrstvy skutečně bohaté, a to jak z hanáckého venkova 
tak i z města, pozornost je věnována také svatbám ve 
šlechtických kruzích. 
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

do 31. 12.
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky 
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího 
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 12.
PŘÍRODA A ČLOVĚK(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-

starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12.
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12.
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

so 4. 2. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – SHK DRTIČI 
HODONÍN „B“
Hodonínská „rezerva“ je nováčkem krajského 
přeboru. Nesmí se podcenit, v takových případech 
„trestá“. Vzájemný duel v Hodoníně Drtiči otočili 
z manka 1:4 k zasloužené výhře v prodloužení. 
Hanáci jsou ale doma „titánem“, který na svém 
ledě v pětatřiceti bitvách (za 3 sezony) ztratil bod 
či body, slyšte, šestkrát! 
Zimní stadion

st 22. 2. I 18.00
HK KROMĚŘÍŽ – SK MINERVA 
BOSKOVICE
Boskovice doma porážíme, ale venku s nimi tahá-
me za kratší konec. Letos hrají oba soupeři o špici 
krajského přeboru. Generálka pro play-off téměř 
zaručuje kvalitní a krásný souboj. Loňská bitva na 

Hané nabídla nejlepší podívanou mnoha měsíců, 
hokejisté Kroměříže ukázali srdce, obětavost, 
kázeň i um a Minerva jako tehdy lepší celek přišla 
o první tři body. Byla doslova udolána!
Zimní stadion

Plavání veřejnosti v únoru 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00
www.szmk.cz

Bruslení veřejnosti v únoru
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis

st 1. 2.
17.30 I ZAKLADATEL, premiéra
20.00 I STRNADOVI, artkino

čt 2. 2.
20.00 I JACKIE, premiéra

pá 3. 2.
15.00 I ANDĚL PÁNĚ 2, bijásek
17.30 I JACKIE, premiéra
20.00 I ZAKLADATEL, premiéra

so 4. 2.
17.30 I PSÍ POSLÁNÍ, premiéra
20.00 I JACKIE, premiéra

ne 5. 2.
14.30 I ANDĚL PÁNĚ 2, bijásek
17.30 I ZAKLADATEL, premiéra
20.00 I KRUHY, premiéra

po 6. 2.
17.30 I PSÍ POSLÁNÍ, premiéra
20.00 I KRUHY, premiéra

st 8. 2.
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, přidáváme
20.00 I JÁ, DANIEL BLAKE, artkino

čt 9. 2.
00.01 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

pá 10. 2.
17.30 I LEGO BATMAN FILM 2D tit., premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

so 11. 2.
14.30 I LEGO BATMAN FILM 3D dab., bijásek
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, přidáváme
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

ne 12. 2.
14.30 I LEGO BATMAN FILM 2D dab., bijásek
17.30 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

po 13. 2.
17.30 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra
20.00 I MÍSTO U MOŘE, premiéra, artkino

út 14. 2.
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, premiéra

st 15. 2.
17.30 I SPOJENCI, přidáváme
20.00 I MÍSTO U MOŘE, premiéra, artkino

čt 16. 2.
17.30 I LEGO BATMAN FILM 2D dab., premiéra
20.00 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra

pá 17. 2.
15.00 I DIVOKÉ VLNY 2, bijásek
17.30 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra
20.00 I ZLATO, premiéra

KINO NADSKLEPÍ

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

út 21. 2. I 17.30 a 20.00
PARTIČKA MÍŘÍ DO KROMĚŘÍŽE
Populární Partička se znovu vrací do Kroměříže! 
A spolu s ní i kopec legrace a neotřelé improviza-
ce. A můžete nám věřit, že improvizace je zde 
opravdu vše... nikdo si nic dopředu nepřipravuje! 
Přesvědčíte se ve chvíli, kdy Vás moderátor po-
prosí o pomoc! A rozhodně není nic výjimečného, 
že na legendární párty přijde také Váš nápad! 
Účinkují: Ondřej, Michal, Igor, Richard, Marián, 
Dano a možná i nějaký ten host. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 21. 2. I 19.00 
TIM KADLEC - FLÉTNOVÝ RECITÁL
Tim Kadlec pochází z Brna. Studium hry na 
flétnu započal v roce 2010 na ZUŠ Smetanova ve 
třídě Marie Škárkové a v roce 2013 byl přijat na 
Konzervatoř Brno do třídy Mgr. Boženy Růžičkové. 
Účastnil se řady soutěží. 
Kino Nadsklepí

st 22. 2. I 16.00 - 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ PATINOVÁNÍ
Seznámíte se se všemi barvami Chalt Paint, vytvoříte si 
vlastní paletu a neučíte se několik základních technik. 
Pětikvítek kreativní centrum

st 22. 2. I 16.30 
AUTORSKÉ ČTENÍ:
MARKÉTA PILÁTOVÁ
Setkání s kroměřížskou rodačkou nad její novou 
knihou. Pořádá ED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 22. 2. I 17.00
BENEŠOVSKO
Fotografie RNDr. Voňka, II. Část. 
Klub seniorů na Hanáckém náměstí.

čt 23. 2. I 9.00 
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
VE HŘE NA KLAVÍR 
Vystoupí žáci základních uměleckých škol okresu Kromě-
říž. Vyhlašovatel MŠMT ČR. Soutěžit budou žáci ZUŠ
ZUŠ Kroměříž
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města Kroměříže  

so 18. 2.
14.30 I ZPÍVEJ 3D, bijásek
17.30 I ZLATO, premiéra
20.00 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra

ne 19. 2.
14.30 I ZPÍVEJ 2D, bijásek
17.00 I ZLATO, premiéra
19.15 I LÉK NA ŽIVOT, premiéra

po 20. 2.
18.00 I BÁRA PEČEŇOVÁ: JAK SE
VYVAROVAT PRŮŠVIHŮM PŘI
CESTOVÁNÍ, cestovatelský stand-up

st 22. 2.
17.00 I MLČENÍ, artkino
20.00 I LÉK NA ŽIVOT, premiéra

čt 23. 2.
20.00 I JOHN WICK 2, premiéra

pá 24. 2.
17.30 I BÁBA Z LEDU, premiéra
20.00 I JOHN WICK 2, premiéra

so 25. 2.
17.30 I I DVA JSOU RODINA, premiéra
20.00 I BÁBA Z LEDU, premiéra

ne 26. 2.
14.30 I PES RO(C)KU, bijásek
17.00 I MADAMA BUTTERFLY, Opera v Nadsklepí

po 27. 2.
17.30 I BÁBA Z LEDU, premiéra
20.00 I I DVA JSOU RODINA, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ANDĚL PÁNĚ 2
CZE 2016, 90 min, přístupné bez omezení, česky        
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho 
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela po-
noukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslou-
ženému uznání bude volná.

LEGO BATMAN FILM
USA 2017, 104 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se 
film „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenomé-
nem, se dočkal vlastního filmového dobrodruž-
ství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO 
Batman. Ale v Gothamu se chystají velké změny, 
a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě 
převzal Joker, Batman bude možná nucen pře-
hodnotit svůj pohled na svět.

DIVOKÉ VLNY 2
USA 2017, 85 min, přístupné bez omezení, dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené 
pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví 
čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zce-
la jistě mladý tučňák Cody, který se ve filmu 
Divoké vlny stal překvapivým šampionem v 
surfování a teď se vrací v nové animované ko-
medii Divoké vlny 2. A zase ve velkém stylu na 
prkně.

ZPÍVEJ
USA 2016, 110 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šan-
ci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. 
Všechno vsadí na velkolepou talentovou pě-
veckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Složení 
zvířecích soutěžících je pestré stejně jako jejich 
repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po 
Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života maz-
líčků tentokrát přináší příběh, který vám pohladí 
nejen duši, ale i uši.

PES RO(C)KU
USA 2016, 80 min, přístupné bez omezení, dabing
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou 
pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho 
vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela 
novým druhem – psem rockovým. Animovaná 
komedie Pes Ro©ku přinese velké rock´n ŕollové 
dobrodružství.

PREMIÉRA
ZAKLADATEL    
USA 2016, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním 
amerického snu. V roce 1954 dostal Ray Kroc 
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na vý-
robu mléčných šejků od bratrů McDonaldových, 
kteří provozovali restauraci s hamburgery v jižní 
Kalifornii. Toto neobvykle velké množství ho 
okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí 
osobně. Od tohoto momentu se začala psát histo-
rie obrovského impéria McDonald.

JACKIE
USA/CHIL 2016, 95 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Jedna z nejoblíbenějších hereček současnosti, Na-
talie Portman, hraje svou životní roli jako Jackie 
Kennedy. Film mapuje vyhrocené a náročné dny 
následující bezprostředně po atentátu na J. F. 
Kennedyho. Jeden z nejdiskutovanějších filmů 
konce 2016 slibuje pro Natalie Portman oscarovou 
vyhlídku.

PSÍ POSLÁNÍ
USA 2017, 100 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve 
musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného 
knižního bestselleru Bruce W. Camerona batočil 
Lasse Hallström, režisér filmů Čokoláda, Pravidla 
moštárny či Hačikó - příběh psa.

KRUHY
USA 2017, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Samara se vrací. Analogová éra videokazet je 
pryč, digitalizovaný svět jí nabízí úplně jiné 
možnosti. Pravidla přitom zůstávají stejná. Každý, 
kdo uvidí ono záhadné video, má sedm dní na to, 
aby uspořádal své poslední věci, protože osmý 
den už takového chudáka nečeká…

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA 2017, 121 min, nepřístupné pro děti do 15 let, Opera v Nadsklepí  | 26. 2.

Masopustní jarmark | 25. 2.

Ovčáček Čtveráček | 7. 2.

titulky
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako 
Christian Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti 
odstínech temnoty, druhé kapitole milostného 
příběhu, který vychází z celosvětového knižního 
fenoménu. Pokračování se dočká lehkého posunu 
žánru od od neobvyklé romance k romantickému 
thrilleru.

LEGO BATMAN FILM
USA 2017, 104 min, přístupné bez omezení, 
titulky/dabing

MÍSTO U MOŘE
USA 2016, 137 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Po smrti svého bratra zjišťuje Lee (C. Affleck), že 
jím byl ustanoven jako jediný opatrovník synovce 
Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání a 
naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-
by-the-Sea, aby zde pečoval o temperamentního 
šestnáctiletého Patricka. Je nucen vyrovnat se i se 
svou minulostí, která ho odloučila od manželky 
Randi (M. Williams) a od komunity, kde se narodil 
a dospíval.

T2 TRAINSPOTTING
GBR 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. 
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan 
McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Čekají tu na něj Spud, Sick Boy a 
Begbie. Očekávají ho i další staří známí: smutek, 
ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, 
touha, strach, výčitky, heroin a smrtelné nebez-
pečí.

ZLATO
USA 2016, 121 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Selhávající podnikatel Kenny Wells (Matthew Mc-
Conaughey) se v poslední zoufalé snaze o nalezení 
štěstí spojí s neblaze proslulým geologem Mi-
chaelem Acostou, aby mohli provést jejich gran-

diózní plán. Najít zlato hluboko v nezmapované 
části džungle v Indonésii. Založeno na skutečném 
příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral Corpo-
ration na počátku 90. let.

LÉK NA ŽIVOT
USA 2017, 146 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane 
od nadřízených úkol přivézt ze sanatoria pana 
Pembrokea, nepostradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Podle posledního odeslaného dopisu 
se pan Pembroke nechce z léčebny jen tak rychle 
vrátit. Její personál zde poskytuje vyčerpaným 
boháčům speciální očistnou léčbu. Ale zázračné 
procedury možná nejsou tak úplně běžné a pobyt 
zde až tak úplně dobrovolný…

JOHN WICK 2
USA 2017, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka 
v podání Keanu Reevese. Nedráždi hada bosou nohou.

BÁBA Z LEDU
CZE/SVK 2017, 106 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začí-
ná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna 
měnit svůj stereotypní život, který se doposud 
točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnou-
čat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, 
tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí 
na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že 
každý z hrdinů má nějaké tajemství.

I DVA JSOU RODINA
FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Bezstarostný život Samuela (Omar Sy) na fran-
couzské Riviéře naruší příchod jednorázového 
flirtu - Kristin, která mu oznámí, že má malou 
dceru. Tu mu vzápětí předá a uteče. Samuel vyráží 
do Londýna hledat Kristin, což se mu nepodaří. 
Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen 
milující, ale i hodně netradiční táta. Zničehonic se 
však před jejich dveřmi objeví Kristin...

problémy s bytem a Daniel se jí snaží pomoci, jak 
jen to jde. Obžaloba současného sociálního sys-
tému, kvůli kterému žijí lidé na hranici (a někteří 
pod ní) chudoby.  Snímek natočil Ken Loach a za-
slouženě si za něj odnesl Zlatou palmu z festivalu 
v Cannes.

MÍSTO U MOŘE
USA 2016, 137 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

MLČENÍ
MEX/USA 2016, 161 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století 
vydají hledat svého zmizelého učitele v tajemném 
a exotickém Japonsku, kde je jejich víra posta-
vená mimo zákon a jejich přítomnost zakázaná. 
Následuje oslňující a napínavá zkouška jejich vy-
trvalosti, víry a schopnosti přežít. Režisér Martin 
Scorsese na svém novém filmu pracoval přes dvě 
dekády.

PROCESTUJTE SVĚT V NADSKLEPÍ
Cyklus, který bude probíhat od února do dubna 
Vás zavede do celého světa pomocí cestovatel-
ských přednášek, výstav, filmů a třeba i japon-
ského divadla. Více na www.dk-kromeriz.cz/
svetvnadsklepi

BÁRA PEČEŇOVÁ: JAK SE VYVAROVAT PRŮŠVI-
HŮM PŘI CESTOVÁNÍ
Cestovatelský stand-up plný komických historek, 
u kterých se události zrovna dvakrát nepovedly. 
Bude to o napětí, smíchu, slzách, neuvěřitelných 
koncích, ponaučení a závěrem o velké chuti zase 
vycestovat. Jak i po sebevětších cestovatelských 
průšvizích mít chuť to opět zopakovat? Proč záleží 
na posledním momentu dovolené? Jaké krušné 
chvíle zažila Bára a jak z nich vybruslila? Zazní zá-
žitky ze Španělska, Filipín, Thajska, Francie, USA a 
vlastně z celého světa.

OPERA V NADSKLEPÍ: MADAMA BUTTERFLY
ITA 2016, 160 min, přístupné bez omezení, titulky
Poprvé v cyklu Opera v Nadsklepí navštívíme 
krásný amfiteátr ze 7. stol. př. n. l. v Taormině, 

PŘIDÁVÁME
VŠECHNO NEBO NIC
CZE 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky        
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihku-
pectví. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten 
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé 
krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, 
ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho 
pravého. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, On-
dřej Sokol…

SPOJENCI
USA 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1942 pracuje Max (Brad Pitt) jako spo-
jenecký špión. Jeho nový úkol ho přivede do Ca-
sablanky. Zde předstírá, že je manželem Marianne 
(Marion Cotillard), odbojářky, která je pro Maxe 
cenným zdrojem informací. Během nebezpečné 
hry se do sebe zamilují a rozhodnou se začít nový 
život v Anglii. Jenže potom Maxovi nadřízení za-
čnou Marianne podezřívat, že je dvojitá agentka a 
on dostane za úkol ji zabít…

ARTKINO
STRNADOVI
CZE 2017, 102 min, přístupné bez omezení, česky
Během 35 let společného soužití se odehraje 
mnohé: od chvil absolutního porozumění až po 
dramatické propady. A přesně takový život žijí 
i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav 
Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v 
rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou 
kamerou už od roku 1980. Její celovečerní doku-
mentární film na televizní filmy cyklu navazuje a 
ukazuje další překvapivé zvraty.

JÁ, DANIEL BLAKE
GBR/FRA 2016, 101 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Daniel Blake po infarktu nemůže pracovat, ale 
zároveň mu byrokratický kolotoč brání pobírat 
dávky. Svobodná matka Katie má pro změnu 

který je druhým největším starořeckým divadlem 
v Itálii. Okouzlí nás nejen prostředí, ale zejména 
nádherný tragický příběh nešťastné lásky gejši 
Cio-Cio-Sa, zvané Madama Butterfly.

pá 10. 2. – ne 12. 3.
Tradiční výstava sbírky letitých keřů kamélií, kte-
ré kvetou v  tento neobvyklý zimní čas. Letošní 
výstava představí prostředí plesů a připomene, 
že kamélie bývaly oblíbenou ozdobou plesových 
šatů u dam i pánů. Denně 9–16 hodin. Vstupné 
v rámci vstupného do Květné zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz, www.nczk.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

pá 10. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAV
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

so 11.2. I 11.00 a 14.00
PROMĚNY ODĚVŮ 1. POLOVINY 
19. STOLETÍ
Ukázka vývoje dobového oblékání, oblékání 
dámy, ukázka tance. Předvedou Biskupští manové 
z Kroměříže. 

ne 12. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

so 18. 2. I 11.00 a 14.00
UKÁZKA ARANŽOVÁNÍ
květinových výzdob na šaty a do vlasů. Předvede 
Jana Hrstková.

ne 19. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

pá 24. 2. I 19.00
KAMÉLIOVÝ PLES

so 25. 2. I 14.30
PROMÍTÁNÍ FILMU DÁMA 
S KAMÉLIEMI
(1936) s Gretou Garbo a Robertem Taylorem 
v hlavních rolích, v původním znění s titulky.

VÝSTAVA KAMÉLIE
KRÁLOVNA PLESOVÝCH KVĚTIN

so 25. 2. I 11.00 a 14.00
MASKY NA PLESE
Setkání s plesovými maskami ve sklenících Květné 
zahrady. Po celý den v podání Spolku pro zvelebení 
zemědělského výzkumnictví Kroměříž, krátké 
představení masek.

ne 26. 2 I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.



Knihovna Kroměřížska 
slaví 

Kroměříž si v  tomto roce připo-
míná 120 let od zahájení činnosti 
první veřejné knihovny ve měs-
tě.  „Oslavencem“ je Knihovna 
Kroměřížska, která si za tu dobu 
vybudovala pozici vzdělávacího, 
informačního, komunitního a kul-
turního centra sloužícího široké 
veřejnosti. Za svou práci již dvakrát 
získala státní cenu Knihovna roku 
v kategorii informační počin. V 
roce 2005 bylo oceněno vybudo-
vání Centra celoživotního učení, 
zaměřeného na nezaměstnané a 
zdravotně znevýhodněné, v roce 
2016 získala cenu za průkopnické 
prosazení biblioterapie v rámci 
preventivních programů na pod-
poru duševního zdraví a integrace 
osob se specifickými potřebami. 

VELMI STRUČNá HISTORIE
Veřejná knihovna v Kroměříži byla 
založena 17. 2. 1897 Muzejní a 
knihovní jednotou. Vznikla díky 
darům místních mecenášů. Síd-
lila v Jánské ulici v  domě č. 26. V 
roce 1920 byla knihovna předána 
městu a tvořila základ městské ve-
řejné knihovny. První desetiletí se 
knihovna nacházela v jedné míst-
nosti, později byla otevřena veřej-
ná čítárna. Válečná léta knihovně 
nepřinesla nic dobrého, řada knih 
musela být z fondu vyřazena, ve 

fondu se objevují německá propa-
gandistická díla, která jsou zase po 
válce vyřazena. Rozvíjet a rozrůstat 
se začala, byť pozvolna, až po roce 
1948 po stěhování do Kollárovy 
ulice. V  80. letech minulého sto-
letí se i uvažovalo o přestěhování 
knihovny do Octárny. Na skutečný 
přesun z Kollárovy ulice došlo však 
až po navrácení domu původní 
majitelce. Uvažovalo se o dvou 
nových místech, v roce 1995 se 
rozhodlo o jejím umístění do ne-
využívaného kina Slovan. 

V roce 1997 bylo kino přestavěno a 
kolaudováno pro potřeby knihov-
ny. Rekonstrukci zajišťoval tehdejší 
zřizovatel, Okresní národní výbor v 
Kroměříži. V roce 2002 byly jednot-
livé knihovny v okrese převedeny 
pod obce, od 1. ledna 2003 byla 
převedena i Knihovna Kroměříž-
ska pod město.  

VZDĚLáVACí CENTRUM
Knihovna je nejen komunitním 
centrem, ale i vzdělávacím. Bylo 
tomu tak vždy, byť profilace kniho-
ven jako vzdělávacích institucí za-
čala systematicky až v  90. letech. 
Knihovna Kroměřížska pořádala 
řadu seminářů, přednášek pro 
různé cílové skupiny. Od roku 
1994 se tu koná ve spolupráci s 
Klubem UNESCO cyklus Akademie 
III. věku. Kromě toho v  knihovně 
probíhají také přednášky dvoule-
tého programu realizovaného ve 

spolupráci s Univerzitou T. Bati ve 
Zlíně Univerzita III. věku, která na-
bízí programy pro seniory v rámci 
studia na VŠ. Kromě těchto pravi-
delných kurzů realizuje vzdělávání 
krátkodobé i jednorázové, např. 
přednášky pro různé cílové skupi-
ny. V roce 2000 vzniklo v knihovně 
Informační centrum UNESCO, kte-
ré poskytovalo i shromažďovalo 
informace o památkách UNESCO 
v ČR a také o přidružených školách 
UNESCO. Tato činnost byla ukon-
čena v roce 2003. 

KNIHOVNA DNES
Knihovny zkrátka již dávno „pou-
ze“ nepůjčují knihy, časopisy, CD 
a neposkytují přístup k internetu, 
informacím z placených databází 
a reprografickým službám. Sna-
ží se reagovat na potřeby svých 
uživatelů a jejich nabídka služeb 
každým rokem narůstá. Patří sem 
např. box na vracení knih umístě-
ný u hlavního vchodu do knihov-
ny, do nějž mohou čtenáři bez 
obav vracet knihy v době, kdy je 
knihovna zavřena. Knihovna půj-
čuje např. tablety, které obsahují 
i volně šiřitelné knihy, nabízí mož-
nost půjčení elektronických knih, 
audioknih, filmů na DVD, spole-
čenských her, tematických kufříků 
pro děti a jejich rodiče. 

POKROČILé TECHNOLOgIE
Ke konci loňského roku byl 
v  Knihovně Kroměřížska zave-
den platební terminál a došlo k 
výměně klasických průkazek za 
čipové karty. Knihovna také spus-
tila nové webové stránky, které 
svou zjednodušenou strukturou 
a vyšší přehlednosti usnadňují 
uživatelům vyhledávání toho, co 
je zajímá. V létě 2016 se zaměst-
nanci knihovny vrhli do nového 
projektu, kterým bylo zavedení 
RFID technologie, což usnadňuje 
půjčování a vracení knih, v bu-
doucnu si budou moci uživatelé 
sami knihy půjčovat na tzv. Self-
Checku.                                            (kk)
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města Kroměříže  

so 18. 2.
14.30 I ZPÍVEJ 3D, bijásek
17.30 I ZLATO, premiéra
20.00 I T2 TRAINSPOTTING, premiéra

ne 19. 2.
14.30 I ZPÍVEJ 2D, bijásek
17.00 I ZLATO, premiéra
19.15 I LÉK NA ŽIVOT, premiéra

po 20. 2.
18.00 I BÁRA PEČEŇOVÁ: JAK SE
VYVAROVAT PRŮŠVIHŮM PŘI
CESTOVÁNÍ, cestovatelský stand-up

st 22. 2.
17.00 I MLČENÍ, artkino
20.00 I LÉK NA ŽIVOT, premiéra

čt 23. 2.
20.00 I JOHN WICK 2, premiéra

pá 24. 2.
17.30 I BÁBA Z LEDU, premiéra
20.00 I JOHN WICK 2, premiéra

so 25. 2.
17.30 I I DVA JSOU RODINA, premiéra
20.00 I BÁBA Z LEDU, premiéra

ne 26. 2.
14.30 I PES RO(C)KU, bijásek
17.00 I MADAMA BUTTERFLY, Opera v Nadsklepí

po 27. 2.
17.30 I BÁBA Z LEDU, premiéra
20.00 I I DVA JSOU RODINA, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ANDĚL PÁNĚ 2
CZE 2016, 90 min, přístupné bez omezení, česky        
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho 
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela po-
noukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslou-
ženému uznání bude volná.

LEGO BATMAN FILM
USA 2017, 104 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se 
film „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenomé-
nem, se dočkal vlastního filmového dobrodruž-
ství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO 
Batman. Ale v Gothamu se chystají velké změny, 
a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě 
převzal Joker, Batman bude možná nucen pře-
hodnotit svůj pohled na svět.

DIVOKÉ VLNY 2
USA 2017, 85 min, přístupné bez omezení, dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené 
pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví 
čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zce-
la jistě mladý tučňák Cody, který se ve filmu 
Divoké vlny stal překvapivým šampionem v 
surfování a teď se vrací v nové animované ko-
medii Divoké vlny 2. A zase ve velkém stylu na 
prkně.

ZPÍVEJ
USA 2016, 110 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šan-
ci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. 
Všechno vsadí na velkolepou talentovou pě-
veckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Složení 
zvířecích soutěžících je pestré stejně jako jejich 
repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po 
Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života maz-
líčků tentokrát přináší příběh, který vám pohladí 
nejen duši, ale i uši.

PES RO(C)KU
USA 2016, 80 min, přístupné bez omezení, dabing
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou 
pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho 
vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela 
novým druhem – psem rockovým. Animovaná 
komedie Pes Ro©ku přinese velké rock´n ŕollové 
dobrodružství.

PREMIÉRA
ZAKLADATEL    
USA 2016, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním 
amerického snu. V roce 1954 dostal Ray Kroc 
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na vý-
robu mléčných šejků od bratrů McDonaldových, 
kteří provozovali restauraci s hamburgery v jižní 
Kalifornii. Toto neobvykle velké množství ho 
okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí 
osobně. Od tohoto momentu se začala psát histo-
rie obrovského impéria McDonald.

JACKIE
USA/CHIL 2016, 95 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Jedna z nejoblíbenějších hereček současnosti, Na-
talie Portman, hraje svou životní roli jako Jackie 
Kennedy. Film mapuje vyhrocené a náročné dny 
následující bezprostředně po atentátu na J. F. 
Kennedyho. Jeden z nejdiskutovanějších filmů 
konce 2016 slibuje pro Natalie Portman oscarovou 
vyhlídku.

PSÍ POSLÁNÍ
USA 2017, 100 min, přístupné bez omezení, da-
bing    
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve 
musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného 
knižního bestselleru Bruce W. Camerona batočil 
Lasse Hallström, režisér filmů Čokoláda, Pravidla 
moštárny či Hačikó - příběh psa.

KRUHY
USA 2017, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Samara se vrací. Analogová éra videokazet je 
pryč, digitalizovaný svět jí nabízí úplně jiné 
možnosti. Pravidla přitom zůstávají stejná. Každý, 
kdo uvidí ono záhadné video, má sedm dní na to, 
aby uspořádal své poslední věci, protože osmý 
den už takového chudáka nečeká…

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA 2017, 121 min, nepřístupné pro děti do 15 let, Opera v Nadsklepí  | 26. 2.

Masopustní jarmark | 25. 2.

Ovčáček Čtveráček | 7. 2.

titulky
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako 
Christian Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti 
odstínech temnoty, druhé kapitole milostného 
příběhu, který vychází z celosvětového knižního 
fenoménu. Pokračování se dočká lehkého posunu 
žánru od od neobvyklé romance k romantickému 
thrilleru.

LEGO BATMAN FILM
USA 2017, 104 min, přístupné bez omezení, 
titulky/dabing

MÍSTO U MOŘE
USA 2016, 137 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Po smrti svého bratra zjišťuje Lee (C. Affleck), že 
jím byl ustanoven jako jediný opatrovník synovce 
Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání a 
naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-
by-the-Sea, aby zde pečoval o temperamentního 
šestnáctiletého Patricka. Je nucen vyrovnat se i se 
svou minulostí, která ho odloučila od manželky 
Randi (M. Williams) a od komunity, kde se narodil 
a dospíval.

T2 TRAINSPOTTING
GBR 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. 
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan 
McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Čekají tu na něj Spud, Sick Boy a 
Begbie. Očekávají ho i další staří známí: smutek, 
ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, 
touha, strach, výčitky, heroin a smrtelné nebez-
pečí.

ZLATO
USA 2016, 121 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Selhávající podnikatel Kenny Wells (Matthew Mc-
Conaughey) se v poslední zoufalé snaze o nalezení 
štěstí spojí s neblaze proslulým geologem Mi-
chaelem Acostou, aby mohli provést jejich gran-

diózní plán. Najít zlato hluboko v nezmapované 
části džungle v Indonésii. Založeno na skutečném 
příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral Corpo-
ration na počátku 90. let.

LÉK NA ŽIVOT
USA 2017, 146 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane 
od nadřízených úkol přivézt ze sanatoria pana 
Pembrokea, nepostradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Podle posledního odeslaného dopisu 
se pan Pembroke nechce z léčebny jen tak rychle 
vrátit. Její personál zde poskytuje vyčerpaným 
boháčům speciální očistnou léčbu. Ale zázračné 
procedury možná nejsou tak úplně běžné a pobyt 
zde až tak úplně dobrovolný…

JOHN WICK 2
USA 2017, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka 
v podání Keanu Reevese. Nedráždi hada bosou nohou.

BÁBA Z LEDU
CZE/SVK 2017, 106 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začí-
ná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna 
měnit svůj stereotypní život, který se doposud 
točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnou-
čat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, 
tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí 
na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že 
každý z hrdinů má nějaké tajemství.

I DVA JSOU RODINA
FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Bezstarostný život Samuela (Omar Sy) na fran-
couzské Riviéře naruší příchod jednorázového 
flirtu - Kristin, která mu oznámí, že má malou 
dceru. Tu mu vzápětí předá a uteče. Samuel vyráží 
do Londýna hledat Kristin, což se mu nepodaří. 
Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen 
milující, ale i hodně netradiční táta. Zničehonic se 
však před jejich dveřmi objeví Kristin...

problémy s bytem a Daniel se jí snaží pomoci, jak 
jen to jde. Obžaloba současného sociálního sys-
tému, kvůli kterému žijí lidé na hranici (a někteří 
pod ní) chudoby.  Snímek natočil Ken Loach a za-
slouženě si za něj odnesl Zlatou palmu z festivalu 
v Cannes.

MÍSTO U MOŘE
USA 2016, 137 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

MLČENÍ
MEX/USA 2016, 161 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století 
vydají hledat svého zmizelého učitele v tajemném 
a exotickém Japonsku, kde je jejich víra posta-
vená mimo zákon a jejich přítomnost zakázaná. 
Následuje oslňující a napínavá zkouška jejich vy-
trvalosti, víry a schopnosti přežít. Režisér Martin 
Scorsese na svém novém filmu pracoval přes dvě 
dekády.

PROCESTUJTE SVĚT V NADSKLEPÍ
Cyklus, který bude probíhat od února do dubna 
Vás zavede do celého světa pomocí cestovatel-
ských přednášek, výstav, filmů a třeba i japon-
ského divadla. Více na www.dk-kromeriz.cz/
svetvnadsklepi

BÁRA PEČEŇOVÁ: JAK SE VYVAROVAT PRŮŠVI-
HŮM PŘI CESTOVÁNÍ
Cestovatelský stand-up plný komických historek, 
u kterých se události zrovna dvakrát nepovedly. 
Bude to o napětí, smíchu, slzách, neuvěřitelných 
koncích, ponaučení a závěrem o velké chuti zase 
vycestovat. Jak i po sebevětších cestovatelských 
průšvizích mít chuť to opět zopakovat? Proč záleží 
na posledním momentu dovolené? Jaké krušné 
chvíle zažila Bára a jak z nich vybruslila? Zazní zá-
žitky ze Španělska, Filipín, Thajska, Francie, USA a 
vlastně z celého světa.

OPERA V NADSKLEPÍ: MADAMA BUTTERFLY
ITA 2016, 160 min, přístupné bez omezení, titulky
Poprvé v cyklu Opera v Nadsklepí navštívíme 
krásný amfiteátr ze 7. stol. př. n. l. v Taormině, 

PŘIDÁVÁME
VŠECHNO NEBO NIC
CZE 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky        
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihku-
pectví. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten 
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé 
krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, 
ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho 
pravého. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, On-
dřej Sokol…

SPOJENCI
USA 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1942 pracuje Max (Brad Pitt) jako spo-
jenecký špión. Jeho nový úkol ho přivede do Ca-
sablanky. Zde předstírá, že je manželem Marianne 
(Marion Cotillard), odbojářky, která je pro Maxe 
cenným zdrojem informací. Během nebezpečné 
hry se do sebe zamilují a rozhodnou se začít nový 
život v Anglii. Jenže potom Maxovi nadřízení za-
čnou Marianne podezřívat, že je dvojitá agentka a 
on dostane za úkol ji zabít…

ARTKINO
STRNADOVI
CZE 2017, 102 min, přístupné bez omezení, česky
Během 35 let společného soužití se odehraje 
mnohé: od chvil absolutního porozumění až po 
dramatické propady. A přesně takový život žijí 
i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav 
Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v 
rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou 
kamerou už od roku 1980. Její celovečerní doku-
mentární film na televizní filmy cyklu navazuje a 
ukazuje další překvapivé zvraty.

JÁ, DANIEL BLAKE
GBR/FRA 2016, 101 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Daniel Blake po infarktu nemůže pracovat, ale 
zároveň mu byrokratický kolotoč brání pobírat 
dávky. Svobodná matka Katie má pro změnu 

který je druhým největším starořeckým divadlem 
v Itálii. Okouzlí nás nejen prostředí, ale zejména 
nádherný tragický příběh nešťastné lásky gejši 
Cio-Cio-Sa, zvané Madama Butterfly.

pá 10. 2. – ne 12. 3.
Tradiční výstava sbírky letitých keřů kamélií, kte-
ré kvetou v  tento neobvyklý zimní čas. Letošní 
výstava představí prostředí plesů a připomene, 
že kamélie bývaly oblíbenou ozdobou plesových 
šatů u dam i pánů. Denně 9–16 hodin. Vstupné 
v rámci vstupného do Květné zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz, www.nczk.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

pá 10. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAV
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

so 11.2. I 11.00 a 14.00
PROMĚNY ODĚVŮ 1. POLOVINY 
19. STOLETÍ
Ukázka vývoje dobového oblékání, oblékání 
dámy, ukázka tance. Předvedou Biskupští manové 
z Kroměříže. 

ne 12. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

so 18. 2. I 11.00 a 14.00
UKÁZKA ARANŽOVÁNÍ
květinových výzdob na šaty a do vlasů. Předvede 
Jana Hrstková.

ne 19. 2. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

pá 24. 2. I 19.00
KAMÉLIOVÝ PLES

so 25. 2. I 14.30
PROMÍTÁNÍ FILMU DÁMA 
S KAMÉLIEMI
(1936) s Gretou Garbo a Robertem Taylorem 
v hlavních rolích, v původním znění s titulky.

VÝSTAVA KAMÉLIE
KRÁLOVNA PLESOVÝCH KVĚTIN

so 25. 2. I 11.00 a 14.00
MASKY NA PLESE
Setkání s plesovými maskami ve sklenících Květné 
zahrady. Po celý den v podání Spolku pro zvelebení 
zemědělského výzkumnictví Kroměříž, krátké 
představení masek.

ne 26. 2 I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY
Kamélie královna plesových květin. Provází Lenka 
Křesadlová.

Co možná nevíte, a mohlo 
by se vám hodit...

* V Knihovně Kroměřížska má své 
sídlo Informační středisko Europe 
Direct, které je spojnicí mezi ob-
čany a institucemi Evropské unie. 
Zodpovídá dotazy týkající se po-
bytu, práce a studia v zemích EU. 
Poskytuje základní poradenství ke 
strukturálním fondům a legisla-
tivě Evropské unie, nabízí tištěné 
materiály k daným tématům a 
organizuje přednášky, semináře a 
výstavy.

* Knihovna patří k nově zřízeným 
centrům cizojazyčné literatury, 
která určilo ministerstvo kultury a 
v každém kraji zřídilo čtyři. Nabíd-
ku knih v cizím jazyce zabezpečuje 
Moravská zemská knihovna v Brně 
prostřednictvím státních dotací. I 
díky tomu se nabídka cizojazyčné 
literatury velmi rozšířila.

* O provoz jedné z technických 
památek města Kroměříže, pro-
tiatomového krytu, se také stará 
Knihovna Kroměřížska. Kryt se na-
chází ve sklepě budovy knihovny, 
má třicet místností a kdysi sloužil 
štábu civilní obrany.

* Knihovna má na starost, což 
zřejmě mnozí netuší, i Turistické 
informační centrum, které je jejím 
detašovaným pracovištěm a které 
ročně navštíví více než šedesát ti-
síc návštěvníků.

Co říkají čísla?

* za posledních 20 let (1996–2016) 
přišlo do knihovny celkem 
2 449 391 návštěvníků

* v  letech 1996-2016 bylo zapůj-
čeno 7 624 143 knihovních jedno-
tek (knih, novin, časopisů, CD…)

* za posledních 17 let pracovníci 
knihovny vyřídili 56 170 rezervací 
knih

Perličky z knihovny

Přepracovaná maminka žádá 
knihovnici: „Chci vrátit Matýska 
a Kubíka prodloužit.“

„Dobrý den, máte nějakou knížku, 
která začíná na stu?“

Vděčná na „pobavení“ je Dosto-
jevského kniha Idiot... 
Čtenářka oznamuje: „Idiota jsem 
nechala doma.“
Knihovnice se ptá čtenářky: „Idi-
ota máte ještě doma, že?“

„Já jen vrátím knížky a jdu do čis-
tírny,“ hlásí pán mířící do čítárny…



ZAJíMAVOSTI

12

2  2017

Únor je tu a s ním přichází velmi oblíbený 
svátek sv. Valentýna. Brzy jej bude násle-
dovat i Masopust, který letos připadá na 
konec měsíce. Přečtěte si tipy, jak si toto 
období, i přes zimu, užít.

SVáTEK SVATéHO VALENTÝNA můžete 
oslavit třeba romantickou večeří v  některé 
z kroměřížských restaurací. 

Restaurace Radniční sklípek podává valen-
týnské menu od 10. do 19. února. Ochutnat 
můžete šlehaný kroměřížský sýr s  řeřichou, 
filet halibuta s  omáčkou z  pečených citrusů, 
dančí hřbet s hruškami a redukcí z portského 
vína a příjemnou večeři zakončíte kávovým 
créme brulée s  cibulovo-vanilkovým pyré 
a čokoládovou zmrzlinou. K  menu můžete 
ochutnat také arcibiskupská zámecká vína. 

V  hotelu La Fresca si na Valentýna můžete 
pochutnat na kachní paštice s  granátovým 
jablkem, polévce z  pečených paprik, peče-
ném filetu z  lososa, špikované vepřové pa-
nence se sušenými rajčaty a hříbkovou omáč-
kou a na malinovém cheesecake. 
Hotel a restaurace Excellent připraví slav-
nostní menu od 10. do 14. února. Valentýn-
skou večeři zahájíte skleničkou sektu, ná-
sledovat bude játrová paštička s  mandlemi 
či marinovaná červená řepa s  kozím sýrem. 
Hlavní chod tvoří mix mas a zeleniny na grilu 
s omáčkou ze zeleného pepře nebo špenáto-
vé tagliolini se sušenými rajčaty. Je libo de-
zert? Pak si nenechte ujít palačinku s malino-
vým přelivem či domácí panna cottu.

Na sobotu 11. února si Muzeum Kroměříž-
ska připravilo tvořivou dílnu pro malé i velké. 
Vyrobit si můžete ozdobné rámečky, závěsy, 
zápichy a další milé drobnosti pro vaše blízké, 
a to vše s kouskem valentýnské zamilovanosti. 
Knihovna Kroměřížska si i letos připravi-
la tradiční Zamilovanou knihovnu, která se 
bude konat od 13. do 18. února v  oddělení 
pro dospělé. Těšit se můžete na výstavu mi-
lostné literatury k svátku sv. Valentýna. Úterý 
14. února si zpestříte půjčování knih plněním 
úkolů a výtvarnou dílničkou v  oddělení pro 
děti od 13 do 17 hodin. 

MASOPUST letos připadá na sobotu 25. úno-
ra a v Kroměříži jej můžete strávit na Hanác-
kém náměstí, kde se bude od 9 do 18 hodin 
konat Masopustní jarmark. K  ochutnání tu 
bude spousta dobrot a různých pochutin, 
k poslechu bude hrát cimbálová muzika. Chy-
bět nebude ani tradiční průvod masopust-
ních maškar, který bude vycházet od Středis-
ka volného času Šipka (to jej tradičně pořádá) 
v  9 hodin. Přijďte a zažijte Masopustní jar-
mark s  pravou moravskou zabijačkou a koš-
tem vín! Nabídku valentýnských a ma-
sopustních programů najdete také na 
stránkách www.kromeriz.eu                                                (lr)

Valentýnská a masopustní 
nabídka v Kroměříži

Celoročně, tedy i v  zimním obdo-
bí, probíhá na hvězdárně v Kromě-
říži pozorování pro veřejnost ve ve-
černích hodinách. Zaměřeno je na 
sledování zajímavých objektů da-
lekého vesmíru (galaxií, mlhovin, 
hvězdokup), které jsou v daném 
období roku pozorovatelné. Ide-
álním doplňkem je pak sledování 
planet Sluneční soustavy (převáž-
ně Venuše, Marsu, Jupitera a Sa-
turnu) podle aktuální viditelnosti 
těchto objektů. 
Pozorování pro veřejnost je v ob-
dobí od června do září pravidelně 
organizováno vždy ve čtvrtek ve 
večerních hodinách. Je však mož-
né si dohodnout individuální ter-
mín pozorování podle aktuální-
ho stavu počasí (na telefonu 732 
805 921 s Ing. Koukalem), a to i od 
října do května. Veškeré výjimeč-
né úkazy, jako zatmění Měsíce 

a Slunce, tranzity planet Venuše 
a Merkuru přes kotouč Slunce a 
také období viditelnosti jasných 
komet dávají příležitost pro spe-
ciální pozorování, jejichž termíny 
jsou předem zveřejňovány na 
facebooku kroměřížské hvězdár-
ny. Mimo tyto aktivity je možné 
realizovat výjezdní pozorování 
s technikou, například pro školy 
v přírodě nebo tábory. Odborné 
pozorování je primárně zaměřeno 
na výzkum meteorů, odloučené 
stanice pro jejich pozorování vi-
deotechnikou jsou umístěny na-
příklad na stanici ČHMÚ na kótě 
Maruška v Hostýnských vrších 
nebo na Bílém Kříži. Spektrosko-
pie meteorů pak probíhá v úzké 
spolupráci s hvězdárnou Valašské 
Meziříčí a Ústavem fyzikální che-
mie J. Heyrovského AV ČR v Praze.
                                                      (kouk)

Největší astronomické omyly
Zajímavá přednáška na téma Největší astronomické omyly proběh-
ne ve čtvrtek 2. března od 18 hodin v Domě kultury. Povídání se 
Sylvií Gorkovou z valašskomeziříčské hvězdárny se bude točit kolem 
kanálů na Marsu, Měsíčního moře, geocentrismu, Hvězdě smrti, pla-
netě Vulkán a spoustě dalších. Bude k  nim patřit i planeta Devět? 
Přednáška bude hlavně o tom, že cesty k poznání jsou poznamená-
ny celou řadou omylů. Ty nám ukazují, že o vesmíru víme stále velmi 
málo. A protože Dům kultury v Kroměříži plánuje pro tento rok celý 
cyklus přednášek, je určitě nač se těšit… Třeba na témata Hledání 
nové Země – exoplanety, Proč mimozemšťané mlčí, Kdy a proč pa-
dají hvězdy atd.                                                                                                 (rr)

Hvězdy je možné v Kroměříži 
pozorovat po celý rok



Naše další putování vede do ulic 
Kovářská a Prusinovského, které 
se nacházejí v historickém centru 
města. Obě ulice spojuje repre-
zentativní budova radnice stojící 
na rohu Velkého náměstí. Pojďme 
se podívat na to, jak tyto ulice 
vypadaly v časech dávno minulých 
i nedávných.

Kovářská ulice
Jedna z nejznámějších kro-
měřížských ulic v minulosti spo-
jovala Velké náměstí s jednou ze 
tří městských bran – Kovářskou. 
Ačkoliv jsme se o Kovářské bráně 
mnohé dozvěděli v minulých 
číslech zpravodaje, pro připome-
nutí: jednalo se o hlavní a nejlépe 
opevněnou městskou bránu, do 
které ústily cesty od Brna a Olo-
mouce. Málokdo ví, že její nejstarší 
součástí byla gotická hranolová 
věž s portálem ze 14. až 15. sto-
letí, jež byla v 16. století rozšířena 
o rozměrnou baštu s další prů-
jezdnou věží. Název dostala podle 
předměstí, které se nacházelo za 
městskou branou. Na tomto místě 
byly z bezpečnostních důvodů 
umístěny kovářské a hrnčířské 
výhně, aby otevřený oheň neohro-
zil vnitřní město. Kovářská ulice 
(něm. Schmiedgasse) si svůj název 
ponechala téměř po celá staletí. 
Pouze v letech 1935-1942 byla 
přejmenována na Jiráskovu ulici 
(Jirásek-Gasse). V 17. století byly 
po obou stranách Kovářské brány, 
na níž navazovaly městské hradby, 
přistavěny domy. Směrem k Jánské 
ulici to byl městský špitál, u kterého 
vedla ulička spojující obě ulice. Na 
opačné straně spojovala Kovář-
skou ulici s dnešním Riegrovým 

náměstí úzká ulička mezi domy. 
V Kovářské ulici se vždy nacháze-
ly jen měšťanské domy, přičemž 
každému z nich bychom mohli 
věnovat nové číslo zpravodaje. Za-
jímavým je například domovní blok 
mezi Kovářskou ulicí a Riegrovým 
náměstím ze 17. století s neoklasi-
cistní úpravou, který má v západ-
ním zakončení podobu klínu a je 
vybaven dvěmi odlišnými fasáda-
mi. Jiným příkladem je nenápadný 
dům s gotickým jádrem, v jehož 
přízemní části jsou nástěnné mal-
by zlatníků a hodinářů z roku 1920. 
Zcela odlišnou ukázkou je „Sever-
ka“, původně Dům zeleniny, jehož 
necitlivá stavba byla realizována v 
80. letech minulého století. Nelze 
opominout ani „Dům u Kubesa“, 
jehož majitelé byli jediným rodem, 
který držel měšťanský dům přes 
sto let. Ondřej Kubes zde provo-
zoval železářství již v 19. století, 
avšak rodinnou tradici přeruši-
lo znárodnění v roce 1948.  Na 
rozhraní Kovářské ulice a Velkého 
náměstí se nachází měšťanský 
dům z 15. století, který prodělal 
barokní přestavbu v roce 1662. 
Kromě umělecko-historického 
významu je dům zajímavý díky 
tomu, že v něm od roku 1938 žil 
historik, archivář a čestný občas 
města Kroměříže František Václav 
Peřinka. Jeho mimořádný význam 
a odkaz připomíná pamětní des-
ka umístěná na stěně domu. Na 
druhé straně se nachází radnice, 
o níž jsme také četli v minulých 
číslech. K zajímavostem patří, že se 
v budově radnice nacházely kro-
mě úřadu a archivu také kupecké 
krámy a obchody. V 17. století zde 
sídlili například kramáři, mydláři, 
ševci, kožešníci, hrnčíři či pekaři. 

Obchodní charakter radničního 
přízemí byl patrný ještě v první 
polovině 20. století, kdy zde pro-
vozoval své knihkupectví Vilém 
Povondra.

Prusinovského ulice
Ulice Prusinovského nese svůj 
název již více než 100 let. Výjim-
kou bylo pouze období 2. světové 
války, kdy byla německými úřady 
přejmenována na ulici Rad-
niční (něm. Rathaus-Gasse). Své 
současné pojmenování dostala 
po Vilému Prusinovském z Vícko-
va, olomouckém biskupovi z let 
1565-1572, který pro kroměřížské 
měšťany vydal řád na vaření a 
čepování piva. Pivovarnictví mělo 
v Kroměříži dlouho tradici, proto 
není divu, že před přejmenováním 
na Prusinovského nesla ulice 
název Pivovarská. Původně se 
jednalo o slepou ulici vedoucí z 
Riegrova náměstí, jež byla rozšíře-
na až v 17. století. O století dříve 
se v ulici nacházelo osm „náklad-
nických“ domů, ve kterých se 
pivo vařilo a čepovalo. Postupem 
času však vaření piva v těchto do-
mech ustávalo a byl vybudován 
společný právovárečný měšťanský 
pivovar vedle radnice. Po dobytí 
města a následném požáru roku 
1643 byla budova radnice s pivo-
varem opravena, přičemž celé 
prostranství tvořilo až po dům 
na Riegrově náměstí jeden rad-
niční komplex. Není náhodou, 
že od roku 1644 se již setkáme 
s označením „Pivovarská ulice“. 
Další skutečností, jež byla s Prusi-
novského ulicí v minulosti spoje-
na, byla přítomnost kroměřížských 
řezníků. Jejich masné krámy, tedy 
obchody s masem, byly umístěny 
přímo naproti pivovaru. Zde stály 
až do 19. století, kdy se začala ulice 
postupně proměňovat. Součas-
nou podobu však Prusinovského 
ulice získala až ve 20. století. V 
současnosti se v ulici nachází celá 
řada obchodů se službami, úřady 
(část budovy pozemkového úřa-
du a ÚZSVM), Klub Starý pivovar 
se stálou Expozicí Karla Kryla, Tu-
ristické informační centrum Kro-
měříž a především Městský úřad 
Kroměříž sídlící v budově radnice, 
jež uzavírá dnešní putování.

Poznámka: čerpáno z odborné li-
teratury (F. V. Peřinka, M. Mercová, 
M. Perůtka)

Mgr. David Sobek
MZA Brno – SOkA Kroměříž

CO VíTE O KROMĚŘíŽI

KNIŽNí NOVINKY

Cyril Höschl: České kružítko
Kniha přináší další dvě stovky krát-
kých sloupků Cyrila Höschla z let 
2011 až 2015, které mají zároveň 
komentující a výkladový charakter 
a vznikaly jako odpovědi na otázky 
čtenářů časopisu Reflex. 
Autor jako zkušený pedagog nabízí 
nadhled i humor a nezapře profesi 
psychiatra, který pomůže a mnohdy 
i pohladí po duši.

John B. Arden, Ph.D.: Zlepšování 
paměti pro (ne)chápavé

Procvičte a osvěžte si paměť – 
doma v práci, prostě všude! Uvnitř 
knihy najdete a pochopíte, jak fun-
guje mozek, naučíte se používat 
paměťové pomůcky. Zjistíte, co 
(ne)dělat, abyste si lépe pamatovali 
a nezapomínali. Objevíte spoustu 
krátkých cvičení a tipů, které můžete 
provádět každý den a zlepšovat tím 
svou schopnost pamatovat si.

www.knihkm.cz
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PŘíBĚHY 
KROMĚŘíŽSKÝCH ULIC II.

Vážení čtenáři,
v našem putování nejznámějšími a 
nejvýznamnějšími kroměřížskými 
ulicemi se ani tentokrát příliš ne-
vzdalujeme od Velkého náměstí. 
Pokračujeme totiž popisem zají-
mavostí v  ulicích Prusinovského a 
Kovářská. 
Na otázku z minulého vydání zpra-
vodaje odpověděli všichni účastní-
ci soutěže správně, a to že Pilařova 
ulice se jmenuje po rektorovi kro-
měřížské piaristické koleje Adolfu 
Pilařovi. Vylosovanými výherci ten-
tokrát jsou:

Jiří Jablunka
Bedřich Kurfürst
Věra Čecháková

Úkol č. 2
   Jakou živnost provozovala 

rodina Kubesů v měšťan-
ském domě v Kovářské ulici 

v 19. a 20. století?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. února na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Vernisáž v Centru pro 
rodinu Kroměříž 
se vydařila
Vernisáž výtvarné soutěže dětských 
prací s tématem Vánoce v naší rodině 
se konala v Centru pro rodinu v Kro-
měříži 3. ledna. V předvánočním ob-
dobí měly děti možnost nakreslit libo-
volnou technikou, jak se jejich rodina 
připravuje na vánoční svátky. V sou-
těži se sešlo téměř 120 prací z 10 ma-
teřských a základních škol. Komise ne-
měla snadný úkol s výběrem vítězných 
dílek, protože obrázky byly opravdu 
velmi vydařené, oceněno bylo celkem 

17 výtvarných děl. Malé i větší „malíře“ 
doprovodili na vernisáž s vyhlášením 
výsledků rodiče, sourozenci i praro-
diče či paní učitelky. Zazpívali jsme si 
vánoční koledu, ochutnali cukroví a 
děti dostaly diplom a knihu. Vítězové 
jednotlivých kategorií jsou zveřejněni 
na webových stránkách: http://www.
cpr-kromeriz.cz. Centrum pro rodinu 
Kroměříž je pro veřejnost otevřené bě-
hem návštěvních hodin každé pondělí 
(16–17.30 h), čtvrtek (14–17 h) a pří-
padně i jinak po předchozí domluvě. 
Srdečně zveme a těšíme se na setkání.          

Mgr. Markéta Matlochová,
                                                        CPR Kroměříž

DOPISY ČTENáŘů
Mikulášský odběr krve 
s nadílkou v transfuzní 
stanici v Kroměříži 
Rada Klubu dárců krve Kroměříž 
připravila pro dárce, kteří na trans-
fuzní a hematologické oddělení 
Kroměřížské nemocnice, a. s. zavítali 
začátkem prosince, čertovské pře-
kvapení. Čekala tu na ně mikulášská 
nadílka. Samozřejmě nechyběli čert, 
Mikuláš ani anděl, kteří se také za-
řadili mezi dárce. A tak kroměřížská 
transfuzní stanice zřejmě jako jediná 
odebírala krev přímo Mikuláši, čertu 
a jejich přátelům. Zdravotní sestry 
jsou tu šikovné, zvládnou vše. Jako 
poděkování za svou práci dostaly 
také ony a jejich nadřízené primářka 
MUDr. Z. Hřebačková a MUDr. E. Zlá-

malová malý dárek. Bezpříspěvkové 
dárce krve přišel při této příležitosti 
podpořit i místostarosta Kroměříže 
Pavel Motyčka. Naše kroměřížská 
nemocnice nemá problém s nedo-
statkem krve, a to především právě 
díky široké základně dárců. Mezi ně 
se chtějí připojit mimo jiné kroměříž-
ští hokejisté, kteří chtějí  být zapsáni 
také do registru dárců kostní dřeně. 
Velké díky patří jim i všem ostatním, 
kteří se rozhodli dávat tekutinu za-
chraňující životy.
                               Klub dárců krve Kroměříž

Přemýšlíte nad tím, že domů přive-
dete nového čtyřnohého kamará-
da? Pak je tu možnost pořídit si psa 
z útulku. Uděláte dobrý skutek, bu-
dete mít jistotu, že zvířátko je zdra-
vé a s jeho výchovou vám v případě 
zájmu poradí ošetřovatelé z Čápky.
Tentokrát bychom vás chtěli sezná-
mit se psem jménem Stoupa. Pobý-
vá v útulku od loňského listopadu, 
nalezený byl v Hulíně. Je to pes, 
kříženec, kterému jsou tři roky a váží 
19 kilogramů. Stoupa je kamarád-
ský, bude z něho super psí parťák, 
určitě by se mu líbil nějaký psí sport, 
kde by si mohl hrát s páníčkem, je 
mladý a ještě spoustu věcí by se 
mohl naučit. Je temperamentní, 
vhodný nejlépe na dvorek nebo za-
hradu. Bude si rozumět také s dětmi. 
Seznámit se s ním můžete třeba při 
návštěvě útulku, nebo ho zpočátku 
můžete vzít jen na procházku…

 
 

Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553 

Stoupa

Kompletní nabídka psů na: 
www.utulekkromeriz.cz 
www.facebook.com/utulekkromeriz 
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz
Návštěvní hodiny: 
pondělí - sobota   14 - 17 
neděle - svátky     14 - 16

Kroměřížský Spolek seniorů
Jsme historicky nejstarším uskupením vyvíjejí-
cím a rozvíjejícím v současné době svou činnost 
v rámci Klubu seniorů. Není důležité zabývat se 
historií našeho spolku, která je za 45 let jeho 
působení nesmírně bohatá a cenná. Mnohem 
důležitější je představit současnost. 

Členové Spolku seniorů se schází pravidelně kaž-
dé pondělí a čtvrtek vždy od 14. do 16. hodiny 
v prostorách seniorského klubu na Hanáckém ná-
městí. Program jednotlivých setkání zpracovává 
výbor vždy na příslušný měsíc a po odsouhlasení 
členskou základnou bývá zveřejňován ve vitríně 
v podloubí radnice a na nástěnce v klubovně. Pro 
členy pořádáme besedy vždy s určitým tematic-
kým zaměřením. Tyto organizujeme tak, aby člen-
skou základnu nejen zaujaly, ale byly pro přítom-
né vždy určitým přínosem. Chodíme společně na 
výstavy, navštívili jsme s nadšením Expozici Karla 
Kryla. Každý druhý měsíc pořádáme taneční odpo-
ledne, které navštěvují i senioři z okolí Kroměříže. I 
ty mezi námi rádi vítáme. Každoročně si připomí-
náme Den matek. Velmi oblíbenou zábavou našich 
členů jsou šipky, kterými se bavíme snad každý 
měsíc. Rádi hrajeme také nejrůznější stolní hry. 
Ale věnujeme se i tělovýchovným aktivitám. Le-
tos jsme se zúčastnili sportovních her. A přestože 

naši senioři patří k těm věkově pokročilejším, po-
dávali velmi pěkné výkony. Rádi zveme mezi sebe 
strážníky městské policie, a to hlavně proto, že nás 
varují před různými nástrahami a upozorňují na 
nebezpečí jako v domácím prostředí, tak i venku. 
Až dosud nikdy naše pozvání neodmítli zrovna tak 
jako hasiči, se kterými máme dobré dlouholeté 
vztahy.

Pochopitelně nezapomínáme na životní jubilea 
našich členů, která rádi společně oslavíme stejně 
tak jako svátky a významné dny v průběhu celého 
roku. Společně vítáme příchod Mikuláše a třeba 
se i loučíme se starým rokem a vítáme nový. Svoji 
činnost pochopitelně podřizujeme věku, fyzické a 
psychické zdatnosti členů.
Srdečně vítáme mezi námi všechny ty, kteří mají 
zájem sdílet s námi klubové aktivity. Jste na Hanác-
kém náměstí srdečně vítáni!

Výbor Spolku seniorů Kroměříž

AKTUALITY Z KLUBU SENIORů

Zúčastněte se branného závodu a otestujte své schopnosti
Již 34. ročník Zimního branného 
závodu se uskuteční v sobotu 
4. března od 8. hodiny ranní v 
prostorách Zemědělského pod-
niku Kvasicko, a. s. v Trávníku. 
Jedná se o nejstarší soutěž svého 
druhu u nás a je určena závodní-
kům z 1. až 9. třídy ZŠ či víceletých 
gymnázií, kteří vytvoří tříčlenné 
hlídky. Jejich úkolem bude co 
nejrychleji absolvovat trať v délce 
tří kilometrů a co nejlépe plnit na 
jednotlivých kontrolách úkoly z 
nejrůznějších oblastí, k nimž patří 

střelba ze vzduchovky, hod gra-
nátem, zdravověda, topografie, 
překonávání překážek, uzlování a 
požární prevence.
Přestože se soutěže účastní přede-
vším týmy mladých hasičů, může 
se zúčastnit jakákoli trojice kama-
rádů, která bude podle nejstaršího 
člena týmu zařazena do mladší 
(1.–5. třída) nebo starší kategorie 
(6.–9. třída).
Nejen pro vítěze je díky podpoře 
města Kroměříže a Zlínského kraje 
určena řada cen.

Srdečně zvou pořadatelé – SDH 
Trávník ve spolupráci s SDH Kro-
měříž. Bližší informace a přihlášky 
u O. Berdníka na tel. 732 722 522 
nebo na www.zbz.wbs.cz.         (ep)
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Elizabeth Bihari Jonáš Lendel Matyáš Lendel

Karolína Fialová, Kroměříž
Štěpán Vrbecký, Kvasice
Helena Králová, Kroměříž
Tereza Machálková, Kroměříž
Rudolf Zdražil, Kroměříž
Jakub Daněk, Kvasice
Tereza Polišenská, Záříčí
Jakub Vinklárek, Morkovice
Kvido Zdražil, Chropyně
Tobiáš Otáhal, Skaštice
Pavel Kučeravec, Chropyně
Jakub Otta, Chropyně
Aleš Kopřiva, Záříčí
Lilien Klárová, Přerov
Veronika Plačková, Slavkov p. H.
Mikuláš Zbořil, Roštín
Ilona Pavlíková, Lubná
Petr Mančík, Zdounky
Mikuláš Toman, Kroměříž
Kateřina Konečná, Holešov
Barbora Krajíčková, Chropyně
Karolína Valoušková, Kvasice
Jakub Hamada, Kroměříž
Daniel Skopal, Kroměříž
Kristián Daněk, Karolín
Kamil Švébiš, Hulín
Jindřich gern, Kroměříž
Jana Horáčková, Kroměříž
Lilien Nollová, Kroměříž
Eliška Skybíková, Chropyně
Kristýna Vavříková, Kroměříž
Marie Tkadlečková, Jankovice
Dominik Dostálík, Kroměříž
Barbora Pálková, Vážany
Marie Diakova, Kostelec u Holešova
Bára Zapletalová, Kroměříž
Petr Mück, Kojetín
Teodor Prášil, Strabenice
Terezie Skácelová, Nítkovice
V seznamu jsou uvedeny děti, 
u nichž rodiče souhlasili se zveřejněním
se zveřejněním v tisku.

Marie Macková, *1946, Kroměříž
MUDr. Ladislav Zapletal, *1934, Kroměříž
Zdeněk Vacula, *1964, Kroměříž
Zdeněk gajdůšek, *1933, Kroměříž
Ivo Staněk, *1948, Hulín
Miroslav Ptáček, *1949, Tetětice
Věra Navrátilová, *1938, Bezměrov
Helena Kubištová, *1928, Kroměříž
Miroslav Jergl, *1946, Těšánky
Milada Straková, *1932, Kroměříž
Luděk Petřík, *1980, Kroměříž
Jaroslava Straková, *1924, Karolín
Bedřich Hyčka, *1927, Kroměříž
Anna Dubjáková, *1925, Kroměříž
Jiří Zapletal, *1940, Kroměříž

Bc. Zdeněk Polišenský, *1980, Kroměříž
Eva Malá, *1956, Morkovice
Antonín Pfeifer, *1947, Kroměříž
František Seibert, *1948, Kroměříž
Helena Knězková, *1931, Kroměříž
Oldřich Kudláček, *1933, Kroměříž
Tereza Bradová, *2003, Kroměříž
Hedvika Mašková, *1926, Vážany
Alois Raclavský, *1961, Kroměříž
Karel Ambros, *1930, Kroměříž
Ludmila Černochová, *1929, Skaštice
Miloslav Šindler, *1931, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, 
u nichž pozůstalí souhlasili se zveřejněním 
v tisku.

Úmrtí – prosinec 2016

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná 
vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné domlu-
vit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři 
rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. 

Těšíme se na vás a vaše miminko. 
Město Kroměříž

Roman Tonhauser Victoria Saghin Viktorie Brázdilová Vojtěch Blanarovič

Narození
prosinec 2016

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 
18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 25. 3.

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENí DODáVKY ELEKTRICKé ENERgIE
15. 2. od 7.30 do 15 h – Kroměříž, Květná 3022/2, Víta Nejedlého 3083, 3100, 3116/6, 3117/8, 3118/10, 
3119/12, 3120/4, 3156. 6. 2. od 7.30 do 15 h – Kroměříž, Žerotínova 2915/3, 2916/1, 2944/15, 2947, 
2950/11, 2951, 2961/9, 2982, 2983/17, 2984, 2988/7, 2991/25, 2999/19.                                                                                                                                                                                            Informace o přerušení dodávky el. energie 
ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg



Reprezentační ples města Kroměříže 
a Radia Kroměříž, který se konal v so-
botu 21. ledna, letos lákal návštěv-
níky především na hlavní hvězdu 
programu – Ondřeje Havelku a jeho 
Melody Makers. Tím bylo zcela jasně 
dáno téma plesu, které návštěvníky 
zavedlo do prvorepublikového svě-
ta elegantních dam a kultivovaných 
gentlemanů. Parket  tanečního sálu 
Domu kultury v Kroměříži zaplnili 
ti, jimž jsou blízké swingové rytmy 

a noblesa začátku minulého století. 
A bavili se skvěle! Celkovou atmo-
sféru a především hudební program 
si pochvalovali všichni návštěvníci 
i starosta města Kroměříže Jaroslav 
Němec: „Melody Makers byli skvělí. 
Mám rád hudbu, při níž se dá ne-
jen tančit, ale lidé se mohou i mezi 
sebou bavit.“ Večer měl vše, co má 
správný ples mít – ladné předtanče-
ní, bohatou tombolu, hudbu mnoha 
stylů i skvělý raut.                              (šak)

   2   2017Obrazové ohlédnutí a pozvánka

Foto na str.: M. Žíla
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Elegancí a prvorepublikovou noblesou se vyznačoval 
letošní městský ples

Foto: Jan Zapletal - Radio Kroměříž


