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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Zástupci města navštívili v Rakousku 
firmu Saubermacher

Ve dnech od 7. do 9. října absol-
vovali starosta Jaroslav Němec, 
místostarosta Marek Šindler 
a jednatel společnosti Biopas 
Antonín Mudroch pracovní ná-
vštěvu v sídle našich obchod-
ních partnerů firmy Sauberma-
cher v rakouském Grazu. 
Během třídenní návštěvy pro-
běhlo nejen pracovní jednání s 
majitelem firmy Saubermacher 
Hansem Rothem a předsedou 
představenstva Ralfem Mitter-
mayerem, ale také prohlídka 
několika provozů. Jednalo se o 
výrobu alternativních paliv pro 
cementárny v Retznei, zařízení na 

mechanicko-biologické zpracová-
ní odpadů ve Frohnleitenu a plně 
automatizované třídící linky plas-
tů přímo v Grazu. 

Cílem pracovní cesty bylo sezná-
mení se s nejmodernějšími trendy 
a postupy v oblasti odpadového 
hospodářství. „Odpadové hospo-

dářství zahrnuje jak pro-
blematiku předcházení 
vzniku odpadů, na niž je 
kladen obzvláštní důraz, 
tak následné nakládání 
s nimi. Pro tuto oblast 
jsou nejdůležitější prin-
cipy ochrany životního 
prostředí a zdraví lidí,“ 
je si vědom důležitosti 
tématu kroměřížský sta-
rosta Jaroslav Němec.
                                           (js)

Milí spoluobčané, 
vážení čtenáři, 

mám nyní příležitost ohlédnout 
se za mým ročním působe-
ním ve funkci starosty. Na pár 
řádcích bych určitě nedokázal 
obsáhnout celou šíři práce a  
rozmanitost zážitků, které mě 
za posledních dvanáct mě-
síců potkaly. Starostování je 
především o setkávání se s  lid-
mi, o komunikaci a hledání  
odpovědí na otázky, jaké každý 
nový den přináší. Vážím si pro-
to všech lidí kolem mne, jejichž 
přístup k našemu městu, oběta-
vost a snaha pomáhat ve svém 
oboru může být inspirací pro 
ostatní. Rád bych na tom-
to místě jmenoval MUDr. 
Evu Novákovou, předsedkyni 
Klubu UNESCO Kroměříž. Její 
přínos pro kulturní zázemí Kro-
měříže považuji za příkladný 
a přál bych si, aby osobností s   
takový záběrem mělo město 
co nejvíce. V listopadu i u nás 
oslavíme 70 let od založení svě-
tové organizace UNESCO. Téma 
kultury, vzdělávání i vědy díky 
členům Klubu UNESCO získává 
v Kroměříži zaslouženou pozor-
nost již více jak patnáctou sezó-
nu. Besedy, konference, výstavy 
a naposledy také tradiční festi-
val Hudba v zahradách a zámku 
Kroměříž, který za organizační 
podpory pracovníků Domu kul-
tury v Kroměříži úspěšně osvěžil 
letní nabídku. 
I kvůli těmto momentům a li-
dem s nimi spojenými se těším 
na další období i na vzájemnou 
spolupráci pro naše „UNESCO“ 
město.

Jaroslav Němec
stostarosta

Foto: M. Pláňava

O železniční most přes řeku Moravu na trati do Zborovic se bojovalo při inscenované bitvě v rámci Dne 
uniformovaných sborů. Živá ukázka bojů z konce 2. světové války připomněla osvobození města, jehož 
70. výročí si letos připomínáme, a zároveň byla ukázkou dobové vojenské techniky a uniforem.

Foto: Saubermacher



Už je to rok, 
co jsme tady!

V  sobotu 7. listopadu 2015 je 
to rok, co na kroměřížskou rad-
nici nastoupilo nové vedení. 
Jak se daří plnit volební plány 
v oblasti služeb pro občany na-
šeho města?
Plán akcí na rok 2015 byl z  větší 
části připravován již za minulého 
vedení radnice. Obsahoval inves-
tiční akce - převážně rekonstruk-

ce a opravy chodníků v  ulicích 
Březinova, Spáčilova, na náměstí 
Míru k  poliklinice, v  areálu ma-
teřské školy Zachar - Žižkova či 
stezky pro cyklisty a chodce v ul. 
Obvodová. Ve Vážanech se kro-
mě opraveného chodníku v ulici 
Požárníků podařilo vybudovat 
novou čekárnu (ul. Osvoboditelů) 
a osvětlení přechodu pro chod-
ce, v  Kotojedech pak veřejné 
osvětlení. Husovo náměstí nám 
zdobí nové květinové nádoby 

a výsadba, v 
ul. 1. máje je 
opravena zídka 
vedle kina Nad-
sklepí.  Všechny 
tyto plánova-
né akce, do 
kterých město 
investovalo té-
měř 9 milionů 
korun, jsme 
zvládli úspěšně 
dokončit a ještě 

navíc se podařilo zajistit finanční 
prostředky na nově zařazené in-
vestice, jako např. na zateplení ZŠ 
Oskol, opravu střechy ZŠ Slovan, 
rekonstrukci a modernizaci po-
dlah v ZŠ U Sýpek, rekonstrukci 
obvodového pláště zimního sta-
dionu nebo revitalizaci rybníku 
Lutopecny v  souhrnné výši 3,3 
miliony Kč. Další větší projekty, 
jako třeba rekultivace skládky 
v Lutopecnách nebo rekonstruk-
ce a založení vybraných prvků 
zeleně města Kroměříže, byly 
finančně podporovány z  dotač-
ních programů.
Je důležité připomenout, že 
všechny tyto investice vedou ke 
zlepšení podmínek bezpečného 
života v  našem městě pro nás 
všechny i ke zlepšení podmínek 
kvalitního vzdělávání v předškol-
ních i školních zařízeních našich 
dětí. 
A o to nám jde především!

Jaroslav Němec

V  polovině měsíce října navštívil 
Zlínský kraj prezident republiky 
Miloš Zeman. Součástí jeho ofi-
ciálního programu bylo setkání 
s  představiteli kraje a také měst 
a obcí. Za Kroměříž se tohoto 
setkání zúčastnil starosta města 
Jaroslav Němec, přítomen byl 
také místostarosta Radek Von-
dráček, který tu zastupoval nejen 
Kroměříž, ale také Poslaneckou 
sněmovnu Parlamentu České re-
publiky. O tom, že se Miloš Zeman 
zajímal o konkrétní problémy jed-
notlivých měst a obcí, svědčí fakt, 
že v diskuzi přišla řeč i  na  téma 
zpoplatnění silničního obchva-
tu Kroměříže, které komplikuje 
dopravu ve městě.  „Chtěl jsem 

se proto zeptat pana prezidenta, 
jestli by nám nějakým způsobem 
mohl pomoci, aby obchvat zpo-
platněný nebyl,“ hovoří o tématu 
diskuze s  prezidentem starosta 
Jaroslav Němec. Stejnou otázku 
položil  Miloši Zemanovi později 
i  poslanec a  místostarosta Kro-

měříže Radek Vondráček. „Pan 
prezident řekl něco v tom smyslu, 
že existují výjimky ze zpoplatnění, 
které mu dávají smysl.“ 
Prezident Zeman zamířil také na 
Kroměřížsko a navštívil mimo 
jiné Zdounky, kde se uskutečnilo
setkání s občany.                                       (šak)

INFO Z RADNICE
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Užívejte si a přitom šetřete díky rodinným pasům

Radnice zve občany na 
den otevřených dveří 

a školy na exkurze

Vánoce se blíží rychleji, než jsme 
ochotni si připustit, a na dveře už 
opět klepe doba adventu. K poho-
dové předvánoční náladě chce letos 
přispět i vedení města Kroměříže. 
Budete-li mít v  úterý 1. prosince 
cestu přes Velké náměstí, udělej-
te si čas a zastavte se na radnici. 
Od 9 do 15 hodin tu bude probíhat 
den otevřených dveří nazvaný „Vítá-
ní adventu na radnici“. Většina obča-
nů si návštěvu radnice spojuje s vy-
řizováním nezbytných záležitostí 
na Městském úřadu v Kroměříži a v 
každodenním spěchu nám mnoh-
dy unikají i jiné, příjemnější souvis-
losti. Navštivte historickou budovu 
radnice, aniž musíte ověřovat pod-
pisy, žádat kulaté razítko či vyplňo-
vat formuláře. Ve foyer pro vás bude 
připraven jarmark rukodělných 
výrobků z  pracovních dílen klien-
tů domova pro osoby se zdravot-
ním postižením Barborka. Odtud 
se vydejte na sekretariát radnice, 
kde se můžete setkat a pohovořit 
s  představiteli města, nahlédnout 
do obřadní síně zdobené největším 
obrazem rodáka Maxe Švabinského, 
ale seznámit se můžete i s místy, kde 
pravidelně zasedají a hlasují vámi 
zvolení městští zastupitelé. 
A s  problematikou státní správy a 
samosprávy v  Kroměříži se mohou 
seznámit i školáci.   Právě pro ně 
radnice připravila zajímavé exkurze 
určené především pro první stup-
ně základních škol, které navazují 
na oblíbené návštěvy realizované 
oddělením matriky v  minulých le-
tech. Exkurze zahrnuje základní 
seznámení s  fungováním radni-
ce i prohlídku radniční budovy 
a lze ji absolvovat každý listo-
padový čtvrtek od 9 hodin po 
předchozí rezervaci na telefonu 
573 321 182, nebo na adrese jar-
mila.resutikova@mesto-krome-
riz.cz                                                               (pz)  

Zápisné v knihovně, brýlové obru-
by v optice, sportovní zboží, volně 
prodejná léčiva, služby v dětském 
studiu, pneumatiky v autoservisu 
či poplatky za návštěvy sportov-
ních zařízení města… To je jen pár 
příkladů, na čem mohou v Kromě-
říži (a dalších místech v Česku) u vy-
braných smluvních poskytovatelů, 
jichž je v České republice bezmála 
čtyři tisíce, ušetřit kroměřížské ro-
diny s dětmi. Stačí jim k tomu si jen 
bezplatně vyřídit kartu Rodinný 

pas. To je možné buď zasláním vy-
plněného letáčku dostupného na 
městském úřadě anebo prostřed-

nictvím internetu na adrese http://
info.rodinnepasy.cz/cs/mesto-kro-
meriz.php, kde najdou i další infor-
mace o projektu. 
Doposud tak učinilo už více jak 400 
rodin z  našeho města. Mezi nimi 
i ta místostarosty Pavla Motyčky, 
jenž inicioval, aby Kroměříž v červ-
nu přistoupila ke zmíněnému pro-
jektu. „Rodinné pasy jsou službou, 
která dokáže rodinám opravdu 
šetřit peníze. Vlastní zkušenost to 
potvrzuje,“ vysvětlil Motyčka.    (vn)
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Foto: A. Vrtal

Starosta a místostarosta se setkali 
s prezidentem Zemanem

Foto: Jan Karásek, ZlK

Foto: archiv 



Nedělat jen správné věci, ale dě-
lat je správně – to je hlavní důvod, 
proč v  těchto dnech Kroměříž 
usiluje o vstup do kategorie D 
členství v  síti Místní agendy 21 
(MA21). Jedná se o mezinárodní 
program zavádění zásad udrži-
telného rozvoje na lokální úrovni, 
který je zakotven v  dokumentu 
OSN – Agenda 21, k  jehož napl-
ňování se zavázaly desítky států 
včetně České republiky. Není bez 
zajímavosti, že zastupitelstvo 
města se ke  zmíněnému doku-
mentu přihlásilo již v  roce 2001.
„Byl jsem na prezentaci realizace 
MA21 v  Kopřivnici a přesvědčil 
jsem se, že tato aktivita napo-

mohla městu k jeho rozvoji. Díky 
systematickému zapojení veřej-
nosti se nastartovaly projekty, 
které přispěly ke snížení neza-
městnanosti, řešení dopravní 
situace ve městě či revitalizaci 
průmyslových areálů,“ řekl mís-
tostarosta Pavel Motyčka, který 
je zároveň pověřeným politikem 
MA21. Protože se nejedná jen 
o deklarovanou snahu, i v  Kro-
měříži se uskuteční konkrétní
aktivity pro zapojení obyvatel. 
V  nejbližší době proběhnou dva 
„kulaté stoly“ pro veřejnost tý-
kající se problémových lokalit 
– Medkových rybníků a prázdné 
budovy na Hanáckém náměstí. 

Konat se budou 12. listopadu 
v  17.00 hodin v  PDA ve Vele-
hradské ulici a v úterý 24. listo- 
padu ve 14.30 hodin u rybní-
ků. Nově je také zřízena webová 
stránka www.zdrave.mesto-kro-
meriz.cz, kde veřejnost získá 
v ucelené podobě všechny infor-
mace týkající se těchto aktivit. (vs)
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Město začíná realizovat Místní agendu 21

Městská policie Kroměříž spolupra-
cuje poměrně často s Policií České 
republiky. Policie využívá přede-
vším znalosti místních poměrů u 
strážníků, kteří se ve městě denno-
denně pohybují. Potvrzuje to pří-
pad, který se stal nedávno. Policie 
ČR požádala o pomoc při pátrání 
po cizinci, který se měl na území 
města Kroměříže dopustit trest-
ného činu a hlídkám byl předán 
podrobný popis hledaného. Stráž-
níci z poskytnutých údajů a místní 
znalosti věděli, kde dotyčný bydlí. 
Nedaleko jeho bydliště jej zahlédli, 
jak vychází z  restaurace. Ihned za-
sáhli a muže podezřelého z  trest-
ného činu zadrželi a poté předa-
li hlídce PČR k  dalšímu šetření. 

Podobný průběh mělo pátrání po 
muži a ženě, kteří byli rovněž po-
dezřelí z  trestné činnosti. V  jedné 
z  kroměřížských prodejen vybírali 
zboží, nebyli však ochotni je za-
platit. Když chtěl povedenou dvo-
jici zadržet pracovník ostrahy, muž 
jej fyzicky napadl a způsobil mu 
zranění, které si vyžádalo příjezd 
rychlé záchranné služby. Strážní-
kům se jej naštěstí podařilo zadržet 
a následně jej předali státní policii.

Poškození dveří svého auta ohlásil 
na linku 156 řidič taxi. Na místo vy-
jela ihned hlídka městské policie a 
podle popisu daného poškozeným 
taxikářem našla na Sněmovním 
náměstí pachatele. Ten poničení 
vozidla popíral, ovšem majitel vozi-
dla, který se dostavil na místo, do-
tyčného poznal. Za kopnutím do 
dveří auta, které byly poškozeny, 
stál alkohol, osmadvacetiletému 
pachateli naměřili strážníci při de-
chové zkoušce 2,21 promile alko-
holu. Kvůli podezření ze spáchání 
trestného činu předali příslušníci 
městské policie muže Policii ČR.

Hlídka městské policie zadržela 
muže, který psal černou barvou 
na fasádu zámku. Díky záznamu 
kamerového systému se jej poda-
řilo usvědčit, třicetiletý „umělec“ 
totiž po svém zadržení skutečnost, 
že čmáral na zeď fixou, popíral.

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
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Nenápadná třípodlažní budova 
na okraji Kroměříže při výjez-
du směrem na Rataje sloužila v 
90. letech jako ubytovna pro soci-
álně slabší obyvatele. Po násled-
ném odkupu objektu od města 
zde Oblastní charita Kroměříž 
provozuje Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi. Od roku 1999 tak 
zde bezpečné zázemí a pomoc 
při řešení tíživé situace s  cílem 
zajistit opětovné začlenění zpět 
do běžného života nalézají ženy 
v nouzi - matky s nezaopatřenými 
dětmi, samotné či těhotné ženy, 
jež ztratily střechu nad hlavou, 

od roku 2005 pak v  rámci spolu-
práce v projektu Magdala i oběti 
obchodu s  lidmi a domácího ná-
silí. V  budově se nachází herna 

pro děti a třeba i charitní šatník.
Zařízení v  nedávné době navští-
vil místostarosta Pavel Motyčka, 
do jehož kompetence sociální 

tematika v Kroměříži spa-
dá. Setkal se jak s vedením 
azylového domu a jeho 
zaměstnanci, tak i klien-
ty, respektive klientkami, 
které nabízených služeb 
využívají. Povídal si s  nimi 
o jejich zkušenostech s byd-
lením v  azylovém domě 
a vyslechl nejrůznější lid-
ské příběhy a zkušenosti.

                                     (vn, šak)

Azylový dům nabízí ženám s dětmi zázemí i bezpečí

Informace o kvalitě 
ovzduší v Kroměříži 
a okolí 
V září zprovoznil Český  hyd-
rometeorologický ústav auto-
matickou měřící monitorovací 
stanici kvality ovzduší v  místní 
části Těšnovice. Podle informací 
z  ČHMÚ tato stanice reprezen-
tuje podmínky ve Zlínském kraji 
a díky těsné blízkosti s Kroměříží 
se předpokládá, že město bude 
mít velmi podobné, ne-li totož-
né, koncentrace všech měře-
ných látek.
Tato stanice současně doplňuje 
síť automatických stanic, které 
pokrývají dálkový transport zne-
čištění z Polska a Moravskoslez-
ského kraje - znečištění se k nám 
šíří Moravskou branou a pak Hor-
nomoravským a Dolnomorav-
ským úvalem. Za tímto účelem 

se dobudovaly stanice Bělotín (u 
Hranic) a Těšnovice, které spolu s 
dalšími stanicemi (Studénka, Pře-
rov, Prostějov) budou monitoro-
vat šíření znečištění na Moravě. 
Těšnovická stanice bude rovněž 
začleněna do smogového va-
rovného a regulačního systému 
zóny Střední Morava (a od příští-
ho roku Zlínského kraje) a právě 
při vyšších koncentracích škodli-
vin bude tato stanice pro Kromě-
říž dostatečně reprezentativní. 
Na stanici jsou měřeny hodinové

(příp. 24hodinové) koncentrace 
suspendovaných prachových 
částic (PM10, PM2,5), oxidů dusí-
ku (NO2), oxidu siřičitého (SO2) 
a troposférického ozónu (O3).  
Aktuální hodnoty jsou volně do-
stupné na webových stránkách 
ČHMÚ v sekci Ovzduší na adrese 
http://www.chmi.cz/files/portal/
docs/uoco/web_generator/aqin-
dex_slide4/mp_ZTNVA_CZ.html, 
předpokládáme také přímý vstup 
na tento odkaz z webových strá-
nek města Kroměříže.                (bš)

Zajímavé informace najdete také na 
oficiálních profilech města Kroměříže:

Foto: V. Navrátil

Škodlivina     Doba průměrování      Hodnota imisního limitu (mg.m-3)

SO2          1 hod. / 24 hod.                350 / 125

PM2,5                            1 rok                                                 25

PM10                    24 hod. / 1 rok                       50 / 40

NO2                        1 hod. / 1 rok                                  200 / 40

O3                                                                                                  120

Platné imisní limity podle současné legislativy

Aktuální zprávy o našem městě:

www.mesto-kromeriz.cz
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SPOLEČNOST

Zábava i svatomar-
tinské speciality 
na vás čekají na 

Hanáckém náměstí
S jedenáctým listopadovým 
dnem je spojeno hned několik 
tradic, zvyklostí a pověr. Toto 
datum je v  kalendáři označeno 
jako Den válečných veteránů. 
Svátek slaví Martin a s  touto 
skutečností je spjatá pověra o 
svatém Martinovi přijíždějícím 
na bílém koni, což symbolizuje 
očekávanou první sněhovou 
nadílku nadcházející zimy. A 
v  neposlední řadě je 11. listo-
pad dnem, kdy se pijí první vína 
z  letošní sklizně – vína mladá, 
svatomartinská.
Město Kroměříž ve spolupráci 
s  Domem kultury připravilo na 
tento den tradiční Svatomar-
tinské hodování na Hanáckém 
náměstí. Pro návštěvníky budou 
nachystány nejrůznější dobroty 
– pamatováno bylo jak na jídlo 
náležící k svátku sv. Martina, tak 
na pití obzvláště v podobě sva-
tomartinských vín. Od 10 do 19 
hodin se bude konat svatomar-
tinský jarmark, po celý den 
bude hrát cimbálová muzika 
Dubina, v 18 hodin se pak vydá 
z  Hanáckého na Velké náměstí 
svatomartinský průvod. Ten je 

spolu s doprovodným večerním 
programem připravený ve spo-
lupráci s dobrovolníky a farnos-
tí sv. Mořice. Svatý Martin na 
bílém koni tedy skutečně dorazí, 
sněhovou nadílku však nečekej-
te. I když – kdo ví… 
Každopádně si můžete přesně 
v  11.11 hodin připít se sta-
rostou města Jaroslavem 
Němcem při zahájení ochut-
návky svatomartinských vín, 
která bude oficiálním odstar-
továním programu Svatomar-
tinského hodování. Tak tedy 
příjemnou zábavu, dobrou 
chuť a na shledanou!             (šak)

Vánoční strom 
na Velkém náměstí 

se rozsvítí 
26. listopadu

Znamením blížících se Vánoc 
je postupná instalace světelné 
výzdoby v  ulicích centra města 
a umístění vánočního stromu 
v  horní části Velkého náměstí.
Celý tento poměrně náročný a 
zdlouhavý proces vyvrcholí ve 
čtvrtek 26. listopadu, kdy se svě-
týlka rozzáří a připomenou nám, 
že Vánoce už jsou za dveřmi.
Rozsvícení vánočního stromu, 

které se již zařadilo do listopa-
dového kalendáře společenských 
a kulturních událostí ve městě, 
tentokrát doprovodí dvouden-
ní program a zároveň adventní 
jarmark na Velkém náměstí. Ve 
čtvrtek 26. 11. vystoupí žáci kro-
měřížských uměleckých škol, 
připravena je Vánoční kouzelnická 
show Pavla Kožíška s  názvem „Já 
nejsem Ježíšek ale Kožíšek“ a děti 
– některé s radostí, jiné s obavou – 
se dočkají příjezdu Mikuláše, čerta 
a anděla. Přesně v 16.45 hodin při-
jde na řadu rozsvícení vánočního 
stromu, kterého se ujme sta-
rosta města Jaroslav Němec, a 
program bude poté pokračovat 
koncertem Dívčího pěveckého 
sboru SPgŠ Kroměříž a vánočním 
vystoupením Světlo v pohybu a 
žonglérskou show. Pro děti bude 
celé čtvrteční odpoledne fungo-
vat Ježíškova pošta a nachystá-
no je zábavné vyrábění v  rámci 
Ježíškových dílniček. Na pátek 
27. 11. je připraven odpolední 
program ryze hudební a vystoupí 
v něm nejprve uskupení Swingu-
jící bratři z Jazz Clubu Kroměříž a 
pak kroměřížská kapela Jamtour. 
Jarmark bude po oba dny probíhat 
od 10 do 19 hodin, naleznete 
zde inspiraci na vánoční dárky 
či adventní dekorace a koupit si 
můžete výrobky řemeslníků, slad-
ké dobroty a horké nápoje.     (šak)

Kroměřížský červený kříž ocenil dárce krve
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Odhalení pamětní 
desky bude aktem 
díků i úcty
Letošek je rokem, v  němž slaví-
me 70 let od ukončení 2. světové 
války. Mezi akce, jimiž si toto vý-
znamné výročí město Kroměříž 
připomíná, patří také slavnostní 
odhalení pamětní desky kromě-
řížských rodáků, příslušníků Brit-

ského královského letectva (RAF). 
Pětici Kroměřížanů, kteří odešli 
do zahraniční, aby se ve službách 
The Royal Air Force podíleli na 
boji proti nacistickému Německu, 
a jimž je pamětní deska věno-
vána, tvoří Svatopluk Bachurek, 
pilot 124. britské perutě RAF, 
Zdeněk Bachurek, pilot 1. britské 
perutě RAF, Miloslav Eugen Miku-
lík, palubní střelec 311. čs. perutě 
RAF, Ladislav Ševčík, příslušník 

pozemní služby 311. čs. perutě 
RAF a Karel Valach, palubní stře-
lec 311. čs. perutě RAF.
Slavnostní odhalení pamětní 
desky se uskuteční v pondělí 
9. listopadu 2015 ve 13 hodin na 
Hanáckém náměstí v  Kroměříži 
na budově bývalých Žižkových 
kasáren ve Velehradské ulici. 
Nad slavnostním aktem pře-
vzal záštitu genmjr. Jiří Kubala, 
předseda Svazu letců ČR.       (šak)

„Krev je nejcennější tekutinou 
na světě, kterou přes veškerý 
vědecký pokrok nelze jakko-
liv nahradit. Darování krve je 
jedinečným darem člověka 
člověku, dárce ,vstupuje´ do 
léčby nemocného a umožňuje
tak zachránit ohrožený život.“
Tak stručně a velmi výstižně 
charakterizuje dárcovství jedno 
z  transfuzních center. Těm, kteří 
se opakovaně dostavují k  bez-

příspěvkovým odběrům, je třeba 
vyjádřit díky a zároveň je mo-
tivovat k  pokračování v  této čin-
nosti. Prostřednictvím poboček 
Českého červeného kříže jsou 
podle počtu odběrů odměňování 
medailemi prof. Jánského a 
zlatými kříži. K  ocenění bezplat-
ných dárců z  Kroměřížska došlo 
ve čtvrtek 22. října v  Domě kul-
tury v  Kroměříži. Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Kro-

měříž udělil 48 dárcům stříbr-
nou medaili za 20 odběrů a 
34 dárcům zlatou medaili 
na 40 bezpříspěvkových 
odběrů. Zároveň 16 dárců 
obdrželo Zlatý kříž III. 
stupně, který je předáván za 
80krát darovanou krev. Spo-
lu s oficiální odměnou získali 
i věcné dárky, jako třeba víno 
či reprezentační publikaci o 
Kroměříži.                                       (šak)

Foto: J. Soporský Foto: J. Soporský

Foto: J. Šedivá



5

SPOLEČNOST

Sportovní den klientů sociálních 
služeb, který patří k tradičním 
podzimním akcím, lze rozdělit do 
tří etap - hry mají část oficiální, 
část sportovní a samozřejmě také 
zábavnou. Program těch letošních 
s  podtitulem Večerníček slaví 
paděsítiny zahájili několika slovy 
pronesenými k  vzorně nastou-
peným a seřazeným soutěžním 
družstvům šéf Sociálních služeb 
města Kroměříže Ivo Vojtek, ve-
doucí výchovné a obslužné péče 
domova Barborka a hlavní pořa-
datelka her Vladimíra Marková a 
místostarosta Pavel Motyčka. Pak 
už přišla na řadu hlavní náplň dne 
– soutěžení a sportování. Jednot-
livé na večerníčkovské příběhy 
zaměřené disciplíny byly snadné i 
obtížné, běžné i velmi neobvyklé, 
dobře i méně dobře zvládnutelné. 
Členové soutěžních týmů věšeli 

prádlo, házeli na cíl i na vzdálenost, 
kreslili… Plnění úkolů se účastnila 
družstva, jež na sportovní klání 
vyslala zařízení, která pod sebou 
sdružují Sociální služby města 
Kroměříže a Uherského Hradiště 
– kroměřížské domovy pro senio-
ry Vážany, U Moravy a U Kašny, 
domovy Barborka i Strom živo-
ta, zařízení Javorník z  Chvalčova, 
Zahrada z Bystřice pod Hostýnem 

a zborovický domov pro osoby se 
zdravotním postižením, svůj tým 
opět sestavilo i vedení sociálních 
služeb. Po náročných sportovních 
výkonech přišla na řadu zábava, 
a to v  podobě všemi očekávané 
diskotéky. A pro tanečníky nebyly 
důležité dosažené body, ani me-
try, ani sekundy… Podstatné bylo, 
že všichni dohromady se skvěle 
pobavili.                                             (šak)

Důležitá byla zábava, nikoliv výkony

Foto: V. Navrátil
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Kroměřížská radnice vyzývá ve-
řejnost k podávání nominací na 
udělení Ceny města Kroměříže 
za rok 2015. Toto ocenění má být 
výrazem poděkování města vý-
znamným osobnostem, které 
se přičinily o rozvoj a propagaci 
Kroměříže. Ocenění Zastupitel-
stvo města Kroměříže uděluje 
jednou ročně za podstatný pří-
nos v  nejrůznějších oblastech 
lidské činnosti a za činy hodné 
občanské pozornosti. V  každém 
roce ji může získat jen jedna 
z  nominovaných osobností. Ná-
vrhy na ocenění mohou předklá-
dat občané, orgány města, zastu-
pitelé, právnické osoby, sdružení 
i jiné subjekty, které v Kroměříži 
působí. Nositelem ceny může 
být osoba starší 18 let, která žije 
či působí ve městě Kroměříži a 
která se významně přičinila o 
jeho rozvoj a propagaci. Oceně-
ní je spojeno s předáním čestné-
ho uznání, věcné ceny a peněžní 
odměny. Návrhy lze podávat 
písemně na adresu radničního 
odboru kultury a cestovního ru-
chu, nebo elektronickou poštou 
na adresu zpravodaj@mesto
-kromeriz.cz. Nejzazším termí-
nem pro doručení nominace je 
20. listopad 2015. 
První osobností, která Cenu měs-
ta Kroměříže získala, byl v  roce 
2009 Jan Štěpánek, v  dalších 
letech to byli Jaromír Hnilička, 
Josef Kvapilík, Karel Janeček a 
Antonín Lukáš.                                   (pz)

Navrhněte 
kandidáta 

na Cenu města 
Kroměříže

Tradiční úvodní besedu, vystou-
pení žáků Základní umělecké 
školy Kroměříž, ochutnávku lu-
cemburských specialit i vernisáž 
výstavy „Lucemburské střípky“ 
– to vše mohli v pondělí 19. října 
zažít návštěvníci slavnostního za-
hájení Lucemburských dnů, které 
v Kroměříži pořádala Poslankyně 
Evropského parlamentu Olga Se-
hnalová. Cyklus každého půl roku 
představuje zemi předsedající Ra-
dě Evropské unie a za svou exis-
tenci už Kroměřížanům přiblížil 
jedenáct zemí. 
Lucemburské dny zahájil Frank 
Biever, první tajemník Velvysla-
nectví Lucemburska v ČR, které 
nad kroměřížským cyklem pře-
vzalo záštitu. Návštěvníci ocenili, 
že je pozdravil česky, on zase po-

chválil děti z pěveckého souboru 
Slunečnice kroměřížské Základní 
umělecké školy, které se nebá-
ly nacvičit píseň Zu Arel Op der 
Knippchen v lucemburštině. Skli-
dili za ni zasloužený potlesk, stej-
ně jako žáci literárně dramatické-
ho oboru za nastudování textu 
sekretáře Jana Lucemburského 
Guillauma de Machaut. Poté ná-
sledovala beseda s honorár-
ní konzulkou ČR v Lucem-
bursku Ivou Mrázkovou a 
jejím manželem, předsedou 
Asociace česko-slovensko
-lucemburského přátelství 
Michalem Wittmannem. „Lu-
cemburčané nás berou jako 
vzdálené bratrance,“ uvedl 
Michal Wittmann a doplnil, 
že v Lucembursku žije více 

než 1400 Čechů. Zahajovací den 
završila ochutnávka lucembur-
ských národních jídel. Po celý 
následující týden mohli zájemci 
navštívit řadu dalších akcí, jejichž 
ústředním tématem bylo právě 
Lucembursko. Reportáže z jedno-
tlivých akcí si můžete prohléd-
nout na www.sehnalova.cz 
                                                   (vk, pz)

Cyklus Evropských dnů tentokrát představil 
Lucembursko 

Europoslankyně Olga Sehnalová a 
tajemník velvyslanectví Lucemburska 
v České republice Frank Biever
Foto: sehnalova.cz

Připomeňme si zásluhy válečných veteránů
Den válečných veteránů připadá každoročně na 11. listopadový 
den. Také letos si mohou jak pamětníci, tak i příslušníci mladších 
věkových kategorií připomenout hrdinství těch, kteří nasazo-
vali a nasazují své životy a zdraví ve válečných konfliktech na 
nejrůznějších místech světa. Ať už v hluboké minulosti, nebo v 
bojích, na které si současná generace již živě pamatuje. Pietní akt 
s položením věnců k Památníku obětem 1. a 2. světové války na 
kroměřížském hřbitově se uskuteční ve středu 11. listopadu od 
9. hodiny. Vzpomínkovou akci pořádá Město Kroměříž, Armáda 
České republiky, Český svaz bojovníků za svobodu – organiza-
ce Kroměříž a organizace Zlín a Sdružení válečných veteránů ČR 
Zlínský kraj.                                                                                              (šak)

Úspěšný atletický tým ze Základní školy Oskol přijal starosta Jaroslav Ně-
mec a žákům i pedagogům blahopřál k významnému sportovnímu úspě-
chu. Sportovci z Oskola vyhráli v celostátním finále soutěže školních atle-
tických týmů Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Více na str. 14.

Foto: Š. Kučerová
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Cyklistika, rodina, 
média, životní 
prostředí. 
Konference TEDx 
nabídla elixír myšlenek

Multioborová konference TEDx-
Kroměříž letos už potřetí přinesla 
přednášky osobností z  mnoha 
oborů. Zazněly tu například 
tipy na inovativní vzdělávání se 
v  cizích jazycích, jak přistupo-
vat k dnešním médiím nebo na 
způsob zpracování tun odpadu 

vzniklého při výrobě bot, kte-
rý vymyslel kroměřížský vědec 
Karel Kolomazník. Moderátoři 
z  Úžasného Divadla Fyziky na-
víc přednášky proložili svými 
fyzikálními pokusy, 
dvousethlavý sál se tak 
nestíhal ani na chvíli 
nudit. 
„Rodina, to je bojiště,“ 
slyšeli diváci z úst míst-
ní rodačky Kateřiny 
Sehnalové. Ta na pódiu 
během svého čtvrtho-
dinového vystoupení 
popisovala chod do-
mácnosti s  jedenácti 

dětmi. Důležité je učit se vzájem-
nému porozumění a trpělivosti, 
tedy „umět vyjít sám ze sebe pro 
druhé,“ jak řečnice dodala. V jiné 
přednášce své hodnoty popsal 

i vojenský lékař Martin Oberrei-
ter, který po svých zkušenostech 
z  operačního sálu v  Česku a Af-
ghánistánu zdůrazňoval hlavně 
potřebu být v  dnešním světě 

pravdivý. Organizátoři TEDx-
Kroměříž se dlouhodobě sna-
ží, aby myšlenky zaznívající 
na pódiu zůstaly i nadále živé. 
Proto například po skončení 
konference nadále komuni-
kují s  cyklokoordinátorem 
pro Českou republiku Jarosla-
vem Martinkem, který se sna-
ží řešit neutěšenou dopravní 
situaci mnoha měst včetně 
Kroměříže.                              (ms)Foto: J. Šafer
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V soutěži Miss Kroměříž 2015 
nešlo jen o dívčí půvab, ale také o 
pomoc těm, kteří ji potřebují. Pro-
to měla letošní kroměřížská sou-
těž krásy podtitul Krása, která 
pomáhá. Výtěžek soutěžního 
večera byl věnován dětskému do-
movu Kroměříž a děti z  domova 
zasedly také v  hledišti Domu kul-
tury, kde se volba nejkrásnější Kro-
měřížanky konala.
Z  desítky soutěžících vybírala jak 
odborná porota, jejímž členem byl 

také starosta Kroměříže Jaroslav 
Němec, pod jehož záštitou se akce 
konala, tak i diváci, kteří volili Miss 
Sympatie a několik týdnů před 
slavnostním večerem vybírali Miss 
Internet. Dívky byly hodnoceny 
také v soutěži Miss Brýle – tu vyhrá-
la Leona Zmeškalová, která se také 
nejvíce zamlouvala návštěvníkům 
Music Clubu Tabu. Tituly Miss Inter-
net a Miss Sympatie získala Kristý-
na Lišková, která se zároveň stala 
druhou vicemiss. Jako druhá ne-

jkrásnější dívka Kroměříže a první 
vicemiss byla zvolena Alexandra 
Korandová. Titul Miss Kroměříž 
2015 a řadu zajímavých věcných 
cen získala Nicol Ilenčíková.
V doprovodném programu vy-
stoupili zpěvačka Vendula Pří- 
hodová známá ze soutěže Hlas 
ČeskoSlovenska, nadějný taneční 
pár Štěpánka s Lukášem z kro-
měřížského tanečního studia 
Henzély a taneční skupina Detroit 
z Uherského Brodu.                        (šak)

Kroměříž má Miss 2015 aneb Krása, která pomáhá

Běháním 
za jízdu na kole
Běh pro Gambii spojuje několik 
aktivit a zároveň dobrých skut-
ků…  Běžec udělá něco dobré-
ho pro sebe a zároveň tím po-
může druhým. Dalšího ročníku 
zmíněné akce – sponzorský 
Běh pro Gambii má v Kroměříži 
svou tradici – se zúčastnily děti 
i jejich rodiče. Běh odstarto-
vala salva gambijských bubení-
ků, kteří i s tanečnicemi svými 
rytmy  vytvořili typickou afric-
kou kulisu.  Na trať se vydalo 
celkem 197 běžců, malých i 
velkých. O zakončení afrického 
dne se postaral večerní pro-
gram v kině Nadsklepí. Zde byly 

zveřejněny výsledky běhu, opět 
vystoupila hudební skupina 
Akassa group a diváci zhlédli 
film Cesta do školy, kterým letos 
společnost Kola pro Afriku zvala 
děti k  běhu a zároveň pomoci 
gambijským školákům. 
Celkem se letos v Kroměříži po-
dařilo vyběhat 46 638 korun, i s 
financemi od sponzorů přišlo na 
účet společnosti Kola pro Afriku 
celkem 53 638 Kč. Díky kromě-
řížskému běhu se tak mohlo již 
v  průběhu října vydat na cestu 
do Afriky dalších 701 jízdních 
kol, která gambijským dětem 
usnadní cestování za vzděláním. 
Část financí pak byla použita 
na vybavení dvou montážních 
kufrů pro školní cyklodílny. 

(rp, šak)

Svatováclavské slavnosti lákaly na 
hudební program, adrenalinovou show 

i nově otevřený Dětský svět
Areál výstaviště Floria hostil v  období mezi letní a podzimní výstavou 
pořádanou především pro zahrádkáře akci, která díky atraktivní náplni 
byla určena pro nejširší veřejnost. Druhý ročník Svatováclavských slav-
ností, který byl zároveň oslavou Dne českého piva, byl po pozitivních loň-
ských ohlasech dvoudenní a návštěvníky lákal především na atraktivní 
program. „Legendární Olympic a kapely MIG 21, Horkýže Slíže nebo Tur-
bo vytvořily výbornou festivalovou atmosféru. Fanouškům tak nevadila 
ani občasná přeháňka,“ popisuje program prvního den festivalu Andrea 
Horňanská z organizačního týmu Florie Kroměříž. Většina areálu včetně 
venkovního posezení pro 3500 lidí je zastřešená, takže se návštěvníci 
mohli mezi koncerty občerstvit pivními speciály v kryté části. V sobotním 
programu vystoupili také bikeři, kteří však museli kvůli nepříznivému po-
časí změnit původně naplánovaný program. Nedělní otevření Dětského 
světa pak na Florii přilákalo celé rodiny, pro něž byl připravený program 
s vystoupením Michala Nesvadby a klaunů. Zahrála kapela Mandrage, za-

zpíval Janek Ledec-
ký, své umění s mo-
torkou ve vzduchu 
předvedl i několika-
násobný mistr ČR 
v supercrossu Petr 
Kuchař. Návštěvníky 
zaujalo také vystou-
pení novozéland-
ského maorského 
tanečního souboru 
Whakaari.           (šak)Foto: J. Soporský Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský
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města Kroměříže  

plavání veřejnosti v listopadu
Plavecký bazén v Kroměříži

Měsíční provoz:
Po zavřeno
Út a Čt 6.00 – 13.00 a 17.00 – 21.00
St a Pá 9.00 – 13.00 a 17.00 – 21.00
So 11.00 – 20.00
Ne 12.00 – 18.00

Kontakt:
Ing. Petr Opravil, 774 911 918, bazen@szmk.cz
Web: www.szmk.cz
Facebook: Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.

Bruslení veřejnosti v listopadu
Zimní stadion v Kroměříži

Obvykle každou sobotu a neděli 90 minut nebo 
2  hodiny. Přesné časy pro veřejnost na webu
www.szmk.cz – Zimní stadion – Rozpis

ne 1. 11.
14.30 I ROSA & DARA A JEJICH VELKÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ, bijásek
17.30 I PROGRAM: PÁD LEGENDY, přidáváme
20.00 I FAKJŮ, PANE UČITELI 2, premiéra

po 2. 11.
17.30 I FAKJŮ, PANE UČITELI 2, premiéra
20.00 I LAPUTA, artkino

st 4. 11.      
17.30 I STÁŽISTA, přidáváme       
19.00 I MAROKO A ZÁPADNÍ SAHARA, Never 
Stop Exploring
20.00 I TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ 
KOMETY, artkino

čt 5. 11.
20.00 I SPECTRE, premiéra

pá 6. 11.      
15.30 I SNOOPY A CHARLIE BROWN. Peanuts ve 
fi lmu 2D, bijásek
17.00 I SPECTRE, premiéra
20.00 I STRAIGHT OUTTA COMPTON, na 
vyžádání 

so 7. 11.
14.30 I SNOOPY A CHARLIE BROWN. Peanuts ve 
fi lmu 3D, bijásek
17.30 I MARŤAN 2D, přidáváme
20.00 I SPECTRE, premiéra

ne 8. 11.
17.00 I SPECTRE, premiéra
20.00 I SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH, přidáváme

po 9. 11.
17.30 I MACBETH, artkino
20.00 I MARŤAN 3D, přidáváme

st 11. 11.
17.30 I DOKONALÝ ŠÉF, přidáváme       
20.00 I MACBETH, artkino

čt 12. 11.
20.00 I STEVE JOBS, premiéra    

pá 13. 11.
17.30 I STEVE JOBS, premiéra
20.00 I OTCOVÉ A DCERY, premiéra

so 14. 11.
17.30 I OTCOVÉ A DCERY, premiéra
20.00 I STEVE JOBS, premiéra

ne 15. 11.
17.30 I JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ 
PRÁŠEK, rodinný
20.00 I PŘELUDY, premiéra

út 17. 11.
15.30 I ČESKÉ ANIMOVANÉ POHÁDKY, bijásek
17.30 I OTCOVÉ A DCERY, premiéra     
20.00 I PŘELUDY, premiéra

st 18. 11.
17.00 I SPECTRE, premiéra          
20.00 I BERANI, artkino

čt 19. 11.
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
2D, premiéra

pá 20. 11.
17.30 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
3D, premiéra
20.00 I BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA, premiéra

so 21. 11.
14.30 I PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 2D, 
bijásek
17.30 I BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA, premiéra
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
3D, premiéra

ne 22. 11.
14.30 I PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 3D, 
bijásek
17.30 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
2D, premiéra
20.00 I U MOŘE, premiéra 

po 23. 11.
17.30 I U MOŘE, premiéra
20.00 I GANGSTER KA, přidáváme

čt 26. 11.
20.00 I GANGSTER KA: AFRIČAN, premiéra

pá 27. 11.
16.00 I XXII. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ, Dům 
kultury
17.30 I GANGSTER KA: AFRIČAN, premiéra
20.00 I VICTOR FRANKENSTEIN, premiéra

so 28. 11.
celý den I XXII. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ, 
Dům kultury
17.30 I ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV 2D, rodinný
20.00 I GANGSTER KA: AFRIČAN, premiéra

ne 29. 11.
17.30 I ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV 3D, rodinný
20.00 I VICTOR FRANKENSTEIN, premiéra

po 30. 11.
17.30 I VICTOR FRANKENSTEIN, premiéra
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 
2. ČÁST 3D, premiéra
 
MAROKO A ZÁPADNÍ SAHARA, NEVER STOP 
EXPLORING
Osm závisláků na cestování, jedna Avie-Amálka a je-
denáct tisíc kilometrů Evropou, Marokem a Západní 
Saharou. Další velká Amálčina výprava, po úspěšné 
cestě Asií-Avií do Mongolska a Ruska. Amálka se ten-
tokrát vypravila na sever černého kontinentu, kde její 
kvality měly prověřit písečné duny Sahary i zasněžené 
vrcholky Vysokého Atlasu. Přednáška Vojty Werticha a 
Venduly Pudelkové s promítáním fotografi í.
 
STRAIGHT OUTTA COMPTON
USA 2015, 147 min, od 15 let nepřístupný, titulky
Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejne-
bezpečnějších míst v Americe. Právě tady, v místě, je-
hož život řídily drogové gangy a pravidelné policejní 
šťáry, se narodila pětice kluků, kteří odsud dokázali 
vypadnout. Ze své frustrace, nenávisti a naštvání se 
rozhodli vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ 
a skupinu N. W. A., která patří k nejkontroverznějším 
hudebním sestavám historie. Snímek zařazujeme do 
programu na vyžádání diváků.
 
XXII. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ
27. - 28. listopadu, Hudební sál DK
Mezinárodní výběrová soutěž neprofesionálních 
snímků autorů nad 58 let věku - bez tematické-
ho omezení. Přijďte zhlédnout práce zapálených 
tvůrců, kteří nám někdy mohou říci více nežli jejich 
profesionální kolegové v televizi nebo fi lmu.
 
BIJÁSek  
ROSA & DARA A JEJICH VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
CZE 2015, 60 min, bez omezení
Animovaný seriál pro celou rodinu. Sedmiletá dvoj-
čata Rosa a Dora zažívají spolu s rošťáckým psem 

Laikem, úžasnou babičkou vynálezkyní a dědou, co 
dokáže všechno opravit, napínavá dobrodružství, 
díky kterým se dozví spoustu zajímavých věcí o 
světě kolem nás.
 
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE 
FILMU
USA 2015, 85 min, bez omezení, dabing
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího 
kamaráda na světě? A především jediného pejska, 
který dokáže ze svého, tak trochu mimózního pá-
níčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. 
A že to není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž 
pro změnu nejslavnější světový outsider, kterému 
se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situa-
cích přihodí vždy něco směšného.
 
ČESKÉ ANIMOVANÉ POHÁDKY
CZE, různé, 72 min, bez omezení
Doma je doma je příběh o tom, jak kráva Žíznivka 
vypila rybník vodníkovi. O Maryšce a Vlčím hrádku 
je pohádka o odvaze chudé dívky. O líné holčič-
ce, kterou její věci naučí pořádku vypráví Lenora, 
veselou příhodu ze školního kabinetu zažijeme 
ve snímku Nebuďte mamuty, jak zbavit mlýn has-
trmanských kouzel uvidíme v pohádce Vodník ve 
mlýně a skončíme pohádkou Josefa Lady O statečné 
princezně.
 
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
FRA 2015, 95 min, bez omezení, dabing
Napínavý příběh Eduarda, syna krále Simianů prali-
dí, který byl kvůli svému malému vzrůstu zatracen 
svým kmenem, a vyrůstá sám u svého přítele Iana. 
Je ovšem nečekaně vynalézavý: objeví oheň, lov, 
nový způsob bydlení, lásku a dokonce naději. A 
protože je od přírody velkorysý, chce se o vše podě-
lit. Zvrátí veškeré zavedené pořádky a dovede svůj 
druh s drzostí a humorem vstříc skutečné lidské 
existenci.

ROdINNÝ
JO NESBØ: DOKTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
NOR 2014, 87 min, přístupný, dabing
Jo Nesbø je dospělým znám především jako autor 
detektivek, je však neméně úspěšným autorem 
dětských příběhů. Hlavním hrdinou je ztřeštěný 

vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina 
s ohnivými vlasy jménem Bulík. Vypadá to, že 
nejnovější vynález Doktora Proktora, prášek proti 
prdění nefunguje, ale co kdyby se vynalezl prášek 
fungující přesně opačně? Jenže o vynález mají zá-
jem i nekalé živly.
 
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
CZE 2014, 73 min, bez omezení
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové 
příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají 
atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společen-
ství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití.  
Snímek není přírodopisným dokumentem, ale 
vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody 
s neopakovatelným komentářem Oldřicha Kaisera.

pReMIÉRa
FAKJŮ, PANE UČITELI 2
DEU 2015, 115 min, do 12 let nevhodný, dabing
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. 
A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebuje-
te nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. 
A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý 
zločinec a současný samozvaný učitel Zeki Müller v 
bláznivé školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je 
všemi milovaný kantor Zeki Müller zpět.
 
SPECTRE
GBR / USA 2015, 150 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky
Nová bondovka od Sama Mendese, režiséra před-
chozí Skyfall, s Danielem Craigem v hlavní roli. 
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, 
který ho přivede na stopu známé zločinecké or-
ganizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, 
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.
 
STEVE JOBS
USA 2015, 122 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou digi-
tálního věku. Nicméně jeho revoluční technologie a 
zejména přístup k jejich realizaci ovlivňovali nejen 
jeho rodinný život, ale i jeho zdraví. Tento snímek 
odhaluje zákulisí života Stevena Paula Jobse včetně 
založení fi rmy Apple, testy prvních výrobků, pády 

i triumfy tohoto moderního génia. Režisér Danny 
Boyle obsadil do hlavní role Michaela Fassbendera.

 OTCOVÉ A DCERY
USA / ITA 2015, 116 min, do 12 let nevhodný, titulky
Jack (Russell Crowe) se musí po tragické smrti 
manželky sám postarat o pětiletou dcerku Katie. 
Bojuje však nejen s její výchovou, ale také se svou 
duševní poruchou. V dospělosti se Katie musí sama 
potýkat s vnitřními démony, kteří ji pronásledují 
právě od problematického dětství. Film zachycuje 
vztah dítěte a rodiče, kteří se v průběhu let odcizili, 
ale přes staré křivdy a rány se k sobě znovu snaží 
najít cestu.
 
PŘELUDY
USA 2015, 83 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Těhotná žena začne po přestěhování do domu u vi-
nohradu prožívat velice děsivé vize, které ovlivňují 
nejen její život, ale i jejího manžela. Dokáže se jim 
psychicky postavit, aby se nezbláznila a dokázala 
přežít? Horor od producentů fi lmů Insidious, Sinis-
ter, Paranormal Activity a Očista.
 
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
V posledním díle ságy nepůjde jen o přežití, ale o 
budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné 
zúčtování se blíží. Katniss spolu se skupinou nej-
bližších přátel vede rebely v jejich boji za svobodou. 
Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem 
je zničit prezidenta a skoncovat s jeho tyranií. Na 
Katniss však tentokrát čeká mnohem nebezpečnější 
nepřítel, než ten s jakým se dosud setkala v aréně.
 
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
USA 2015, 122 min, do 15 let nepřístupný, titulky
V Bostonu sedmdesátých let minulého století se 
agent FBI John Connolly domluví s irským mafi -
ánem Jamesem „Whitey“ Bulgerem (Depp) na li-
kvidaci společného nepřítele, italské mafi e. Film líčí 
příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo 
kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se právní-
mu postihu, upevnit si mocenské postavení a stát 
se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších 
gangsterů v historii Bostonu.
 

U MOŘE
USA 2015, 122 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Do malebného francouzského letoviska přijíždí 
spisovatel Roland (Brad Pitt) a jeho žena Vanessa 
(Angelina Jolie). Jejich manželství se během let 
proměnilo v poněkud toxický vztah, kdy jsou raději 
sami než s tím druhým. Partnerské dusno rozčeří 
až příjezd mladých novomanželů, kteří se stávají 
katalyzátorem, který vztah Rolanda a Vanessy buď 
defi nitivně zničí, nebo ho pomůže vyléčit.
 
GANGSTER KA: AFRIČAN
CZE 2015, 100 min, do 12 let nevhodný
Druhá část kriminálního thrilleru inspirovaného 
skutečnými událostmi. Po nepochopitelném útěku 
přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou 
republiku. Káčko se usazuje na Seychelských ost-
rovech, 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO 
se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým 
zdrojem příjmu. Káčko se mění z nadprůměrně 
inteligentního podvodníka na gangstera, vraha a 
obchodníka s narkotiky.
 
VICTOR FRANKENSTEIN
USA 2015, 109 min, do 12 let nevhodný, titulky
Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein (James 
McAvoy) a jeho pomocník Igor (Daniel Radcliff e) 
mají společnou vizi o uměle stvořeném životě, který 
může změnit svět. Victorovi se však výsledky jejich 
společné práce vymknou kontrole a mají hrůzné 
následky. Jedině Igor ho může zachránit před ním 
samým a jeho monstrózním stvořením…Origi-
nální zpracování klasického románu Mary Shelley.
 
přIdÁVÁMe
PROGRAM: PÁD LEGENDY
USA 2015, 104 min, do 12 let nevhodný, titulky
Lance Armstrong na přelomu tisíciletí dominoval 
cyklistice a měnil tento dříve ryze evropský sport na 
světový fenomén. Sportovní novinář David Walsh, 
nejprve okouzlen Armstrongovým talentem a cha-
rismatem, začíná být přesvědčený, že jeho výkony 
jsou podpořené zakázanými látkami. Walsh začne 
shromažďovat důkazy, které nakonec Armstronga 
odhalí jako největšího podvodníka v historii sportu.
 

STÁŽISTA
USA 2015, 121 min, titulky, bez omezení
Robert De Niro hraje v komedii Bena Whittakera 
70letého vdovce, který si uvědomil, že
odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. 
Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se 
vedoucím stážistou módního webu, který založila a 
provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway).
 
MARŤAN
USA 2015, 134 min, do 12 nevhodný, titulky
Mark Watney (Matt Damon) se účastnil se svoji po-
sádkou vesmírné mise na Mars. Nehoda způsobila, 
že se na nehostinné rudé planetě ocitl sám, bez 
spojení se Zemí, s omezenými zásobami a navíc je 
považován za mrtvého. Vzhledem k jeho šancím na 
přežití nejsou daleko od pravdy. Režie: Ridley Scott.
 
SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
USA 2015, 121 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří dů-
stojník elitní vládní operační skupiny (Josh Brolin), 
aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde 
neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku 
proti drogám. Tým vedený tajemným poradcem s 
pochybnou minulostí (Benicio Del Toro) se tajně vy-
dává na cestu, během které je Kate nucena v zájmu 
přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.
 
DOKONALÝ ŠÉF
USA 2015, 100 min, do 12 let nevhodný, titulky
Komediální drama pojednává o kuchaři Adamovi 
(Bradley Cooper), který zničil svou kariéru drogami 
a hrozným chováním ve vyhlášené restauraci. Po 
nedlouhé době se „vyčistí“ a vrátí se do Londýna, 
kde má za lubem uchytit se v restauraci a bojovat 
o tři michelinské hvězdy. Dokonalý šéf je výjimečně 
vtipný a emotivní příběh o lásce k vaření a jídlu, o 
lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
 
GANGSTER KA
CZE 2015, 100 min, do 12 let nevhodný, čes
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou 
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Když 
je zrazen, rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. 
Káčko překračuje pomyslnou hranici od fi nanční-
ho zločince k nelítostnému řezníkovi. Kriminální 

aRTkINO
LAPUTA
CZE 2015, 93 min, do 15 let nepřístupný
Johanka je majitelkou kavárny s názvem Laputa, 
která - jako stejnojmenný létající ostrov z knihy 
Gulliverovy cesty - je jejím ostrovem. Bude jí stačit 
k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si 
počít v bezbřehém prostoru dospělého života, na 
jehož začátku se ocitla. Rodina jí příliš nepomáhá, 
kavárenští hosté přicházejí každý s nějakou svou 
potřebou a nějakým svým sobectvím - jejich po-
stavy mají být obrazem generace.
 
TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY
CZE 2015, 101 min, mládeži přístupný
Dokument vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, 
textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, je-
hož tvorba zasáhla tři generace. Snímek odkrývá, jak 
se v životním osudu a postojích Filipa Topola odrážela 
doba před i po sametové revoluci, jeho posedlost 
hudbou a láska k Mozartovi, ale také jeho závažná 
nemoc. Celým fi lmem prostupují písně, které sám 
Filip Topol označoval za formu svých deníků…
 
MACBETH
GBR / FRA / USA 2015, 113 min, do 15 let nepří-
stupný, titulky
Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna 
v nové verzi. Macbeth (Michael Fassbender) je 
obávaný skotský válečník, který se neleká zuři-
vých bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že 
bude příštím králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu 
bude muset zaplatit. Cestu ke koruně dláždí smrt a 
úklady, které nakonec pohltí Macbetha i jeho ctižá-
dostivou ženu (Marion Cotillard).
 
BERANI
ISL 2015, 93 min, do 12 let nevhodný, titulky
V odlehlém islandském údolí vedle sebe žijí bratři 
Gummi a Kiddi. Kvůli dávné křivdě spolu 40 let ne-
promluvili ani slovo. Jediné, co je spojuje, je láska k 
ovcím. A když jim zákon velí vybít jejich stáda, ne-
zbývá než se k sobě postavit čelem. Typická černá 
komedie nadchne každého fanouška severských fi l-
mů. Berani vyhráli letos na festivalu v Cannes sekci 
progresivních snímků Un Certain Regard.

kINO NadSklepí

thriller podle námětu autora knihy „Padrino Krej-
číř“ zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, 
vnáší světlo do šesti miliardového tunelu a snaží se 
objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.

DÁRKOVÉ POUKAZY do kina Nadsklepí: 
2  druhy (za 500 Kč a 750 Kč) – v prodeji od 
16. 11. 2015.

 Svatomartinské hodování | 11. 11. 

Tajemné putování za Mikulášem | 28. 11. 

Rozsvícení vánočního stromu | 26. 11. 

Slávek Janoušek | 13. 11. 



 

přehled akcí

ne 1. 11. I 14.00 
16. ekOScUk (NEKONÁ SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ)
Spolek Barbořice zve na podzimní úklid přírodních lokalit 
v Kroměříži. Přijďte nám pomoci zvelebit kousky zeleně, 
které máme v blízkosti našich domovů! První listopadový 
den se vydáme objevovat poklady/odpadky do bývalého 
sadu za nemocnicí/za Zacharem a do okolí strouhy Za-
charky. Sraz ve 14:00 před školou Zachar.
www.barborice.cz

po 2. 11. I 13.00 – 17.00 
STaŠIdelNÁ kNIhOVNa
Zábavné odpoledne pro děti. Plnění strašidelných 
úkolů a výtvarná dílnička.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 3. 11. I 17.00
MIGRace UpRchlíkŮ dO eVROpY
Beseda IC Europe Direct s Janem Schrothem 
- zástupcem Mezinárodní organizace pro migraci.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 11. I 16.30
hUdeBNí akadeMIe
Ptáčník - poslechový pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 11. I 17.00
BeSeda hORNí pOOTaVí
Přednáška a foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 5. 11. - pá 6. 11. I 9.00–16.00
přehlídka STředNích ŠkOl 
a pRacOVNíhO UplaTNĚNí - 
NaSTaRTUJ SVOJI BUdOUcNOST
Přehlídka je určena žákům vyšších ročníků ZŠ, jejich 
rodičům, pedagogům a široké veřejnosti. 
Dům kultury v Kroměříži
www.ohkkm.cz

čt 5. 11. I 15.30 
klUB pUNTík
Setkání rodičů a dětí od 3 do 5 let. Zábavné aktivi-
ty s knihou (čtení, vyprávění a hraní si s knížkou). 
Společně s Oskarem poletíme vesmírem za mě-
síčními kočkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 11. I 17.00
kROMĚříŽSkÝ ZÁMeckÝ aReÁl 
V kONTeXTU eVROpSkÉ UMĚ-
leckÉ a INTelekTUÁlNí dISkUSe
Přednášející Mgr. Ondřej Zatloukal, Muzeum umění 
Olomouc Přednáška představí zámek a obě kromě-
řížské zámecké zahrady v konfrontaci s  předními 
evropskými areály a dále i v širším intelektuálním 
a duchovním kontextu. Především zámecká sala 
terrena a Květná i Podzámecká zahrada totiž v sobě 
zahrnují jak reakce na vybrané zámecké areály 
Itálie, Francie, Nizozemí, Anglie, Rakouska či Ně-
mecka, tak i reakce na mnohdy zásadní duchovní 
aspekty evropské intelektuální diskuse. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 6. 11. I 9.30
SeMINÁř „NeJlepŠí Odpad Je 
TeN, kTeRÝ NIkdY NeVZNIkNe“
„Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne“ - be-
seda na téma předcházení vzniku odpadů. Můžete 
se těšit na tipy pro Vaši domácnost, které Vám po-
mohou vytvářet co nejmenší množství domovního 
odpadu, zmíníme se také o recyklaci, budeme hle-
dat nové využití pro staré věci a pokud budete mít 
chuť, vyrobíte si také praktickou drobnost, kterou 
si odnesete domů. Účast prosím, hlaste na email: 
habrova@klubickokm.cz, tel. 777 031 252
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 6. 11. I 20.30
U2 deSIRe BaNd
Skvělý revival irských U2
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 7. 11. I 9.00 
VÁNOČNí kORÁlkOVÉ OZdOBY
Kurz je určený pro rodiče a děti od 6 let. Délka kurzu 
2,5 - 3 hod., materiál je v ceně. Rodiče a děti budou 
vyrábět vánoční ozdoby - zvoneček, hvězdičku, 
andílka.
Je možné nahlásit kombinaci barev, např.: červená, 
zlatá
Max. počet je 10 osob. Prosíme, nahlaste svůj zá-
jem v Mateřském centru Klubíčko nebo na mail 
csizmaziova@klubickokm.cz
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

so 7. 11. I 20.30
SYMBIOZa & hUdBa FRYŠTÁk
Valašský blues rock na pevných základech.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 8. 11. I 14.30 
O pOkladU Ve MlÝNĚ
Divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy uve-
de pohádku Dany Bartůňkové o dvou strašidlech 
s legračními jmény – Bobolis a Bubulis, která mají 
své „působiště“ v opuštěném mlýně, kde je ukrytý 
také zlatý poklad. Jedná se vlastně o bývalé zdejší 
mlynáře zakleté za své nekalé činy ve strašidla, 
která teď čekají na vysvobození dobrým skutkem. 
K mlýnu jednou zabloudí dva mladí lidé z nedaleké 
vesnice Bětuška a Matěj.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 9. 11. I 16.30 
BIBlIOTeRapIe aNeB dÁ Se lÉČIT 
I dĚTSkOU kNíŽkOU?
Máte-li pocit, že vaše dítě je např. hyperaktivní, má 
problém s přijetím nového sourozence, uchyluje se 
často ke lžím, nemůže se vyrovnat s nějakou životní 
situací nebo ho trápí cokoliv jiného, přijďte si popo-
vídat  do MC Klubíčko s Marcelou Kořínkovou. Máte 
možnost dozvědět se o zajímavém druhu podpůrné 
léčby dětských potíží pomocí knih určených pro 
malé čtenáře. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

út 10. 11. I 8.30
SeMINÁř SíTĚ Mc
1) Mgr. Zuzana Staroštíková, psycholožka - „Jak 
sladit rodinu, práci a osobní život … a nezbláznit 
se!“ Máte pocit, že „to“ nestíháte? Zdá se Vám, že 
na „to“ nemáte čas? Žijete s tím, že je „to“ všechno 
jenom na Vás? Zkusíme si spolu dát dohromady, zda 
se „to“ dá dělat jinak a lépe.
2) Ing. Dagmar Mega , Očekávání žen a mužů – jaké 
jsou rozdíly a příčiny nedorozumění – porovnání 
s kulturami účastníků.
Prosím, nahlaste svou účast na email: bohdana.so-
net@materska-centra.cz, tel. 777 096 160
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

út 10. 11. I 16.30
OBOJŽIVelNícI a plaZI ČeSkÉ 
RepUBlIkY – NeNÁVIdĚNI I 
MIlOVÁNI
Přednáška Ing. Radovana Smolinského, Ph.D. et 
Ph.D.  u příležitosti Týdne vědy a techniky 2015.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 11. I 9.00
ŽIdÉ a MORaVa XXII.
Již 22. ročník tradiční konference s židovskou te-
matikou.
Muzeum Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 11. I 10.00 
SVaTOMaRTINSkÉ hOdOVÁNí
Také letos se na Hanáckém náměstí uskuteční 
tradiční oblíbená akce nazvaná Svatomartinské 
hodování. Vstup zdarma. Těšit se můžete na pře-
hlídku toho nejlepšího, co čeští a moravští vinaři 
vyprodukovali. K poslechu i tanci zahraje cimbálová 
muzika Dubina. Jarmark k této akci dopřeje Vašim 
chuťovým pohárkům jen to nejlepší z oblasti jídla i 
pití v teplých a studených variacích.
Hanácké náměstí
www. dk-kromeriz.cz

st 11. 11. I 11.11
MladÉ VíNO a JehO TRadIce
Slavnostní ochutnávka mladého vína. K slavnostní 
náladě Vám zahrají páni harmonikáři. 
Arcibiskupské zámecké sklepy 
Kroměříž

st 11. 11. I 17.00
BeSeda TOSkÁNSkO 
Přednáška a foto Mgr. Pilát 
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 12. 11. I 9.00
INSpIRUJeMe Se NaVZÁJeM
Odborný seminář. Určeno pro knihovníky dětských 
oddělení - ve spolupráci s Klubem dětských kniho-
ven Zlínského kraje.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 13. 11. I 9.00
SeMINÁř SMaRT ŽeNa
Spousta z nás žen zvládá Word, Excel a jakž takž 
dokážeme něco najít na internetu. Ale už často 
nevíme, co je to cloud, hashtag a qr kód. Kurz vám 
za pár hodin ukáže vše, co jste neměly čas několik 
let sledovat. Obsah kurzu: 1. Hledání a zpracování 
informací 2. Komunikace 3. Řešení problémů 
- úkoly a sebeorganizace 4. Bezpečnost 5. Vytvá-
ření obsahu. Účast a zájem o hlídání dětí během 
kurzu hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
777031252. Vlastní notebook výhodou.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 13. 11. I 19.00
SlÁVek JaNOUŠek a lUBOŠ 
VONdRÁk - RecITÁl
V pátek vystoupí v Hudebním sále kroměřížského 
Domu kultury další legendární osobnost tuzemské fol-
kové scény – písničkář Slávek Janoušek. Doprovodí ho 
jeho dlouholetý souputník Luboš Vondrák, přičemž na 
programu budou staré pecky typu Kometa, Rozhovor s 
nádražákem či Imaginární hospoda, stejně jako žhavé 
novinky z posledních alb Nestíhám či Letadlo. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 13. 11. I 20.30
VOXel + lIGhT & lOVe + Se-
BaSTIaN
koncert Voxel + Light & Love + Sebastian. 3 kon-
certy. 3 interpreti. 3 hodiny muziky. Trojitá show 
a možná dojde i na hudební spojení všech...
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 13. 11. I 20.30
NŠOČI & BaldaS GaNG BaNd
Kroměřížští punkeři a zkušení muzikanti hrající 
skladby z okolí Seattlu 90.let.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 14. 11. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM TOMÁ-
ŠeM pFeIFFeReM
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami 
a záhadami života. Témata přednášek určují ná-
vštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je 
biotronická prevence, filosofie a jiné. Na závěr 
přednášek proběhne biotronické působení for-
mou rozloučení.
Muzeum Kroměřížska

so 14. 11. I 9.00 
SMalTOVÁNí - SYpaNÝ SMalT
Kurz je určený pro rodiče a děti od 6 let. Délka 
kurzu 2,5 - 3 hod., materiál je v ceně. Naučíte 
se vyrábět různé ozdoby, přívěšky na krk atd. 
Max. počet je 10 osob. Prosíme, nahlaste svůj 
zájem v Mateřském centru Klubíčko nebo na 
csizmaziova@klubickokm.cz
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

so 14. 11. I 20.30
accepT ReVIVal a ZpĚV JakO 
UdO dIRkSchNeIdeR
Cílem tohoto seskupení není hrát si na originál, ale 
uctít a oslavit tuto legendu světového metalu
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 15. 11. I 14.00 
17. ekOScUk (NEKONÁ SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ)
Spolek Barbořice Vás opět zve na podzimní úklid 
přírodních lokalit v Kroměříži. Již  po sedmnácté se 
vydáme uklízet naše město. Přijďte nám pomoci 
zvelebit kousky zeleně, které máme v blízkosti našich 
domovů! Tentkráte se  vydáme objevovat poklady/
odpadky do remízku za psychiatrickou léčebnou. Sraz 
ve 14:00 před pitevnou (zadní brána do areálu PN).
www.barborice.cz

st 18. 11. I 18.00
Na MĚlČINĚ - dIVadlO kalIch
Populární herečka Iva Janžurová, držitelka prestižní 
Ceny Thálie 2014 za celoživotní dílo, se představí v 
hlavní roli hořké komedie ze současnosti Na mělči-
ně nizozemského dramatika Franka Houtappelse. 
Režisér Jakub Nvota vybral k hlavní hvězdě její dceru 
Sabinu Remundovou a Barboru Munzarovou a k nim 
skvěle padnoucího Miroslava Vladyku. Na mělčině je 
originální komedie, trochu absurdní, s překvapivými 
zvraty a hlavně až do konce s drápavým podtónem. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18.11. I 17.00
BeSeda MalÁ FaTRa
Přednáška foto Dr. Voňka 
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 19. 11. I 17.00 
VeČeR S pOeZIí
Setkání regionálních básníků a přátel poezie. Pre-
zentace vlastní či oblíbené poezie nebo básníka.               
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 19. 11. I 19.00
NíZkOTUČNÝ ŽIVOT - SMOTaNÁ 
hadIce  V. klIMÁČek
Jednotlivá představení se konají v prostorách klubu 
Starý pivovar. Permanentky budou k zakoupení v 
Turistickém informačním centru Kroměříž. Divadelní 
předplatné 2015/2016 - Divadelní spolek Kroměříž
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 20.11. I 20.30
TOMÁŠ BOUda & JaZZ FUSSION
Tomáš jako sólový hráč spolupracující s M.Krato-
chvílem a T. Ackermanem
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 21. 11. I 9.00–12.00 a 13.00–16.00 
VOŇaVÁ dílNa aNeB ČISTOTa 
pŮl ZdRaVí 
Tvořivá dílna pro velké i malé plná vůně, kde si 
budete moci vlastnoručně vyrobit přírodní mýdlo 
různých vůní a šumivé tablety do koupele. Vaše 
výrobky si budete moci originálně dárkově zabalit.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 21. 11. I 20.30
pINk FlOYd dISTaNT BellS
Podiová show, vyzrálé vokály a především hudební 
lahůdka písní skupiny Pink Floyd.
Stará masna
www.stara-masna.cz

út 24. 11. I 12.00–19.00
JedeN SVĚT
Promítání filmů z festivalu jeden svět. Budou 
promítnuty například filmy Na sever od slunce, Pře-
stupní stanice a Tři dary.
Knihovna Kroměřížska

út 24. 11. I 19.00
kONceRT kOMORNích SOUBORŮ 
kONZeRVaTOře kROMĚříŽ
Cyklus devíti  komorních koncertů v Nadsklepí 
představí jak špičkové profesionální hu-
debníky, tak i mladé začínající umělce a peda-
gogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 25. 11. I 17.00
BeSeda VYSOkÉ TaTRY 
Přednáška  foto p. Pospíšil
Klub seniorů, Hanácké náměstí

st 25. 11. I 19.00
TROŠka hUMORU NIkOhO 
NeZaBIJe aNeB ZÁBaVNÁ Talk 
ShOW ZdeŇka TROŠkY
Pro širokou obec filmového publika je určen zá-
bavný pořad Troška humoru nikoho nezabije, jehož 
hlavní hvězdou je oblíbený filmový režisér Zdeněk 
Troška. Známý tvůrce, jenž v posledních letech 
servíruje publiku jednu lidovou komedii či pohádku 
za druhou, je také zdatný režisér divadelních oper 
(Don Carlos, Carmen, Rusalka). Stejně tak umí po-
bavit publikum svým humorně laděným vyprávě-
ním, což dokládá i pořad, se kterým do Kroměříže 
přijede.  
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 11.– pá 27. 11. I 10.00–19.00 
ROZSVíceNí VÁNOČNíhO 
STROMU + JaRMaRk
Ani na začátku letošního adventu nebude chybět 
tradiční a dětmi velmi oblíbená akce Rozsvícení 
vánočního stromu. Vstup zdarma.

Program čtvrtek 26. 11. 2015:
14.30–15.30 Vystoupení dětí ze ZUŠ Kroměříž a 
SZUŠ D-music
15.30–16.30 Vánoční kouzelnická show Pavla 
Kožíška „Já nejsem Ježíšek ale Kožíšek“
16.30–16.45 Příjezd Mikuláše, čerta a anděla 
v kočáře
16.45 Rozsvícení vánočního stromu starostou 
města + vyhlášení vítězů soutěže „O nejhezčí na-
zdobený vánoční stromeček“
16.45–17.05 Adventní vystoupení Dívčího pě-
veckého sboru SPgŠ Kroměříž
17.05–17.45 Vánoční vystoupení Světlo v pohybu 
a žonglérská show
 
Program pátek 27. 11. 2015:
15.00–16.30 Jazz Club Kroměříž vystoupí jako 
„Swingující bratři“
17.00–18.00 Koncertní vystoupení kroměřížské 
legendární skupiny Jamtour

Po celou dobu čtvrtečního programu se můžete 
těšit na Ježíškovu poštu, Ježíškovy dílničky a Ad-
ventní jarmark.

Jarmark bude po oba dny probíhat od 10.00 do 
19.00 hodin. Naleznete zde inspiraci na vánoční 
dárky, adventní dekorace, výrobky řemeslníků, 
sladké dobroty a horké nápoje.
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 11. I 15.00
akadMIe III. VĚkU
Životní prostředí. Přednáška nejen pro seniory.
Knihovna Kroměřížska
www.knikm.cz

so 28. 11. I 8.00
lYŽařSkÁ BURZa - BaZaR
Burza lyžařského vybavení.
Střední škola hotelová a služeb
www.skibrazdil.cz

so 28. 11. I 9.00 – 11.30 
deN pRO dĚTSkOU kNIhU
Dopoledne zábavných aktivit pro děti.  Na podporu 
dětského čtenářství.
Knihovna Kroměřížska
www.knikm.cz

so 28. 11. I 16.00 
TaJeMNÉ pUTOVÁNí Za 
MIkUlÁŠeM pOdZÁMeckOU 
ZahRadOU
Mateřské centrum Klubíčko pořádá akci pro rodiny 
s dětmi „Tajemné putování za Mikulášem“, vhodné 
pro děti od 3 do 10 let. Při procházce temnou Podzá-
meckou zahradou potkáte čerty, anděly a strašidla. 
Zasoutěžíte si a na konci cesty na Vás bude čekat 
Mikuláš s malým dárkem. Vstup od 16:00 z ulice 
Vejvanovského.
Podzámecká zahrada
www.klubickokm.cz

so 28. 11. I 18.00
MalOVaNÉ Na Skle - MĚSTSkÉ 
dIVadlO ZlíN
Nejslavnější polský muzikál (z pera Ernesta Brylla a 
Katarzyny Gärtnerové) o nejznámějším slovenském 
hrdinovi – zbojníku Jánošíkovi. Další  představení 
v rámci cyklu podzimního divadelního předplatné-
ho. Trochu lidové, trochu rockové, trochu poetické 
– tak známé dílo charakterizují kritici. Inscenace, 
která je muzikálem se vším všudy a kterou na jevišti 
zlínského divadla režírovala Hana Mikolášková, je 
uváděna v překladu Jaromíra Nohavicy. V roli Jury 
Jánošíka se představí Tomáš David.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 28. 11. I 20.30
MaRYllYN MaNSON & GUaNO 
a peS
Revival krále hororu a Guano Apes
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 29. 11. I 14.00 
18. ekOScUk (NEKONÁ SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ)
Spolek Barbořice Vás opět zve na podzimní úklid 
přírodních lokalit v Kroměříži. Již  po osmnácté  se 
vydáme uklízet naše město. Přijďte nám pomoci 
zvelebit kousky zeleně, které máme v blízkosti 
našich domovů!  Tentokráte se  vydáme objevovat 
poklady/odpadky do areálu Vážanské cihelny. Sraz 
ve 14:00 před Penny marketem na Zacharu.
Kroměříž
www.barborice.cz

ne 29. 11. I 18.00 
adVeNTNí kONceRT BROlNU S 
JOŽkOU ČeRNÝM, VlaSTOU GRY-
cOVOU a dalŠíMI SÓlISTY
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno se usku-
teční  pestrý předvánoční koncert Brněnského 
rozhlasového orchestru lidových nástrojů s jeho 
sólisty, kteří naladí krásnými písněmi  posluchače 
pro nadcházející adventní a vánoční období.  
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 1. 12. I 18.00 
FOlkOVÉ VÁNOce 
V dOMĚ kUlTURY
V předvánočním čase přivítáme na tradičních Fol-
kových Vánocích v Domě kultury hned tři výrazné 
folkové legendy - brněnskou country skupinu 
Poutníci, výbornou písničkářku a zpěvačku Pavlínu 
Jíšovou s dcerou Adélou Jonášovou a Petrou „Šany“ 
Šanclovou v dámském triu a na závěr vystoupí je-
den z bardů tuzemského folku a trampské hudby 
František Nedvěd s doprovodnou kapelou Tie Break. 
Přijďte si vychutnat folkově - vánoční atmosféru!
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 12. I 17.00 
BeSeda hRadY MORaVSkO-
RakOUSkÉhO pOMeZí 
Přednáška a foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 3. 12. I 18.00
JakO ThelMa a lOUISa - 
dIVadelNí SpOlek FRída
Bonusové představení v rámci cyklu podzimního diva-
delního předplatného. Divadelní zpracování slavného 
filmu Ridleyho Scotta. Dvě ženy v podání Báry Mu-
nzarové a Mariky Procházkové procházejí na cestě 
autem téměř mužským světem. Prožívají při tom 
všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta posky-
tuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, 
smrt, svobodu a vášeň. Pro abonenty divadelního 
předplatného zvýhodněná cena! Scénář a režie: Juraj 
Nvota Hrají:  Bára Munzarová, Marika Procházková, 
Václav Trnavský, Radim Novák a Martin Trnavský.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 4. 12. I 20.00
WOhNOUT & VYpSaNÁ FIXa
Pojďte na FiWo! Fixa a  Wohnout po letech zase 
spolu na turné. Obě kapely zahrají své klasické 
dlouhé koncerty a o překvapení jistě nebude nouze.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 4. 12. I 20.30
FUTURUM
Hrající legenda v čele s Romanem Dragounem
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 5. 12. I 20.30
WhITeSNake TRIBUTe BaNd
Světoznámé hity Davida Coverdala.
Stará masna
www.stara-masna.cz

út 8. 12. I 19.00
klaVíRNí dUO paVla MaRkOVÁ/ 
JOhaNa kOlČaVOVÁ
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kroměřížských rodáků. V šesti sálech 
je chronologicky uspořádán výběr z umělcova díla. 
Téměř 130 originálů představuje sedm desetiletí 
Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

příROda a ČlOVĚk
(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné 
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou 
Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního 
domu se dozvíte o historii města „od mamutů až po 
raný novověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a 
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno 
denně mimo pondělka 9 - 12  a 13 - 17 h
Klub Starý pivovar

do po 9. 11.
hRÁNO Na haRFU kOMíNŮ
Jiří Kolář a Kladno. Výstava je spojena s výstavkou 
knih autora.   
Knihovna Kroměřížska

do po 9. 11. 
MUŽI V UNIFORMÁch RaF 
Panelová výstava materiálů o pilotech RAF z na-
šeho regionu, doplněná o výstavu knih s touto 
tematikou.
Knihovna Kroměřížska

do po 28. 12. 
VÝSTaVa pRací ZUŠ kROMĚříŽ
Výstava prací studentů ZUŠ Kroměříž.
Hotel a hostel U Zlatého kohouta

do čt 31. 12. 
ČOkOlÁdOVÉ pOkUŠeNí a Re-
klaMa a dĚTI
Zajímavá výstava vhodná pro děti.
Přeneseme se do staré cukrárny a do světa, kdy re-
klama byla v plenkách. Na výstavě si budete moci 
vyrobit drobné cukrovinky.
Muzeum Kroměřížska

do út 31. 5. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v  období   pro-
tektorátu Čechy a Morava v  letech 1939 – 1945. 
Otevřeno je v  pondělí a středu 8 – 16.30 hodin, 
úterý, čtvrtek a pátek 8 - 15 hodin na zazvonění. 
Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

st 11. 11. - st 9. 12. 
laBYRINT SVĚTa - VÝSTaVa 
dĚTSkÝch VÝTVaRNÝch pRací 
ke 110. VÝROČí ZalOŽeNí ZŠ 
kOMeNSkÉhO
ZŠ Komenského v Kroměříži oslaví v tomto roce již 
110. výročí svého založení. Při této příležitosti  bude 
ve foyer DK uspořádána výstava nazvaná příznačně 
Labyrint světa, z výtvarných prací žáků školy. Sou-
částí oslav bude také Slavnostní akademie, která 
proběhne v divadelním sále Domu kultury 27. lis-
topadu 2015 v 16.00. V bohatém kulturním progra-
mu vystoupí současní i bývalí žáci školy. Výstava 
ve foyer DK potrvá do 9. prosince 2015. Slavnostní 
vernisáž výstavy bude 11. listopadu v 16.00.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 11. 11. - ne 31. 1.
kRÁSOU a VŮNí OdĚNÁ
Sbírka flakonů a toaletního skla Eriky Bubeníkové 
celkem čítá na 1000 ks toaletního skla a více než 
1500 ks komerčního skla od 16. století po sou-
časnost. Mezi unikátní flakony patří drobné lahvič-
ky k zavěšení na ruku nebo na krk vyrobené ve sta-
rých severočeských sklárnách koncem 19. století. 
Ne tak krásné, ale o to starší jsou podlouhlé lahvice 
určené převážně k přechovávání léků a vonných 
olejů z 16. – 18. století. Za zmínku stojí flakony 
umělecky zpracované, které mají známé návrhá-
ře, například proslavený Curt Schlevoght, Heinrich 
Hoffman, Karel Palda, Rudolf Hloušek aj. 
Muzeum Kroměřížska

ne 15. 11. I 5.00 - 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉ-
hO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO 
pTacTVa
Výstavy se budou konat vždy každou 3. neděli 
v měsíci. Výstaviště nabízí komfort jak pro vy-
stavovatele, tak pro návštěvníky. K dispozici jsou 
2 kryté haly o celkové ploše 1 600 m2, dále 20 
000 m2 kryté venkovní plochy, 1 400 parkovacích 
míst v bezprostřední blízkosti, restaurace, sociální 
zařízení. Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, 
drůbež, holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, 
kočky, psy a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 7. 11. I 14.00 
FOTBalOVÝ ZÁpaS Sk haNÁckÁ 
SlaVIa - MUŽI „a“  -  MFk VYŠkOV
Přijďte fandit na utkání pořádaná na stadionu na 
Obvodove ulici. Soutěž (MSFL) - Moravskoslezská 
fotbalová liga Pohár FAČR
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

so 14. 11. I 17.00
hk kROMĚříŽ – dYNaMITeRS hk 
BlaNSkO
Ve vlastní hale chtějí hokejisté ukázat hodně z toho, 
čím ovládli 5:0 led Blanska... 
Zimní stadion Kroměříž
www.szmk.cz 

so 21. 11.  I 17.00, 
hk kROMĚříŽ – hc SpaRTak 
UheRSkÝ BROd
V tradičním derby hostí hokejisté tým, který v loň-
ské sezoně jako jediný ustál útočnou jízdu domácí 
Kroměříže…
Zimní stadion Kroměříž

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
SpORTOVNích akcí



 

přehled akcí

ne 1. 11. I 14.00 
16. ekOScUk (NEKONÁ SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ)
Spolek Barbořice zve na podzimní úklid přírodních lokalit 
v Kroměříži. Přijďte nám pomoci zvelebit kousky zeleně, 
které máme v blízkosti našich domovů! První listopadový 
den se vydáme objevovat poklady/odpadky do bývalého 
sadu za nemocnicí/za Zacharem a do okolí strouhy Za-
charky. Sraz ve 14:00 před školou Zachar.
www.barborice.cz

po 2. 11. I 13.00 – 17.00 
STaŠIdelNÁ kNIhOVNa
Zábavné odpoledne pro děti. Plnění strašidelných 
úkolů a výtvarná dílnička.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 3. 11. I 17.00
MIGRace UpRchlíkŮ dO eVROpY
Beseda IC Europe Direct s Janem Schrothem 
- zástupcem Mezinárodní organizace pro migraci.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 11. I 16.30
hUdeBNí akadeMIe
Ptáčník - poslechový pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 11. I 17.00
BeSeda hORNí pOOTaVí
Přednáška a foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 5. 11. - pá 6. 11. I 9.00–16.00
přehlídka STředNích ŠkOl 
a pRacOVNíhO UplaTNĚNí - 
NaSTaRTUJ SVOJI BUdOUcNOST
Přehlídka je určena žákům vyšších ročníků ZŠ, jejich 
rodičům, pedagogům a široké veřejnosti. 
Dům kultury v Kroměříži
www.ohkkm.cz

čt 5. 11. I 15.30 
klUB pUNTík
Setkání rodičů a dětí od 3 do 5 let. Zábavné aktivi-
ty s knihou (čtení, vyprávění a hraní si s knížkou). 
Společně s Oskarem poletíme vesmírem za mě-
síčními kočkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 11. I 17.00
kROMĚříŽSkÝ ZÁMeckÝ aReÁl 
V kONTeXTU eVROpSkÉ UMĚ-
leckÉ a INTelekTUÁlNí dISkUSe
Přednášející Mgr. Ondřej Zatloukal, Muzeum umění 
Olomouc Přednáška představí zámek a obě kromě-
řížské zámecké zahrady v konfrontaci s  předními 
evropskými areály a dále i v širším intelektuálním 
a duchovním kontextu. Především zámecká sala 
terrena a Květná i Podzámecká zahrada totiž v sobě 
zahrnují jak reakce na vybrané zámecké areály 
Itálie, Francie, Nizozemí, Anglie, Rakouska či Ně-
mecka, tak i reakce na mnohdy zásadní duchovní 
aspekty evropské intelektuální diskuse. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 6. 11. I 9.30
SeMINÁř „NeJlepŠí Odpad Je 
TeN, kTeRÝ NIkdY NeVZNIkNe“
„Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne“ - be-
seda na téma předcházení vzniku odpadů. Můžete 
se těšit na tipy pro Vaši domácnost, které Vám po-
mohou vytvářet co nejmenší množství domovního 
odpadu, zmíníme se také o recyklaci, budeme hle-
dat nové využití pro staré věci a pokud budete mít 
chuť, vyrobíte si také praktickou drobnost, kterou 
si odnesete domů. Účast prosím, hlaste na email: 
habrova@klubickokm.cz, tel. 777 031 252
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 6. 11. I 20.30
U2 deSIRe BaNd
Skvělý revival irských U2
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 7. 11. I 9.00 
VÁNOČNí kORÁlkOVÉ OZdOBY
Kurz je určený pro rodiče a děti od 6 let. Délka kurzu 
2,5 - 3 hod., materiál je v ceně. Rodiče a děti budou 
vyrábět vánoční ozdoby - zvoneček, hvězdičku, 
andílka.
Je možné nahlásit kombinaci barev, např.: červená, 
zlatá
Max. počet je 10 osob. Prosíme, nahlaste svůj zá-
jem v Mateřském centru Klubíčko nebo na mail 
csizmaziova@klubickokm.cz
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

so 7. 11. I 20.30
SYMBIOZa & hUdBa FRYŠTÁk
Valašský blues rock na pevných základech.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 8. 11. I 14.30 
O pOkladU Ve MlÝNĚ
Divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy uve-
de pohádku Dany Bartůňkové o dvou strašidlech 
s legračními jmény – Bobolis a Bubulis, která mají 
své „působiště“ v opuštěném mlýně, kde je ukrytý 
také zlatý poklad. Jedná se vlastně o bývalé zdejší 
mlynáře zakleté za své nekalé činy ve strašidla, 
která teď čekají na vysvobození dobrým skutkem. 
K mlýnu jednou zabloudí dva mladí lidé z nedaleké 
vesnice Bětuška a Matěj.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 9. 11. I 16.30 
BIBlIOTeRapIe aNeB dÁ Se lÉČIT 
I dĚTSkOU kNíŽkOU?
Máte-li pocit, že vaše dítě je např. hyperaktivní, má 
problém s přijetím nového sourozence, uchyluje se 
často ke lžím, nemůže se vyrovnat s nějakou životní 
situací nebo ho trápí cokoliv jiného, přijďte si popo-
vídat  do MC Klubíčko s Marcelou Kořínkovou. Máte 
možnost dozvědět se o zajímavém druhu podpůrné 
léčby dětských potíží pomocí knih určených pro 
malé čtenáře. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

út 10. 11. I 8.30
SeMINÁř SíTĚ Mc
1) Mgr. Zuzana Staroštíková, psycholožka - „Jak 
sladit rodinu, práci a osobní život … a nezbláznit 
se!“ Máte pocit, že „to“ nestíháte? Zdá se Vám, že 
na „to“ nemáte čas? Žijete s tím, že je „to“ všechno 
jenom na Vás? Zkusíme si spolu dát dohromady, zda 
se „to“ dá dělat jinak a lépe.
2) Ing. Dagmar Mega , Očekávání žen a mužů – jaké 
jsou rozdíly a příčiny nedorozumění – porovnání 
s kulturami účastníků.
Prosím, nahlaste svou účast na email: bohdana.so-
net@materska-centra.cz, tel. 777 096 160
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

út 10. 11. I 16.30
OBOJŽIVelNícI a plaZI ČeSkÉ 
RepUBlIkY – NeNÁVIdĚNI I 
MIlOVÁNI
Přednáška Ing. Radovana Smolinského, Ph.D. et 
Ph.D.  u příležitosti Týdne vědy a techniky 2015.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 11. I 9.00
ŽIdÉ a MORaVa XXII.
Již 22. ročník tradiční konference s židovskou te-
matikou.
Muzeum Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 11. I 10.00 
SVaTOMaRTINSkÉ hOdOVÁNí
Také letos se na Hanáckém náměstí uskuteční 
tradiční oblíbená akce nazvaná Svatomartinské 
hodování. Vstup zdarma. Těšit se můžete na pře-
hlídku toho nejlepšího, co čeští a moravští vinaři 
vyprodukovali. K poslechu i tanci zahraje cimbálová 
muzika Dubina. Jarmark k této akci dopřeje Vašim 
chuťovým pohárkům jen to nejlepší z oblasti jídla i 
pití v teplých a studených variacích.
Hanácké náměstí
www. dk-kromeriz.cz

st 11. 11. I 11.11
MladÉ VíNO a JehO TRadIce
Slavnostní ochutnávka mladého vína. K slavnostní 
náladě Vám zahrají páni harmonikáři. 
Arcibiskupské zámecké sklepy 
Kroměříž

st 11. 11. I 17.00
BeSeda TOSkÁNSkO 
Přednáška a foto Mgr. Pilát 
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 12. 11. I 9.00
INSpIRUJeMe Se NaVZÁJeM
Odborný seminář. Určeno pro knihovníky dětských 
oddělení - ve spolupráci s Klubem dětských kniho-
ven Zlínského kraje.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 13. 11. I 9.00
SeMINÁř SMaRT ŽeNa
Spousta z nás žen zvládá Word, Excel a jakž takž 
dokážeme něco najít na internetu. Ale už často 
nevíme, co je to cloud, hashtag a qr kód. Kurz vám 
za pár hodin ukáže vše, co jste neměly čas několik 
let sledovat. Obsah kurzu: 1. Hledání a zpracování 
informací 2. Komunikace 3. Řešení problémů 
- úkoly a sebeorganizace 4. Bezpečnost 5. Vytvá-
ření obsahu. Účast a zájem o hlídání dětí během 
kurzu hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
777031252. Vlastní notebook výhodou.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 13. 11. I 19.00
SlÁVek JaNOUŠek a lUBOŠ 
VONdRÁk - RecITÁl
V pátek vystoupí v Hudebním sále kroměřížského 
Domu kultury další legendární osobnost tuzemské fol-
kové scény – písničkář Slávek Janoušek. Doprovodí ho 
jeho dlouholetý souputník Luboš Vondrák, přičemž na 
programu budou staré pecky typu Kometa, Rozhovor s 
nádražákem či Imaginární hospoda, stejně jako žhavé 
novinky z posledních alb Nestíhám či Letadlo. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 13. 11. I 20.30
VOXel + lIGhT & lOVe + Se-
BaSTIaN
koncert Voxel + Light & Love + Sebastian. 3 kon-
certy. 3 interpreti. 3 hodiny muziky. Trojitá show 
a možná dojde i na hudební spojení všech...
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 13. 11. I 20.30
NŠOČI & BaldaS GaNG BaNd
Kroměřížští punkeři a zkušení muzikanti hrající 
skladby z okolí Seattlu 90.let.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 14. 11. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM TOMÁ-
ŠeM pFeIFFeReM
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami 
a záhadami života. Témata přednášek určují ná-
vštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je 
biotronická prevence, filosofie a jiné. Na závěr 
přednášek proběhne biotronické působení for-
mou rozloučení.
Muzeum Kroměřížska

so 14. 11. I 9.00 
SMalTOVÁNí - SYpaNÝ SMalT
Kurz je určený pro rodiče a děti od 6 let. Délka 
kurzu 2,5 - 3 hod., materiál je v ceně. Naučíte 
se vyrábět různé ozdoby, přívěšky na krk atd. 
Max. počet je 10 osob. Prosíme, nahlaste svůj 
zájem v Mateřském centru Klubíčko nebo na 
csizmaziova@klubickokm.cz
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

so 14. 11. I 20.30
accepT ReVIVal a ZpĚV JakO 
UdO dIRkSchNeIdeR
Cílem tohoto seskupení není hrát si na originál, ale 
uctít a oslavit tuto legendu světového metalu
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 15. 11. I 14.00 
17. ekOScUk (NEKONÁ SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ)
Spolek Barbořice Vás opět zve na podzimní úklid 
přírodních lokalit v Kroměříži. Již  po sedmnácté se 
vydáme uklízet naše město. Přijďte nám pomoci 
zvelebit kousky zeleně, které máme v blízkosti našich 
domovů! Tentkráte se  vydáme objevovat poklady/
odpadky do remízku za psychiatrickou léčebnou. Sraz 
ve 14:00 před pitevnou (zadní brána do areálu PN).
www.barborice.cz

st 18. 11. I 18.00
Na MĚlČINĚ - dIVadlO kalIch
Populární herečka Iva Janžurová, držitelka prestižní 
Ceny Thálie 2014 za celoživotní dílo, se představí v 
hlavní roli hořké komedie ze současnosti Na mělči-
ně nizozemského dramatika Franka Houtappelse. 
Režisér Jakub Nvota vybral k hlavní hvězdě její dceru 
Sabinu Remundovou a Barboru Munzarovou a k nim 
skvěle padnoucího Miroslava Vladyku. Na mělčině je 
originální komedie, trochu absurdní, s překvapivými 
zvraty a hlavně až do konce s drápavým podtónem. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18.11. I 17.00
BeSeda MalÁ FaTRa
Přednáška foto Dr. Voňka 
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 19. 11. I 17.00 
VeČeR S pOeZIí
Setkání regionálních básníků a přátel poezie. Pre-
zentace vlastní či oblíbené poezie nebo básníka.               
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 19. 11. I 19.00
NíZkOTUČNÝ ŽIVOT - SMOTaNÁ 
hadIce  V. klIMÁČek
Jednotlivá představení se konají v prostorách klubu 
Starý pivovar. Permanentky budou k zakoupení v 
Turistickém informačním centru Kroměříž. Divadelní 
předplatné 2015/2016 - Divadelní spolek Kroměříž
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 20.11. I 20.30
TOMÁŠ BOUda & JaZZ FUSSION
Tomáš jako sólový hráč spolupracující s M.Krato-
chvílem a T. Ackermanem
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 21. 11. I 9.00–12.00 a 13.00–16.00 
VOŇaVÁ dílNa aNeB ČISTOTa 
pŮl ZdRaVí 
Tvořivá dílna pro velké i malé plná vůně, kde si 
budete moci vlastnoručně vyrobit přírodní mýdlo 
různých vůní a šumivé tablety do koupele. Vaše 
výrobky si budete moci originálně dárkově zabalit.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 21. 11. I 20.30
pINk FlOYd dISTaNT BellS
Podiová show, vyzrálé vokály a především hudební 
lahůdka písní skupiny Pink Floyd.
Stará masna
www.stara-masna.cz

út 24. 11. I 12.00–19.00
JedeN SVĚT
Promítání filmů z festivalu jeden svět. Budou 
promítnuty například filmy Na sever od slunce, Pře-
stupní stanice a Tři dary.
Knihovna Kroměřížska

út 24. 11. I 19.00
kONceRT kOMORNích SOUBORŮ 
kONZeRVaTOře kROMĚříŽ
Cyklus devíti  komorních koncertů v Nadsklepí 
představí jak špičkové profesionální hu-
debníky, tak i mladé začínající umělce a peda-
gogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 25. 11. I 17.00
BeSeda VYSOkÉ TaTRY 
Přednáška  foto p. Pospíšil
Klub seniorů, Hanácké náměstí

st 25. 11. I 19.00
TROŠka hUMORU NIkOhO 
NeZaBIJe aNeB ZÁBaVNÁ Talk 
ShOW ZdeŇka TROŠkY
Pro širokou obec filmového publika je určen zá-
bavný pořad Troška humoru nikoho nezabije, jehož 
hlavní hvězdou je oblíbený filmový režisér Zdeněk 
Troška. Známý tvůrce, jenž v posledních letech 
servíruje publiku jednu lidovou komedii či pohádku 
za druhou, je také zdatný režisér divadelních oper 
(Don Carlos, Carmen, Rusalka). Stejně tak umí po-
bavit publikum svým humorně laděným vyprávě-
ním, což dokládá i pořad, se kterým do Kroměříže 
přijede.  
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 11.– pá 27. 11. I 10.00–19.00 
ROZSVíceNí VÁNOČNíhO 
STROMU + JaRMaRk
Ani na začátku letošního adventu nebude chybět 
tradiční a dětmi velmi oblíbená akce Rozsvícení 
vánočního stromu. Vstup zdarma.

Program čtvrtek 26. 11. 2015:
14.30–15.30 Vystoupení dětí ze ZUŠ Kroměříž a 
SZUŠ D-music
15.30–16.30 Vánoční kouzelnická show Pavla 
Kožíška „Já nejsem Ježíšek ale Kožíšek“
16.30–16.45 Příjezd Mikuláše, čerta a anděla 
v kočáře
16.45 Rozsvícení vánočního stromu starostou 
města + vyhlášení vítězů soutěže „O nejhezčí na-
zdobený vánoční stromeček“
16.45–17.05 Adventní vystoupení Dívčího pě-
veckého sboru SPgŠ Kroměříž
17.05–17.45 Vánoční vystoupení Světlo v pohybu 
a žonglérská show
 
Program pátek 27. 11. 2015:
15.00–16.30 Jazz Club Kroměříž vystoupí jako 
„Swingující bratři“
17.00–18.00 Koncertní vystoupení kroměřížské 
legendární skupiny Jamtour

Po celou dobu čtvrtečního programu se můžete 
těšit na Ježíškovu poštu, Ježíškovy dílničky a Ad-
ventní jarmark.

Jarmark bude po oba dny probíhat od 10.00 do 
19.00 hodin. Naleznete zde inspiraci na vánoční 
dárky, adventní dekorace, výrobky řemeslníků, 
sladké dobroty a horké nápoje.
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 11. I 15.00
akadMIe III. VĚkU
Životní prostředí. Přednáška nejen pro seniory.
Knihovna Kroměřížska
www.knikm.cz

so 28. 11. I 8.00
lYŽařSkÁ BURZa - BaZaR
Burza lyžařského vybavení.
Střední škola hotelová a služeb
www.skibrazdil.cz

so 28. 11. I 9.00 – 11.30 
deN pRO dĚTSkOU kNIhU
Dopoledne zábavných aktivit pro děti.  Na podporu 
dětského čtenářství.
Knihovna Kroměřížska
www.knikm.cz

so 28. 11. I 16.00 
TaJeMNÉ pUTOVÁNí Za 
MIkUlÁŠeM pOdZÁMeckOU 
ZahRadOU
Mateřské centrum Klubíčko pořádá akci pro rodiny 
s dětmi „Tajemné putování za Mikulášem“, vhodné 
pro děti od 3 do 10 let. Při procházce temnou Podzá-
meckou zahradou potkáte čerty, anděly a strašidla. 
Zasoutěžíte si a na konci cesty na Vás bude čekat 
Mikuláš s malým dárkem. Vstup od 16:00 z ulice 
Vejvanovského.
Podzámecká zahrada
www.klubickokm.cz

so 28. 11. I 18.00
MalOVaNÉ Na Skle - MĚSTSkÉ 
dIVadlO ZlíN
Nejslavnější polský muzikál (z pera Ernesta Brylla a 
Katarzyny Gärtnerové) o nejznámějším slovenském 
hrdinovi – zbojníku Jánošíkovi. Další  představení 
v rámci cyklu podzimního divadelního předplatné-
ho. Trochu lidové, trochu rockové, trochu poetické 
– tak známé dílo charakterizují kritici. Inscenace, 
která je muzikálem se vším všudy a kterou na jevišti 
zlínského divadla režírovala Hana Mikolášková, je 
uváděna v překladu Jaromíra Nohavicy. V roli Jury 
Jánošíka se představí Tomáš David.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 28. 11. I 20.30
MaRYllYN MaNSON & GUaNO 
a peS
Revival krále hororu a Guano Apes
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 29. 11. I 14.00 
18. ekOScUk (NEKONÁ SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ)
Spolek Barbořice Vás opět zve na podzimní úklid 
přírodních lokalit v Kroměříži. Již  po osmnácté  se 
vydáme uklízet naše město. Přijďte nám pomoci 
zvelebit kousky zeleně, které máme v blízkosti 
našich domovů!  Tentokráte se  vydáme objevovat 
poklady/odpadky do areálu Vážanské cihelny. Sraz 
ve 14:00 před Penny marketem na Zacharu.
Kroměříž
www.barborice.cz

ne 29. 11. I 18.00 
adVeNTNí kONceRT BROlNU S 
JOŽkOU ČeRNÝM, VlaSTOU GRY-
cOVOU a dalŠíMI SÓlISTY
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno se usku-
teční  pestrý předvánoční koncert Brněnského 
rozhlasového orchestru lidových nástrojů s jeho 
sólisty, kteří naladí krásnými písněmi  posluchače 
pro nadcházející adventní a vánoční období.  
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 1. 12. I 18.00 
FOlkOVÉ VÁNOce 
V dOMĚ kUlTURY
V předvánočním čase přivítáme na tradičních Fol-
kových Vánocích v Domě kultury hned tři výrazné 
folkové legendy - brněnskou country skupinu 
Poutníci, výbornou písničkářku a zpěvačku Pavlínu 
Jíšovou s dcerou Adélou Jonášovou a Petrou „Šany“ 
Šanclovou v dámském triu a na závěr vystoupí je-
den z bardů tuzemského folku a trampské hudby 
František Nedvěd s doprovodnou kapelou Tie Break. 
Přijďte si vychutnat folkově - vánoční atmosféru!
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 12. I 17.00 
BeSeda hRadY MORaVSkO-
RakOUSkÉhO pOMeZí 
Přednáška a foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 3. 12. I 18.00
JakO ThelMa a lOUISa - 
dIVadelNí SpOlek FRída
Bonusové představení v rámci cyklu podzimního diva-
delního předplatného. Divadelní zpracování slavného 
filmu Ridleyho Scotta. Dvě ženy v podání Báry Mu-
nzarové a Mariky Procházkové procházejí na cestě 
autem téměř mužským světem. Prožívají při tom 
všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta posky-
tuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, 
smrt, svobodu a vášeň. Pro abonenty divadelního 
předplatného zvýhodněná cena! Scénář a režie: Juraj 
Nvota Hrají:  Bára Munzarová, Marika Procházková, 
Václav Trnavský, Radim Novák a Martin Trnavský.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 4. 12. I 20.00
WOhNOUT & VYpSaNÁ FIXa
Pojďte na FiWo! Fixa a  Wohnout po letech zase 
spolu na turné. Obě kapely zahrají své klasické 
dlouhé koncerty a o překvapení jistě nebude nouze.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 4. 12. I 20.30
FUTURUM
Hrající legenda v čele s Romanem Dragounem
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 5. 12. I 20.30
WhITeSNake TRIBUTe BaNd
Světoznámé hity Davida Coverdala.
Stará masna
www.stara-masna.cz

út 8. 12. I 19.00
klaVíRNí dUO paVla MaRkOVÁ/ 
JOhaNa kOlČaVOVÁ
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kroměřížských rodáků. V šesti sálech 
je chronologicky uspořádán výběr z umělcova díla. 
Téměř 130 originálů představuje sedm desetiletí 
Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

příROda a ČlOVĚk
(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné 
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou 
Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního 
domu se dozvíte o historii města „od mamutů až po 
raný novověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a 
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno 
denně mimo pondělka 9 - 12  a 13 - 17 h
Klub Starý pivovar

do po 9. 11.
hRÁNO Na haRFU kOMíNŮ
Jiří Kolář a Kladno. Výstava je spojena s výstavkou 
knih autora.   
Knihovna Kroměřížska

do po 9. 11. 
MUŽI V UNIFORMÁch RaF 
Panelová výstava materiálů o pilotech RAF z na-
šeho regionu, doplněná o výstavu knih s touto 
tematikou.
Knihovna Kroměřížska

do po 28. 12. 
VÝSTaVa pRací ZUŠ kROMĚříŽ
Výstava prací studentů ZUŠ Kroměříž.
Hotel a hostel U Zlatého kohouta

do čt 31. 12. 
ČOkOlÁdOVÉ pOkUŠeNí a Re-
klaMa a dĚTI
Zajímavá výstava vhodná pro děti.
Přeneseme se do staré cukrárny a do světa, kdy re-
klama byla v plenkách. Na výstavě si budete moci 
vyrobit drobné cukrovinky.
Muzeum Kroměřížska

do út 31. 5. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v  období   pro-
tektorátu Čechy a Morava v  letech 1939 – 1945. 
Otevřeno je v  pondělí a středu 8 – 16.30 hodin, 
úterý, čtvrtek a pátek 8 - 15 hodin na zazvonění. 
Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

st 11. 11. - st 9. 12. 
laBYRINT SVĚTa - VÝSTaVa 
dĚTSkÝch VÝTVaRNÝch pRací 
ke 110. VÝROČí ZalOŽeNí ZŠ 
kOMeNSkÉhO
ZŠ Komenského v Kroměříži oslaví v tomto roce již 
110. výročí svého založení. Při této příležitosti  bude 
ve foyer DK uspořádána výstava nazvaná příznačně 
Labyrint světa, z výtvarných prací žáků školy. Sou-
částí oslav bude také Slavnostní akademie, která 
proběhne v divadelním sále Domu kultury 27. lis-
topadu 2015 v 16.00. V bohatém kulturním progra-
mu vystoupí současní i bývalí žáci školy. Výstava 
ve foyer DK potrvá do 9. prosince 2015. Slavnostní 
vernisáž výstavy bude 11. listopadu v 16.00.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 11. 11. - ne 31. 1.
kRÁSOU a VŮNí OdĚNÁ
Sbírka flakonů a toaletního skla Eriky Bubeníkové 
celkem čítá na 1000 ks toaletního skla a více než 
1500 ks komerčního skla od 16. století po sou-
časnost. Mezi unikátní flakony patří drobné lahvič-
ky k zavěšení na ruku nebo na krk vyrobené ve sta-
rých severočeských sklárnách koncem 19. století. 
Ne tak krásné, ale o to starší jsou podlouhlé lahvice 
určené převážně k přechovávání léků a vonných 
olejů z 16. – 18. století. Za zmínku stojí flakony 
umělecky zpracované, které mají známé návrhá-
ře, například proslavený Curt Schlevoght, Heinrich 
Hoffman, Karel Palda, Rudolf Hloušek aj. 
Muzeum Kroměřížska

ne 15. 11. I 5.00 - 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉ-
hO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO 
pTacTVa
Výstavy se budou konat vždy každou 3. neděli 
v měsíci. Výstaviště nabízí komfort jak pro vy-
stavovatele, tak pro návštěvníky. K dispozici jsou 
2 kryté haly o celkové ploše 1 600 m2, dále 20 
000 m2 kryté venkovní plochy, 1 400 parkovacích 
míst v bezprostřední blízkosti, restaurace, sociální 
zařízení. Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, 
drůbež, holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, 
kočky, psy a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 7. 11. I 14.00 
FOTBalOVÝ ZÁpaS Sk haNÁckÁ 
SlaVIa - MUŽI „a“  -  MFk VYŠkOV
Přijďte fandit na utkání pořádaná na stadionu na 
Obvodove ulici. Soutěž (MSFL) - Moravskoslezská 
fotbalová liga Pohár FAČR
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

so 14. 11. I 17.00
hk kROMĚříŽ – dYNaMITeRS hk 
BlaNSkO
Ve vlastní hale chtějí hokejisté ukázat hodně z toho, 
čím ovládli 5:0 led Blanska... 
Zimní stadion Kroměříž
www.szmk.cz 

so 21. 11.  I 17.00, 
hk kROMĚříŽ – hc SpaRTak 
UheRSkÝ BROd
V tradičním derby hostí hokejisté tým, který v loň-
ské sezoně jako jediný ustál útočnou jízdu domácí 
Kroměříže…
Zimní stadion Kroměříž

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
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Označení programů pro děti

2015
11 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

plavání veřejnosti v listopadu
Plavecký bazén v Kroměříži

Měsíční provoz:
Po zavřeno
Út a Čt 6.00 – 13.00 a 17.00 – 21.00
St a Pá 9.00 – 13.00 a 17.00 – 21.00
So 11.00 – 20.00
Ne 12.00 – 18.00

Kontakt:
Ing. Petr Opravil, 774 911 918, bazen@szmk.cz
Web: www.szmk.cz
Facebook: Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.

Bruslení veřejnosti v listopadu
Zimní stadion v Kroměříži

Obvykle každou sobotu a neděli 90 minut nebo 
2  hodiny. Přesné časy pro veřejnost na webu
www.szmk.cz – Zimní stadion – Rozpis

ne 1. 11.
14.30 I ROSA & DARA A JEJICH VELKÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ, bijásek
17.30 I PROGRAM: PÁD LEGENDY, přidáváme
20.00 I FAKJŮ, PANE UČITELI 2, premiéra

po 2. 11.
17.30 I FAKJŮ, PANE UČITELI 2, premiéra
20.00 I LAPUTA, artkino

st 4. 11.      
17.30 I STÁŽISTA, přidáváme       
19.00 I MAROKO A ZÁPADNÍ SAHARA, Never 
Stop Exploring
20.00 I TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ 
KOMETY, artkino

čt 5. 11.
20.00 I SPECTRE, premiéra

pá 6. 11.      
15.30 I SNOOPY A CHARLIE BROWN. Peanuts ve 
fi lmu 2D, bijásek
17.00 I SPECTRE, premiéra
20.00 I STRAIGHT OUTTA COMPTON, na 
vyžádání 

so 7. 11.
14.30 I SNOOPY A CHARLIE BROWN. Peanuts ve 
fi lmu 3D, bijásek
17.30 I MARŤAN 2D, přidáváme
20.00 I SPECTRE, premiéra

ne 8. 11.
17.00 I SPECTRE, premiéra
20.00 I SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH, přidáváme

po 9. 11.
17.30 I MACBETH, artkino
20.00 I MARŤAN 3D, přidáváme

st 11. 11.
17.30 I DOKONALÝ ŠÉF, přidáváme       
20.00 I MACBETH, artkino

čt 12. 11.
20.00 I STEVE JOBS, premiéra    

pá 13. 11.
17.30 I STEVE JOBS, premiéra
20.00 I OTCOVÉ A DCERY, premiéra

so 14. 11.
17.30 I OTCOVÉ A DCERY, premiéra
20.00 I STEVE JOBS, premiéra

ne 15. 11.
17.30 I JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ 
PRÁŠEK, rodinný
20.00 I PŘELUDY, premiéra

út 17. 11.
15.30 I ČESKÉ ANIMOVANÉ POHÁDKY, bijásek
17.30 I OTCOVÉ A DCERY, premiéra     
20.00 I PŘELUDY, premiéra

st 18. 11.
17.00 I SPECTRE, premiéra          
20.00 I BERANI, artkino

čt 19. 11.
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
2D, premiéra

pá 20. 11.
17.30 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
3D, premiéra
20.00 I BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA, premiéra

so 21. 11.
14.30 I PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 2D, 
bijásek
17.30 I BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA, premiéra
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
3D, premiéra

ne 22. 11.
14.30 I PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 3D, 
bijásek
17.30 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 
2D, premiéra
20.00 I U MOŘE, premiéra 

po 23. 11.
17.30 I U MOŘE, premiéra
20.00 I GANGSTER KA, přidáváme

čt 26. 11.
20.00 I GANGSTER KA: AFRIČAN, premiéra

pá 27. 11.
16.00 I XXII. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ, Dům 
kultury
17.30 I GANGSTER KA: AFRIČAN, premiéra
20.00 I VICTOR FRANKENSTEIN, premiéra

so 28. 11.
celý den I XXII. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ, 
Dům kultury
17.30 I ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV 2D, rodinný
20.00 I GANGSTER KA: AFRIČAN, premiéra

ne 29. 11.
17.30 I ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN 
OSTROV 3D, rodinný
20.00 I VICTOR FRANKENSTEIN, premiéra

po 30. 11.
17.30 I VICTOR FRANKENSTEIN, premiéra
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 
2. ČÁST 3D, premiéra
 
MAROKO A ZÁPADNÍ SAHARA, NEVER STOP 
EXPLORING
Osm závisláků na cestování, jedna Avie-Amálka a je-
denáct tisíc kilometrů Evropou, Marokem a Západní 
Saharou. Další velká Amálčina výprava, po úspěšné 
cestě Asií-Avií do Mongolska a Ruska. Amálka se ten-
tokrát vypravila na sever černého kontinentu, kde její 
kvality měly prověřit písečné duny Sahary i zasněžené 
vrcholky Vysokého Atlasu. Přednáška Vojty Werticha a 
Venduly Pudelkové s promítáním fotografi í.
 
STRAIGHT OUTTA COMPTON
USA 2015, 147 min, od 15 let nepřístupný, titulky
Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejne-
bezpečnějších míst v Americe. Právě tady, v místě, je-
hož život řídily drogové gangy a pravidelné policejní 
šťáry, se narodila pětice kluků, kteří odsud dokázali 
vypadnout. Ze své frustrace, nenávisti a naštvání se 
rozhodli vyzpívat. Stvořili žánr zvaný „gangsta rap“ 
a skupinu N. W. A., která patří k nejkontroverznějším 
hudebním sestavám historie. Snímek zařazujeme do 
programu na vyžádání diváků.
 
XXII. SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ
27. - 28. listopadu, Hudební sál DK
Mezinárodní výběrová soutěž neprofesionálních 
snímků autorů nad 58 let věku - bez tematické-
ho omezení. Přijďte zhlédnout práce zapálených 
tvůrců, kteří nám někdy mohou říci více nežli jejich 
profesionální kolegové v televizi nebo fi lmu.
 
BIJÁSek  
ROSA & DARA A JEJICH VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
CZE 2015, 60 min, bez omezení
Animovaný seriál pro celou rodinu. Sedmiletá dvoj-
čata Rosa a Dora zažívají spolu s rošťáckým psem 

Laikem, úžasnou babičkou vynálezkyní a dědou, co 
dokáže všechno opravit, napínavá dobrodružství, 
díky kterým se dozví spoustu zajímavých věcí o 
světě kolem nás.
 
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE 
FILMU
USA 2015, 85 min, bez omezení, dabing
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího 
kamaráda na světě? A především jediného pejska, 
který dokáže ze svého, tak trochu mimózního pá-
níčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. 
A že to není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž 
pro změnu nejslavnější světový outsider, kterému 
se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situa-
cích přihodí vždy něco směšného.
 
ČESKÉ ANIMOVANÉ POHÁDKY
CZE, různé, 72 min, bez omezení
Doma je doma je příběh o tom, jak kráva Žíznivka 
vypila rybník vodníkovi. O Maryšce a Vlčím hrádku 
je pohádka o odvaze chudé dívky. O líné holčič-
ce, kterou její věci naučí pořádku vypráví Lenora, 
veselou příhodu ze školního kabinetu zažijeme 
ve snímku Nebuďte mamuty, jak zbavit mlýn has-
trmanských kouzel uvidíme v pohádce Vodník ve 
mlýně a skončíme pohádkou Josefa Lady O statečné 
princezně.
 
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
FRA 2015, 95 min, bez omezení, dabing
Napínavý příběh Eduarda, syna krále Simianů prali-
dí, který byl kvůli svému malému vzrůstu zatracen 
svým kmenem, a vyrůstá sám u svého přítele Iana. 
Je ovšem nečekaně vynalézavý: objeví oheň, lov, 
nový způsob bydlení, lásku a dokonce naději. A 
protože je od přírody velkorysý, chce se o vše podě-
lit. Zvrátí veškeré zavedené pořádky a dovede svůj 
druh s drzostí a humorem vstříc skutečné lidské 
existenci.

ROdINNÝ
JO NESBØ: DOKTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
NOR 2014, 87 min, přístupný, dabing
Jo Nesbø je dospělým znám především jako autor 
detektivek, je však neméně úspěšným autorem 
dětských příběhů. Hlavním hrdinou je ztřeštěný 

vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina 
s ohnivými vlasy jménem Bulík. Vypadá to, že 
nejnovější vynález Doktora Proktora, prášek proti 
prdění nefunguje, ale co kdyby se vynalezl prášek 
fungující přesně opačně? Jenže o vynález mají zá-
jem i nekalé živly.
 
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
CZE 2014, 73 min, bez omezení
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové 
příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají 
atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společen-
ství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití.  
Snímek není přírodopisným dokumentem, ale 
vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody 
s neopakovatelným komentářem Oldřicha Kaisera.

pReMIÉRa
FAKJŮ, PANE UČITELI 2
DEU 2015, 115 min, do 12 let nevhodný, dabing
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. 
A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebuje-
te nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. 
A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý 
zločinec a současný samozvaný učitel Zeki Müller v 
bláznivé školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je 
všemi milovaný kantor Zeki Müller zpět.
 
SPECTRE
GBR / USA 2015, 150 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky
Nová bondovka od Sama Mendese, režiséra před-
chozí Skyfall, s Danielem Craigem v hlavní roli. 
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, 
který ho přivede na stopu známé zločinecké or-
ganizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, 
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.
 
STEVE JOBS
USA 2015, 122 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou digi-
tálního věku. Nicméně jeho revoluční technologie a 
zejména přístup k jejich realizaci ovlivňovali nejen 
jeho rodinný život, ale i jeho zdraví. Tento snímek 
odhaluje zákulisí života Stevena Paula Jobse včetně 
založení fi rmy Apple, testy prvních výrobků, pády 

i triumfy tohoto moderního génia. Režisér Danny 
Boyle obsadil do hlavní role Michaela Fassbendera.

 OTCOVÉ A DCERY
USA / ITA 2015, 116 min, do 12 let nevhodný, titulky
Jack (Russell Crowe) se musí po tragické smrti 
manželky sám postarat o pětiletou dcerku Katie. 
Bojuje však nejen s její výchovou, ale také se svou 
duševní poruchou. V dospělosti se Katie musí sama 
potýkat s vnitřními démony, kteří ji pronásledují 
právě od problematického dětství. Film zachycuje 
vztah dítěte a rodiče, kteří se v průběhu let odcizili, 
ale přes staré křivdy a rány se k sobě znovu snaží 
najít cestu.
 
PŘELUDY
USA 2015, 83 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Těhotná žena začne po přestěhování do domu u vi-
nohradu prožívat velice děsivé vize, které ovlivňují 
nejen její život, ale i jejího manžela. Dokáže se jim 
psychicky postavit, aby se nezbláznila a dokázala 
přežít? Horor od producentů fi lmů Insidious, Sinis-
ter, Paranormal Activity a Očista.
 
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
V posledním díle ságy nepůjde jen o přežití, ale o 
budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné 
zúčtování se blíží. Katniss spolu se skupinou nej-
bližších přátel vede rebely v jejich boji za svobodou. 
Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem 
je zničit prezidenta a skoncovat s jeho tyranií. Na 
Katniss však tentokrát čeká mnohem nebezpečnější 
nepřítel, než ten s jakým se dosud setkala v aréně.
 
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
USA 2015, 122 min, do 15 let nepřístupný, titulky
V Bostonu sedmdesátých let minulého století se 
agent FBI John Connolly domluví s irským mafi -
ánem Jamesem „Whitey“ Bulgerem (Depp) na li-
kvidaci společného nepřítele, italské mafi e. Film líčí 
příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo 
kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se právní-
mu postihu, upevnit si mocenské postavení a stát 
se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších 
gangsterů v historii Bostonu.
 

U MOŘE
USA 2015, 122 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Do malebného francouzského letoviska přijíždí 
spisovatel Roland (Brad Pitt) a jeho žena Vanessa 
(Angelina Jolie). Jejich manželství se během let 
proměnilo v poněkud toxický vztah, kdy jsou raději 
sami než s tím druhým. Partnerské dusno rozčeří 
až příjezd mladých novomanželů, kteří se stávají 
katalyzátorem, který vztah Rolanda a Vanessy buď 
defi nitivně zničí, nebo ho pomůže vyléčit.
 
GANGSTER KA: AFRIČAN
CZE 2015, 100 min, do 12 let nevhodný
Druhá část kriminálního thrilleru inspirovaného 
skutečnými událostmi. Po nepochopitelném útěku 
přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou 
republiku. Káčko se usazuje na Seychelských ost-
rovech, 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO 
se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým 
zdrojem příjmu. Káčko se mění z nadprůměrně 
inteligentního podvodníka na gangstera, vraha a 
obchodníka s narkotiky.
 
VICTOR FRANKENSTEIN
USA 2015, 109 min, do 12 let nevhodný, titulky
Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein (James 
McAvoy) a jeho pomocník Igor (Daniel Radcliff e) 
mají společnou vizi o uměle stvořeném životě, který 
může změnit svět. Victorovi se však výsledky jejich 
společné práce vymknou kontrole a mají hrůzné 
následky. Jedině Igor ho může zachránit před ním 
samým a jeho monstrózním stvořením…Origi-
nální zpracování klasického románu Mary Shelley.
 
přIdÁVÁMe
PROGRAM: PÁD LEGENDY
USA 2015, 104 min, do 12 let nevhodný, titulky
Lance Armstrong na přelomu tisíciletí dominoval 
cyklistice a měnil tento dříve ryze evropský sport na 
světový fenomén. Sportovní novinář David Walsh, 
nejprve okouzlen Armstrongovým talentem a cha-
rismatem, začíná být přesvědčený, že jeho výkony 
jsou podpořené zakázanými látkami. Walsh začne 
shromažďovat důkazy, které nakonec Armstronga 
odhalí jako největšího podvodníka v historii sportu.
 

STÁŽISTA
USA 2015, 121 min, titulky, bez omezení
Robert De Niro hraje v komedii Bena Whittakera 
70letého vdovce, který si uvědomil, že
odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. 
Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se 
vedoucím stážistou módního webu, který založila a 
provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway).
 
MARŤAN
USA 2015, 134 min, do 12 nevhodný, titulky
Mark Watney (Matt Damon) se účastnil se svoji po-
sádkou vesmírné mise na Mars. Nehoda způsobila, 
že se na nehostinné rudé planetě ocitl sám, bez 
spojení se Zemí, s omezenými zásobami a navíc je 
považován za mrtvého. Vzhledem k jeho šancím na 
přežití nejsou daleko od pravdy. Režie: Ridley Scott.
 
SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
USA 2015, 121 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří dů-
stojník elitní vládní operační skupiny (Josh Brolin), 
aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde 
neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku 
proti drogám. Tým vedený tajemným poradcem s 
pochybnou minulostí (Benicio Del Toro) se tajně vy-
dává na cestu, během které je Kate nucena v zájmu 
přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.
 
DOKONALÝ ŠÉF
USA 2015, 100 min, do 12 let nevhodný, titulky
Komediální drama pojednává o kuchaři Adamovi 
(Bradley Cooper), který zničil svou kariéru drogami 
a hrozným chováním ve vyhlášené restauraci. Po 
nedlouhé době se „vyčistí“ a vrátí se do Londýna, 
kde má za lubem uchytit se v restauraci a bojovat 
o tři michelinské hvězdy. Dokonalý šéf je výjimečně 
vtipný a emotivní příběh o lásce k vaření a jídlu, o 
lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
 
GANGSTER KA
CZE 2015, 100 min, do 12 let nevhodný, čes
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou 
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Když 
je zrazen, rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. 
Káčko překračuje pomyslnou hranici od fi nanční-
ho zločince k nelítostnému řezníkovi. Kriminální 

aRTkINO
LAPUTA
CZE 2015, 93 min, do 15 let nepřístupný
Johanka je majitelkou kavárny s názvem Laputa, 
která - jako stejnojmenný létající ostrov z knihy 
Gulliverovy cesty - je jejím ostrovem. Bude jí stačit 
k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si 
počít v bezbřehém prostoru dospělého života, na 
jehož začátku se ocitla. Rodina jí příliš nepomáhá, 
kavárenští hosté přicházejí každý s nějakou svou 
potřebou a nějakým svým sobectvím - jejich po-
stavy mají být obrazem generace.
 
TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY
CZE 2015, 101 min, mládeži přístupný
Dokument vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, 
textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, je-
hož tvorba zasáhla tři generace. Snímek odkrývá, jak 
se v životním osudu a postojích Filipa Topola odrážela 
doba před i po sametové revoluci, jeho posedlost 
hudbou a láska k Mozartovi, ale také jeho závažná 
nemoc. Celým fi lmem prostupují písně, které sám 
Filip Topol označoval za formu svých deníků…
 
MACBETH
GBR / FRA / USA 2015, 113 min, do 15 let nepří-
stupný, titulky
Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna 
v nové verzi. Macbeth (Michael Fassbender) je 
obávaný skotský válečník, který se neleká zuři-
vých bitev. Když na vřesovišti vyslechne věštbu, že 
bude příštím králem, uvěří. Netuší, jak velkou cenu 
bude muset zaplatit. Cestu ke koruně dláždí smrt a 
úklady, které nakonec pohltí Macbetha i jeho ctižá-
dostivou ženu (Marion Cotillard).
 
BERANI
ISL 2015, 93 min, do 12 let nevhodný, titulky
V odlehlém islandském údolí vedle sebe žijí bratři 
Gummi a Kiddi. Kvůli dávné křivdě spolu 40 let ne-
promluvili ani slovo. Jediné, co je spojuje, je láska k 
ovcím. A když jim zákon velí vybít jejich stáda, ne-
zbývá než se k sobě postavit čelem. Typická černá 
komedie nadchne každého fanouška severských fi l-
mů. Berani vyhráli letos na festivalu v Cannes sekci 
progresivních snímků Un Certain Regard.

kINO NadSklepí

thriller podle námětu autora knihy „Padrino Krej-
číř“ zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, 
vnáší světlo do šesti miliardového tunelu a snaží se 
objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.

DÁRKOVÉ POUKAZY do kina Nadsklepí: 
2  druhy (za 500 Kč a 750 Kč) – v prodeji od 
16. 11. 2015.

 Svatomartinské hodování | 11. 11. 

Tajemné putování za Mikulášem | 28. 11. 

Rozsvícení vánočního stromu | 26. 11. 

Slávek Janoušek | 13. 11. 
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SPOLEČNOST, KULTURA

Pěkných úspěchů v  celostátních 
literárních soutěžích dosáhly v  le-
tošním roce kroměřížské básnířky.  
V  soutěži humorných veršů „O ře-
hečskou slepici“, jejíž výsledky byly 
vyhlášeny v Jičíně, získaly ocenění 
Libuše Matysíková a Svatava Mášo-
vá. Obě se zúčastnily také soutěže 
na téma „Spolu je nám dobře“, vy-
hlášené na jaře Centrem sociálních 
a zdravotních služeb v  Poděbra-
dech. S. Mášová obdržela cenu za 
1. místo, Marie Zajíčková se umís-
tila na 3. místě a L. Matysíková zís-
kala čestné uznání v kategorii poe-
zie. Další celostátní literární soutěž 
vyhlašovaná na památku nositele 
Nobelovy ceny za literaturu – bás-
níka Jaroslava Seiferta vyvrcholila 
v září festivalem Seifertovy Kralupy. 
Verše S. Mášové tu byly odměněny 
Cenou za sonet. Autorka slavila 

úspěch také v  soutěži Literárního 
klubu Pegas Mělník, získala čestné 
uznání za soubor veršů. 
Během roku nezahálela žádná ze 
zmíněných autorek.  Marie Zajíč-
ková vydala čtvrtou sbírku veršů 
s  názvem „Ještě pár slov“ a jedna 
její báseň byla otištěna ve sborníku 
Válka ve vzpomínkách (Kroměříž 
2015). Libuše Matysíková vybra-
la pro svou novou sbírku název 
„Kuplet o Brně“. Další její verše jsou 
otištěny v almanachu české poezie 
s názvem „Rybáři odlivu“ (Vladimír 
Stibor a kolektiv, Hradec králové 
2015). Přispěla také do publikace 
„Literární naděje České republiky“ 
(Temné vody 2015). Tato výpravná 
kniha obsahuje výběr nejzajíma-
vějších prací z Nadnárodní literární 
soutěže V rukojmí slov.                                                              

Knihovna Kroměřížska

Také v Kroměříži žijí 
úspěšné autorky

Specifický humor 
Semaforu představili 

Suchý a Molavcová
Dobrou zábavu a smích s trochou 
vzpomínek a zdravé nostalgie 
rozdávala dvojice hlavních prota-
gonistů semaforského divadelní-
ho představení s  názvem Sema-
for - Smích a písničky. To v rámci 
podzimního cyklu divadelního 
předplatného hostil v  polovině 
října kroměřížský Dům kultury. 
Jitka Molavcová a Jiří Suchý za 
podpory orchestru pod vede-

ním Jiřího Svobody připomněli 
některá nezapomenutelná před-
stavení, která se vryla nejen do 
historie jmenovaného divadla, 
ale i do myslí a pamětí diváků a 
posluchačů, a především dnes 
již zlidovělé hity jako například 
Pramínek vlasů, Jó, to jsem ještě 
žil, Co jsem měl dnes k obědu či 
Marnivá sestřenice. 
Divadlem Semafor, které vzniklo 
v roce 1959, prošla řada osobnos-
tí české kultury - herců, zpěváků, 
režisérů, básníků i spisovatelů.
                                                               (šak)
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Soutěž o vstupenky 
na Monology 

vagíny má vítěze 
a hrajeme dál!

Tři ženy na jevišti – Dagmar Blá-
hová, Míša Sajlerová a Anna Po-
lívková, autorka Eva Enslerová 
a režisérka Irena Žantovská… 
Jaké jiné téma, než ryze ženské 
lze v  tomto případě očekávat… 

Netypickou hru Monology va-
gíny složenou z  několika od 
sebe oddělených výstupů hraje 
Intimní divadlo Bláhové Dáši. 
Společnost uvede populární 
představení na jevišti kroměříž-
ského Domu kultury, a to ve stře-
du 9. prosince. 
O tom, že téma zajímá především 
dámskou část populace, svědčí 
fakt, že v přehledu vylosovaných 
výherců – výherkyň, které dosta-

nou po dvou volných vstupen-
kách, jsou tři ženská jména: 
ADÉLA KUZNÍKOVÁ, 
IVANA RACKOVÁ, 
ROMANA BLAŽKOVÁ.
A protože byl o soutěž a potažmo 
vstupenky na Monology vagíny 
velký zájem, pokračujeme v sou-
těžení ještě další měsíc. Otázka 
zůstává stejná: Jak se jmenuje 
divadelní společnost, která 
„monology“ uvádí? Odpovědi 

je třeba doručit nejpozději do                 
20. listopadu na adresu zpravo-
daj@mesto-kromeriz.cz, nebo na 
adresu: Kroměřížský zpravodaj, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kro-
měříž a uvést svou celou adresu a 
telefonní kontakt. Jména dalších 
třech výherců zveřejníme v  pro-
sincovém zpravodaji, vstupenky 
budou připraveny k  vyzvednutí 
před představením v  pokladně 
DK.                                                      (šak)

Přijďte si na radnici prohlédnout etikety farmářských sýrů
Ve vestibulu kroměřížské radnice na Velkém náměstí je od pátku 16. října 
k vidění zajímavá výstava s názvem Etikety farmářských sýrů. Navazuje 
na úspěšnou výstavu „Milan Vyhnálek – král sýrů z Tasmánie“, která se na 
stejném místě uskutečnila letos v květnu. Kolekci etiket farmářských sýrů 
z nejrůznějších koutů světa sestavil absolvent Vyšší odborné školy potra-
vinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské Kroměříž Ladislav Lik-
ler. Kroměřížská mlékárenská škola se zároveň podílí na organizaci výsta-
vy. Série etiket je součástí největší sbírky svého druhu na světě, která má 
název Laktos Colleection. Zájemci si mohou výstavu prohlédnout do 
13. listopadu v hodinách, kdy je radnice přístupná veřejnosti.   (šak)

Vyšší odborná škola pedagogic-
ká a sociální a Střední pedago-
gická škola Kroměříž a město 
Kroměříž  pořádají po roce opět 
Benefiční koncert pro Masarykův 
onkologický ústav Brno. Konat 
se bude ve čtvrtek 3. prosince v 
19 hodin v  chrámu P. Marie 
v  Kroměříži. V  programu koncer-

tu vystoupí Dívčí pěvecký sbor 
Střední pedagogické školy Kromě-
říž pod vedením sbormistra Jiřího 
Jablunky a zazní převážně duchov-
ní hudba napříč stoletími. Návštěv-
níci i účinkující si již poněkolikáté 
připomenou, jak důležitá je pod-
pora a příspěvky na výzkum a léč-
bu onkologických nemocí.         (rc)

Hudba podpoří léčbu rakoviny

Foto: J. Dušek



CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

Vážení čtenáři,

po celý letošní rok se v rámci rub-
riky Kroměřížská historická ohléd-
nutí věnujeme období 2. světové 
války a především skutečnostem, 
které se přímo dotkly města i jeho 
obyvatel. V  minulém vydání jsme 
se věnovali partyzánskému hnutí 
v  regionu. V  okolí Kroměříže pů-
sobily tři významné skupiny, a to 
1. československá partyzánská 
brigáda Jana Žižky, Zelený kádr a 
partyzánský oddíl Olga. Ze správ-
ných odpovědí na dotaz týkající      
se tohoto tématu jsme vylosovali 
tyto výherce:

Vladimír Lukovský
Zdenek Patloka

Eva Zatloukalová

Otázka č. 11
Jakou slavnou operou slavila 

Kroměříž v roce 1944 
významné výročí Bedřicha 

Smetany?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do      
20. listopadu na adresu zpravo-
daj@mesto-kromeriz.cz, nebo na 
adresu: Kroměřížský zpravodaj, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kromě-
říž. (Nezapomeňte uvést svou ad-
resu a telefonní kontakt).

ZAJÍMAVOSTI

Válka a kultura
I v době Protektorátu Čechy a 
Morava žili lidé svůj každodenní 
život. I když převládaly starosti, 
mnohdy se našly i pozitivní udá-
losti. Lidé chodili do divadla, kina, 
konaly se výstavy i školní besídky, 
sportovní utkání.  
V Kroměříži v této době pokračoval 
ve své aktivitě Klub přátel umění, 
který od roku 1939 výrazně ome-
zil svou činnost, konaly se pouze 
schůze výboru. V roce 1940 byly 
vydány nové stanovy klubu. V roce 
1941 byla klubem vydána kniha 
L. Páleníčka Výtvarné umění na 
Kroměřížsku a Zdounecku  a při 
příležitosti 70. narozenin M. Šva-
binského v roce 1943 byl vydán 
bibliofilský tisk L. Páleníčka, který 
zaznamenal velký úspěch. K obno-
vení činnosti Klubu přátel umění 
došlo v září 1945.
Velmi oblíbená v uvedené době 
byla v Kroměříži divadelní před-
stavení, která připravovali členové 
Spolku ochotnického divadla. 
V roce 1940 oslavil spolek již 
75. výročí trvání a připravil na 
březen jubilejní představení. 
Zvlášť aktivní byla tzv. Dětská scé-
na, která pro děti hrála v nedělní 
odpoledne a repertoár tvořily 
hlavně pohádky – např. Pohád-

ka o Honzovi, Sněhurka a sedm 
trpaslíků, Princezna Pampeliška 
atd. V květnu 1941 přijelo do Kro-
měříže Národní divadlo, které v 
Nadsklepí uvedlo divadelní hru 
J. Hilberta Pěst. Diváci sledovali 
skvělé výkony herců – B. Karena, 
O. Scheinpflugové či V. Matulové 
a dalších. Zřejmě poslední válečné 
představení se uskutečnilo v roce 
1944 a pak se spolek odmlčel.
Významnou roli na kroměřížské 
hudební scéně i nadále hrálo 
Pěvecké sdružení moravských 
učitelů, které vystupovalo na 
celém území protektorátu. 
Pozoruhodným a ojedinělým či-
nem bylo založení symfonického 
orchestru Hanácké filharmonie v 
Kroměříži. Myšlenka na založení 
Hanácké filharmonie byla rozví-
jena od podzimu 1940. Stanovy 
spolku byly schváleny 28. 6. 1941, 
znak vytvořil akademický malíř 
Marcel Krasický. Hlavním orga-
nizátorem a „duší“ projektu byl 
Kroměřížan Antonín Procházka 
(*1901 - +1981), pianista, dirigent, 
varhaník, sbormistr a skladatel. 
První vystoupení se uskutečnilo 
již v roce 1941, kdy byl uspořádán 
koncert k 100. výročí narození 
Antonína Dvořáka. S obrovským 
ohlasem se setkalo provedení 
Dvořákových Slovanských tanců 

v srpnu 1941. Hanácká fil-
harmonie vystoupila spolu s 
padesátičlenným tanečním 
sborem v Podzámecké za-
hradě a je uváděno, že přiš-
lo na 10 tisíc návštěvníků. 
Činnost Hanácké filharmo-
nie omezovala cenzura pro-
gramů koncertů, od roku 
1942 musela být do každého 
koncertu zařazena díla 
německých skladatelů a vy-
loučeny byly skladby ruských 
skladatelů. Velký ohlas vzbu-
dily koncerty uskutečněné v 
termínech 31. 3., 4. 8. a 13. 10. 
1942 a brněnský rozhlas pro-
jevil zájem o nahrávání kon-
certů filharmonie. S ovacemi 
a velkým zájmem se setkalo 

i vystoupení Hanácké filharmo-
nie dne 4. 12. 1942 ve Velkém 
kině ve Zlíně. Zákaz názvu přišel 
od úřadů dne 19. 1. 1943 a tak se 

Hanácká filharmonie změnila na 
Hanácké orchestrální sdružení. V 
roce 1943 se uskutečnil v březnu 
koncert v Nadsklepí a v červenci 
a září pak koncerty ve skleníku 
Květné zahrady. Např. dne 26. 9. 
„lidový koncert“, skládající se z děl 
W. A. Mozarta, B. Smetany, J. Suka,  
J. Strausse, A. Dvořáka či J. 
Brahmse.  Rok 1944 byl ve znamení 
výročí B. Smetany, kdy Hanácké or-
chestrální sdružení uvedlo dílo Má 
vlast a v červenci pak legendární 
představení opery Prodaná nevěs-
ta ve skleníku Květné zahrady. 
Režie se ujal M. Wasserbauer ze 
Zemského divadla Brno, vše na-
cvičil a dirigoval Antonín Procház-
ka. Zpívali V. Drápal roli Jeníka a 
D. Drápalová roli Mařenky. Scénu 
vytvořili M. Havela a dr. O. Lukáš. 
O velkém ohlasu veřejnosti svědčí 
vyprodaných 11 představení. Poté 
byla činnost Hanáckého orches-
trálního sdružení přerušena až 
do 19. 5. 1945, kdy se konalo slav-
nostní představení Čapkovy hry 
R.U.R. Slavnostní předehru zahrála 
obnovená Hanácká filharmonie.

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

KNIŽNÍ NOVINKY

KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ XI.

Joe Lee: 
Řecká mytologie pro začátečníky
Autor čtenářům představuje pante-
on – nesmrtelný soubor darebáků, 
hrdinů, vyvrhelů i krutovládců – a 
příběhy o těchto božstvech i jejich 
jednání se smrtelníky. Pátrá po je-
jich neutuchajícím vlivu na naše 
myšlení a kulturu a také po tom, 
jak tyto příběhy osvítily, inspirovaly 
a formovaly každou dobu, od Říma 
přes Shakespeara a Freuda až ke ko-
miksům Marvel a NASA.

Václav Vokolek: Neznámé Čechy 7
Poslední díl knižního projektu se 
jmenuje Posvátná místa jihozápad-
ních Čech a věnuje se mimořádným 
duchovním lokalitám na území od 
Šumavy až k Chebu. Jsou to mís-
ta spojená s tradiční posvátnos-
tí, poutní místa, stavby plné sym-
bolů a jejich vzájemné překvapivé 
vztahy, uctívané kameny a vody, 
ale také dávno zapomenutá místa 
neznámých kultů. 

www.knihkm.cz
12
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Série přednášek vás 
přenese o více než 
sedm desetiletí zpět
Podzimní přednáškový cyklus, 
který patří již k tradičním aktivi-
tám kroměřížského archivu, je 
v letošním roce zaměřen na vý-

znamné výročí – 70 let od 
skončení 2. světové války. Zařadil 
se tak mezi kulturní, společenské 
i vzdělávací aktivity, které v 
průběhu celého roku 2015 v Kro-
měříži probíhaly a stále probíha-
jí a připomínají ukončení ne-
jtragičtějšího válečného konfliktu 

v dějinách. 
MZA Brno – SOkA Kroměříž 
ve spolupráci s městem Kro-
měříží připravil celkem šest 
přednášek. V průběhu října se 
mohli zájemci něco dovědět o 
životě v protektorátní Kroměříži.
                             pokračování na str. 13                           
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UCHO
Komorní psychologické dra-
ma Jana Procházky a Karla 
Kachyni z roku 1970 patřilo k těm 
zapovězeným titulům, které leže-
ly na dně pomyslného trezoru 
vůbec nejhlouběji. V  době svého 
vzniku se totiž vůbec nedostalo 
na promítací plátna a premié-
ru v kinech mělo v červnu 1990. 
Černobílý film umně dávkuje at-
mosféru strachu tehdejšího tota-
litního režimu, typickou vrtkavost 
a nejistotu i snahu nevybočo-
vat z řady a neprotivit se výše 
postaveným ve státní hierarchii. 
Snímek by vlastně ani nemohl být 
barevný…  Radoslav Brzobohatý 
a Jiřina Bohdalová tvoří uvěřitel-

ný pár a pestrá škála pocitů, od 
smrtelného strachu po vášnivý 
hněv, je v jejich podání povětšinou 
naprosto přirozená. Celý příběh 
se odehrává během jedné noci, 
poté co se tito dva vracejí domů 
ze společenského večírku tehdejší 
politické smetánky. Za-
tímco lehce společen-
sky unavená Anna je v 
dobré náladě, Ludvík 
postupně nabývá čím 
dál konkrétnějšího 
podezření, že v domě 
někdo byl a zanechal 
tam odposlouchávací 
zařízení. Bojí se mlu-
vit, zpytuje svědomí, 
přemýšlí, co dělal 
a říkal na večírku.

Film vznikal – mimo jiné – také 
v  Kroměříži. Zámecká sala terre-
na se proměnila v  místo konání 
večírku, kde hlavní představitelka 
v  podání Jiřiny Bohdalové do-
stala od tehdejšího prezidenta 
kytici, a ve vstupu do Arcibiskup-

ského zámku se točil příjezd 
manželského páru na Pražský hrad.
Pro čtenáře Kroměřížského 
zpravodaje jsme opět připravi-
li soutěž o drobné dárky. Ptáme 
se: Ve kterém roce byl natočen 
film UCHO? Odpovědi na otázku 
posílejte do 20. listopadu na adre-
su zpravodaj@mesto-kromeriz.
cz, nebo na adresu: Kroměřížský 
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 
01 Kroměříž a označte ji heslem 
„Kroměříž filmová“. Nezapomeňte 
uvést adresu a telefonní kontakt. 
Ze správných odpovědí na 
zářijovou otázku jsme vyloso-
vali tu, kterou poslala MILUŠE 
KUCHAŘOVÁ. Výhru si může 
vyzvednout na odboru kultury 
v  1. patře kroměřížské radnice.

SERIÁL NA CELý ROK

Foto: © Jaroslav Trousil, Ateliéry Bonton Zlín a. s .

Zvažte možnost pořídit si pejska 
z útulku. Kromě toho, že uděláte 
dobrý skutek, má tento čin i značné 
výhody. Zvířata, která jsou zde umís-
těna, jsou pod dohledem veterináře 
a s jejich výchovou a péčí o ně vám 
– jste-li chovatel začátečník – poradí 
a pomohou zkušení ošetřovatelé. 
K pejskům, kteří v útulku čekají 
na nového pána, patří i Zakir. Je to 
tříletý pes, který byl před více než 
dvěma lety nalezen v Napajedlích; 
v útulku tak pobývá již poměrně 
dlouhou dobu. Jedná se o křížence 
střední velikosti vážícího zhruba 18 
kilogramů. Je přátelský a tempera-
mentní – zkrátka je to mladý pes, 
který potřebuje pohyb a zaměstnat 
nějakou činností. Můžete s ním vy-
zkoušet třeba agility nebo dogfris-
bee. Je skvělým společníkem pro 
vycházky. Bude se mu líbit pobíhat 
volně na dvorku nebo na zahrádce.

 
 

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

Knihovna Kroměřížska vyhlašuje 
již 23. ročník literární soutěže pro 
děti do 15 let Kroměřížská litera. 
Letošní téma je „Jak je to s králem“. 
Děti můžou tvořit svá díla ve formě 
prózy, poezie či komiksu. Zamýšlet 
se mohou třeba nad tím, co obnáší 
být dnes králem… Sedí na trůnu 
opravdu vždy ten nejmoudřejší? 
Ve své fantazii se mohou ale od pa-
novníků zemí odklonit a zamyslet 
i nad „panovníkem“ rodiny či vůd-

cem party. Rozmanitosti se meze 
nekladou. Rozsah práce musí mít 
maximálně dvě strany formátu A4. 
Svá díla mohou autoři odevzdat 
buď osobně v  dětském oddělení 
knihovny nebo zaslat na adresu 
detske@knihkm.cz nejpozději 
do 22. ledna 2016. Nesmí chy-
bět celé jméno autora, věk, třída 
a adresa školy. Vyhlášení výsledků 
okresního kola se uskuteční v břez-
nu 2016.        Knihovna Kroměřížska

Soutěž pro začínající literáty 

Přemýšlíte nad tím, že si do 
domácnosti přivedete nového 
čtyřnohého kamaráda?

Zakir

Kroměřížská posádka Michal 
Sum – Jaroslav Malý slavila 
úspěch v  letošní Historic Ral-
lye Kramolín. V pátém ročníku 
soutěže pánové se svým vozem 
BMW 2002Ti obsadili stříbr-
nou příčku ve své kategorii H5 
a v  absolutním pořadí skončili 
z více než stovky závodníků na 
14. místě.

Den otevřených dveří 
na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži 

Již tradičně první sobotu v pro-
sinci zve Arcibiskupské gym-
názium v Kroměříži zájemce o 
studium i všechny, které zajímá 
život na církevním gymnáziu, 
na den otevřených dveří. V 
tomto roce to bude v sobotu 
5. prosince v době od 9 do 12 
hodin. V rámci dne otevřených 
dveří budou návštěvníkům k 
dispozici učitelé jednotlivých 
předmětů, vychovatelé do-
mova mládeže i školní kaplan. 

Návštěvníci si budou moct 
prohlédnout prostory školy, 
odborné učebny, knihovnu, 
školní klub, domov mládeže 
i školní kaple. Svou prezenta-
ci bude mít i studentský par-
lament. Zajímavosti z fyziky, 
chemie a biologie představí 
studenti v laboratořích těchto 
předmětů. Na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži mohou 
studovat žáci, kteří ukončili 
7. nebo 9. třídu základní školy. 
Škola také poskytuje ubyto-
vání nejen dojíždějícím stu-
dentům gymnázia, ale také 
studentům ostatních středních 
škol v Kroměříži.   AG Kroměříž

dokončení ze strany 12 
O tom, jak fungovaly úřady, zdravot-
nictví, školství, kulturní život a další 
oblasti života obyvatel města ho-
vořily Martina Šlancarová a Jitka 
Zezulová z kroměřížského archivu, 
o významných osobnostech pak 
přednášel koncem měsíce Pavel 
Šrámek ze zlínského okresního 
archivu. Cyklus pokračuje ve stře-
du 11. listopadu přednáškou 
Ondřeje Machálka Clay-Eva stále 
volá Londýn..., o známém výsadku 
Clay a obecně o historii českoslo-
venského odboje za 2. světové 
války. Na téma Dřínovský výsadek 

bude o týden později 18. listopa-
du hovořit Markéta Mercová z 
Muzea Kroměřížska a zaměří se na 
válečný příběh jedné rodiny. Pos-
lední listopadovou středu (25. 11.) 
mohou zájemci navštívit přednášku 
s ná-zvem Kroměřížský rodák Otmar 
Riedl – první československý „ne-
beský posel“ 2. světové války, kterou 
připravil vedoucí historického od-
dělení Moravského zemského 
muzea Brno Jan Břečka.  
Všechny zmíněné akce se konají v 
přednáškovém sále kroměřížského 
archivu ve Velehradské ulici 4259.  
                                                                 (šak)
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INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE  / 2. 11. od 7.30 do 11 h – Kroměříž, Gorkého, Jiráskova, Kollárova, Kotojedská, Moravská, Páleníčkova, Sládkova, Vrchlického, Zeye-
rova a Slovanské náměstí Březinova, Máchova, Moravská, Páleníčkova, Peřinkova, Sokolovská, Svatopluka Čecha, Velehradská, Vrobelova.  / 3. 11. od 7.30 do 17 h – Kroměříž, Kaplanova 0/3000 - Alfred 
Engelmann CZ, spol. s r.o / 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

DOPISY ČTENÁŘů

V průběhu letošního podzimu se zro-
dil historicky nejcennější úspěch na 
sportovním poli za celou dobu exis-
tence Základní školy Oskol. Po vítěz-
stvích v městském, okresním a poté i 
krajském kole atletické soutěže OVOV 
postoupilo naše družstvo až na re-
publikové finále této soutěže, které se 
konalo na stadionu Dukly Praha. Sem 
se probojovalo 40 nejlepších školních 
družstev z celé ČR a dalších téměř 300 
jednotlivců. V náročném dva dny pro-
bíhajícím desetiboji nenašel náš tým 

přemožitele a s velkým náskokem 
celou soutěž vyhrál. Náš výkon byl 
navíc umocněn ziskem nejvyššího 
počtu bodů v celé historii soutěže. 
Vítězství se ovšem nerodilo lehce, 
vždyť po první disciplíně jsme figuro-
vali až na 15. místě, po prvním dnu, 
tedy po pěti disciplínách, jsme tepr-
ve začali pošilhávat po medaili ze 
čtvrtého místa a do čela jsme se vy-
houpli až po sedmé disciplíně a tuto 
vedoucí pozici jsme pak udrželi i po 
vyčerpávajícím běhu na 1 km, který 

byl disciplínou poslední. 
Vítězné družstvo tvoři-
li Petr Hudeček, Honza 
Podrázský, Filip Spáčil, 
Vláďa Rusyn, Samanta 
Farkašová, Valerie Dvor-
níková, Bára Sotáková 
a Nikol Zachovalová, 
všichni ze sportovních 
tříd 7. – 9. ročníku. 

Vítězslav Tesařík, 
učitel TV, ZŠ Oskol

Družstvo ZŠ Oskol Kroměříž zvítězilo 
v republikovém finále atletické soutěže

Když spolupracuje mládí 
se stářím… 
Studio Kamarád uspořádalo začát-
kem října ve spolupráci s naším Cen-
trem pro seniory Zachar Kroměříž 
5. ročník turnaje ve hře pétanque. 
Konal se v Podzámecké zahradě 
před salou terrenou. Nejdříve jsme 
si všichni osvěžili v paměti pravi-
dla hry. Klání se zúčastnilo sedm 
družstev, která tvořilo vždy jedno 
dítě a jeden dospělý – „babička“ či 
„dědeček“, většinou členové Cen-

tra pro seniory Zachar. Ačkoli byla 
nepříjemná zima a vítr, vládla mezi 
dětmi, rodiči i babičkami a dědečky 
velmi dobrá nálada. Na závěr byli ví-
tězové odměněni drobnými cenami 
a medailemi, které připravilo studio 
Kamarád. Výtěžek ze startovného 
byl věnován malému Matýskovi. Ne-
malou zásluhu na dobrém průběhu 
celé akce měla vedoucí Kamaráda 
Jarmila Slováková. Těšíme se, že v 
jarních měsících budou naše společ-
né aktivity pokračovat.                                                                             

Mgr. Marie Šerá

U Sýpek si připomněli 
Evropský den jazyků
Všechna oddělení školní družiny ZŠ U 
Sýpek se letos zapojila do Evropského 
dne jazyků.
Děti v prvním oddělení se seznámily 
s cizojazyčnými knihami a připra-
venou část zajímavé anglické knihy 
si přečetly společně se studentkami 
VOŠ a SŠ pedagogické. Ve druhém 
oddělení se žáci seznámili 
s nejznámějšími cizími slo-
vy ve čtyřech evropských 
jazycích – angličtině, fran-
couzštině, španělštině a 
italštině. Ve třetím oddě-
lení školní družiny se děti 
naučily pozdravy v růz-
ných evropských jazycích. 
Anglicky se učí již od první 
třídy, a tak si v Knihovně 
Kroměřížska zvládly pře-
číst první anglický příběh 

z knihy Fat cat on a mat and other 
tales. Také si vytvořily svou vlastní 
ilustraci k této knížce. Evropský den 
jazyků si připomínaly celý týden i děti 
ze čtvrtého oddělení. Seznámily se se 
státy Evropy, poslouchaly krátké po-
hádky, cizojazyčné písničky, soutěžily 
v družstvech. Zkrátka Evropský den 
jazyků byl u nás bohatý a zajímavý. 

Vychovatelky školní družiny 
ZŠ U Sýpek

Žáci základní školy 
na Komenského náměstí 
se vzdělávali v zahraničí
Žáci 7. – 9.  ročníku naší školy se zú-
častnili jazykově vzdělávacího po-
bytu ve Velké Británii. Výlet byl reali-
zován díky projektu „Most do života 
- jazykové vzdělávání“, v rámci něhož 
škola získala dotační částku umožňu-
jící pobyt pro žáky zcela zdarma. Cílo-
vou zastávkou nám bylo přímořské 
město Brighton, ve kterém jsme i pra-

videlně navštěvovali jazykovou školu 
a  pod vedením rodilých mluvčích se 

zdokonalovali v anglickém jazyce. Pil-
ně jsme konverzovali také s  hostitel-

skými rodinami, 
u nichž jsme byli 
ubytováni. Měs-
to Brighton nás 
uchvátilo nejen 
krásou pláží 
a  prostředím, 
ale také svou ori-
ginalitou. Dal-
šími cíli našich 
o d p o l e d n í c h 

výletů byla městečka Hastings a Port-
smouth, nakonec jsme navštívili hrad 
Leeds, kde se všem náramně líbilo. 
Poslední zastávkou byl Londýn. Tam 
jsme měli nejen příležitost navštívit 
nejvýznamnější památky, ale i  vidět 
vše z ptačí perspektivy z populárního 
kola London Eye. Všichni si tuto zkuše-
nost uchováme snad navždy ve svých 
srdcích. Děkujeme všem, kteří pro nás 
zájezd připravovali!
Natálie Adámková, žákyně 9. ročníku 

ZŠ Kroměříž, Komenského náměstí

Členové kroměřížského Klubu českých turistů se před časem vydali do Ji-
zerských hor. Předpověď počasí nebyla valná, ale skutečnost nakonec byla 
jiná - nepršelo a bylo slunečno. Cestou tam jsme zavítali do Pardubic, kde 
nás čekala prohlídka města, zvláště jeho staré části. Součástí pečlivě na-
plánovaného programu byla i vycházka na Kunětickou horu. Další den 
nás čekal výšlap okolím Bukovce a po Jizerské magistrále, dále jsme na-
vštívili rozhlednu Štěpánka a v Polsku vodopád Szklarsky. Následující den 
nás čekaly rozhledny Slovanka a Bramberk, při jejichž návštěvě jsme absol-
vovali nejdelší túru - 18 kilometrů. Poslední cen výletu jsme pak navštívili 
rozhlednu Járy Cimrmana, nádrž Souš a Harrachov. Na zpáteční cestě nás 
čekala ještě zastávka v Hradci Králové s prohlídkou města a návštěva Lázní 
Bohdaneč.                                                                  Vladimír Havelka, KČT Kroměříž

Pobyt v Jizerských horách se vydařil
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Adam Lorenc Adam Srnec Anna Stratilová Patrik Rafaja Šimon Gauč

Jana Kolomazníková

Vážení rodiče, 
dovolujeme si vás pozvat 
k  vítání vašeho dítěte do 
života. Obřad se koná vždy 
v  sobotu v  obřadní síni 
Městského úřadu v Kroměříži. 
Je možné domluvit se na 
individuálním termínu, vítání 
je určeno pro děti s  trvalým 
pobytem v Kroměříži.

Úmrtí – srpen 2015
 
Olga Karolová, *1942, Kroměříž
Jaroslav Daněk, *1947, Zdounky
Zdeněk Němeček, *1937, Bezměrov
Emil Klučka, *1932, Zborovice
Oldřich Vykoupil, *1928, Koryčany
Vlasta Mutlová, *1936, Kroměříž

Marta Janásová, *1939, Kroměříž
Josef Doležal, *1927, Kroměříž
Marie Radová, *1941, Kroměříž
Josef Tuček, *1932, Kroměříž
Jarmila Fousková, *1941, Kroměříž
Marie Zbořilová, *1926, Kroměříž
František Maňas, *1932, Chropyně
Marie Jílková, *1938, Bezměrov
Radomír Baštinec, *1953, Chropyně

František Šilhánek, *1929, Zborovice
Ladislav Košťál, *1948, Kroměříž
Natalie Burianová, *1920, Kroměříž
Josefa Joklová, *1938, Kroměříž
Stanislav Vybíral, *1929, Kroměříž
Jaromír Semerád, *1939, Kroměříž
Stanislav Janík, *1931, Kvasice
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž 
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Olga Petráková, Kroměříž – Petr Zedník, Kotojedy
Alena Veličková, Kroměříž – Jakub Hasala, Přeskače
Lucie Pavelková, Hulín – Karel Cholasta, Hulín
Petra Zábojová, Kroměříž – Petr Župka, Žlutava
Iveta Snopková, Ludslavice – Radek Sehnal, Holešov
Jana Pavelcová, Rusava – Lubomír Holotík, Osíčko
Hana Novotná, Jarohněvice – Jan Husařík, Jarohněvice
Radka Zahnašová, Koryčany – Peter Tóth, Kroměříž
Iveta Janalíková, H. Moštěnice – Pavel Papežík, H. Moštěnice
Andrea Fojtíková, Počenice – Zdeněk Dočkal, Kroměříž
Sabina Grézlová, Olomouc – Jan Masopust, Olomouc
Blanka Večerková, Kroměříž – Libor Baštinec, Kroměříž
Markéta Schorníková, Bílany – Petr Bosák, Kroměříž
Vendula Filová, Žalkovice – Tomáš Netopil, Žalkovice
Ivana Nehodová, Nová Dědina – Martin Láník, Nová Dědina
Kateřina Nováková, Kroměříž – Tomáš Mozga, Kroměříž
Kateřina Študentová, Liboš – Pavel Hlavatý, Olomouc
Markéta Zahradníčková, Zdounky – Tomáš Falcman, Zlobice
Veronika Koblihová, Praha – Milan Svoboda, Praha
Jana Paternová, Záříčí – Craig Stevenson, Irsko
Kateřina Radová, Kroměříž – Mariusz Rafał Maciaszek, Irsko
Jana Zezulová, Kroměříž – Vladimír Dohnal, Praha
Martina Břeňová, Holešov – Jiří Zapletal, Holešov
Monika Uhláriková, Zborovice – Michal Horák, Zborovice
Šárka Zapletalová, Kroměříž – Jaroslav Pražan, Kroměříž
Radmila Hofbauerová, Kroměříž – Hynek Večerka, Hradisko
Lenka Řezníčková, Bezměrov – Josef Brada, Bezměrov
Monika Pospíšilová, Břest – Jaroslav Kotzot, Uničov
Eva Babyštová, Kroměříž – Marek Šebela, Chropyně
Marcela Javoříková, Brno – Vladimír Jaroš, Kroměříž
Veronika Surýnková, Kroměříž – Emil Paul, Praha
Hana Říkovská, Karolín – Ondřej Škarpa, Kroměříž
Monika Kočařová, Kroměříž – Peter Huťan, Slovenská republika
Zuzana Cajzlová, Slovenská republika – Ladislav Čeladník, Kostelany

Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Anna Marášková, Otrokovice
Natálie Pechalová, Kroměříž
Eva Koblížková, Morkovice
Antonín Kučera, Kojetín
Jakub Pipek, Kroměříž
Estelle Zlámalová, Kotojedy
Veronika Setinská, Popovice
Hana Chrastinová, Zdounky
Karolína Skovajsová, Martinice
Tereza Skovajsová, Martinice
Christina Beli, Záříčí
Anežka Halodová, Bařice
Matyáš Doležel, Otrokovice
Petr Lukaštík, Kroměříž
Oskar Ian Walsh, Chropyně
Zoe Valdová, Chropyně
Václav Horňák, Roštín
Matyáš Mašek, Chropyně
Alexandr Dudáš, Chvalnov
František Pátík, Prasklice
Pavel Odložilík, Roštění
Amálie Masná, Vlčí Doly
Adam Vícha, Kyselovice

Natálie Nesrstová, Zdounky
Adéla Březovská, Zborovice
Tereza Kubišová, Hulín
Adéla Csomorová, Míškovice
Veronika Koupilová, Kroměříž
Vendula Zabloudilová, Trávník
Antonie Dvořáková, Kroměříž
Lukáš Adamovský, Kroměříž
Jonáš Sukovitý, Zástřizly
Marie Nábělková, Kroměříž
Ondřej Kuběna, Kroměříž
Lukáš Káčerek, Vsetín
Jan Mucha, Chropyně
Viktorie Válková, Kroměříž
Daniel Jarka, Hulín
Klára Blahušová, Kroměříž
Aneta Schindlerová, Komárno
Lara Hynková, Bystřice p. Host.
Karel Kubiš, Hulín
Kristina Darebníková, Prusinovice
Daniel Košina, Hulín
Tomáš Pristovšek, Chropyně

Narození – srpen 2015

Uvedeny jsou pouze děti, jejichž rodiče 
souhlasili se zveřejněním v tisku.

Sňatky – srpen 2015

Leona Cigánková Magdalena Páclová Michal Raclavský Mikuláš Vlček Natálie Čevorová Nikola Jánská Tomáš Věrný

Dominik 
Matthew Smith

Další informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. 
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

Maxima Vopat Dominik Rybář



Na mostě přes Moravu 
se po sedmdesáti letech  

opět bojovalo

Den uniformovaných sborů, který 
letos připomínal nejen vojenskou 
historii města Kroměříže, ale také 
70. výročí ukončení 2. světové vál-
ky, byl skvělou zábavou pro diváky 
i účastníky akce. Přehlídka techni-
ky, výzbroje a výstroje s akčními 
ukázkami zakončila úspěšnou tu-
ristickou sezonu. Program se ode-
hrával na třech místech, ale těm, 
kteří měli skutečný zájem, neuniklo 
nic. Den začal živou ukázkou bit-
vy o Zborovský most, která měla 
znázorňovat osvobození města s 

překonáním řeky Moravy, průjez-
dem parního vlaku a reálnou kuli-
sou železničního mostu na trati do 
Zborovic, jak řekl jeden z pořadate-
lů akce Evžen Petřík. Část programu 
proběhla na Velkém náměstí, větši-
na účinkujících i diváků se ale sešla 
na Hanáckém náměstí. Tady byly k 
vidění komentované statické i dyna-
mické ukázky, vojenská a policejní 
historická i současná technika, vý-
zbroj i výstroj. Obdivovatelé vojen-
ské techniky si prohlédli lehký tank 
Praga AH-IV, funkční motor tanku 
T 34, obrněný transportér Pandur, 
„bévépéčko“, kterým bylo možné se 
dokonce den předem projet v areá-
lu Na Hvězdě, četnický autokar, pol-
ní kuchyni v akci a další zajímavosti.  
                                                             (šak)

   11   2015Obrazové ohlédnutí a pozvánka

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník města Kroměříže. Číslo 11/2015, ročník XII, vyšlo dne 31. října 2015.
Vydává město Kroměříž nákladem 14.400 ks. Bezplatná distribuce do všech domácností v Kroměříži a místních částech. Adresa vydavatele: město Kroměříž, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 00 287 351. Redakce: Pavel Zrna, Šárka Kučerová, Aleš Vrtal, Ivana Jurečková, Lucie Roubalíková • tel.: 573 321 222, 
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,  www.mesto-kromeriz.cz. Tisk: JUTTY Group Přerov.  Přetiskování článků je povoleno jen se souhlasem vydavatele. 
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14888.

Foto na str.: J. Soporský, M. Pláňava 

 
   

                    
  
   
11.11 – 17.00 hod.     

18.00 hod.                    

SVATOMARTINSKý jARMARK

Slavnostní zahájení ochutnávky
svatomartinských vín starostou města

Cimbálová muzika Dubina

Svatomartinský průvod s doprovodným 
programem

11.11 hod.

10.00 – 19.00 hod. 


