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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Knihovna Kroměřížska si připomíná svou historii 
i oceňovanou současnost

Knihovna Kroměřížska v  březnu 
oslavila 120 let od zahájení čin-
nosti veřejné knihovny ve městě. 
Za tu dobu prošla mnohými změ-
nami, ať už se to týká sídla, zřizo-
vatele, názvu… 
Při této příležitosti připravila 
akce a projekty určené veřejnos-
ti, mezi něž patří divadelní před-
stavení, výstavy, kvízy i dny zvý-
hodněných poplatků, ale také v 
rámci oficiální části oslav pozva-
la k přátelskému setkání osob-
nosti veřejného společenského 
i politického života Kroměříže i 
Zlínského kraje. 
Setkání se zúčastnil také hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek, který 
řekl: „V dnešní době plné moder-
ních technologií je třeba, aby lidé 

k sobě měli blíž, aby se měli kde 
setkávat a uměli a chtěli spolu ko-
munikovat. Starosta města Kromě-
říže Jaroslav Němec se ohlédl do 
historie Knihovny Kroměřížska a 
využil k tomu i vlastní vzpomínky 
na „starou i novou“ knihovnu. „Pře-
devším bych ale chtěl poděkovat 
ředitelce Šárce Kašpárkové, které 

se podařilo vytvořit zařízení, které-
mu byly v posledních letech udě-
leny dvě významné státní ceny a 
které díky inovativnímu přístupu a 
moderním technologiím poskytuje 
širokou škálu služeb,“ vyjádřil sta-
rosta poděkování za práci ředitelce 
knihovny a potažmo i jejím dalším 
pracovníkům. Mezi další významné 
hosty a gratulanty se zařadili eu-
roposlankyně Michaela Šojdrová, 
radní Zlínského kraje Miroslav 
Kašný, ředitelka Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně Zdeň-
ka Friedlová, bývalý přednosta 
kroměřížského okresního úřadu 
Miroslav Pilát a další. Hosté si 
mohli prohlédnout jednotlivá od-
dělení a došlo i na osobní přátelská 
setkání.                                              (šak)Foto: Š. Kučerová

Vážení a milí,

zas je tu jaro - zatím na-
značené, tak trochu trpké 
jako dým, rozmýšlím, co je 
k ponechání a mrtvé listí 
uklízím. Slovy básníka si při-
pomínám dny, na které se 
mnozí z nás těší už od pod-
zimu. Mám z tohoto období 
vždycky radost. Všechno ja-
koby začíná znovu, s jarem 
je spojená naděje, očeká-
vání, optimismus, tradice, 
odvěké splynutí s přírodou 
i se zemí. Slavíme Velikono-
ce, které mají pro každého 
z nás nádech jakéhosi ta-
jemství. Ukrývají v sobě tra-
dice už z dob pohanských, 
vycházející z obdivuhodných 
znalostí přírody a zázra-
ku zrození. Velikonoce jsou 
dnes ale především největ-
ším křesťanským svátkem, 
který svým významem pře-
vyšuje Vánoce a jehož smysl 
a původní význam dnes také 
devastuje komerce. Buďme 
rádi, že u nás na Moravě 
zvyky stále ještě dodržuje-
me. Přestože na nás média 
chrlí „jiné tradice“ a v ná-
kupních centrech kupujeme 
trochu „jiná vajíčka“, stále 
držíme půst, pleteme po-
mlázky z vrbového proutí, 
malujeme a zdobíme krasli-
ce a pečeme beránky. 
Ať je to, jak je to, Veliko-
noce dané první nedělí po 
prvním jarním úplňku jsou 
prostě symbolem jara a 
přeji vám, ať je prožijete jak 
nejlépe dovedete. 
A víte, že Silvestr letos vy-
chází na třináctého? 
Apríl

Marek Šindler
místostarosta

Předávání zkušeností, vzájemná spolupráce a setkávání, chuť naučit se něco nového a touha po zážitcích 
a poznatcích i společné zábavě. To byly hlavní aspekty druhého ročníku celodenního mezigeneračního 
programu Kroměříž bez hranic. Pestrá nabídka aktivit i večerní zábavný program přilákal do Domu kultury 
v Kroměříži návštěvníky i účinkující nejrůznějšího věku.

Foto: J. Soporský



Zejména oblastem kultury, do-
pravy, zdravotnictví a sociál-
ních věcí se věnovalo společné 
jednání Rady města Kromě-
říže a Rady Zlínského kraje, 
které se uskutečnilo v pondělí 
20. března v zasedací místnos-
ti kroměřížské radnice. Bylo to 
první společné jednání po kraj-
ských volbách, zdaleka však ne-
bylo jen formální či zdvořilostní. 
„Účelem takových setkání je, 
abychom se obohatili přinej-
menším o znalost problémů v 
obcích s rozšířenou působností 
a vzájemně si pohovořili o svých 
starostech a postojích,“ prohlá-
sil úvodem hejtman Zlínského 
kraje Jiří Čunek. 
Prvním bodem jednání byly Do-
žínky Zlínského kraje. Přípravy le-
tošního 11. ročníku jsou v plném 
proudu. „Loňský model obohatil 
dožínky o nový rozměr a byli by-

chom rádi, kdyby se ve stejném 
duchu nesly i další ročníky. Do-
žínky ale nejsou jen folklorním 
svátkem, ale oslavou práce všech 
zemědělců, proto bychom přivítali 
jejich aktivnější zapojení,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec.
Velkou pozornost věnovali radní 
města a kraje také dopravní pro-
blematice, zejména křižovatce 
ulici Albertova a Havlíčkova, kde 
existují tři varianty a většina úprav 

se neobejde bez vykoupení a de-
molice neobydleného domku v 
sousedství křižovatky. 
Co se týče sociální oblasti, radní 
otevřeli otázku úhrad zdravotní 
péče poskytované v sociálních 
službách, problematiku zajištění 
finančních prostředků na investič-
ní opravy objektů poskytovatelů 
sociálních služeb a zazněly i někte-
ré aktuální informace ve vztahu ke 
Kroměřížské nemocnici.                (pz)
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Zápisy do škol a školek 
jsou připraveny na 

začátek dubna a května 
Prvním důležitým krokem ke vstu-
pu do základní školy a pro mnohé 
předškoláky také prvním kontak-
tem s „opravdovou“ školou je zápis 
do 1. třídy. K zápisu pro školní rok 
2017-2018 by měly přijít děti naro-
zené mezi 1. 9. 2010 a 31. 8. 2011. 
Letos se zápisy uskuteční v úterý 
4. a ve středu 5. května, a to vždy 
v době od 14 do 18 hodin. 
Ačkoliv Rada města Kroměříže 
schválila školské obvody, rodiče 
mohou nechat dítě zapsat do kte-
rékoliv základní školy. V  Kroměříži 
jsou k  dispozici: Základní škola 
Zámoraví, Základní škola Komen-
ského náměstí, Základní škola 
U Sýpek, Základní škola Slovan, Zá-
kladní škola Oskol a Základní škola 
Zachar. U zápisu je třeba předložit 
občanský průkaz zákonného zá-
stupce a rodný list dítěte. 
Na první květnový týden je připra-
ven zápis dětí k předškolnímu vzdě-
lávání v  mateřských školách zřizo-
vaných městem Kroměříží. Termín 
zápisu je úterý 2. a středa 3. května 
2017.                                                        (šak)

Dvě významná výročí 
uctí Kroměříž položením 

věnců

Květnové události roku 1945 si kaž-
doročně připomínají obyvatelé 
Kroměříže i zástupci radnice a před-
stavitelé nejrůznějších organizací. 
Oslavy osvobození Československa 
a ukončení 2. světové války jsou i 
po 72 letech stále hodny připome-
nutí a bývají tradičně příležitostí ke 
vzpomínkám a setkání pamětníků i 
příslušníků mladších generací.
Ti, kde si chtějí připomenout histo-
rické události významné pro celý 
svět, se v Kroměříži tradičně scházejí 
dvakrát: u památníku rumunských 
vojáků a poté u hrobu Ludvíka Svo-
body. K  uctění památky padlých 
hrdinů Rumunské armády dojde 
ve středu 3. května v  10 hodin na 
Náměstí míru, o den později, ve 
čtvrtek 4. května ve 12 hodin budou 
položeny věnce u hrobu generála 
Ludvíka Svobody na kroměřížském 
hřbitově. Akcí se tradičně účastní 
zástupci velvyslanectví Rumunska a 
Ruska v České republice.                  (rc)
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Radní města a kraje společně jednali o kultuře, 
dopravě i sociálních věcech

Projekt hromadných aukcí cen 
plynu a elektrické energie pro 
obyvatele Kroměříže ušetřil již 
mnoha domácnostem ve městě 
a místních částech nemalé část-
ky. Od loňska nabízí Městský 
úřad Kroměříž možnost zapojit 
se do nich v předem daných 
dnech. Vzhledem k velkému zá-
jmu ze strany obyvatel města se 
četnost termínů pro rok 2017 
zvýšila. S touto příznivou infor-
mací se však pojí i nepříjemná 
fakta. Množí se případy, kdy 
podomní obchodníci nabízejí 
zapojení do e-aukce pořádané 

městem Kroměříží. Pozor na ně! 
Zapojení do aukce energií je tře-
ba požádat výhradně osobně v 
budově B městského úřadu na 
Husově náměstí 534 (kancelář 
č. 207) v daných termínech, kdy 
jsou přítomni pracovníci spo-
lečnosti eCENTRE. Prodejci, kteří 
obcházejí domácnosti, pracují 
většinou pro konkrétní doda-
vatele energií a místo smluv o 
zapojení do aukcí dávají mnoh-
dy neznalým občanům a často 
seniorům podepisovat smlouvy 
o změnách odběratele. Jde tedy 
nejen o klamání spotřebitele, ale 

navíc i porušení vyhlášky měs-
ta. V Kroměříži je totiž podomní 
prodej zakázán tržním řádem 
- nařízením města Kroměříže 
č. 3/2013. Obyvatelé, kterým po-
domní obchodníci tuto službu 
nabídnou, by měli ihned zavo-
lat městskou policii (tel. 156) a 
v žádném případě se do nabíze-
ných aktivit nezapojovat.
Nejbližší termíny, kdy je možné 
navštívit městský úřad (na výše 
uvedené adrese) a zapojit se do 
aukce nabízející možnost snížení 
ceny elektřiny a plynu, jsou 5. a 
19. dubna.                                   (šak)

Úctyhodných 106 let se dožívá nejstarší Kroměřížanka
Nejstarší obyvatelka Kroměříže paní Magdaléna Kytnerová má na dlouhověkost jednoduchý recept: 
jí a pije to, co jo chutná, a dělá to, co ji baví. Ve zdraví a s úsměvem oslavila v březnu 106. narozeniny. 
Ve skvělé kondici je díky tomu, že si dle slov svého syna Václava a jeho manželky zkrátka s ničím nedělá těžkou 
hlavu. Nebrání se ani moderním technickým „vymo-
ženostem“, používá mobilní telefon a prostřednictvím 
skypu je v kontaktu s dcerou, která žije v zahraničí.
Její elán a vitalitu ocenil i místostarosta Kroměříže Pa-
vel Motyčka, který se připojil k řadě gratulantů a se 
smíchem a nadsázkou jí nabídl možnost pracovat na 
kroměřížské radnici. Popřál Magdaléně Kytnerové pře-
devším zdraví a ještě spoustu spokojeně prožitých let 
spolu s nejbližšími. „Vitalita a životní optimismus paní 
Kytnerové jsou obdivuhodné. Jsem přesvědčený, že 
svůj vliv na to má její soužití se synem, zkrátka spoko-
jený život v rodinném kruhu mezi nejbližšími,“ dodává 
místostarosta Motyčka.                                                         (šak)

Foto: P. Zrna

Foto: Š. Kučerová

Společné nákupy organizuje radnice, 
pozor na podomní obchodníky



     

Na celkem osmi místech v rámci 
osmi veletrhů cestovního ruchu 
se bude v  průběhu letošního 
roku prezentovat Kroměříž. Pra-
covníci odboru kultury a cestov-
ního ruchu městského úřadu a 
Turistického informačního cent-
ra doposud představili Kromě-
říž v Brně, Bratislavě, Olomouci, 
Praze, Ostravě a naposledy 
v Jablonci nad Nisou.  V dub-
nu pak přijde na řadu účast na 
veletrhu v Uherském Hradišti 
a na podzim se pracovníci rad-
nice vydají do Plzně. 
V Jablonci nad Nisou se v pro-
storách místního Eurocentra 
konal již 17. ročník meziná-
rodního veletrhu cestovního 
ruchu Euroregion Tour 2017. 

V  jednotlivých stáncích seznámil 
návštěvníky z řad odborné i laické 
veřejnosti s komplexní turistickou 
nabídkou krajů, regionů, měst a 
obcí České republiky i sousedních 
států. Město Kroměříž tu před-
stavilo tradiční zajímavosti a pa-
mátky, ale také aktuální nabídku 
aktivit v  rámci letošní turistické 

sezony Kroměříž nezastavíš 2017, 
a coby člen sdružení pro cestovní 
ruch Kroměřížsko také atraktivní 
místa širšího regionu. Ve spolu-
práci se zástupci z Olomouce pak 
i projekt s názvem Barokní pokla-
dy Moravy. „Potěšilo a zaujalo nás, 
jak velký zájem byl o informace o 
Kroměříži a okolí na veletrhu, kte-

rý se konal na druhém konci 
republiky, kolik toho návštěv-
níci akce o našem regionu 
věděli a jak velké množství 
lidí k němu má nějakou vazbu 
nebo dokonce vřelý vztah,“ 
byl s průběhem dvoudenního 
veletrhu spokojený vedoucí 
odboru kultury a cestovního 
ruchu kroměřížské radnice 
Pavel Zrna.                            (šak)
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O Kroměříž je zájem. 
Potvrdil to i veletrh v severních Čechách
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Dopravní hřiště je 
veřejnosti přístupné 

čtyři dny v týdnu

Kroměřížské dětské dopravní hřiš-
tě v Koperníkově ulici je od 1. břez-
na po zimní pauze opět k dispozici 
zájemcům. Ke středečním a páteč-
ním odpoledním, kdy v minulých 
letech bývalo otevřeno pro veřej-
nost, přibyly ještě dva termíny, kdy 
může kdokoliv na dopravní hřiště 
přijít s kolem, koloběžkou nebo 
třeba s kolečkovými bruslemi, a 
to sobotní dopoledne a nedělní 
odpoledne. Hřiště je otevřeno kaž-
dou středu, pátek a neděli vždy od 
15 do 18 hodin a v sobotu pak od 
9 do 12 hodin. Dopravní prostře-
dek si každý z návštěvníků přinese 
vlastní a totéž platí také o cyklistic-
ké přilbě.                                        (šak)

Na kroměřížské radnici 
zavlála potřetí tibetská 

zástava
Vyvěšením tibetské vlajky na prů-
čelí budovy radnice 10. března se 
město Kroměříž připojilo k  akci 
Vlajka pro Tibet. Vyjádřilo tak svou 
podporu mezinárodnímu projek-
tu, jehož cílem je upozornit na 
porušování práv lidí. Jedná se o 
jednou z  nejvýznamnějších sym-
bolických akcí vyjadřujících pod-
poru ochrany lidských práv, a to 
nejen na území Tibetu.
Kroměříž se letos připojila k  akci 
Vlajka pro Tibet potřetí a roz-
hodli o tom městští radní na své 
57. schůzi konané 27. února letoš-
ního roku.                                      (šak)

Sportovní komise Rady města 
Kroměříže ve spolupráci s  odbo-
rem školství, mládeže a tělový-
chovy Městského úřadu vyhlašuje 
XII. ročník ankety „Nejúspěšnější 
mladý sportovec, kolektiv a trenér/
cvičitel města Kroměříže“ a nově i 
ceny fair play za rok 2016.
Vítězové budou oceněni v katego-

riích: nejúspěšnější mladý sporto-
vec, nejúspěšnější mládežnický 
sportovní kolektiv, trenér nebo cvi-
čitel za výjimečné výsledky, trenér 
popřípadě cvičitel za dlouholetou 
práci s mládeží a cena fair play. Na-
vrženi mohou být mladí sportovci 
a sportovní kolektivy, jejichž čle-
nové jsou narozeni v  roce 1998 a 

mladší, trenéři a cvičitelé působící 
na území města Kroměříže. 
Návrhy na ocenění lze zaslat 
do 21. dubna 2017 na Městský 
úřad, odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy, Velké náměstí 115, 
Kroměříž, elektronické formulá-
ře jsou na www.mesto-krome-
riz.cz                                                            (rc)

Podvanácté budou oceněni mladí sportovci i trenéři

Francouzští studenti 
sbírají v Kroměříži 
zkušenosti i pozná-
vají krásy regionu
Tauferova střední odborná ško-
la veterinární v  Kroměříži hostila 
v  březnu studenty z  francouz-
ského města Nerac. Ti přijeli na 
Moravu čerpat důležité poznatky 
a zkušenosti v  oblasti zeměděl-
ství a zároveň poznávat krásy a 
památky regionu. V  obřadní síni 
kroměřížské radnice je přijal sta-
rosta města Jaroslav Němec. Upo-
zornil studenty na nejzajímavější 
místa v Kroměříži, zámek a zahra-
dy, a pozval je k  jejich návštěvě. 
Také připomněl, že Kroměřížsko 
a vlastně celá Haná je zeměděl-
sky jednou z  nejvýznamnějších 

oblastí v České republice. Mladí 
Francouzi studují na zemědělské 
škole Legta Nerac obor zahrad-
nictví a studijní obor se kromě 
běžné zemědělské problematiky 
zaměřuje na zlepšení životních 
podmínek na vesnici a také na 
sociální oblast, která s  tím úzce 
souvisí. Domů si dvě desítky stu-
dentů odvezou cenné poznatky a 
zkušenosti získané na Kroměříž-
sku i v ostatních koutech Moravy. 
Tauferova veterinární škola spo-
lupracuje se zemědělskou školou 
Legta Nerac již od roku 2004 a 
pořádá výměnné studentské po-
byty, které mají velký význam pro 
teoretickou i praktickou výuku 
v  obou zařízeních, rozvíjejí jazy-
kovou zdatnost studentů a pomá-
hají jim poznávat nová místa i lidi.
                                                          (šak)

Nová soutěž 
podpoří dojíždění 

„do rachoty“ 
na kole

Po celý květen budou mít Kro-
měřížané možnost soutěžit 
v  rámci kampaně Do rachoty 
kolem KM, kterou pořádají 
město Kroměříž a spolek Ko-
lem KM. Kampaň je určena 
na podporu pohybových ak-
tivit v  každodenním životě a 
je místní obdobou kampaně 
Do práce na kole. Na výherce 
ve čtyřech kategoriích čekají 
atraktivní ceny od sponzorů. 
Více informací včetně pravi-
del najdete na adrese www.
kolemkm.cz, kde se můžete 
do konce dubna zaregistro-
vat. Vyhlášení výherců pro-
běhne na Vybarveném běhu 
10. června 2017.                                          (vs)

Foto: Š. Kučerová

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

Foto: Š. Kučerová

Foto: Š. Kučerová



Znáte partnerská města Kromě-
říže? I když s mnohými z nich 
trvá družba už několik deseti-
letí, přiznejme si, že o našich 
přátelích víme stále poměrně 
málo. Právě proto se kroměříž-
ská radnice rozhodla partner-
ské vazby zintenzívnit a přenést 
mezi běžné občany. Začínáme v 
dubnu prezentací Slovenska a 
partnerskými městy Nitra a Ru-
žomberok. 
„Naší snahou není vytvořit něja-
kou novou monstrózní akci, ale 
průběžně a přirozeně kulturu na-
šich partnerů začlenit do nabídky 
Kroměříže. Začínáme už v dubnu, 
kdy v rámci Dnů partnerských 
měst do Kroměříže přijedou jak 
slovenské folklorní soubory, tak 
třeba studentská kapela nebo vý-
tvarníci a fotografové,“ prozradil 
vedoucí odboru kultury a cestov-
ního ruchu Pavel Zrna. První porci 
Slovenska můžete ochutnat v pá-
tek 7. dubna. Ve 13 hodin začne ve 
foyer radnice výstava fotografií Ju-
raje Vohnouta nazvaná Vlkolínec v 
noci. O hodinu později se v Domě 
kultury v plné kráse představí 
Nitra a na programu je vernisáž 

výstavy nitranských výtvarníků 
ze skupiny PLAY ART. Následovat 
bude zajímavý program v podo-
bě poutavé prezentace Nitry a 
její turistické nabídky. Další porci 
slovenské kultury si můžete užít 
22. dubna na Hanáckém náměstí, 
kde se už podruhé uskuteční Ha-
nácký den zaměřený na folklorní 
tradice našeho regionu. Odpoled-
ní program zpestří vzácní hosté ze 
Slovenska. A v samotném závěru 
měsíce věnovaném slovenským 
partnerským městům si přijdou 
na své hlavně mladí. 28. dubna se 
v Kroměříži uskuteční Studentský 
majáles a v jeho programu vystou-
pí i studentská kapela Neverback 
z Nitry. Dubnem ale partnerská 
kulturní výměna zdaleka nekončí, 
10. června přivítáme na Vybar-
veného běhu bubenickou show 
Tambores z Nitry.                       (šak)

Volba krále a královny, průvod 
městem, vystoupení škol i hu-
debních skupin. To je program, 
který nabídne studentský ma-
jáles koncem dubna. Do Kro-
měříže se vrátil v  minulém roce 
po letech a slavil úspěch. Jeho 
organizaci mají na starost sami 
studenti. Ten letošní se uskuteč-
ní v pátek 28. dubna. 
„Celodenní program majálesu 
odstartuje průvod, který vyjde 
v  10.30 hodin z  Hanáckého ná-
městí a projde stejně jako loni ulicí 
kapitána Jaroše, přes Riegrovo ná-

městí a ulice Dobrovského, Vodní 
a Ztracenou až na Velké náměstí, 
kde se od čtvrt na dvanáct stu-
denti představí ve vystoupení jed-
notlivých škol. Po nich si zvolí své-

ho krále a svou královnu majálesu 
a následně se přesunou na Pionýr-
skou louku,“ sdělil za organizátory 
student Martin Buchal. Odpolední 
a večerní zábava se ponese v du-

chu hudebních vystoupení. Od 
14 hodin budou hrát regionální a 
studentské kapely včetně jedné 
z partnerského města Nitra. „Velmi 
mě těší, že se uskuteční další roč-
ník studentského majálesu. Minu-
lý rok se vydařil a já jsem rád, že 
v  této tradici studenti pokračují,“ 
uvedl místostarosta Pavel Motyč-
ka, který za studenty s  nápadem 
na obnovení majálesu přišel.
Více informací je možné získat 
u pořadatelů na e-mailu: mates.
buchal@seznam.cz a na telefonu 
723 049 119.                                        (mt)
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Do Kroměříže se koncem dubna opět vrátí studentský majáles

Epocha 17. a 18. století při-
nesla rozmach téměř všech 
oblastí lidského počínání od 
architektury přes sochařství, 
malířství až po hudbu a di-
vadlo. To je baroko, které je 
letos tématem číslo jedna 
v celé České republice, ke kte-
rému se hrdě hlásí i Kroměříž 
a kterému bude věnována i 
tradiční historická slavnost, 
konající se vždy v  polovině 
května v Kroměříži. Těšit se na 
ni můžete v sobotu 20. května 
a jako vždy přinese zábavný 
a zároveň poučný pohled na 
významné milníky v  dějinách 
našeho města. 
Asi není třeba vysvětlovat, jak 
významnou roli v  dějinách Kro-
měříže baroko sehrálo. Italští 
architekti Filiberto Lucchese a 
Giovanni Pietro Tencalla pře-
stavěli v 2. pol. 17. století do 
raně barokní podoby jak Arci-
biskupský zámek, tak Květnou 
zahradu. V  době baroka byly 

postaveny oba morové sloupy a 
kostel sv. Jana Křtitele dokonce 
patří k nejkrásnějším památkám 
18. století na Moravě. 
Jak ale skutečně vypadala ba-
rokní Kroměříž, jak žili prostí 
lidé i vrchnost? To vše poutavou 
formou přiblíží kroměřížská Ba-
rokní slavnost, která začne už ve 
13 hodin žehnáním praporu v 
kostele sv. Mořice. „Půjde o věr-
nou repliku městského praporu 
z roku 1637, pod kterým Kromě-
řížané v roce 1643 marně bránili 
město před švédskými vojsky 
generála Torstensona a odboj-
nými Valachy,“ vysvětlil Evžen 
Petřík ze skupiny historického 
šermu Biskupští manové z  Kro-
měříže. Od kostela sv. Mořice se 
poté vydá průvod v  dobových 
oděvech na Velké náměstí, kde 
od 14 h začne hlavní program 
zahrnující vystoupení hudeb-
ních, tanečních a šermířských 
skupin, přehlídky historických 
oděvů, bitevní ukázky apod. (pz)

Foto: J. Soporský

Kroměřížská historická slavnost se 
tentokrát zaměří na období baroka

Duben patří partnerským městům 
Nitra a Ružomberok

Pod pořadatelskou taktovkou mažoretek Lexy se v Kroměříži ko-
nala mažoretková soutěž O poklad hanáckých Atén. Do bojů o me-
daile, diplomy i věcné ceny se zapojilo více než 450 soutěžících v 
celkem 115 vystoupeních.

Foto: Lexy Kroměříž
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Zdravotně preventivní akce 
určená všem, kteří mají zájem 
o své zdraví, Mezinárodní den 
ošetřovatelství, se v  Kroměříži 
koná letos již pošestnácté. Její 
pořadatelé ze Střední zdravot-
nické školy Kroměříž se snaží 
všechny, kteří se přijdou podívat, 
a třeba i ty, kteří o tom zatím jen 
přemýšlejí, přesvědčit, jak moc 
je důležité věnovat pozornost 
svému tělu i duši, pečovat o ně 
a v  případě problému se obrá-
tit na odborníky. O tom, co je na 
letošní rok připraveno a na jaké 
novinky se mohou návštěvní-
ci těšit, hovoří ředitelka SZŠ 
PhDr. Ludmila Hanáková a učitel-
ka odborných předmětů Mgr. An-
drea Machalová.

Kdy a kam mohou letos lidé při-
jít a zjistit, jak na tom se zdravím 
jsou?
A. Machalová: Mezinárodní den 
ošetřovatelství bude probíhat 
11. května v  Domě kultury. Opro-
ti předchozím ročníkům budeme 
mít rozšířenou dobu poskytování 
služeb (od 9 do 16 hodin) i samot-
nou nabídku služeb. „Otevírací 
dobu“ jsme prodloužili s  ohledem 
na zaměstnané občany, kteří pokud 
tato akce probíhala jen v  dopoled-
ních hodinách, neměli možnost ji 
navštívit. Ve vestibulu Domu kul-
tury bude připraveno přibližně 30 
stanovišť. Základní rozsah služeb 
zůstává stejný, ale každoročně se 
snažíme o jeho rozšíření a zpestření. 
Z  dřívějších zkušeností již víme, 
co je pro návštěvníky důležité a 
která měření nejčastěji vyhledá-
vají. Připomínky a podněty od 
lidí zohledňujeme v  následujícím 
ročníku. Vždy však usilujeme, aby 
naše nabídka byla pro veřejnost 
lákavá.

Z  původní akce na Velkém 
náměstí, kdy si zájemci mohli ve 
stanech nechat změřit pár základ-
ních parametrů, se stal poměrně 
rozsáhlý a náročný projekt. Kdo 
se podílí na jeho přípravě a orga-
nizaci?
L. Hanáková: Hlavní organizátorkou
dne ošetřovatelství je Andrea Ma-
chalová a má k  sobě poměrně 
rozsáhlý tým. Jsou to všechno nad-
šení učitelé, ale i ostatní zaměstnan-
ci a studenti školy. Scházejí se na 
pravidelných schůzkách, řeší organi-
zační věci, marketing, ale právě paní 
Machalová má přehled o tom, co 
je připraveno a co je potřeba ještě 

zrealizovat. Na přípravu si nikoho 
nenajímáme, ovšem podporují nás 
četní sponzoři, díky jimž si můžeme 
dovolit akci pořádat. 

Bez finanční podpory a pomoci se 
asi neobejdete…
L. H.: Některá měření jsou poměrně 
nákladná. K  jejich uskutečnění 
potřebujeme speciální materiální 
vybavení a právě na jeho pořízení 
využíváme finanční pomoc. Stan-
dardně spolupracujeme se zdravot-
ními pojišťovnami, ale máme i 
soukromé podporovatele a donáto-
ry. Letos jsme se dohodli na pod-
poře ze strany města Kroměříže, 
konkrétně s iniciativou Zdravé měs-
to. Doufám, že by tak mohla vznik- 
nout dobrá tradice, protože Zdravé 
město má určité vize a cíle, mezi něž 
by se dlouhodobá spolupráce na 
našem projektu mohla zařadit. Ta-
ková spolupráce by nás velmi těšila. 
Jaké ze stánků a nabízených 
měření a služeb jsou pro 
návštěvníky nejatraktivnější a jak 
postupujete po zjištění výsledků?
A. M.: Nejzajímavější jsou pro 
příchozí ta stanoviště, kde je 
možnost nechat si změřit hladinu 
cholesterolu a cukru v krvi, zjistit 
krevní skupinu. Jde o měření, která 
je možno provést a vyhodnotit 
ihned na místě. Klientům oznamu-
jeme výsledky, sdělíme, zda se jedná 
o normální nebo zvýšené hodnoty, 
případně poradíme, kam a na koho 
se mohou obrátit s  žádostí o pod-
robnější vyšetření. Klienty rovněž 
upozorňujeme, že uskutečněná 
měření jsou pouze orientační a na 
případném podrobnějším vyšetření 
je třeba se domluvit s ošetřujícím 
lékařem. 

Připravujete na tento ročník ně-
jakou novinku? A co dále nabíd-
nete?
L. H.: Snažíme se každoročně přinést 
do „nabídky“ něco nového. Letos 
bychom chtěli nově nabízet měření 
EKG, což jsme nikdy před tím neděla-

li. Zakoupili jsme do školy EKG 
přístroj, který odpovídá zařízením 
běžně užívaným v  lékařských pra-
xích, tak proč jej nevyužít… Na Me-
zinárodním dnu ošetřovatelství se 
budou prezentovat minimálně dvě 
zdravotnická zřízení:  Kroměřížská 
nemocnice a Nemocnice milosrd-
ných sester sv. Vincence de Paul. 
Další letošní novinkou bude diabe-
tologický koutek, kde budou před-
staveny pomůcky a potřeby pro 
diabetiky. 

Jak jednotlivá stanoviště fungují?
L. H.: Naším cílem je návštěvníkům 
nabídnout služby, které jim přine-
sou užitečné informace o fyzické a 
duševní kondici, či výrobky, které 
podporují zdraví. Nemáme v úmys-
lu jen rozdávat letáky či propagační 
předměty. Snažíme se, aby akce 
zůstala odborná, abychom nabí-
zeli profesionální služby. Většinu 
vyšetření provádějí naši studenti, na 
vyhodnocení některých se podílejí 
lékaři – např. posuzují již zmíněné 
EKG nebo kožní znamínka. Na sta-
novištích s racionální výživou budou 
připravené ochutnávky zdravého 
pečiva, nápojů… Snažíme se, aby 
vystavované potravinové produk-
ty byly i k  zakoupení. Návštěvník 
zkrátka musí mít možnost nabíze-
nou službu vyzkoušet, ihned využít, 
nebo si ji alespoň objednat. Rádi by-
chom rozšiřovali nabídku, ale bohu-
žel jsme limitování velikostí prostor 
foyer Domu kultury.

Nezvažovali jste možnost připra-
vit den ošetřovatelství v  dalších 
prostorách kulturáku, třeba ve 
velkém tanečním sále?
L. H.: Dlouhodobě si děláme statis-
tiky návštěvnosti a využívání 
služeb. Velká část návštěvníků je 
důchodového věku, přicházejí i lidé 
s různými pohybovými handicapy a 
pro mnoho z nich by bylo namáhavé 
zdolávat schody třeba do tanečního 
sálu v prvním patře. Ne pro všechny 
by pak akce byla dostupná. 

Jak usnadňujete návštěvníkům 
orientaci v nabídce služeb? 
A. M: Při vstupu zájemcům 
rozdáváme záznamové karty, kde 
jsou uvedena jednotlivá stanoviště. 
Do karet pak zapisujeme naměřené 
hodnoty například krevní tlak, BMI, 
hladinu cukru a cholesterolu v krvi, 
množství tuku v těle atd., takže lidé 
mají přehled, co už absolvovali a 
s  jakým výsledkem. Návštěvníci 
hledají cíleně některá stanoviště 
s  vyšetřeními, která je zajímají. Ti, 
kteří navštěvují naši akci pravidelně, 
si přinášejí karty z předchozích let a 
zajímají se, zda došlo k  zlepšení či 
zhoršení výsledků. 

Stává se, že zjistíte u někoho 
závažný problém? Jak v  tom 
případě reagujete?
L. H.: Vždycky se najde určité pro-
cento účastníků, jejichž výsledky 
neodpovídají normě. My identifiku-
jeme problém, upozorníme na něj, 
ale není v našich silách zajistit, nebo 
kontrolovat, zda dotyčný vyhledal 
příslušného lékaře a problém řešil. 
Nemůžeme přitáhnout lidi za ruku 
k lékaři. Každý člověk by si měl sám 
uvědomit, co je třeba udělat pro své 
zdraví, každý musí vnímat odpověd-
nost sám za sebe, i to je jeden z cílů 
naší akce.

V  rámci kroměřížské zdravot-
nické školy funguje Centrum 
zdraví. Jaký je jeho úkol?
L. H.: Ano, při naší škole pracuje Cen-
trum zdraví již od roku 2007. Letos 
tedy oslavíme 10. výročí existence. 
Jedná se vlastně o mimovyučovací 
aktivitu našich žáků. Centrum zdraví 
připravuje nejrůznější preventivní 
akce a zdravotně výchovné prog-
ramy pro všechny věkové kategorie 
a rozmanité cílové skupiny. Zaměřu-
je se hodně na žáky základních škol, 
pravidelně připravuje odborné 
přednášky v  Klubu seniorů na 
Hanáckém náměstí a každoročně 
spolupořádá i Mezinárodní den 
ošetřovatelství.                   Šárka Kučerová

4  2017

Mezinárodní den ošetřovatelství opět pomůže zjistit, jak jsou na tom 
Kroměřížané se zdravím

Foto: J. Soporský



Nejlepší záběr 
Ladislava Františe
„A jaký se ti povedl nejlepší zá-
běr?“ Ptali se spolužáci na poma-
turitním srazu po 55 letech svého 
spolužáka Ladislava Františe. Po 
chvilce přemýšlení řekl: „Je to zá-
běr na odpočívajícího hlavního 
hrdinu Formanova filmu Ama-
deus v přestávce natáčení ve Sně-
movním sále Arcibiskupského 
zámku.“ Nejdřív tyto záběry nikdo 
neviděl. Teprve po 35 letech byla 
příležitost je představit.
   Nikdo z  nás nečekal, že se na 
dalším pomaturitním srazu už ne-
uvidíme.  Nepochopitelné se čas-
to stává pochopitelným, až když 
člověk dočte poslední stránku...
   A já věřím, že teď už u Ladislava 
neexistuje slovo „nepochopitel-
né“, že teď už má zodpovězená 

všechna svoje proč; a to jich vždy 
měl mnoho. Sám jistě nečekal, že 
tyto odpovědi přijdou tak brzo, 
ale přesto, myslím, stihl udělat to-
lik skvělých věcí, že by se za svůj 
život mohl s hrdostí postavit s vě-
tou: „Nebyl jsem zbytečný.“
Kroměříž-kamera-Františ. Dvorní 
filmař města. Město znal velmi 
dobře. Byl všude tam, kde se něco 
dělo, a dovedl to s noblesou sobě 
vlastní zachytit. Točil po svém 
nevšední a pocitové pohledy na 
Kroměříž. A bylo jich hodně. A In-
ternetová televize města Kromě-
říže, která zachytila 22 událostí při 
oslavě 750. výročí založení města 
a desítky dalších. Přehlídky ama-
térských filmů To nejlepší z roku, 
ARS film amatérů, Seniorfórum, 
Celostátní soutěž neprofesionální 
filmové tvorby český Videosalon. 
    Aktivity Ladislava Františe od-

měnilo město Kroměříž Stříbr-
ným kroměřížským tolarem. Jeho 
celoživotní práci ocenilo i Minis-
terstvo kultury České republiky 
a udělilo mu v roce 2015 Cenu za 
neprofesionální audiovizuální a 
výtvarné aktivity. Každoročně re-
prezentoval na mnoha zahranič-
ních neprofesionálních filmových 
soutěžích a na Světové soutěži 
UNICA.                       Jitka Dvořáková

          (25. 7. 1942 - 23.  2. 2017)
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Na Kroměřížsku je 
nedostatek pěstounů, 
stále se hledají noví 
Nejdůležitější pro správný citový 
i fyzický vývoj dítěte je pros-
tředí, v němž vyrůstá. Ideální 
podmínky může zajistit fungující 
rodina. Ne všem dětem však je 
dáno v  harmonickém prostředí 
vyrůstat. Těmi, kteří mohou a 
snaží se děti, jež neměly v životě 
štěstí, ovlivňovat a vést, mohou 
být pěstouni. O pěstounské péči 
obecně i na Kroměřížsku a o fak-
tu, že se tu pěstounů - stejně jako 
v celorepublikovém měřítku - ne-
dostává, hovoří Ivana Sovadinová 
pověřená vedením oddělení so-
ciálně právní ochrany dětí z odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví 
kroměřížské radnice.

Jaký je rozdíl mezi pěstouny, kteří 
mají dítě v  rodině pouze krátko-
době, a těmi, u nichž dítě zůstává 
v péči trvale?
Pěstounská péče dlouhodobá a 
pěstounská péče na přechodnou 
dobu jsou dva rozdílné právní tituly. 
Pěstounská péče na přechodnou 
dobu trvá maximálně rok a během 
této doby se musí vyřešit situace 
kolem dítěte a to se vrací do „své“ 
rodiny nebo je předáno k  osvo-
jení či do dlouhodobé pěstounské 
péče. Čím mladší dítě svěřené do 
dlouhodobé péče je, tím lépe. V této 
rodině pak zůstává mnohdy celý 
život, většinou do 18 let, v případě 
vysokoškolského studia až do 26 
let. Rodiče dítěte, které je svěřeno 
do pěstounské péče, zůstávají i na-

dále jeho zákonnými zástupci (až na 
výjimky, o kterých rozhoduje soud). 
Pěstouni mají povinnost udržovat 
kontakt dítěte s biologickou rodi-
nou. Do obou typů pěstounské 
péče může být svěřeno nejen novo-
rozené dítě či batole, ale i děti starší.

Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounská péče je vhodná pro jed-
notlivce i pro manželské páry. Měli 
by to být lidé, kteří zvládnou vy-
chovávat dítě, kteří budou schopní 
pochopit jeho problémy. Za rizikové 
se považuje, když rozdíl mezi peču-
jící osobou a dítětem je vyšší než 
40 let, u pěstounů na přechodnou 
dobu je situace trochu jiná, ale věk 
nad 60 let by také mohl být pro-
blémem. Zájemci o tuto práci by 
si měli uvědomit, že zvláště u pěs-
tounů na přechodnou dobu je vel-
mi těžké s dítětem se rozloučit; pěs-
toun má u sebe miminko šest 
měsíců a poté jej předává do 
dlouhodobé péče v  době, kdy už 
dítě vnímá… Pěstouni by měli mít 
odpovídající rodinné zázemí, dobrý 
zdravotní stav, adekvátní bydlení. 
Musí mít vyjasněné, proč chtějí 
k této činnosti přistoupit. 

Jak tedy postupovat v případě zá-
jmu o práci pěstouna?
První kontakt je na sociálním odbo-
ru městského úřadu. Zájemci do-
stanou tiskopisy, které si vyplní, a 
veškerou potřebnou dokumentaci 

odevzdají opět na úřadě. Do do-
kumentace patří mimo jiné i kom-
pletní opis rejstříku trestů, zpráva 
o pověsti (zájemci o tuto činnost 
musí počítat, že se budeme zabývat 
jejich soukromím a jsou na to upo-
zorněni), potvrzení o zdravotním 
stavu. Dokumentace poté putuje 
na sociální odbor krajského úřad. 
Je-li vše v pořádku, žadatelé jsou po-
zváni k psychologickému testování, 
které má několik fází, a poté jsou 
pěstouni připravováni na svou prá-
ci. Dozvídají se svá práva a povinno-
sti, jsou jim předkládány nejrůznější 
modelové situace… Pokud vším 
projdou úspěšně, jsou zařazeni do 
rejstříku osob vhodných vykoná-
vat pěstounskou péči, oznámení o 
tom přijde k  nám na odbor. V  mo-
mentě, kdy se objeví dítě, kontak-
tujeme krajský úřad. Vybírá se vždy 
pěstoun k  dítěti, ať už krátkodobý 
nebo dlouhodobý. Pěstouni by měli 
přijmout dítě většinového i menši-
nového etnika. 

Kolik momentálně evidujete na 
Kroměřížsku pěstounů?
Číslo vyjadřující počet pěstounů je 
pohyblivé, máme cca 50 až 55 pěs-
tounských rodin v rámci Kroměříže 
coby obce s rozšířenou působnos-
tí. Většinou příbuzenských nebo 
dlouhodobých. V případě, že selže 
rodina, dítě je nejčastěji svěřeno 
přednostně příbuzným a tady vidím 
trošku problém, že příbuzenští 
pěstouni nejsou testováni. Pro 
oblast Kroměřížska bychom potře-
bovali získat nové další pěstouny. 
Uchazečům o tuto činnost bychom 
rádi nabídli možnost dozvědět se 
všechny podrobnosti při takovém 

našem připravovaném „kontaktním 
dnu“.

Komu je určen a na kdy jej při-
pravujete?
Doufáme a očekáváme, že by za 
námi mohli přijít lidé, kteří by chtěli 
práci pěstounů vykonávat. Budeme 
se jim věnovat – zodpovídat je-
jich otázky, upozorňovat na rizika i 
pozitivní stránky této činnosti – ve 
čtvrtek 13. dubna. Po celý den od 
9 do 17 hodin mohou přijít do za-
sedací místnosti sociálního odbo-
ru v  2. patře budovy C Městského 
úřadu Kroměříž v ulici 1. máje 3191. 
V  odpoledních hodinách, kdy už 
bude vstup do budovy uzavřen, si je 
vyzvedneme u vchodu, stačí zavolat 
na telefon 725 912 905.

Máte představu, kolik byste 
potřebovali získat pěstounů?
To je těžké říct. Ale kdyby se nám 
podařilo získat 6 - 10 přechodných 
pěstounů a 10 - 15 dlouhodobých, 
byla by ta situace snadnější. Rozu-
mím obavám lidí, práce pěstouna je 
velmi náročná. Přijmete dítě, které 
vůbec neznáte, sice dostanete in-
formace, každé dítě má však své 
specifické problémy, velmi často 
se objevuje opakovaná deprivace. 
Ale jde o činnost velmi záslužnou, 
která rovněž přináší nové zážit-
ky a poznatky a i pěstouny svým 
způsobem obohacuje.                   (šak)

Radio Kroměříž 
naladíte nově 
na frekvenci 

103,3 FM
Po získání radiové frekvence 
pro vysílání na Zlínsku (107,0 
FM) spustilo nyní Radio Kro-
měříž frekvenci také v Kromě-
říži (103,3 FM)!  Tu je možné 
naladit a poslouchat vysílání 
z  kroměřížského studia také 
v Hulíně, Chropyni, Kojetíně či 
Kvasicích, tedy ve vzdálenosti 
až 15 kilometrů od Kroměří-
že. Novou frekvenci pokřtil 
tým Radia Kroměříž na Maš-
karním bále spolu se svými 
příznivci a kapelou No Name.                      
                                                    (šak)
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města kroměříže  

so 22. 4. I 19.00 a 20.30
NIGHT TRAIL RUN
Noční běh Podzámeckou zahradou. Hlavní běh má 
trasu dlouhou 5 km a startuje ve 20.30, rodinný chari-
tativní běh má trasu dlouhou 1 km a startuje v 19.00. 
Velké náměstí
www.nocnibeh.cz

od 1. 4. do 30. 4.
REGISTRACE: DO RACHOTY
KOLEM KM
Během dubna máte možnost přihlásit se do sou-
těže, jejímž cílem je podpořit každodenní pohyb a 
udržitelnou dopravu. Jde o místní obdobu oblíbené 
celostátní kampaně Do práce na kole, která probíhá 
v jiných městech. 
www.kolemkm.cz

Plavání veřejnosti v dubnu 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

VÝJIMKOU BUDOU VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
(ČT 13. 4. – PO 17. 4.)
Zejména pro tyto dny sledujte web www.szmk.cz
zde Plavecký bazén / a zde ROZPIS

so 1. 4.
17.30 I ÚKRYT V ZOO, premiéra
20.00 I GHOST IN THE SHELL 2D, premiéra

ne 2. 4.
14.30 I ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 2D, 
bijásek
17.30 I GHOST IN THE SHELL 3D, premiéra
20.00 I ÚKRYT V ZOO, premiéra 

po 3. 4.
17.30 I VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA,
premiéra 

út 4. 4.
19.00 I LADISLAV ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUD-
DHISTY A KOMUNISTY, Procestujte svět v Nad-
sklepí 

st 5. 4.
17.30 I ÚKRYT V ZOO, premiéra
20.00 I JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT, artkino

pá 7. 4.
17.30 I POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU,
premiéra
20.00 I ÚKRYT V ZOO, premiéra

so 8. 4.
17.30 I POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
premiéra
20.00 I LOGAN: WOLVERINE, přidáváme

ne 9. 4.
14.30 I ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D,
bijásek
17.30 I POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU,
premiéra
20.00 I PÁTÁ LOĎ, premiéra

po 10. 4.
6.00 - 22.00 I EKOTOPFILM FESTIVAL

st 12. 4.
17.30 I PÁTÁ LOĎ, premiéra
20.00 I RAW, artkino

čt 13. 4.
0.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, půlnoční
předpremiéra, Velikonoční nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

pá 14. 4.
17.30 I ŠPUNTI NA VODĚ, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

so 15. 4.
14.30 I ŠPUNTI NA VODĚ, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
17.00 I MASARYK, přidáváme,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

ne 16. 4.
13.00 I VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
14.30 I ŠPALÍČEK, Velikonoční nadílka v Nadsklepí
17.30 I ŠPUNTI NA VODĚ, premiéra,Velikonoční
nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

po 17. 4.
17.30 I KRÁSKA A ZVÍŘE 2D dab., přidáváme,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

st 19. 4.
17.30 I MASARYK, přidáváme
20.00 I GLORY, artkino

pá 21. 4.
20.00 I NOČNÍ SMĚNA, premiéra

so 22. 4.
14.30 I MIMI ŠÉF 2D, bijásek, premiéra
17.30 I LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, premiéra
20.00 I ZTRACENÉ MĚSTO Z, premiéra

ne 23. 4.
17.00 I GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO,
Opera v Nadsklepí

po 24. 4.
17.30 I MIMI ŠÉF 3D, bijásek, premiéra
20.00 I LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, premiéra

st 26. 4.
17.30 I MIMI ŠÉF 2D, bijásek, premiéra
20.00 I NAPROSTÍ CIZINCI, artkino

čt 27. 4.
20.00 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra

Floria jaro | 28. 4.–1. 5.

Hanácký den | 22. 4.

Velikonoční nadílka v Nadsklepí | 13.–17. 4.

Pašije | 8. 4.

pá 28. 4.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra
20.00 | UTEČ, premiéra

so 29. 4.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra
20.00 I ZTRACENÉ MĚSTO Z, premiéra

ne 30. 4.
14.30 I MIMI ŠÉF 3D, bijásek, premiéra
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra
20.00 I UTEČ, premiéra

BIJÁSEK/RODINNý 
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2017, 88 min, přístupné bez omezení, dabing
V tomto novém, zcela animovaném filmu o 
Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a na-
pínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou 
vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi.

ŠPALÍČEK
CZE 1947, 78 min, přístupné bez omezení, dabing
První celovečerní loutkový film Jiřího Trnky poe-
ticky zobrazuje lidové zvyky a tradice, po staletí 
udržované na českém venkově. Filmová suita, na 
motiv Alšova Špalíčku národních písní, sestává ze 
šesti na sebe navazujících částí, situovaných do 
jednotlivých ročních období. Film byl digitálně 
restaurován v roce 2016 díky grantu z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska a podpoře Ministerstva 
kultury ČR.

KRÁSKA A ZVÍŘE 
USA 2017, 123 min, přístupné bez omezení, dabing
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a 
zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a po-
stavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře 

popisuje příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé 
mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé 
zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým 
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod 
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.

MIMI ŠÉF
USA 2017, 97 min, přístupné bez omezení, dabing
V této animované komedii se seznámíte s hodně 
zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek 
s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně 
vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent. Toho si 
všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu 
do rodiny zrovna velkou radost nemá, protože byl 
doteď jedináčkem. 

PREMIÉRA
ÚKRYT V ZOO
USA 2017, 127 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Film vypráví příběh o uprchlících z varšavského 
ghetta za druhé světové války, kteří našli útočiště 
ve výbězích tamní zoologické zahrady. Šílený a 
nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího 
ředitele. Výsledkem bylo přes 300 zachráněných 
lidských životů. Drama podle skutečné události s 
Jessicou Chastain (držitelka Zlatého glóbu) v hlavní 
roli se z velké části natáčelo v České republice.

GHOST IN THE SHELL
USA 2017, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Kultovní japonské anime Ghost in the Shell se stalo 
základním inspiračním pilířem pro legendární tri-
logii Matrix. Teď přišel čas, aby tahle kyberpunková 
perla sama zazářila na filmovém plátně. Využila k 
tomu režiséra Ruperta Sanderse a hlavně Scarlett 
Johansson, jednu z nejlepších hereček své gene-
race, která navíc v Lucy a Avengers předvedla, jak 
dokážou být její hrdinky nebezpečné.

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
USA/ESP 2016, 108 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční 
můry. Jeho maminka je vážně nemocná, táta žije 
za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje 

NOČNÍ SMĚNA
GBR/CHE 2017, 127 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Noční směna je první opravdu interaktivní film, 
který bude k vidění ve vybraných kinech v Česku i 
ve světě a jedná se o unikátní spojení počítačové hry 
s filmem. Hlavní postavou je chytrý student Matt, 
který se dostane do svízelné situace, když se zaple-
te do brutální loupeže ve slavném aukčním domě v 
Londýně. Pro co se rozhodnou diváci, když se proti 
hrdinovi obrací štěstí zády? 

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
USA 2017, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blíz-
kým se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno 
a přepadnout banku, která je připravila o jejich 
peníze. V hlavních rolích této krimi komedie se 
představí tři herecká esa - Morgan Freeman, Mi-
chael Caine a Alan Arkin. 

ZTRACENÉ MĚSTO Z
USA 2017, 141 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett (Char-
lie Hunnam) poprvé vydává do Amazonie. Během 
několika expedic pod záštitou Královské geo-
grafické společnosti podplukovník Fawcett a jeho 
asistent Henry Costin (Robert Pattinson) zmapují 
dosud neznámé území v Bolívii a s pomocí domo-
rodců čelí různým nástrahám. V srdci pralesa pak 
nachází důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé 
civilizace. 

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
CZE 2017, 115 min, přístupné bez omezení, česky
Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 
40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a 
dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů 
a otců. Válkou vynucenému rodinnému spole-
čenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař 
Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být 
naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lás-
ce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích 
a dětech. 

a spolužáci jsou tak trochu tyrani. V noci malého 
Conora ovšem začne navštěvovat netvor – ob-
rovitánský chodící a mluvící starý strom, který mu 
postupně začne vyprávět příběhy a učí jej, že věci 
často nejsou takové, jakými se zdají být.

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
USA 2017, 123 min, přístupné bez omezení, dabing
Filmová adaptace kultovního televizního seriálu z 
90. let. Pět poněkud vzdorných teenagerů se ne-
vysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby 
se z nich stala nová generace v řadách bojovníků 
známých jako Strážci vesmíru. 

PÁTÁ LOĎ
SVK/CZE 2017, 85 min, přístupné bez omezení, slo-
vensky
Film vypráví příběh dětí, které se bezpečněji než doma 
cítí na ulici, kde hledají záchranné čluny mezi po-
hádkou a drsnou realitou. Takovým dítětem je i Jarka. 
Je jí deset a má mámu, která nechce být mámou. Jarka 
je stále sama, zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, 
když se rozhodne nahradit matku dvěma batolatům, s 
kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce. 

RYCHLE A ZBĚSILE 8
USA 2017, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Na stranu zla přetáhla Doma (Vin Diesel) legen-
dární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize 
Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná. 
Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu 
a vykašlal se nejen na Letty (Michelle Rodriguez), 
ale i na všechny staré kámoše v čele s Hobbsem 
(Dwayne Johnson), který se musí spojit i s lidmi jako 
Deckard Shaw (Jason Statham).  

ŠPUNTI NA VODĚ
CZE 2017, 83 min, přístupné bez omezení, česky
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida 
(Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady 
přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), po-
vahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece 
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob 
společných spanilých jízd se leccos změnilo.

UTEČ
USA 2017, 103 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou 
satirou. Režisérovi a scenáristovi Jordanu Peeleovi 
se podařilo natočit film, který se posmívá rasovým 
předsudkům a mimo to zároveň děsí a baví. Hit 
slavného festivalu v Sundance díky tomu sbírá body 
u diváků i recenzentů. A přitom je to „jen“ příběh 
o dívce, která si veze svého kluka domů na víkend, 
aby ho představila rodičům.

PŘIDÁVÁME
LOGAN: WOLVERINE
USA 2017, 131 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací, ale stárne a 
jeho schopnost uzdravování postupně mizí. Z X-
Menů přežívá ještě Profesor X (Patrick Stewart), 
který je ale vážně nemocný. Společně se ukrývají na 
americko-mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, 
když se objeví Laura (Dafne Keen), dívka, která má 
překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine a v pa-
tách má navíc nelítostné pronásledovatele.

MASARYK
CZE/SVK 2017, 113 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvy-
slance a pozdějšího československého ministra 
zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně 
před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech 
vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou 
tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat 
světové mocnosti na stranu Československa. Na 
pozadí historických událostí se odehrává napínavý 
životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, 
sebedestruktivního muže a jeho marného boje o 
budoucnost vlastní země.

KRÁSKA A ZVÍŘE 
USA 2017, 123 min, přístupné bez omezení, dabing
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a 
zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a po-
stavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře 
popisuje příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé 

mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé 
zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým 
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod 
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.

ARTKINO
JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
AUT 2016, 113 min, přístupné bez omezení, titulky 
Ačkoli se Brunhilde Pomsel vždy popisovala jen jako 
vedlejší postava, zcela bez zájmu o politiku, přesto se 
dostala blíže než kdokoliv jiný k jednomu z nejhorších 
zločinců ve světových dějinách. Pracovala jako se-
kretářka nacistického ministra propagandy Josepha 
Goebbelse. Svou zpověď před kamerou natočila ve 
věku 105 let. 

RAW
FRA/BEL 2016, 99 min, nepřístupné pro děti do 18 
let, titulky
Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti 
letech odchází na veterinární školu, kterou studuje 
její starší sestra. Při jedné z epizod šikany je donu-
cena poprvé v životě pozřít syrové maso. Tato zku-
šenost ji od základů změní a probudí v křehké dívce 
spící monstrum. Celovečerní debut Julie Ducournau 
zvedl ze sedadel kritiky, diváky i festivalové poroty. 

GLORY
BGR/GRC 2016, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na 
kolejích obrovské množství peněz, rozhodne se 
celý obnos vrátit na policii. Netuší však, jak fatální 
soukolí událostí tímto bohulibým činem dává do 
pohybu. Vděčný stát jej sice odmění novými náram-
kovými hodinkami, ale na druhou stranu mu však 
mezitím omylem ztratí jeho vlastní hodinky, které 
pro něj mají značnou emocionální hodnotu. 

NAPROSTÍ CIZINCI
ITA 2016, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Skupina přátel se schází k pohodové večeři. Znají se 
důvěrně celé roky a také další setkání by se neslo 
v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomí-
nek…kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: 

PROCESTUJTE SVěT 
V NADSKLEPí
Cyklus, který probíhá od února do dubna, Vás zave-
de do celého světa pomocí cestovatelských předná-
šek, výstav, filmů a třeba i japonského divadla. Více 
na www.dk-kromeriz.cz/svetvnadsklepi

KAMIL ÜBELAUER: ISLAND
Island. Země ledu a ohně, která disponuje enormní 
dávkou přírodních krás. V únoru roku 2016 Kamil 
Übelauer podnikl dvoutýdenní výpravu na tento 
fotografy vyhledávaný ostrov uprostřed Atlantiku. 
Výstavní kolekce, kterou přiváží do Kroměříže, je 
výběrem toho nejlepšího co zde nafotil. K výstavě 
nabízí divákům také komentované promítání, které 
proběhne před vernisáží. 

LADISLAV ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUDDHISTY
 A KOMUNISTY
110 min, přístupné bez omezení, česky
Excentrický poutník Ladislav Zibura se vydal do Hi-
málaje, neprobádaných údolí čínských řek a zapad-
lých nepálských vesnic. Ať už ho zrovna zatýká po-
licie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje 
lidský život, Láďa vším proplouvá s neobyčejnou 
lehkostí. Příběh jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší 
výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a pů-
vabu svobody, u kterého se budete smát od začátku 
až do konce.

OPERA V NADSKLEPÍ: RIGOLETTO
ITA 2017, 168 min, přístupný bez omezení, titulky
Poslední představení z cyklu Opera v Nadsklepí 
nás zavede do slavného barcelonského divadla 
Gran Teatre del Liceu, kde se bude odehrávat opera 
Giuseppe Verdiho Rigoletto. Tragický příběh se točí 
kolem nemorálního vévody z Mantovy, jeho dvorní-
ho šaška Rigoletta a jeho krásné dcery Gildy. Přes 
počáteční problémy s rakouskou cenzurou měla 
opera Rigoletto triumfální premiéru v Benátkách 
11. března 1851.

VELIKONOčNí NADíLKA
V NADSKLEPí
Velikonoční cyklus s premiérami filmů Rychle a zbě-
sile 8 a Špunti na vodě, dále s projekcí filmu Masaryk 

KINO NADSKLEPí

dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i 
každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme 
vědět, abychom mohli zůstat přáteli? Během jedi-
ného večera se ukáže, že až příliš mnoho.

a následnou debatou se střihačem filmu Markem 
Opatrným, a s nedělním velikonočním odpolednem 
pro děti završeným prvním animovaným filmem 
Jiřího Trnky Špalíček. 
Více na www.dk-kromeriz.cz/velikonoce



 

PŘEHLED AKCí

pá 31. 3. - ne 2. 4. I 9.00–17.00 
VýSTAVA MYSLIVOSTI, RYBÁŘ-
STVí A VčELAŘSTVí
Čtvrtý ročník celostátní prodejní výstavy. Nakoupí-
te vše potřebné pro myslivce, rybáře a včelaře
Výstaviště Floria Kroměříž

so 1. 4. – ne 30. 4. I 11.00 a 14.00
(VŽDY V SOBOTU A V NEDĚLI)
KOMENTOVANÉ PROHLíDKY 
KVěTNÉ ZAHRADY
Pravidelné komentované prohlídky Květné zahrady 
budou probíhat každou sobotu a neděli.
Květná zahrada
www.nczk.cz

ne 2. 4. I 14.00 
ODPOLEDNE DESKOVýCH HER
Zábavné odpoledne plné deskových her. Zastav se 
na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, vy-
berete si jednu z desítek her, sednete si ke stolu a 
hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar

út 4. 4. I 16.30  
2. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

út 4. 4. I 19.00
LADISLAV ZIBURA: PěŠKY MEZI 
BUDDHISTY A KOMUNISTY
Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vy-
dává do Himáláje a neprobádaných údolí čínských 
řek. Projekce o jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší cestě 
je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým jde 
přistupovat k životu. Jak se opravdu žije Nepálcům a 
Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte si poslechnout 
vyprávění člověka, který strávil tři měsíce v jejich 
domovech, daleko od turistických oblastí.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 5. 4. I 10.00 
SPOLEčNÉ NÁKUPY ENERGIí
Městem Kroměříž zprostředkovaná možnost pro ob-
čany a firmy zapojit se do společných nákupů energií. 
Konzultace provádí pracovnice firmy eCENTRE.
Městský úřad Kroměříž, budova „B“, 
Husovo náměstí 534 (1. patro, kance-
lář č. 207)
ecentre.cz

st 5. 4. I 16.30 
HUDEBNí AKADEMIE:  UKÁZKY 
Z DíLA J. CARRERASE
Hudební pořad s ukázkami. Operní recitál ukázek 
z díla Jose Carrerase.
Knihovna Kroměřížska

st 5. 4. I 17.00
VYSOKÉ TATRY A OKOLí II. čÁST
Foto RNDr. Voňka
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 6. 4. I 16.30 
TAJNÉ SLUŽBY A HLEDÁNí 
POKLADŮ
Kapitoly z dějin studené války. Přednáška Milana 
Zacha Kučery.
Knihovna Kroměřížska

čt 6. 4. I 17.00
CIBULOVINY
– NěŽNí POSLOVÉ JARA
Metodické centrum zahradní kultury zve na 
přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech. 
Přednáší Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka 
na památky zahradního umění.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 7. 4. I 9.00
WORKSHOP: BýT MAMINKOU 
Znáte legendární knihu Koncept kontinua? Přijďte 
se zamyslet nad filozofií rodičovství, popovídat si, 
sdílet zkušenosti či procvičit si vybrané mamin-
kovské záležitosti: role kojení a nošení, přebalování, 
bezplenková metoda, co děťátko po narození od 

pečujících osob očekává… Zájem o účast je nutno 
hlásit na e-mail habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na 777 031 252
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 7. 4. I 17.00 
SHOWDANCE 2017 ANEB
KROMěŘíŽSKÉ HVěZDY TANčí
XI. ročník tradiční jarní přehlídky nejlepších tanečních 
párů a formací ve standardních a latinskoamerických 
tancích. Originální taneční show na motivy známých me-
lodií. Akci pořádá TK Gradace a DK Kroměříž. V programu 
vystoupí několikanásobní mistři České republiky, semifi-
nalisté mistrovství světa, současní mistři, vicemistři a fi-
nalisté ČR v tanečním sportu. Vstupenky na pokladnách 
DK. Více informací na www.tk-gradace.cz
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 7. 4. - ne 9. 4.
POUTNí DNY V KROMěŘíŽI 2017
Souhrn několika akcí, které probíhají vždy v rám-
ci Bolestného pátku (před Květnou nedělí), kdy se 
v  Kroměříži koná tradiční pouť. V Arcibiskupském 
zámku můžete během Poutních dnů po předložení ob-
rázku Sedmibolestné Panny Marie využít slevy 50  % 
ze vstupného na okruh Via Unesco. Novinkou letošní 
turistické sezony je výstava Pod kůží Marsya umístěná 
v zámecké obrazárně a v návštěvnickém centru zámku 
a také otevření Kabinetu kresby. V rámci Poutních dnů 
je k oběma akcím připravena vernisáž.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

pá 7. 4. – pá 28. 4. 
DNY PARTNERSKýCH MěST
Kroměříž představuje svá slovenská partnerská 
města: město Ružomberok a město Nitra.

Pátek 7. dubna 13.00
VLKOLÍNEC V NOCI / foyer radnice
Vernisáž výstavy nočních fotografií Vlkolínce od au-
tora Mgr. Juraje Vohnouta, rodáka z Ružomberku. 
Výstava potrvá do 18. dubna.
14.00
NITRA SE PŘEDSTAVUJE / Dům kultury

Vernisáž výstavy nitranských výtvarníků PLAY ART. 
Výstava potrvá do 30. dubna. Nostalgická Nitra a 
její turistická nabídka – poutavá prezentace turis-
tických zajímavostí a pamětihodností Nitry.

Sobota 22. dubna 14.00
LIKAVA (Ružomberok), VRANKY  (Nitra) 
/ Hanácké náměstí
Vystoupení folklorního souboru z  Ružomberku 
a ženské pěvecké skupiny z  Nitry při příležitosti 
Hanáckého dne. 

ŘEZBÁŘSKÉ TRADICE / Hanácké náměstí
Ukázky lidového řezbáře z oblasti Liptova.

Pátek 28. dubna 14.00
NEVERBACK / Pionýrská louka
Koncert studentské kapely z Nitry na kroměřížském 
Majálesu. 

so 8. 4. I 10.00 
21. EKOSCUK - UKLIĎME čESKO
Veřejný úklid v rámci celorepublikového projektu 
Ukliďme Česko. Spolek Barbořice vás všechny zve k 
veřejnému úklidu (sběr odpadků). Přijďte přiložit po-
mocnou ruku ke zkrášlení lokality sadu za nemocnicí 
(za Zacharem). Sraz sympatizantů a dobrovolníků 
v 10:00 před školou Zachar. Zájemci ať se hlásí na 
e-mail: barborice-km@seznam.cz nebo na telefon 
+420 777 031 252. Akce se za deště nekoná!
Sídliště Zachar
www.barborice.cz

so 8. 4. I 9.00 – 16.00
VELIKONOčNí DíLNA
Přijďte si vyrobit dekorace na dveře i do oken, ozdo-
by na stůl, zápichy do květináčů, kraslice a zvířátka, 
a to vše inspirované Velikonocemi.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 8. 4. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLíDKA 
HOLANDSKÉ ZAHRADY
Komentovaná prohlídka Květné zahrady, která 
bude zaměřena zejména na Holandskou zahradu 

a zde kvetoucí   cibuloviny. Prohlídku povede Ing. 
Lenka Křesadlová, Ph.D.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 8. 4. I 13.00 
SULTÁNOVY CIBULKY
Hravý program pro rodiče s dětmi s tématikou histo-
rie tulipánů a jejich cesty do Evropy. Sultán Sulejman 
Nádherný daroval velvyslanci drahocenné cibulky tu-
lipánů. Podaří se vám je v pořádku doručit do Evropy? 
Pomůžete s jejich pěstováním v Holandsku i Květné 
zahradě v Kroměříži? Sláva tulipánům a větrníkům!
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 8. 4. I 15.00 
čARODěJNICKÁ SHOW MíŠI 
RŮŽIčKOVÉ
Zpěvačka a bavička Míša Růžičková, známá ze stovek 
vystoupení po celé České republice i z televizních 
pořadů, si pro malé i velké tentokrát nachystala Ča-
rodějnickou show plnou veselých písní, her, zábavy a 
samozřejmě i strašidel, ze kterých však nikdo nemusí 
mít strach. Uvítáme i patřičně laděné kostýmy! 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 8. 4. I 19.00
PAŠIJE - ZHUDEBNěNý
VELIKONOčNí PŘíBěH
S ojedinělým a velkolepým projektem propoju-
jícím několik uměleckých žánrů přijíždí týden 
před Velikonocemi do Kroměříže spolek Chermon 
z Olomouce. Jejich pojetí velikonočních Pašijí, písní 
vycházejících z novozákonního příběhu ukřižování 
Ježíše Krista propojí v recitačním pásmu výrazový 
tanec a obrazovou projekci, přčemž se na jevišti 
představí sóloví zpěváci, rocková kapela, komorní 
orchestr i šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor! 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 8. 4. I 21.00
OZZY OSBOURNE REVIVAL
Temné, mystické, ale i přímočaře nadupané melo-
dické písně si našly vždy mnoho vděčných fanouš-

ků. Zveme vás na tento kultovní koncert, který ve 
vašich srdcích zůstane ještě hodně dlouho. 
Hudební klub Slady

po 10. 4. I 16.00 – 22.00 
FILMOVý FESTIVAL EKOTOPFILM
Festival filmů o udržitelnosti života na Zemi přijíž-
dí do Kroměříže. Oceněné světové dokumentární 
filmy o krásách přírody, záhadách lidského zdraví, 
neobvyklých způsobech života a překvapivých 
řešení klimatických změn uvede kino Nadsklepí. 
Na návštěvníky čeká v  18 hodin beseda se členy 
Vlčích hlídek na téma návratu divokých šelem do 
české přírody. Veškerý program festivalu je zdar-
ma.
Kino Nadsklepí
www.ekotopfilmfestival.cz/tour/kromeriz/

po 10. 4.–út 11. 4. I 9.00–18.00 
VELIKONOčNí JARMARK SOCI-
ÁLNí REHABILITACE ZAHRADA 
Prodej výrobků osob s duševním onemocněním. 
Koupí výrobků podpoříte osoby s chronickým du-
ševním onemocněním. Jarmark probíhá v otevíra-
cích hodinách Knihovny Kroměřížska.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 12. 4. I 12.00 – 16.00  
VELIKONOčNí KNIHOVNA
Výroba velikonočních přání. Zpestření půjčování 
knih samostatnou výtvarnou činností, při které si 
děti můžou vyrobit např. velikonoční přání nebo 
vymalovat omalovánky s velikonoční tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 12. 4. I 17.00
PROMíTÁNí VIDEA
Video p. Šmídová
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

so 15. 4. I 9.00 – 13.00
FARMÁŘSKÉ TRHY
První letošní farmářské trhy. Přijďte ochutnat a za-
koupit si výrobky místních farmářů. Těšit se můžete 

st 19. 4 . I 17.00
RýN A MOSELA I. čÁST
Foto p. Plachá
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 20. 4. I 16.30 
AKTUÁLNí DěNí V EVROPSKÉM 
PARLAMENTU OčIMA MICHAELY 
ŠOJDROVÉ
Pozvání na kus řeči a belgické pralinky. Pořádá ED 
Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 20. 4. I 17.00 
KRAJINA HRADŮ
Kroměřížský Národní památkový ústav zve na 
přednášku z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje, zaměřenou na téma kulturní krajiny. Radim 
Vrla na přednášce představí postupnou promě-
nu středověké krajiny a její současnou podobu. 
Přednášku doplní v sobotu 29. dubna jarní ko-
mentovaná vycházka, která doplní část přednášky 
přímo v terénu.
Květná zahrada
www.npu.cz/uop-kromeriz

čt 20. 4. I 19.00
VANDROVALI HUDCI:
JIŘí PAVLICA A HRADIŠŤAN & 
VLASTA REDL S KAPELOU
Spojení těchto dvou předních uměleckých těles 
v devadesátých letech vyprodávalo sály a oslovilo 
tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a li-
dové hudby. Na pódiu se nejprve představí každá 
kapela sama. Poté se začnou muzikanti prolínat a 
vše vyvrcholí skvělým vystoupením 13 muzikantů 
ve společném programu, jenž je zásadní součástí 
koncertu. Podmanivé melodie, rozmanité texty, 
plné sbory, skvělé instrumentální výkony, k tomu 
sametový alt zpěvačky Hradišťanu Alice Holubové 
a hlavně radost z muzicírování po více než dvě a půl 
hodiny. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 21. 4. I 9.30
DOMA S MALýMI DěTMI
INSPIROVÁNO MONTESSORI
Jak doma podpořit samostatnost dětí, zapojit děti 
do chodu domácnosti, vyrobit pomůcky a didaktické 
hračky, jak děti rozvíjet, ale nepřestimulovat. Provázet 
besedou vás bude Mgr. Edita Klopanová, pedagožka a 
hlavně maminka inspirující se Montessori přístupem. 
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na telefon 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž

so 22. 4. I 9.00  
DEN ZEMě
Spolek Barbořice oslaví Den Země Chlebopečením a 
Volnou výměnou věcí. Dopoledne nejen pro rodiny 
s dětmi plné voňavého domácího chleba, informa-
cí o praktické ekologii a zábavy pro děti. Možnost 
směnit přebytečné, neužitečné věci za jiné, pro vás 
užitečné a potřebné. Ulehčíte domovu, městské 
skládce a sobě i jiným můžete udělat radost. A to 
vše zadarmo! Děti jsou na akci velmi vítané a čeká je 
celá řada fajn aktivit. Věci, které nenajdou nového 
majitele budou po skončení akce věnovány charita-
tivnímu obchůdku organizace ADRA.
Klubíčko Kroměříž
www.barborice.cz

so 22. 4. I 10.00  
HANÁCKý DEN 2017
Zábavné odpoledne směřující k podpoře hanáckého 
folklóru ve městě i jeho okolí formou prezentací sou-
borů, krojů, zvyků a obyčejů, tvůrčích dílen i regionální 
gastronomie. O úvod se postará v 13.00 Slavnostní 
průvod, po kterém bude následovat bohatý kulturní 
program, ve kterém vystoupí řada dětských folklórních 
souborů, Hulíňané z Hulína, dechová hudba Zdou-
nečanka, cimbálová muzika Dubina, ženská pěvecká 
skupina Vranky z Nitry či folklórní soubor Likava z Ru-
žomberoku. Jsou připraveny tvůrčí dílny, ukázky krojů, 
vázání šátků. Nebudou chybět ani atrakce pro děti a 
nedílnou součástí Hanáckého dne bude také Hanácké 
jarmark s nabídkou produktů od regionálních výrobců. 
Hanáckým dnem bude provázet Kateřina Kovaříková, 
moderátorka Českého rozhlasu.
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

so 22. 4. I 20.00
ROCKSTARS IN YOUR TOWN
Nultý ročník akce, na které Vám bude naservírová-
na obří porce skvělé muziky! Během jednoho večera 
bude možno zažít vystoupení pěti kapel, které patří 
jak k výrazným tahounům naší klubové scény, tak 
k místním kapelám našeho města Kroměříž.  Jako 
hlavní interpret večera vystoupí kapela Doctor Vic-
tor se svou letošní tour s názvem Music is my drug. 
Hudební klub Slady
sladykm.cz

ne 23. 4. I 14.30 
SNěHURKA - TěŠíNSKÉ DIVADLO
Nestárnoucí pohádkový příběh o princezně Sněhur-
ce, zlé královně a sedmi trpaslících je na repertoáru 
Těšínského divadla už přes 25 let a za tu dobu si 
získal - i získává -  tisíce nových, nadšených diváků. 
S výpravnou divadelní verzí známé pohádky bratří 
Grimmů, vycházející zejména ze známého kres-
leného filmu Walta Disneyho, se mají nyní možnost 
seznámit i diváci v Kroměříži. Dětský muzikál, který 
loni v březnu oslavil již pětistou reprízu je dílem 
Ladislava Slívy (libreto) a Vladimíra Čorta (texty 
písní), hudba pochází ze skladeb Franka Churchila, 
L.A. Harlina, Paula Smitha a Leszka Wronky.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 23. 4. I 17.00
GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO 
(TITULKY V OBRAZE)
Poslední v cyklu Opera v Nadsklepí nás zavede do 
Gran Teatre del Liceu Barcelona a budeme znovu 
prožívat tragický příběh o dvorním šaškovi Rigolet-
tovi a jeho krásné dceři Gildě, která se stane obětí 
jeho promiskuitního pána, mantovského vévody. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

po 24. 4. I 16.30  
5. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru.
ZUŠ Kroměříž

út 25. 4. I 18.00  
NORSKý VEčER
Zazní skladby norských skladatelů.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

st 26. 4. I 17.00
DOMAŽLICKO NA KOLE
Foto p. Pospíšil.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 26. 4. I 18.00
DIVADELNí PŘEDPLATNÉ:
YASMINA REZA - BŮH MASAKRU
Čtvrté představení z jarního cyklu divadelního 
předplatného představí jednu z nejúspěšnějších 
komedií současnosti od francouzské dramatičky 
Yasminy Rezy. Její Bůh masakru byl mimo jiné 
i úspěšně zfilmován a jenom v Česku se dočkal 
mnoha uvedení. V Kroměříži uvidíme „komedii 
o živlech v lidském nitru dvou manželských párů“ 
v podání skvělých herců pražského Činoherního 
klubu: Ivany Chýlkové a Jaromíra Dulavy (manželé 
Houlliéovi) a Vladimír Kratina a Miroslava Plešti-
lová - (manželé Reilleovi), kteří se sejdou, aby 
vyřešili nedávný fyzický konflikt svých dětí, aniž 
by každý z nich tušil, kam taková zdánlivě nevinná 
konverzace může vést.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 27. 4. I 15.00
AKADEMIE III. VěKU - LEGIONÁŘI. 
BITVA U ZBOROVA
Přednáška o slavné bitvě čs. legií
Mgr. Evžena Petříka.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 27. 4. I 15.30
KLUB PUNTíK
Seznámení s knihou A. Popprové Jaro je tu!
Pro rodiče a děti ve věku 3-5 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 27. 4. I 16.30  
6. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

pá 28. 4.-po 1. 5. I 9.00–17.00 
FLORIA JARO 2017 - 1. ETAPA
41. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře. Nakoupíte vše pro dům 
a zahradu.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

pá 28. 4. I 10.30
MAJÁLES 2017
Průvod bude vycházet z Hanáckého náměstí, dále 
přes ulici Kpt. Jaroše na Riegrovo náměstí, dále 
ulicemi Dobrovského, Vodní, Ztracená na Velké ná-
městí, kde v 11:15 začnou vystoupení jednotlivých 
škol a volba krále majálesu. Ve 14 hodin startuje 
odpolední a večerní program na Pionýrské louce.
Velké náměstí

pá 28. 4. I 12.00 - 16.00
čARODěJNICKÁ KNIHOVNA
Samostatná výtvarná dílnička (výroba zápichů, 
omalovánky).
Knihovna Kroměřížska

so 29. 4. I 19.00
KONCERT ARGEMA + STREET69 
+ TIPTOP-Q
V  dubnu odehraje Argema první koncert v roce 
2017, kdy vstupuje do 35. sezóny. Společně s dalšími 
hosty, zde pokřtí své nové CD ARGEMA 2017.
Zimní stadion

so 29. 4. I 9.00
PUTOVÁNí KRAJINOU ZLíNSKÉHO 
KRAJE:  KRAJINA HRADŮ
Komentovaná vycházka, která doplní přednášku 
Krajina hradů ze dne 20. dubna. Průvodce krajinou 
bude hradolog Radim Vrla.
www.npu.cz/uop-kromeriz

po 3. 4. - čt 13. 4.  
VELIKONOCE - VýZNAM
A TRADICE
Průvodce původem jarních svátků doplněná o te-
matickou výstavu knih. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 7. 4. - čt 8. 6.
POD KŮŽí MARSYA
RESTAURÁTOR A MALíŘ
FRANTIŠEK SYSEL (1927–2013)
Národní památkový ústav, územní památková 
správa v Kroměříži připravil na rok 2017 ve 
spolupráci s Muzeem umění Olomouc výstavu 
věnovanou osobnosti akademického malíře a 
restaurátora Františka Sysla st. u příležitosti jeho 
nedožitých 90. narozenin. K výstavě, věnující se 
především restaurátorské činnosti, ale také volné 
tvorbě, bude vydána publikace. Výstavu můžete vi-
dět v návštěvnickém centru zámku (volná tvorba) a 
v zámecké galerii (restaurování). Do návštěvnické-
ho centra je vstup po dobu trvání výstavy zdarma, 
do zámecké galerie je vstup v rámci vstupného do 
galerie.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

do ne 9. 4.
TOMÁŠ MěŠŤÁNEK MŮJ ŽIVOT 
V čESKU
Velká přehlídka maleb uherskohradišťského malíře. 
Představení nové tvorby malíře Tomáše Měšťánka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 14. 4. - ne 21. 5.
UMěNí JE STAV DUŠE XI
Již jedenáctá přehlídka výtvarné tvorby klientů 
Psychiatrické nemocnice v  Kroměříži. Po dvou le-
tech a už pojedenácté je k vidění v Muzeu Kromě-
řížska velká přehlídka výtvarných prací klientů 
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K výstavě vy-
chází také katalog. Malby, kresby a plastiky vznikají 

při léčbě mnohdy závažných psychických nemocí a 
poruch v ateliéru arteterapie Emílie Rudolfové. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 20. 4. – pá 5.5. 
POCITOVÉ MAPY KROMěŘíŽE 
Výstava pocitových map Kroměříže, na kterých 
se svými odpověďmi podíleli obyvatelé města v 
rámci výzkumného projektu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Pocitové mapy jsou nástrojem, který 
nabízí možnost aktivního zapojení občanů do sběru 
informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. K zob-
razeným tématům patří např. hlučnost, znečištění, 
doprava nebo pocit bezpečí. 
Foyer radnice

do út 25. 4. 
DVě OBDOBí FOTOGRAFIE -
JÁN ZAHORNACKý (AFIAP, MZSF)
Souborná přehlídka fotografií významného kromě-
řížského fotografa Jána Zahornackého, uspořádaná 
při příležitosti jeho 70. narozenin, mapuje dvě důleži-
tá období v jeho životě, související se způsobem foto-
grafické tvorby. Roky 1971 až 1990 jsou typické pro 
klasické fotografování na svitkový film a černobílou 
reportážní fotografii. V letech 2008 až do dneška už 
převládá digitální forma tvoření i zpracování obrázků 
a mění se i téma, v němž převládají krajiny, či zátiší
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do pá 28. 4.  
MALíŘ ZTRACENÉHO čASU 
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana. Ve 
spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a Památ-
níkem národního písemnictví.
Knihovna Kroměřížska

do pá 28. 4. 
KAMIL ÜBELAUER: ISLAND
Island. Země ledu a ohně, která disponuje enormní 
dávkou přírodních krás. V  únoru roku 2016 Kamil 
Übelauer podnikl dvoutýdenní výpravu na tento 
fotografy vyhledávaný ostrov uprostřed Atlantiku. 
Výstavní kolekce, kterou přiváží do Kroměříže, je 

výběrem toho nejlepšího co zde nafotil. 
Kino Nadsklepí

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

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

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

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

starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

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

so 8. 4. I 9.00
KROMěŘíŽSKý ½ A ¼ MARATON
Kroměřížský ½ a ¼ maraton + dětské závody. Dvou 
okruhová trať převážně po silnici a asi 10% tratě 
tvoří šotolina. Trať je rovinatá, vyměřena měřícím 
kolečkem. Start i prezentace v  loděnici u Bágráku 
(Hrubý rybník). Občerstvení na 5., 10., 15 km a v cíli.
Hrubý rybník – Bágrák
rudahvezda.webnode.cz

so 15. 4. I 8.00
CHŘIBSKÁ PADESÁTKA 2017
Závod horských kol pro širokou veřejnost. Trasy zá-
vodu jsou hned dvě – dlouhá (50 km) a kratší (30 
km). Dlouhá trasa je součástí seriálu závodů GHOST 
Karpaty MTB Tour 2017.
Výstaviště Floria
www.cyklosportchropyne.cz

také na tematicky doprovodný program, včetně 
programu pro děti. 
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 15. 4. I 16.00
KOŠT VíN S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU FIREBREAD
Ochutnávka kvalitních vín z Moravy od malovinařů, 
cimbálová muzika, prodejci regionálních potravin a 
produktů, soutěže a další bohatý kulturní program.
Hudební klub Slady

ne 16. 4. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVíŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

út 18. 4. I 16.00 
DROGY V RODINě - A CO S TíM 
Jak předcházet užívání drog, jak poznám, že se něco 
děje, reakce, postupy, možnosti řešení. Provázet 
přednáškou vás bude Mgr. et Mgr. Jan Zahradník. 
Zájem o účast je nutno hlásit na e-mail: habrova@
klubickokm.cz nebo tel. 777 031 252
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz

st 19. 4. I 10.00 
SPOLEčNÉ NÁKUPY ENERGIí
Městem Kroměříž zprostředkovaná možnost pro ob-
čany a firmy zapojit se do společných nákupů energií. 
Konzultace provádí pracovnice firmy eCENTRE.
Městský úřad Kroměříž, budova „B“, 
Husovo náměstí 534 (1. patro, kance-
lář č. 207)
http://ecentre.cz/

st 19. 4. I 16.30  
3. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

VýSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

PROGRAM
SPORTOVNíCH AKCí



 

PŘEHLED AKCí

pá 31. 3. - ne 2. 4. I 9.00–17.00 
VýSTAVA MYSLIVOSTI, RYBÁŘ-
STVí A VčELAŘSTVí
Čtvrtý ročník celostátní prodejní výstavy. Nakoupí-
te vše potřebné pro myslivce, rybáře a včelaře
Výstaviště Floria Kroměříž

so 1. 4. – ne 30. 4. I 11.00 a 14.00
(VŽDY V SOBOTU A V NEDĚLI)
KOMENTOVANÉ PROHLíDKY 
KVěTNÉ ZAHRADY
Pravidelné komentované prohlídky Květné zahrady 
budou probíhat každou sobotu a neděli.
Květná zahrada
www.nczk.cz

ne 2. 4. I 14.00 
ODPOLEDNE DESKOVýCH HER
Zábavné odpoledne plné deskových her. Zastav se 
na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, vy-
berete si jednu z desítek her, sednete si ke stolu a 
hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar

út 4. 4. I 16.30  
2. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

út 4. 4. I 19.00
LADISLAV ZIBURA: PěŠKY MEZI 
BUDDHISTY A KOMUNISTY
Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vy-
dává do Himáláje a neprobádaných údolí čínských 
řek. Projekce o jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší cestě 
je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým jde 
přistupovat k životu. Jak se opravdu žije Nepálcům a 
Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte si poslechnout 
vyprávění člověka, který strávil tři měsíce v jejich 
domovech, daleko od turistických oblastí.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 5. 4. I 10.00 
SPOLEčNÉ NÁKUPY ENERGIí
Městem Kroměříž zprostředkovaná možnost pro ob-
čany a firmy zapojit se do společných nákupů energií. 
Konzultace provádí pracovnice firmy eCENTRE.
Městský úřad Kroměříž, budova „B“, 
Husovo náměstí 534 (1. patro, kance-
lář č. 207)
ecentre.cz

st 5. 4. I 16.30 
HUDEBNí AKADEMIE:  UKÁZKY 
Z DíLA J. CARRERASE
Hudební pořad s ukázkami. Operní recitál ukázek 
z díla Jose Carrerase.
Knihovna Kroměřížska

st 5. 4. I 17.00
VYSOKÉ TATRY A OKOLí II. čÁST
Foto RNDr. Voňka
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 6. 4. I 16.30 
TAJNÉ SLUŽBY A HLEDÁNí 
POKLADŮ
Kapitoly z dějin studené války. Přednáška Milana 
Zacha Kučery.
Knihovna Kroměřížska

čt 6. 4. I 17.00
CIBULOVINY
– NěŽNí POSLOVÉ JARA
Metodické centrum zahradní kultury zve na 
přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech. 
Přednáší Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka 
na památky zahradního umění.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 7. 4. I 9.00
WORKSHOP: BýT MAMINKOU 
Znáte legendární knihu Koncept kontinua? Přijďte 
se zamyslet nad filozofií rodičovství, popovídat si, 
sdílet zkušenosti či procvičit si vybrané mamin-
kovské záležitosti: role kojení a nošení, přebalování, 
bezplenková metoda, co děťátko po narození od 

pečujících osob očekává… Zájem o účast je nutno 
hlásit na e-mail habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na 777 031 252
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 7. 4. I 17.00 
SHOWDANCE 2017 ANEB
KROMěŘíŽSKÉ HVěZDY TANčí
XI. ročník tradiční jarní přehlídky nejlepších tanečních 
párů a formací ve standardních a latinskoamerických 
tancích. Originální taneční show na motivy známých me-
lodií. Akci pořádá TK Gradace a DK Kroměříž. V programu 
vystoupí několikanásobní mistři České republiky, semifi-
nalisté mistrovství světa, současní mistři, vicemistři a fi-
nalisté ČR v tanečním sportu. Vstupenky na pokladnách 
DK. Více informací na www.tk-gradace.cz
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 7. 4. - ne 9. 4.
POUTNí DNY V KROMěŘíŽI 2017
Souhrn několika akcí, které probíhají vždy v rám-
ci Bolestného pátku (před Květnou nedělí), kdy se 
v  Kroměříži koná tradiční pouť. V Arcibiskupském 
zámku můžete během Poutních dnů po předložení ob-
rázku Sedmibolestné Panny Marie využít slevy 50  % 
ze vstupného na okruh Via Unesco. Novinkou letošní 
turistické sezony je výstava Pod kůží Marsya umístěná 
v zámecké obrazárně a v návštěvnickém centru zámku 
a také otevření Kabinetu kresby. V rámci Poutních dnů 
je k oběma akcím připravena vernisáž.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

pá 7. 4. – pá 28. 4. 
DNY PARTNERSKýCH MěST
Kroměříž představuje svá slovenská partnerská 
města: město Ružomberok a město Nitra.

Pátek 7. dubna 13.00
VLKOLÍNEC V NOCI / foyer radnice
Vernisáž výstavy nočních fotografií Vlkolínce od au-
tora Mgr. Juraje Vohnouta, rodáka z Ružomberku. 
Výstava potrvá do 18. dubna.
14.00
NITRA SE PŘEDSTAVUJE / Dům kultury

Vernisáž výstavy nitranských výtvarníků PLAY ART. 
Výstava potrvá do 30. dubna. Nostalgická Nitra a 
její turistická nabídka – poutavá prezentace turis-
tických zajímavostí a pamětihodností Nitry.

Sobota 22. dubna 14.00
LIKAVA (Ružomberok), VRANKY  (Nitra) 
/ Hanácké náměstí
Vystoupení folklorního souboru z  Ružomberku 
a ženské pěvecké skupiny z  Nitry při příležitosti 
Hanáckého dne. 

ŘEZBÁŘSKÉ TRADICE / Hanácké náměstí
Ukázky lidového řezbáře z oblasti Liptova.

Pátek 28. dubna 14.00
NEVERBACK / Pionýrská louka
Koncert studentské kapely z Nitry na kroměřížském 
Majálesu. 

so 8. 4. I 10.00 
21. EKOSCUK - UKLIĎME čESKO
Veřejný úklid v rámci celorepublikového projektu 
Ukliďme Česko. Spolek Barbořice vás všechny zve k 
veřejnému úklidu (sběr odpadků). Přijďte přiložit po-
mocnou ruku ke zkrášlení lokality sadu za nemocnicí 
(za Zacharem). Sraz sympatizantů a dobrovolníků 
v 10:00 před školou Zachar. Zájemci ať se hlásí na 
e-mail: barborice-km@seznam.cz nebo na telefon 
+420 777 031 252. Akce se za deště nekoná!
Sídliště Zachar
www.barborice.cz

so 8. 4. I 9.00 – 16.00
VELIKONOčNí DíLNA
Přijďte si vyrobit dekorace na dveře i do oken, ozdo-
by na stůl, zápichy do květináčů, kraslice a zvířátka, 
a to vše inspirované Velikonocemi.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 8. 4. I 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLíDKA 
HOLANDSKÉ ZAHRADY
Komentovaná prohlídka Květné zahrady, která 
bude zaměřena zejména na Holandskou zahradu 

a zde kvetoucí   cibuloviny. Prohlídku povede Ing. 
Lenka Křesadlová, Ph.D.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 8. 4. I 13.00 
SULTÁNOVY CIBULKY
Hravý program pro rodiče s dětmi s tématikou histo-
rie tulipánů a jejich cesty do Evropy. Sultán Sulejman 
Nádherný daroval velvyslanci drahocenné cibulky tu-
lipánů. Podaří se vám je v pořádku doručit do Evropy? 
Pomůžete s jejich pěstováním v Holandsku i Květné 
zahradě v Kroměříži? Sláva tulipánům a větrníkům!
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 8. 4. I 15.00 
čARODěJNICKÁ SHOW MíŠI 
RŮŽIčKOVÉ
Zpěvačka a bavička Míša Růžičková, známá ze stovek 
vystoupení po celé České republice i z televizních 
pořadů, si pro malé i velké tentokrát nachystala Ča-
rodějnickou show plnou veselých písní, her, zábavy a 
samozřejmě i strašidel, ze kterých však nikdo nemusí 
mít strach. Uvítáme i patřičně laděné kostýmy! 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 8. 4. I 19.00
PAŠIJE - ZHUDEBNěNý
VELIKONOčNí PŘíBěH
S ojedinělým a velkolepým projektem propoju-
jícím několik uměleckých žánrů přijíždí týden 
před Velikonocemi do Kroměříže spolek Chermon 
z Olomouce. Jejich pojetí velikonočních Pašijí, písní 
vycházejících z novozákonního příběhu ukřižování 
Ježíše Krista propojí v recitačním pásmu výrazový 
tanec a obrazovou projekci, přčemž se na jevišti 
představí sóloví zpěváci, rocková kapela, komorní 
orchestr i šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor! 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 8. 4. I 21.00
OZZY OSBOURNE REVIVAL
Temné, mystické, ale i přímočaře nadupané melo-
dické písně si našly vždy mnoho vděčných fanouš-

ků. Zveme vás na tento kultovní koncert, který ve 
vašich srdcích zůstane ještě hodně dlouho. 
Hudební klub Slady

po 10. 4. I 16.00 – 22.00 
FILMOVý FESTIVAL EKOTOPFILM
Festival filmů o udržitelnosti života na Zemi přijíž-
dí do Kroměříže. Oceněné světové dokumentární 
filmy o krásách přírody, záhadách lidského zdraví, 
neobvyklých způsobech života a překvapivých 
řešení klimatických změn uvede kino Nadsklepí. 
Na návštěvníky čeká v  18 hodin beseda se členy 
Vlčích hlídek na téma návratu divokých šelem do 
české přírody. Veškerý program festivalu je zdar-
ma.
Kino Nadsklepí
www.ekotopfilmfestival.cz/tour/kromeriz/

po 10. 4.–út 11. 4. I 9.00–18.00 
VELIKONOčNí JARMARK SOCI-
ÁLNí REHABILITACE ZAHRADA 
Prodej výrobků osob s duševním onemocněním. 
Koupí výrobků podpoříte osoby s chronickým du-
ševním onemocněním. Jarmark probíhá v otevíra-
cích hodinách Knihovny Kroměřížska.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 12. 4. I 12.00 – 16.00  
VELIKONOčNí KNIHOVNA
Výroba velikonočních přání. Zpestření půjčování 
knih samostatnou výtvarnou činností, při které si 
děti můžou vyrobit např. velikonoční přání nebo 
vymalovat omalovánky s velikonoční tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 12. 4. I 17.00
PROMíTÁNí VIDEA
Video p. Šmídová
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

so 15. 4. I 9.00 – 13.00
FARMÁŘSKÉ TRHY
První letošní farmářské trhy. Přijďte ochutnat a za-
koupit si výrobky místních farmářů. Těšit se můžete 

st 19. 4 . I 17.00
RýN A MOSELA I. čÁST
Foto p. Plachá
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 20. 4. I 16.30 
AKTUÁLNí DěNí V EVROPSKÉM 
PARLAMENTU OčIMA MICHAELY 
ŠOJDROVÉ
Pozvání na kus řeči a belgické pralinky. Pořádá ED 
Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 20. 4. I 17.00 
KRAJINA HRADŮ
Kroměřížský Národní památkový ústav zve na 
přednášku z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje, zaměřenou na téma kulturní krajiny. Radim 
Vrla na přednášce představí postupnou promě-
nu středověké krajiny a její současnou podobu. 
Přednášku doplní v sobotu 29. dubna jarní ko-
mentovaná vycházka, která doplní část přednášky 
přímo v terénu.
Květná zahrada
www.npu.cz/uop-kromeriz

čt 20. 4. I 19.00
VANDROVALI HUDCI:
JIŘí PAVLICA A HRADIŠŤAN & 
VLASTA REDL S KAPELOU
Spojení těchto dvou předních uměleckých těles 
v devadesátých letech vyprodávalo sály a oslovilo 
tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a li-
dové hudby. Na pódiu se nejprve představí každá 
kapela sama. Poté se začnou muzikanti prolínat a 
vše vyvrcholí skvělým vystoupením 13 muzikantů 
ve společném programu, jenž je zásadní součástí 
koncertu. Podmanivé melodie, rozmanité texty, 
plné sbory, skvělé instrumentální výkony, k tomu 
sametový alt zpěvačky Hradišťanu Alice Holubové 
a hlavně radost z muzicírování po více než dvě a půl 
hodiny. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 21. 4. I 9.30
DOMA S MALýMI DěTMI
INSPIROVÁNO MONTESSORI
Jak doma podpořit samostatnost dětí, zapojit děti 
do chodu domácnosti, vyrobit pomůcky a didaktické 
hračky, jak děti rozvíjet, ale nepřestimulovat. Provázet 
besedou vás bude Mgr. Edita Klopanová, pedagožka a 
hlavně maminka inspirující se Montessori přístupem. 
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na telefon 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž

so 22. 4. I 9.00  
DEN ZEMě
Spolek Barbořice oslaví Den Země Chlebopečením a 
Volnou výměnou věcí. Dopoledne nejen pro rodiny 
s dětmi plné voňavého domácího chleba, informa-
cí o praktické ekologii a zábavy pro děti. Možnost 
směnit přebytečné, neužitečné věci za jiné, pro vás 
užitečné a potřebné. Ulehčíte domovu, městské 
skládce a sobě i jiným můžete udělat radost. A to 
vše zadarmo! Děti jsou na akci velmi vítané a čeká je 
celá řada fajn aktivit. Věci, které nenajdou nového 
majitele budou po skončení akce věnovány charita-
tivnímu obchůdku organizace ADRA.
Klubíčko Kroměříž
www.barborice.cz

so 22. 4. I 10.00  
HANÁCKý DEN 2017
Zábavné odpoledne směřující k podpoře hanáckého 
folklóru ve městě i jeho okolí formou prezentací sou-
borů, krojů, zvyků a obyčejů, tvůrčích dílen i regionální 
gastronomie. O úvod se postará v 13.00 Slavnostní 
průvod, po kterém bude následovat bohatý kulturní 
program, ve kterém vystoupí řada dětských folklórních 
souborů, Hulíňané z Hulína, dechová hudba Zdou-
nečanka, cimbálová muzika Dubina, ženská pěvecká 
skupina Vranky z Nitry či folklórní soubor Likava z Ru-
žomberoku. Jsou připraveny tvůrčí dílny, ukázky krojů, 
vázání šátků. Nebudou chybět ani atrakce pro děti a 
nedílnou součástí Hanáckého dne bude také Hanácké 
jarmark s nabídkou produktů od regionálních výrobců. 
Hanáckým dnem bude provázet Kateřina Kovaříková, 
moderátorka Českého rozhlasu.
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

so 22. 4. I 20.00
ROCKSTARS IN YOUR TOWN
Nultý ročník akce, na které Vám bude naservírová-
na obří porce skvělé muziky! Během jednoho večera 
bude možno zažít vystoupení pěti kapel, které patří 
jak k výrazným tahounům naší klubové scény, tak 
k místním kapelám našeho města Kroměříž.  Jako 
hlavní interpret večera vystoupí kapela Doctor Vic-
tor se svou letošní tour s názvem Music is my drug. 
Hudební klub Slady
sladykm.cz

ne 23. 4. I 14.30 
SNěHURKA - TěŠíNSKÉ DIVADLO
Nestárnoucí pohádkový příběh o princezně Sněhur-
ce, zlé královně a sedmi trpaslících je na repertoáru 
Těšínského divadla už přes 25 let a za tu dobu si 
získal - i získává -  tisíce nových, nadšených diváků. 
S výpravnou divadelní verzí známé pohádky bratří 
Grimmů, vycházející zejména ze známého kres-
leného filmu Walta Disneyho, se mají nyní možnost 
seznámit i diváci v Kroměříži. Dětský muzikál, který 
loni v březnu oslavil již pětistou reprízu je dílem 
Ladislava Slívy (libreto) a Vladimíra Čorta (texty 
písní), hudba pochází ze skladeb Franka Churchila, 
L.A. Harlina, Paula Smitha a Leszka Wronky.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 23. 4. I 17.00
GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO 
(TITULKY V OBRAZE)
Poslední v cyklu Opera v Nadsklepí nás zavede do 
Gran Teatre del Liceu Barcelona a budeme znovu 
prožívat tragický příběh o dvorním šaškovi Rigolet-
tovi a jeho krásné dceři Gildě, která se stane obětí 
jeho promiskuitního pána, mantovského vévody. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

po 24. 4. I 16.30  
5. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru.
ZUŠ Kroměříž

út 25. 4. I 18.00  
NORSKý VEčER
Zazní skladby norských skladatelů.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

st 26. 4. I 17.00
DOMAŽLICKO NA KOLE
Foto p. Pospíšil.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 26. 4. I 18.00
DIVADELNí PŘEDPLATNÉ:
YASMINA REZA - BŮH MASAKRU
Čtvrté představení z jarního cyklu divadelního 
předplatného představí jednu z nejúspěšnějších 
komedií současnosti od francouzské dramatičky 
Yasminy Rezy. Její Bůh masakru byl mimo jiné 
i úspěšně zfilmován a jenom v Česku se dočkal 
mnoha uvedení. V Kroměříži uvidíme „komedii 
o živlech v lidském nitru dvou manželských párů“ 
v podání skvělých herců pražského Činoherního 
klubu: Ivany Chýlkové a Jaromíra Dulavy (manželé 
Houlliéovi) a Vladimír Kratina a Miroslava Plešti-
lová - (manželé Reilleovi), kteří se sejdou, aby 
vyřešili nedávný fyzický konflikt svých dětí, aniž 
by každý z nich tušil, kam taková zdánlivě nevinná 
konverzace může vést.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 27. 4. I 15.00
AKADEMIE III. VěKU - LEGIONÁŘI. 
BITVA U ZBOROVA
Přednáška o slavné bitvě čs. legií
Mgr. Evžena Petříka.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 27. 4. I 15.30
KLUB PUNTíK
Seznámení s knihou A. Popprové Jaro je tu!
Pro rodiče a děti ve věku 3-5 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 27. 4. I 16.30  
6. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

pá 28. 4.-po 1. 5. I 9.00–17.00 
FLORIA JARO 2017 - 1. ETAPA
41. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře. Nakoupíte vše pro dům 
a zahradu.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

pá 28. 4. I 10.30
MAJÁLES 2017
Průvod bude vycházet z Hanáckého náměstí, dále 
přes ulici Kpt. Jaroše na Riegrovo náměstí, dále 
ulicemi Dobrovského, Vodní, Ztracená na Velké ná-
městí, kde v 11:15 začnou vystoupení jednotlivých 
škol a volba krále majálesu. Ve 14 hodin startuje 
odpolední a večerní program na Pionýrské louce.
Velké náměstí

pá 28. 4. I 12.00 - 16.00
čARODěJNICKÁ KNIHOVNA
Samostatná výtvarná dílnička (výroba zápichů, 
omalovánky).
Knihovna Kroměřížska

so 29. 4. I 19.00
KONCERT ARGEMA + STREET69 
+ TIPTOP-Q
V  dubnu odehraje Argema první koncert v roce 
2017, kdy vstupuje do 35. sezóny. Společně s dalšími 
hosty, zde pokřtí své nové CD ARGEMA 2017.
Zimní stadion

so 29. 4. I 9.00
PUTOVÁNí KRAJINOU ZLíNSKÉHO 
KRAJE:  KRAJINA HRADŮ
Komentovaná vycházka, která doplní přednášku 
Krajina hradů ze dne 20. dubna. Průvodce krajinou 
bude hradolog Radim Vrla.
www.npu.cz/uop-kromeriz

po 3. 4. - čt 13. 4.  
VELIKONOCE - VýZNAM
A TRADICE
Průvodce původem jarních svátků doplněná o te-
matickou výstavu knih. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 7. 4. - čt 8. 6.
POD KŮŽí MARSYA
RESTAURÁTOR A MALíŘ
FRANTIŠEK SYSEL (1927–2013)
Národní památkový ústav, územní památková 
správa v Kroměříži připravil na rok 2017 ve 
spolupráci s Muzeem umění Olomouc výstavu 
věnovanou osobnosti akademického malíře a 
restaurátora Františka Sysla st. u příležitosti jeho 
nedožitých 90. narozenin. K výstavě, věnující se 
především restaurátorské činnosti, ale také volné 
tvorbě, bude vydána publikace. Výstavu můžete vi-
dět v návštěvnickém centru zámku (volná tvorba) a 
v zámecké galerii (restaurování). Do návštěvnické-
ho centra je vstup po dobu trvání výstavy zdarma, 
do zámecké galerie je vstup v rámci vstupného do 
galerie.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

do ne 9. 4.
TOMÁŠ MěŠŤÁNEK MŮJ ŽIVOT 
V čESKU
Velká přehlídka maleb uherskohradišťského malíře. 
Představení nové tvorby malíře Tomáše Měšťánka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 14. 4. - ne 21. 5.
UMěNí JE STAV DUŠE XI
Již jedenáctá přehlídka výtvarné tvorby klientů 
Psychiatrické nemocnice v  Kroměříži. Po dvou le-
tech a už pojedenácté je k vidění v Muzeu Kromě-
řížska velká přehlídka výtvarných prací klientů 
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K výstavě vy-
chází také katalog. Malby, kresby a plastiky vznikají 

při léčbě mnohdy závažných psychických nemocí a 
poruch v ateliéru arteterapie Emílie Rudolfové. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 20. 4. – pá 5.5. 
POCITOVÉ MAPY KROMěŘíŽE 
Výstava pocitových map Kroměříže, na kterých 
se svými odpověďmi podíleli obyvatelé města v 
rámci výzkumného projektu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Pocitové mapy jsou nástrojem, který 
nabízí možnost aktivního zapojení občanů do sběru 
informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. K zob-
razeným tématům patří např. hlučnost, znečištění, 
doprava nebo pocit bezpečí. 
Foyer radnice

do út 25. 4. 
DVě OBDOBí FOTOGRAFIE -
JÁN ZAHORNACKý (AFIAP, MZSF)
Souborná přehlídka fotografií významného kromě-
řížského fotografa Jána Zahornackého, uspořádaná 
při příležitosti jeho 70. narozenin, mapuje dvě důleži-
tá období v jeho životě, související se způsobem foto-
grafické tvorby. Roky 1971 až 1990 jsou typické pro 
klasické fotografování na svitkový film a černobílou 
reportážní fotografii. V letech 2008 až do dneška už 
převládá digitální forma tvoření i zpracování obrázků 
a mění se i téma, v němž převládají krajiny, či zátiší
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do pá 28. 4.  
MALíŘ ZTRACENÉHO čASU 
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana. Ve 
spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a Památ-
níkem národního písemnictví.
Knihovna Kroměřížska

do pá 28. 4. 
KAMIL ÜBELAUER: ISLAND
Island. Země ledu a ohně, která disponuje enormní 
dávkou přírodních krás. V  únoru roku 2016 Kamil 
Übelauer podnikl dvoutýdenní výpravu na tento 
fotografy vyhledávaný ostrov uprostřed Atlantiku. 
Výstavní kolekce, kterou přiváží do Kroměříže, je 

výběrem toho nejlepšího co zde nafotil. 
Kino Nadsklepí

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

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

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

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

starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

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

so 8. 4. I 9.00
KROMěŘíŽSKý ½ A ¼ MARATON
Kroměřížský ½ a ¼ maraton + dětské závody. Dvou 
okruhová trať převážně po silnici a asi 10% tratě 
tvoří šotolina. Trať je rovinatá, vyměřena měřícím 
kolečkem. Start i prezentace v  loděnici u Bágráku 
(Hrubý rybník). Občerstvení na 5., 10., 15 km a v cíli.
Hrubý rybník – Bágrák
rudahvezda.webnode.cz

so 15. 4. I 8.00
CHŘIBSKÁ PADESÁTKA 2017
Závod horských kol pro širokou veřejnost. Trasy zá-
vodu jsou hned dvě – dlouhá (50 km) a kratší (30 
km). Dlouhá trasa je součástí seriálu závodů GHOST 
Karpaty MTB Tour 2017.
Výstaviště Floria
www.cyklosportchropyne.cz

také na tematicky doprovodný program, včetně 
programu pro děti. 
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 15. 4. I 16.00
KOŠT VíN S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU FIREBREAD
Ochutnávka kvalitních vín z Moravy od malovinařů, 
cimbálová muzika, prodejci regionálních potravin a 
produktů, soutěže a další bohatý kulturní program.
Hudební klub Slady

ne 16. 4. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVíŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

út 18. 4. I 16.00 
DROGY V RODINě - A CO S TíM 
Jak předcházet užívání drog, jak poznám, že se něco 
děje, reakce, postupy, možnosti řešení. Provázet 
přednáškou vás bude Mgr. et Mgr. Jan Zahradník. 
Zájem o účast je nutno hlásit na e-mail: habrova@
klubickokm.cz nebo tel. 777 031 252
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz

st 19. 4. I 10.00 
SPOLEčNÉ NÁKUPY ENERGIí
Městem Kroměříž zprostředkovaná možnost pro ob-
čany a firmy zapojit se do společných nákupů energií. 
Konzultace provádí pracovnice firmy eCENTRE.
Městský úřad Kroměříž, budova „B“, 
Husovo náměstí 534 (1. patro, kance-
lář č. 207)
http://ecentre.cz/

st 19. 4. I 16.30  
3. ABSOLVENTSKý KONCERT
ZUŠ KROMěŘíŽ
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž
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so 22. 4. I 19.00 a 20.30
NIGHT TRAIL RUN
Noční běh Podzámeckou zahradou. Hlavní běh má 
trasu dlouhou 5 km a startuje ve 20.30, rodinný chari-
tativní běh má trasu dlouhou 1 km a startuje v 19.00. 
Velké náměstí
www.nocnibeh.cz

od 1. 4. do 30. 4.
REGISTRACE: DO RACHOTY
KOLEM KM
Během dubna máte možnost přihlásit se do sou-
těže, jejímž cílem je podpořit každodenní pohyb a 
udržitelnou dopravu. Jde o místní obdobu oblíbené 
celostátní kampaně Do práce na kole, která probíhá 
v jiných městech. 
www.kolemkm.cz

Plavání veřejnosti v dubnu 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

VÝJIMKOU BUDOU VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
(ČT 13. 4. – PO 17. 4.)
Zejména pro tyto dny sledujte web www.szmk.cz
zde Plavecký bazén / a zde ROZPIS

so 1. 4.
17.30 I ÚKRYT V ZOO, premiéra
20.00 I GHOST IN THE SHELL 2D, premiéra

ne 2. 4.
14.30 I ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 2D, 
bijásek
17.30 I GHOST IN THE SHELL 3D, premiéra
20.00 I ÚKRYT V ZOO, premiéra 

po 3. 4.
17.30 I VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA,
premiéra 

út 4. 4.
19.00 I LADISLAV ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUD-
DHISTY A KOMUNISTY, Procestujte svět v Nad-
sklepí 

st 5. 4.
17.30 I ÚKRYT V ZOO, premiéra
20.00 I JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT, artkino

pá 7. 4.
17.30 I POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU,
premiéra
20.00 I ÚKRYT V ZOO, premiéra

so 8. 4.
17.30 I POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU, 
premiéra
20.00 I LOGAN: WOLVERINE, přidáváme

ne 9. 4.
14.30 I ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D,
bijásek
17.30 I POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU,
premiéra
20.00 I PÁTÁ LOĎ, premiéra

po 10. 4.
6.00 - 22.00 I EKOTOPFILM FESTIVAL

st 12. 4.
17.30 I PÁTÁ LOĎ, premiéra
20.00 I RAW, artkino

čt 13. 4.
0.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, půlnoční
předpremiéra, Velikonoční nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

pá 14. 4.
17.30 I ŠPUNTI NA VODĚ, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

so 15. 4.
14.30 I ŠPUNTI NA VODĚ, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
17.00 I MASARYK, přidáváme,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

ne 16. 4.
13.00 I VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí
14.30 I ŠPALÍČEK, Velikonoční nadílka v Nadsklepí
17.30 I ŠPUNTI NA VODĚ, premiéra,Velikonoční
nadílka v Nadsklepí
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 8, premiéra,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

po 17. 4.
17.30 I KRÁSKA A ZVÍŘE 2D dab., přidáváme,
Velikonoční nadílka v Nadsklepí

st 19. 4.
17.30 I MASARYK, přidáváme
20.00 I GLORY, artkino

pá 21. 4.
20.00 I NOČNÍ SMĚNA, premiéra

so 22. 4.
14.30 I MIMI ŠÉF 2D, bijásek, premiéra
17.30 I LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, premiéra
20.00 I ZTRACENÉ MĚSTO Z, premiéra

ne 23. 4.
17.00 I GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO,
Opera v Nadsklepí

po 24. 4.
17.30 I MIMI ŠÉF 3D, bijásek, premiéra
20.00 I LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU, premiéra

st 26. 4.
17.30 I MIMI ŠÉF 2D, bijásek, premiéra
20.00 I NAPROSTÍ CIZINCI, artkino

čt 27. 4.
20.00 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra

Floria jaro | 28. 4.–1. 5.

Hanácký den | 22. 4.

Velikonoční nadílka v Nadsklepí | 13.–17. 4.

Pašije | 8. 4.

pá 28. 4.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra
20.00 | UTEČ, premiéra

so 29. 4.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra
20.00 I ZTRACENÉ MĚSTO Z, premiéra

ne 30. 4.
14.30 I MIMI ŠÉF 3D, bijásek, premiéra
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
premiéra
20.00 I UTEČ, premiéra

BIJÁSEK/RODINNý 
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2017, 88 min, přístupné bez omezení, dabing
V tomto novém, zcela animovaném filmu o 
Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a na-
pínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou 
vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi.

ŠPALÍČEK
CZE 1947, 78 min, přístupné bez omezení, dabing
První celovečerní loutkový film Jiřího Trnky poe-
ticky zobrazuje lidové zvyky a tradice, po staletí 
udržované na českém venkově. Filmová suita, na 
motiv Alšova Špalíčku národních písní, sestává ze 
šesti na sebe navazujících částí, situovaných do 
jednotlivých ročních období. Film byl digitálně 
restaurován v roce 2016 díky grantu z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska a podpoře Ministerstva 
kultury ČR.

KRÁSKA A ZVÍŘE 
USA 2017, 123 min, přístupné bez omezení, dabing
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a 
zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a po-
stavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře 

popisuje příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé 
mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé 
zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým 
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod 
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.

MIMI ŠÉF
USA 2017, 97 min, přístupné bez omezení, dabing
V této animované komedii se seznámíte s hodně 
zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek 
s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně 
vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent. Toho si 
všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu 
do rodiny zrovna velkou radost nemá, protože byl 
doteď jedináčkem. 

PREMIÉRA
ÚKRYT V ZOO
USA 2017, 127 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Film vypráví příběh o uprchlících z varšavského 
ghetta za druhé světové války, kteří našli útočiště 
ve výbězích tamní zoologické zahrady. Šílený a 
nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího 
ředitele. Výsledkem bylo přes 300 zachráněných 
lidských životů. Drama podle skutečné události s 
Jessicou Chastain (držitelka Zlatého glóbu) v hlavní 
roli se z velké části natáčelo v České republice.

GHOST IN THE SHELL
USA 2017, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Kultovní japonské anime Ghost in the Shell se stalo 
základním inspiračním pilířem pro legendární tri-
logii Matrix. Teď přišel čas, aby tahle kyberpunková 
perla sama zazářila na filmovém plátně. Využila k 
tomu režiséra Ruperta Sanderse a hlavně Scarlett 
Johansson, jednu z nejlepších hereček své gene-
race, která navíc v Lucy a Avengers předvedla, jak 
dokážou být její hrdinky nebezpečné.

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
USA/ESP 2016, 108 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční 
můry. Jeho maminka je vážně nemocná, táta žije 
za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje 

NOČNÍ SMĚNA
GBR/CHE 2017, 127 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Noční směna je první opravdu interaktivní film, 
který bude k vidění ve vybraných kinech v Česku i 
ve světě a jedná se o unikátní spojení počítačové hry 
s filmem. Hlavní postavou je chytrý student Matt, 
který se dostane do svízelné situace, když se zaple-
te do brutální loupeže ve slavném aukčním domě v 
Londýně. Pro co se rozhodnou diváci, když se proti 
hrdinovi obrací štěstí zády? 

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
USA 2017, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blíz-
kým se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno 
a přepadnout banku, která je připravila o jejich 
peníze. V hlavních rolích této krimi komedie se 
představí tři herecká esa - Morgan Freeman, Mi-
chael Caine a Alan Arkin. 

ZTRACENÉ MĚSTO Z
USA 2017, 141 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett (Char-
lie Hunnam) poprvé vydává do Amazonie. Během 
několika expedic pod záštitou Královské geo-
grafické společnosti podplukovník Fawcett a jeho 
asistent Henry Costin (Robert Pattinson) zmapují 
dosud neznámé území v Bolívii a s pomocí domo-
rodců čelí různým nástrahám. V srdci pralesa pak 
nachází důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé 
civilizace. 

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
CZE 2017, 115 min, přístupné bez omezení, česky
Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 
40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a 
dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů 
a otců. Válkou vynucenému rodinnému spole-
čenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař 
Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být 
naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lás-
ce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích 
a dětech. 

a spolužáci jsou tak trochu tyrani. V noci malého 
Conora ovšem začne navštěvovat netvor – ob-
rovitánský chodící a mluvící starý strom, který mu 
postupně začne vyprávět příběhy a učí jej, že věci 
často nejsou takové, jakými se zdají být.

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
USA 2017, 123 min, přístupné bez omezení, dabing
Filmová adaptace kultovního televizního seriálu z 
90. let. Pět poněkud vzdorných teenagerů se ne-
vysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby 
se z nich stala nová generace v řadách bojovníků 
známých jako Strážci vesmíru. 

PÁTÁ LOĎ
SVK/CZE 2017, 85 min, přístupné bez omezení, slo-
vensky
Film vypráví příběh dětí, které se bezpečněji než doma 
cítí na ulici, kde hledají záchranné čluny mezi po-
hádkou a drsnou realitou. Takovým dítětem je i Jarka. 
Je jí deset a má mámu, která nechce být mámou. Jarka 
je stále sama, zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, 
když se rozhodne nahradit matku dvěma batolatům, s 
kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce. 

RYCHLE A ZBĚSILE 8
USA 2017, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Na stranu zla přetáhla Doma (Vin Diesel) legen-
dární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize 
Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná. 
Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu 
a vykašlal se nejen na Letty (Michelle Rodriguez), 
ale i na všechny staré kámoše v čele s Hobbsem 
(Dwayne Johnson), který se musí spojit i s lidmi jako 
Deckard Shaw (Jason Statham).  

ŠPUNTI NA VODĚ
CZE 2017, 83 min, přístupné bez omezení, česky
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida 
(Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady 
přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), po-
vahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece 
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob 
společných spanilých jízd se leccos změnilo.

UTEČ
USA 2017, 103 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou 
satirou. Režisérovi a scenáristovi Jordanu Peeleovi 
se podařilo natočit film, který se posmívá rasovým 
předsudkům a mimo to zároveň děsí a baví. Hit 
slavného festivalu v Sundance díky tomu sbírá body 
u diváků i recenzentů. A přitom je to „jen“ příběh 
o dívce, která si veze svého kluka domů na víkend, 
aby ho představila rodičům.

PŘIDÁVÁME
LOGAN: WOLVERINE
USA 2017, 131 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací, ale stárne a 
jeho schopnost uzdravování postupně mizí. Z X-
Menů přežívá ještě Profesor X (Patrick Stewart), 
který je ale vážně nemocný. Společně se ukrývají na 
americko-mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, 
když se objeví Laura (Dafne Keen), dívka, která má 
překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine a v pa-
tách má navíc nelítostné pronásledovatele.

MASARYK
CZE/SVK 2017, 113 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvy-
slance a pozdějšího československého ministra 
zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně 
před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech 
vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou 
tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat 
světové mocnosti na stranu Československa. Na 
pozadí historických událostí se odehrává napínavý 
životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, 
sebedestruktivního muže a jeho marného boje o 
budoucnost vlastní země.

KRÁSKA A ZVÍŘE 
USA 2017, 123 min, přístupné bez omezení, dabing
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a 
zvíře velkolepým způsobem ožívají příběh a po-
stavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře 
popisuje příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé 

mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé 
zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým 
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod 
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.

ARTKINO
JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
AUT 2016, 113 min, přístupné bez omezení, titulky 
Ačkoli se Brunhilde Pomsel vždy popisovala jen jako 
vedlejší postava, zcela bez zájmu o politiku, přesto se 
dostala blíže než kdokoliv jiný k jednomu z nejhorších 
zločinců ve světových dějinách. Pracovala jako se-
kretářka nacistického ministra propagandy Josepha 
Goebbelse. Svou zpověď před kamerou natočila ve 
věku 105 let. 

RAW
FRA/BEL 2016, 99 min, nepřístupné pro děti do 18 
let, titulky
Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti 
letech odchází na veterinární školu, kterou studuje 
její starší sestra. Při jedné z epizod šikany je donu-
cena poprvé v životě pozřít syrové maso. Tato zku-
šenost ji od základů změní a probudí v křehké dívce 
spící monstrum. Celovečerní debut Julie Ducournau 
zvedl ze sedadel kritiky, diváky i festivalové poroty. 

GLORY
BGR/GRC 2016, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na 
kolejích obrovské množství peněz, rozhodne se 
celý obnos vrátit na policii. Netuší však, jak fatální 
soukolí událostí tímto bohulibým činem dává do 
pohybu. Vděčný stát jej sice odmění novými náram-
kovými hodinkami, ale na druhou stranu mu však 
mezitím omylem ztratí jeho vlastní hodinky, které 
pro něj mají značnou emocionální hodnotu. 

NAPROSTÍ CIZINCI
ITA 2016, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Skupina přátel se schází k pohodové večeři. Znají se 
důvěrně celé roky a také další setkání by se neslo 
v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomí-
nek…kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: 

PROCESTUJTE SVěT 
V NADSKLEPí
Cyklus, který probíhá od února do dubna, Vás zave-
de do celého světa pomocí cestovatelských předná-
šek, výstav, filmů a třeba i japonského divadla. Více 
na www.dk-kromeriz.cz/svetvnadsklepi

KAMIL ÜBELAUER: ISLAND
Island. Země ledu a ohně, která disponuje enormní 
dávkou přírodních krás. V únoru roku 2016 Kamil 
Übelauer podnikl dvoutýdenní výpravu na tento 
fotografy vyhledávaný ostrov uprostřed Atlantiku. 
Výstavní kolekce, kterou přiváží do Kroměříže, je 
výběrem toho nejlepšího co zde nafotil. K výstavě 
nabízí divákům také komentované promítání, které 
proběhne před vernisáží. 

LADISLAV ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUDDHISTY
 A KOMUNISTY
110 min, přístupné bez omezení, česky
Excentrický poutník Ladislav Zibura se vydal do Hi-
málaje, neprobádaných údolí čínských řek a zapad-
lých nepálských vesnic. Ať už ho zrovna zatýká po-
licie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje 
lidský život, Láďa vším proplouvá s neobyčejnou 
lehkostí. Příběh jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší 
výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a pů-
vabu svobody, u kterého se budete smát od začátku 
až do konce.

OPERA V NADSKLEPÍ: RIGOLETTO
ITA 2017, 168 min, přístupný bez omezení, titulky
Poslední představení z cyklu Opera v Nadsklepí 
nás zavede do slavného barcelonského divadla 
Gran Teatre del Liceu, kde se bude odehrávat opera 
Giuseppe Verdiho Rigoletto. Tragický příběh se točí 
kolem nemorálního vévody z Mantovy, jeho dvorní-
ho šaška Rigoletta a jeho krásné dcery Gildy. Přes 
počáteční problémy s rakouskou cenzurou měla 
opera Rigoletto triumfální premiéru v Benátkách 
11. března 1851.

VELIKONOčNí NADíLKA
V NADSKLEPí
Velikonoční cyklus s premiérami filmů Rychle a zbě-
sile 8 a Špunti na vodě, dále s projekcí filmu Masaryk 

KINO NADSKLEPí

dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i 
každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme 
vědět, abychom mohli zůstat přáteli? Během jedi-
ného večera se ukáže, že až příliš mnoho.

a následnou debatou se střihačem filmu Markem 
Opatrným, a s nedělním velikonočním odpolednem 
pro děti završeným prvním animovaným filmem 
Jiřího Trnky Špalíček. 
Více na www.dk-kromeriz.cz/velikonoce
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Město Kroměříž ve spolupráci se 
Základní uměleckou školou Kro-
měříž a Domem kultury pořádá 
v sobotu 22. dubna Hanácký den 
– kde jinde, než na Hanáckém ná-
městí. Jde o zábavné odpoledne 
směřující k podpoře hanáckého fol-
klóru ve městě i jeho okolí formou 
prezentací souborů, krojů, zvyků a 
obyčejů, tvůrčích dílen i regionální 
gastronomie. O úvod se postará 
v  13 hodin slavnostní průvod, po 
kterém bude následovat bohatý 
kulturní program. V  něm vystoupí 
řada dětských folklorních souborů, 

Hulíňané z Hulína, dechová hudba 
Zdounečanka, cimbálová muzika 
Dubina, ženská pěvecká skupina 
Vranky z Nitry či folklorní soubor 
Likava z Ružomberku. Jsou při-
praveny tvůrčí dílny, ukázky krojů, 
vázání šátků. Nebudou chybět ani 
atrakce pro děti a nedílnou součástí 
Hanáckého dne bude také Hanácké 
jarmark s nabídkou produktů od re-
gionálních výrobců, který se otevírá 
už v  10 hodin dopoledne. Hanác-
kým dnem bude provázet Kateřina 
Kovaříková, moderátorka Českého 
rozhlasu.                                                  (jd)

Hanácké kroje, hanácké tradice, hanácký folklór, Hanácké náměstí –
 zkrátka Hanácký den

Jiří Pavlica a Hradišťan. Vlasta Redl 
s  kapelou. Spojení těchto dvou 
předních uměleckých těles v  po-
lovině devadesátých let vypro-
dávalo sály a oslovovalo tisíce lidí 
jedinečným spojením folku, big-
bítu a lidové hudby. Byla to jedna 
z prvních vlaštovek hudby, které 
se později začalo říkat „world mu-
sic“. Valašský hitmaker, jedinečný 
muzikant, písničkář a textař Vlasta 
Redl a primáš a umělecký vedou-
cí Hradišťanu Jiří Pavlica se vloni 
rozhodli společná vystoupení ob-
novit. V projektu Vandrovali hudci 

navázali na staré hity, ale připravili 
i řadu písní nových. Vzhledem k 
diváckému úspěchu obě kape-
ly pokračují ve společných kon-
certech i v tomto roce, kdy spo-
lečně po dlouhém čase navštíví 
20. dubna divadelní sál Domu kul-
tury v Kroměříži. Na pódiu se nej-
prve představí každá kapela sama. 
Poté se začnou muzikanti prolínat 
a vše vyvrcholí skvělým vystoupe-
ním všech 13 muzikantů ve spo-
lečném programu, jenž je zásadní 
součástí koncertu. Podmanivé me-
lodie, rozmanité texty, plné sbory, 

skvělé instrumentální výkony, k 
tomu sametový alt zpěvačky Hra-
dišťanu Alice Holubové a hlavně 
radost z muzicírování po více než 
dvě a půl hodiny...                            (jd)

Baletní představní 
pro znalce 
i „začátečníky“
Na pódium Domu kultury v 
Kroměříži se po dlouhé době 
vrací špičkový balet. Kompono-
vané, velmi slavnostní i emo-
tivní a hlavně divácky velmi 
úspěšné představení 3 české 
kvartety je určeno i pro méně 
zkušené diváky, kteří dosud 
baletní a taneční představe-
ní neměli možnost navštívit. 
Vysokou uměleckou úroveň a 
originalitu světově známého 
souboru Pražský komorní balet 
v rámci již 52. divadelní sezóny 
ale jistě ocení i zkušený divák. 
Představení, které mělo premi-
éru 5. října 2014 ve Stavovském 
divadle v  Praze,   je složeno ze 
tří inscenací tří choreografů 
různých generací tvořících na 
úžasnou hudbu význačných 
českých hudebních   sklada-
telů. Jednotlivé kusy nesou 
název: Slovanská kvartet, Čer-
né zrcadlo a Z  mého života. 
Baletní představní mohou 
zájemci navštívit ve čtvrtek 
4. května od 19 hodin a ko-
nat se bude v  divadelním 
sále Domu kultury v  Kromě-
říži.                                                  (rc)

V PROGRAMU VYSTOUPÍ:

dětské folklórní soubory Zrníčko – TYMY Holešov, 
Omladina Martinice, Klubíčko – Kroměříž, Malý 
Hanáček Kroměříž, Chropyňáček – ZUŠ Kroměříž,

folklórní soubor LIKAVA z Ružomberku, 
ženská pěvecká skupina VRANKY z Nitry, 

Hulíňané z Hulína, dechová hudba Zdounečanka, 
cimbálová muzika Dubina.

Hanáckým dnem provází Kateřina Kovaříková
- moderátorka Českého rozhlasu, stanice Proglas.

HANÁCKÉ NÁMĚSTÍ
V KROMĚŘÍŽI
13.00 hod. SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
13.30 – 17.00 hod. PROGRAM

HANÁCKÝ JARMARK
10.00 – 17.00 hod. 
ukázky řemesel, tvořivé dílny aj.

www.dk-kromeriz.cz

Sněhurka v podání 
Těšínského divadla 
okouzluje diváky 
už čtvrt století
Nestárnoucí pohádkový příběh o 
princezně Sněhurce, zlé královně a 
sedmi trpaslících je na repertoáru 
Těšínského divadla už přes 25 let a 
za tu dobu si získal - i získává - tisíce 
nových, nadšených diváků. Je až 
s podivem, že v době, kdy zájem 
dětí a mládeže přitahují především 
různá elektronická média a jiná lá-
kadla, se s úspěchem tato hra drží 
na repertoáru už od roku 1991, kdy 

měla premiéru, a stačila již oslovit 
několik generací dětských diváků.
S výpravnou divadelní verzí známé 
pohádky bratří Grimmů, vycházejí-
cí zejména se známého kresleného 
filmu Walta Disneyho, se mají nyní 
možnost seznámit i diváci v  Kro-

měříži. Dětský muzikál, který 
loni v březnu oslavil již pětistou 
reprízu je dílem Ladislava Slívy 
(libreto) a Vladimíra Čorta (tex-
ty písní), hudba pochází ze skla-
deb F. Churchila, L. A. Harlina, 
P. Smitha a Leška Wronky.                     (rc)  

Do Kroměříže přivandrují Pavlica a Redl

neděle 23. dubna, 14.30 h, divadelní sál Domu kultury v Kroměříži

Děti vítaly jaro zpěvem 
a barvami svých krojů
Přehlídku dětských folklorních souborů s názvem Ví-
tání jara pořádá každoročně Rada amatérské umělec-
ké činnosti Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury a 
městem Kroměříží.  Tradiční akce, při níž děti různých 
věkových kategorií zpěvem a tancem vítání symbo-
licky příchod „nového života“, dokazuje, že hanácké 
zvyky a tradice se daří v regionu udržovat a vztah si 
k nim vytvářejí už malé děti.                                              (šak) Foto: J. Dušek
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Velikonoční svátky jsou za dveřmi a připra-
vený je přehled zajímavých akcí s  těmito 
svátky souvisejících, které je možné v Kro-
měříži navštívit. Přijměte pozvání, připo-
meňte si některé velikonoční obyčeje…

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA připravila již tra-
diční výstavu představující původ svátků spo-
jenou s přehlídkou literatury k tomuto tématu 
s  názvem Velikonoce – význam a tradice, 
která je k vidění od 3. do 13. dubna. V knihov-
ně můžete také nakoupit výrobky klientů 
Sociální rehabilitace Zahrada, a to na Veliko-
nočním jarmarku v období od 10. do 11. 4. 
Na středu 12. dubna je připravena Velikonoč-
ní knihovna. Půjčování knih zpestří výtvarné 
dílničky, při kterých si děti mohou vyrobit 
velikonoční přání či vymalovat omalovánky. 

DŮM KULTURY letos láká na zhudebněný 
velikonoční příběh Pašije. Ojedinělý projekt 
můžete navštívit v sobotu 8. dubna v 19 hodin. 

I letos se v  Kroměříži uskuteční Poutní dny, 
které proběhnou od 7. do 9. 4. v  ARCIBIS-
KUPSKÉM ZÁMKU. Během akce můžete vy-
užít slevy ze vstupného. Připravena je také vý-
stava Pod kůži Marsya umístěná v zámecké 
obrazárně, nově bude také otevřen Kabinet 
kresby v návštěvnickém centru zámku. 

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA připravilo každo-
roční Velikonoční dílničku pro malé i velké. 
Přijďte si vyrobit dekorace, ozdoby na stůl, 
zápichy do květináčů, kraslice, zvířátka a další 
drobnosti inspirované Velikonocemi. Dílna je 
připravena na 8. 4. od 9 do 16 hodin.

Také KINO NADSKLEPÍ myslí na své návštěv-
níky a příznivce a připravilo Velikonoční na-
dílku, která na vás čeká ve dnech 13. – 17. 4. 
Těšit se můžete na půlnoční předpremiéru 
nového dílu akční série Rychle a zběsile a 
také na opakování českého filmu Masaryk. 
Na své si přijdou i děti, kterým je věnováno 
nedělní odpoledne. Od 13 hodin budou 
k  dispozici dílničky, soutěže, ukázky pletení 
pomlázky, krojů a dalších aktivit. Odpoledne 
vyvrcholí projekcí prvního animovaného čes-
koslovenského filmu Špalíček. 

Na své si přijdou také milovníci jídla. Na veli-
konoční období nezapomínají ani kroměříž-
ské restaurace. Speciální nabídku si připravily
hotel La Fresca, hotel Octárna či restaura-
ce Černý Orel. Další nabídku velikonočních 
akcí si můžete prohlédnout na stránkách 
www.kromeriz.eu                                                  (lr)

Zavzpomínat na kamarády 
a blízké a uctít jejich památku… 
Takový je cíl každoročního spo-
lečného výstupu na Kelčský Ja-
vorník, který se uskutečňuje pod 
názvem Memoriál Martina Křenka 
a Tomáše Kříže. Kroměřížští přáte-
lé obou tragicky zesnulých mužů 
pořádají akci již podvanácté. Vý-
stup se koná v pátek 7. a v sobotu 
8. dubna a stejně jako myšlenka i 
trasa je stejná jako v předchozích 
ročnících - z  Bystřice pod Hostý-
nem do Rajnochovic. Účastníci se 
sejdou v pátek 7. 4. v 17.45 hodin 
u vlakového nádraží v Bystřici pod 
Hostýnem a po společném výstu-
pu stráví na Kelčském Javorníku 
noc. Počkají tu na druhou skupi-
nu, která vyrazí od bystřického 
nádraží v  sobotu po 9. hodině, a 
další program již proběhne spo-
lečně. Všem, kteří se chtějí memo-
riálu zúčastnit, se doporučuje vzít 
s  sebou alespoň malý kamínek 
na rozšíření mohyly na vrcholu 
hory.                                                     (šak)

Dvanáctý Memoriál 
Martina Křenka 
a Tomáše Kříže

Přehlídku nejnovějších děl uher-
skohradišťského výtvarníka To-
máše Měšťánka připravilo Muze-
um Kroměřížska. Výstavu s  ná-
zvem Můj život v  Česku zahájila 
vernisáž za účasti autora obrazů 
ve čtvrtek 9. března a zájemci mají 
možnost si zajímavá díla plná pes-
trých barev a výrazných kontur 
vycházejících z běžných a skuteč-
ných životních situací prohléd-
nout do 10. dubna.

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

Klub Českých turistů Kroměříž

Další neziskovou organizací, která jako svou „do-
movskou adresu“ uvádí Hanácké náměstí, je Klub 
českých turistů Kroměříž. Jeho vznik je datován do 
roku 1909 a funguje tedy již více než 100 let. Člen-
ská základna byla v historii vždy široká. V letech 
1930 měl klub 500 členů, rok následný 650 členů, 
nejvíce v roce 1934 - 860 členů. Současný kromě-
řížský KČT může jen závidět – v posledních letech 
se počet členů pohybuje mezi 90 až 100 členy.
Hlavní činností klubu v současné době je pořádání 
sobotních vycházek do přírody pro člena i nečle-
ny klubu a pravidelných besed s projekcí vždy ve 
středu od 17 hodin ve společenském sále na Ha-
náckém náměstí. Střídají se fotoprojekce, filmy z 
DVD a videokazet. 
Jde o záznamy z 
akcí pořádaných 
klubem, nebo z 
cest našich členů 
i cizích účastníků, 
a to z putování 
po naší vlasti i 
po nejrůznějších 
koutech světa. Be-
sed se pravidelně 
účastní na čtyři 
desítky poslucha-
čů a diváků z řad 

členů klubu i z řad veřejnosti. Přehled akcí KČT je 
zájemcům k dispozici v Kulturním servisu a měst-
ském zpravodaji, v Týdeníku Kroměřížska, na vý-
věskách v Kovářské ulici a na Hanáckém náměstí a 
také na webových stránkách klubu.
Velmi oblíbené jsou dlouhodobější pobyty v příro-
dě. Letos se chystáme na Lipno a také do Českého 
ráje. Připraveny jsou i zájezdy jednodenní - Hu-
kvaldy a okolí, Opava a okolí, Lysá hora. Členové 
Klubu českých turistů Kroměříž se účastní řady 
akcí kulturních, sportovních a společenských v 
rámci celého Klubu seniorů.

Přijďte mezi nás a nezávazně se můžete do našich 
programů zapojit.                                                                                              

Vladimír Havelka, předseda KČT Kroměříž      

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ

 Europoslankyně 
Olga Sehnalová 

nabízí stáže 
v Evropském 
parlamentu

 
Zajímá vás dění v Evropské unii 
a práce Evropského parlamen-
tu? Pokud ano, určitě vás zaujme 
možnost nahlédnout do evrop-
ské problematiky ryze praktic-
kým pohledem přímo v Bruselu. 
Europoslankyně Olga Sehna-
lová vyhlašuje v letošním roce 
další kolo zahraničních stáží v 
Evropském parlamentu. Urče-
ny jsou zájemcům s ukonče-
ným vysokoškolským vzděláním 
(alespoň bakalářský stupeň) a 
jejich délka je šest až osm týd-
nů. Přihlášky je možné po-
dávat na http://www.sehna-
lova.cz/staze/, uzávěrka je 
7. dubna 2017. Součástí přihláš-
ky musí být strukturovaný životo-
pis a motivační dopis v anglickém 
jazyce. Ústní pohovory s uchazeči 
budou probíhat od května v po-
slanecké kanceláři v  Kroměříži a 
zájemci sem s sebou musí přinést 
diplomovou, příp. bakalářskou 
práci. Stáže se uskuteční od září 
letošního roku.                                      (rc)

Kroměřížský městský útulek Čáp-
ka poskytuje dočasné útočiště 
zvířatům zatoulaným, ztraceným 
i těm, která o svůj domov a pána 
z jakéhokoliv důvodu přišli. Bohu-
žel u některých pejsků se pojem 
dočasný mění na trvalý nebo v 
lepším případě dlouhodobý. To 
naštěstí neplatí pro pejska před-
stavovaného tentokrát… Elsa je 
stará zhruba 8-10 let, váží 6 kg. 
Jde o fenu plemene border teriér 
s průkazem původu. Má tetování, 
bohužel nečitelné, proto nelze 
dohledat chovnou stanici. Byla 
nalezena 16. února v Napajedlích. 
Je milá, společenská, nekonfliktní, 
kamarádská, nemá problém ani s 
ostatními psy, ani s lidmi. Je zvyklá 
chodit na vodítku. Mohla by být i v 
bytě. Byla by vhodná i do rodiny s 
dětmi nebo ke starším lidem jako 
společnice. 

 
 

Elsa

Kompletní nabídka psů na: 
www.utulekkromeriz.cz 
www.facebook.com/utulekkromeriz 
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz

Návštěvní hodiny: 
pondělí - sobota   14 - 17 
neděle - svátky      14 - 16

20 LET ARCHIVU V KROMĚŘÍŽI. Nová budova kroměřížského okresní-
ho archivu byla slavnostně otevřena 15. dubna 1997. Barevná, netradič-
ní, zajímavá stavba, která vyrostla ve Velehradské ulici od podzimu 1995 
do konce roku 1996, se stala ozdobou moderní Kroměříže.

Foto: J. Matušík



Moravcova a Tylova ulice

V dnešním dílu zavítáme do dříve 
uzavřené a samostatné části měs-
ta Kroměříže – Židovského města 
(Judenstadt), které v minulosti 
tvořily dnešní Moravcova a Tylova 
ulice. Židé pobývali v Kroměříži 
již ve středověku. První zmínka 
o židovském obyvatelstvu v Kro-
měříži prochází z listiny Jana Lu-
cemburského z roku 1322, kterou 
bylo olomouckému biskupovi 
dovoleno mít ve svých vybraných 
městech včetně Kroměříže po jed-
nom lichevním židovi. Od té doby 
se počet židovského obyvatelstva 
v Kroměříži zvyšoval. Již kolem 
roku 1400 měla židovská obec 
k dispozici synagogu a židovský 
hřbitov. Během následujících sta-
letí olomoučtí biskupové potvr-
zovali kroměřížským židům jejich 
privilegia. Bylo tomu i v případě 
kardinála Františka z Dietrichsteina, 
který privilegia potvrdil roku 1606. 
Kromě židovské školy a rabinátu 
v nich bylo například stanoveno, 
že v Židovském městě může stát 
celkem 21 domů. 
Celé kroměřížské židovské ghetto 
bylo od okolního města odděleno 
vysokou zdí, již nechal vybudo-
vat olomoucký biskup Karel II. z 
Lichtensteinu-Castelkorna kolem 
roku 1680. Jedna z jejích částí se 
dochovala do současnosti v blíz-
kosti Emeritního domu a farního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
na Riegrově náměstí. Původně 
byla tato separační zeď zdobena 
ve výklencích ze strany obrácené 
ke kostelu nástěnnými malbami s 
výjevy z života Panny Marie, které 
se ale do dnešních dob nedocho-

valy. Židovské město v Kroměříži 
tvořilo samostatnou politickou 
obec až do roku 1851, kdy ztratilo 
samostatnost a bylo připojeno k 
městu. Již o dva roky dříve se vše-
obecně dostalo židovskému oby-
vatelstvu náboženské svobody, 
což jej zrovnoprávnilo s ostatními 
obyvateli Kroměříže. K tragickému 
zániku kroměřížské židovské obce 
došlo o necelé století pozdě-
ji. Během druhé světové války 
(1939–1945) byli židé deportováni 
do koncentračních táborů, kde byli 
systematicky vyvražďováni. Tento 
tragický osud postihl celkem 259 
židovských obyvatel Kroměříže.
Proč ulice bývalého židovského 
ghetta nesou právě názvy Tylova 
a Moravcova? První z nich byla v 
minulosti známá více jako Svatomi-
chalská. Své označení dostala pod- 
le kaple sv. Michala, která stávala 
v blízkosti kostela Panny Marie. Až 
poté ulice získala označení Malá 
Židovna (Judengasse) odkazu-
jící na vedlejší část ghetta. Svůj 
současný název obdržela až v 
roce 1911 podle českého drama-
tika, prozaika a novináře Josefa 
Kajetána Tyla (1808–1856), který v 
Kroměříži během říšského sněmu 
1848–1849 sepsal dvě ze svých 
děl. Oproti Tylově nesla Moravco-
va ulice původní označení Velká 
Židovna (Judenstadt) a tvořila 
hlavní část Židovského města. I 
ona byla v roce 1911 přejmenová-
na, a to po českém historikovi a pi-
aristovi Františku Adolfu Moravcovi 
(1734–1814). Ten působil od roku 
1777 na kroměřížské piaristické 
koleji a od roku 1795 vedl arcibis-
kupskou knihovnu v Kroměříži. 
V Moravcově ulici se nacházela 

nejvýznamnější budova židovské 
obce v Kroměříži. Židovská radnice 
byla zbudována v letech 1687–
1688 stavitelem Matyášem Por-
stem. Kromě židovské samosprávy 
v budově sídlila zimní modlitebna 
včetně obydlí rabína. Pozemek 
na stavbu radnice byl židovské 
obci věnován biskupem Karel II. 
z Lichtensteinu-Castelkorna již v 
roce 1665. Tato ojedinělá barokní 
stavba architekta Giovanni Pietro 
Tencally má palácový charakter s 
kvalitně řešeným hlavním průčelím 
i systémem výrazných architekto-
nických prvků. Budova byla kolem 
roku 1720 upravena a svou podo-
bu si zachovala i po rekonstrukci 
z let 1975–1980. V Moravcově uli-
ci se v minulosti nacházela také 
stará židovská synagoga, a to od 
roku 1693 do počátku 20. století, 
kdy byla nahrazena novou syna-
gogou na Komenského náměstí. 
V Židovském městě se dále nachá-
zely také lázně, jež byly majetkem 
židovské obce. 
Do současnosti se zde dochova-
la celá řada významných domů. 
Mezi ně se řadí například okrajový 
židovský dům z konce 17. století, 
který dříve hraničil s křesťanskou 
částí města a dnes se nachází na 
Riegrově náměstí. Také další domy 
v bývalém Židovském městě si 
zachovaly více či méně barokní 
podobu, jež dotváří jedinečnou 
atmosféru spojenou s výstavbou 
města Kroměříže po jeho zničení 
roku 1643.  
Jak již bylo řečeno výše, ulice Mo-
ravcova a Tylova jsou v Kroměříži 
neoddělitelně spjaty s židovským 
obyvatelstvem, které ve městě 
žilo přes 600 let. Vzpomínky na 
židovské obyvatelstvo v Kroměříži 
udržuje každoroční konference 
Židé a Morava pořádaná Muzeem 
Kroměřížska. V současné době 
uctívají památku zmizelých kro-
měřížských Židů také pamětní 
kameny. První z nich byl umístěn již 
v roce 2014, druhý má uctít památ-
ku posledního kroměřížského rabí-
na Joachima Astela ještě v tomto 
roce. Bude symbolicky umístěn 
kde jinde, nežli před budovou 
bývalé Židovské radnice v Morav-
cově ulici. 

Poznámka: čerpáno z odborné 
literatury (F. V. Peřinka, M. Mercová, 

M. Perůtka)

Mgr. David Sobek
MZA Brno-SOkA Kroměříž

14

4  2017ZAJÍMAVOSTI

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

Martin Lavay
Kdo zavraždil účastníky 
Djatlovovy expedice?

Našli je v zimě, oblečené pouze 
do spodního prádla, rozeseté ve 
sněhu daleko od tábora. Ohořelé, 
zohavené. S rozmačkanými hrud-
níky, bez očí, bez jazyka… Jejich 
oděvy byly radioaktivní, ve fo-
toaparátu měli snímek postavy 
připomínající sněžného muže. 
Jak zemřelo devět vysokoškoláků, 
kteří chtěli přenocovat pod uralsk-
ou Mrtvou horou?

Karel Pacner
Neobyčejné okamžiky historie

Překvapivé, někdy skoro neu-
věřitelné příběhy moderních dě-
jin, které kupodivu dosud unikaly 
pozornosti historiků, objevil pub-
licista a popularizátor vědy Karel 
Pacner. Autorův záběr na poli his-
torie 20. a 21. století je velmi široký 
a výběr témat opravdu pestrý.

www.knihkm.cz

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH ULIC IV.

Vážení čtenáři,
pokračujeme v  procházkách Kro-
měříží a dozvídáme se nové věci 
o ulicích, o kterých jsme si dopo-
sud mysleli, že je dobře známe…
Tylova a Moravcova ulice byly sou-
částí Židovského města, a tak histo-
rie této části Kroměříže je zároveň 
poutavou historií židovství ve městě. 
Z  autorů správných odpovědí 
z  minulého čísla (odpověď zněla: 
„18. století“) jsme vylosovali tři vý-
herce, jimiž jsou: 

Jiří Michal
Jaroslav Šiška

Soňa Zbránková

Úkol č. 4
Kde přesně se nacházely 
v Kroměříži stará a nová 

synagoga?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. dubna  na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Aneta Krajčová Barbora Antesová Barbora Pálková

Jan Kotleba, Kroměříž
Vojtěch Mahdal, Mikulovice
Roman Kouřil, Moravské Málkovice
Veronika Židlíková, Kroměříž
Sabina Gryčová, Popovice
Vojtěch Dostál, Pacetluky
Roman Uhlíř, Chropyně
Kateřina Machalová, Vlčí Doly
Tomáš Kubát, Kroměříž
Jakub Jezerský, Bílany
Aneta Krajčová, Kroměříž
Matěj Krajcar, Slavkov pod Hostýnem
Matouš Ballnér, Kroměříž
Patricie Kamenická, Hulín
Dominik Tomaštík, Kvasice
Timea Bettešová, Vlčnov
Amélie Bosáková, Věžky
Karel Glozyga, Kroměříž
Viktorie Holubová, Kroměříž
Veronika Kovářová, Soběsuky
David Složil, Radslavice
Daniel Hutař, Zborovice
Emílie Matejíková, Kroměříž
Matěj Zavadil, Břest
Isabela Jurčíková, Chropyně
Matěj Huťan, Kroměříž
Adam Večeřa, Kroměříž
Jolana Večerková, Postoupky
Karel Robotka, Pornice
Liliana Trnčáková, Rymice
Anna Hrabalová, Křenovice
Jaroslav Hanák, Trávník
Oldřich Štěpánek, Chropyně
Zuzana Hradilová, Hulín
V seznamu jsou uvedeny děti, 
u nichž rodiče souhlasili se zveřejněním
se zveřejněním v tisku.

Marie Olšinová, *1921, Lebedov
Zdeňka Šikulová, *1935, Kroměříž
František Hromátka, *1939, Kroměříž
Jiří Andrýsek, *1942, Karolín
Sylva Gazdošová, *1934, Kroměříž
Vladimír Arnošt, *1929, Kroměříž
Božena Zbořilová, *1928, Kroměříž
František Majda, *1935, Kroměříž
JUDr. Vladimír Marek, *1926, Kroměříž
Jarmila Ludíková, *1930, Vážany
Antonín Ředina, *1935, Sulimov
Bohuslav Slavičínský, *1937, Kroměříž
MVDr. Jan Nesvadba, *1925, Kroměříž
Věra Zavadilová, *1940, Zlobice
Josef Hanzlík, *1950, Chropyně
Jiřina Vaclová, *1921, Kroměříž
Marie Šrotová, *1931, Kroměříž
Jarmila Musilová, *1926, Hulín
Zdeněk Navrátil, *1964, Kroměříž
Karolina Králová, *1934, Zborovice
Jiřina Kratochvílová, *1925, Těšánky

Zdenka Drozdová, *1943, Kroměříž
Vlastislava Pátíková, *1945, Žalkovice
Josef Frátrik, *1956, Kroměříž
Miluška Musilová, *1926, Vážany
Vratislav Mozga, *1941, Šelešovice
Anna Koryťáková, *1940, Kroměříž
František Havela, *1928, Kroměříž
Jan Konečný, *1926, Kroměříž
Bohuslav Rozsypal, *1924, Vážany
Vojtěška Ohlídalová, *1932, Bezměrov
Alois Vožda, *1930, Počenice
Ing. Ladislav Františ, *1942, Kroměříž
Miroslav Březík, *1932, Morkovice
Ludmila Šušlíková, *1929, Vážany
Ludmila Krpenská, *1940, Kroměříž
MUDr. Zdeňka Řezáčová, *1933, Kroměříž
František Večerka, *1947, Chropyně
Božena Jasková, *1929, Kroměříž
Augustin Dočkal, *1938, Vážany
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, 
u nichž pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Úmrtí – únor 2017 Narození
únor 2017

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
3. 4. od 7.30 do 11 h – Kroměříž, Lázeňská 1482, 14782/6, 1483/7, 1484/3, 1542/8, 1555, 1562, 3042/9, Na Kopečku 0/16, 1329/1329, 1478, 
1480/4, 1485/6, 1486, 1487, 1487/1487, 1488, 1563/16, 5000, 5001, Sněmovní náměstí 0/6, 1, 5000/5001, Zámecká zahrada 1477, 1478, 1478//2.
3. 4. od 7.30 do 14.30 h – Kroměříž, Karolíny Světlé 1000/1, 2375/3, 3227/5, Žižkova 2964/29, 914/27, 940/21, 991/991, 992/25, 992/992, 998/31, 
999/33. / 3. 4. od 11.30 do 15 h – Kroměříž, Hulínská 2286/28, 2342/28B, 2352. / 4. 4. od 7.30 do 8.30 h – Kroměříž, K Potoku 0, 303, 304/1, 
Lesní 0, 26/26, 266/37, 28/5, 37/9, Luční 325/1, 326/3, 327/5, 328/7, 329/9, Osvoboditelů 0/K/337, 100/100, 100/51, 101/13, 104/12, 112/7, 115/21, 
120/120, 121/121, 182/24, 213/2, 214/214, 215/6, 216/8, 217/10, 218/14. 219/219, 220/220, 221/26, 248/9, 249/11, 249/249, 250/25, 251/251, 
252/53, 267/267, 292/292, 295/24a, 334, 43/43, 45/45, 56/41, 59/31, 60/3/60, 62/62, 66/66, 67/34, 69/32, 78/5, 81/28, 96/68, 97/70, Pionýrů 
188/2, Požárníků0/K593/2, 111/111, 111/3, 119/119, 254/254, 255/255, 256/256, 257/257, 258/258, 259/259, 260/260, 261/261, 262/262, 27/27, 
297/297, 301/301, 302/302, 316/16, 320/2h, 322/1d, 335, 47/7, 48/48, 49/49, 5000, 5002, 5003, 53/53, 54/54, 55/55, 79/8, 83/10, 83/83, 84/84, 
95/95, Stavbařů 269/3, 270/1, 317/2a, Vážany 0, 318, Velehradská 3893/30. / 6. 4. od 11.30 do 14.30 h – Kroměříž-Kotojedy, Areál Hvězda, 
s. r. o., Odstrčilík Roman, Střelecký klub Hvězda, STV Group, a. s. / 11. 4. od 7.30 do 11 h – Kroměříž, Bílanská-Stav consult, s. r. o., Bílanská 
K/1966/5. / 11. 4. od 11.30 do 15 h – Kroměříž, Osvoboditelů 0/K/337-Inter Cora, spol. s r. o., K4566/28 Obchodní centrum A. 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 

Evžen Novák Helena Králová Jana Michalčíková
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Isabela Zavadilová

Kristýna Vavříková Laura Kučerová Lilien Nollová Martin Joska Nikol Hrdličková Ondřej NavrátilOndřej Czasch

Veronika D. Kolínská Vít Letovanec Marek a Matyáš Osinovi

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 
6. 5., 20. 5. a 27. 5.



Zajímavý celodenní projekt za-
měřený na mezigenerační spolu-
práci a vzájemnou inspiraci mezi 
seniory, žáky a studenty, který 
připravila Vyšší odborná škola 
sociální a pedagogická a Střední 
pedagogická škola Kroměříž ve 
spolupráci s městem Kroměří-
ží, Klubem seniorů v  Kroměříži a 
Domem kultury, přinesl poučení i 
zábavu ve vborné atmosféře. Do-
polední program se nesl v  duchu 
vzájemného poznávání a spolu-
práce v  nejrůznějších oblastech, 
na večer pak bylo připraveno 
Benefiční moderato – zábavný 
program pro širokou veřejnost za 
účasti kroměřížských pěveckých 
sborů i známých osobností v  ro-
lích hostů. Představili se zpěvačka 
Petra Černocká, fotograf Jindřich 
Štreit, malíř Libor Vojkůvka a herec 
zlínského divadla Rostislav Marek.
Výtěžek ze vstupného bude věno-
ván na výstavbu petangového hři-
ště na Hanáckém náměstí v Kro-
měříži. Senioři i široká veřejnost 
zde získají nové sportoviště, které 
může být dalším místem pro vzá-
jemné setkávání a případné petan-
gové mezigenerační turnaje.    (šak)

   4   2017Obrazové ohlédnutí a pozvánky
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Kroměříž bez hranic 
propojila generace 

zábavou i poučením

Foto: J. Soporský


