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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Radnice má hotovou studii na stavbu sportovní haly

Město již převzalo hotovou stu-
dii proveditelnosti pro výstavbu 
multifunkční sportovní haly v 
lokalitě za plaveckým bazénem. 
Hala bude mít minimální rozměr 
hřiště 20 krát 40 metrů vhodný 
na házenou, florbal a 
další sporty, kapacitu 
více než 600 sedících 
a přes 100 stojících 
diváků a zázemí pro 
hráče i obecenstvo. 
Počítá se také se 118 
parkovacími místy. 
„Potvrdilo se, že se hala 
na pozemcích města 
za bazénem postavit 
dá, za což jsem rád. 

Kroměříži hala podobných rozmě-
rů citelně chybí, proto by její vý-
stavba v novém volebním období 
měla patřit mezi priority města,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec (ne-
závislý). Náklady na stavbu studie 

nevyčísluje, odhady se pohybují 
v desítkách milionů korun. Nová 
hala je navržena hned za krytým 
plaveckým bazénem, který má te-
rasy a prosklené plochy výhledu 
z bazénu orientované směrem k 

plánované zástavbě. Hala 
ale nebude přiléhat k ba-
zénu, bude stát šikmo k 
němu. Mezi ní a bazénem 
bude navíc plocha, kde 
bude prostor pro malý 
park s lavičkami i na hřiš-
tě pro děti. Návrh kromě 
sportovních ploch a záze-
mí pro hráče a diváky po-
čítá také s kavárnou a bu-
fetem.                                   (jv)

Volby v Kroměříži 
vyhráli Nezávislí 
před ANO 2011 

a Zdravým
 Kroměřížskem

Komunální volby v Kroměříži 
vyhráli Nezávislí ziskem 19,66 
procenta hlasů a šesti mandátů 
v sedmadvacetičlenném zastu-
pitelstvu. Druhou příčku obsadi-
lo ANO 2011 s 16,52 procenta a 
pěti mandáty a na třetím místě 
skončilo Zdravé Kroměřížsko zis-
kem 12,12 procenta hlasů a čtyř 
zastupitelů. Volební účast byla 
43,44 procenta. Do zastupitelstva 
se dostali i kandidáti KDU-ČSL, 
ZVUK 12 a nezávislých (11,72 pro-
centa a tři mandáty), ODS (8,95 
procenta a tři mandáty), České 
pirátské strany (7,48 procenta a 
dva zastupitelé), ČSSD (6,12 pro-
centa a dva zastupitelé) a KSČM 
(6,10 procenta a dva zastupitelé). 
Zbylé strany a hnutí získaly méně 
než pět procent hlasů a do zastu-
pitelstva se tak nedostaly. 
Své posty v zastupitelstvu obhá-
jilo 12 lidí (Nezávislí: Jaroslav 
Němec, Petra Fečková, Tomáš 
Třasoň, ANO: Tomáš Opatrný, 
Zdravé Kroměřížsko: Richard Kre-
ml, KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí: 
Pavel Motyčka, Jiří Kašík, Blanka 
Šimůnková, ODS: Daniela Hebna-
rová, ČSSD: Olga Sehnalová, Karel 
Holík, KSČM: Jaroslav Adamík). 
Patnáct zastupitelů je tak nových 
(Nezávislí: Jana Janoušková, Jaro-
slav Novák, Petr Komínek, ANO: 
Jan Hašek, Karel Gern, Dalibor 
Mráz, Jarmila Slováková, Zdravé 
Kroměřížsko: Miloš Kucián, Yvon-
na Smělíková, Vít Peštuka, ODS: 
Lumír Francek, Karel Chvátal, Čes-
ká pirátská strana: Vratislav Krej-
číř, Petr Stoklasa, KSČM: Michal 
Kostka).          (pokračování na str. 3)

Den uniformovaných sborů byl letos přehlídkou profesionálních příslušníků složek, pro něž je charakte-
ristický stejnokroj, i nadšenců, kteří uniformou prezentují svého koníčka. Stal se také skvělou připomín-
kou letošních významných výročí, především 100 let od vzniku samostatného Československa.

Foto: M. Žíla

Foto: vizualizace
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Kroměříž bude 
vysazovat zeleň v polích 

na okraji města
Kroměříž připravuje výsadbu ze-
leně v polích na okraji města. Kra-
jinné prvky tvořené stromy a keři 
budou vysazeny ve dvou lokali-
tách – poblíž sportovního letiště u 
soutoku řek Moravy a Kotojedky a 
v části města Trávnické zahrádky v 
lokalitě zvané Obora. Náklady činí 
podle projektu 4,2 milionu korun, 
3,9 milionu korun radnice získá z 
evropských fondů. Nová výsadba 
přinese řadu kladných dopadů. 
Lokalita u letiště je součástí na-
vrhovaného lokálního biocentra 
Vlčetín, které je podle územního 
plánu vedeno jako plocha krajin-
né zeleně. Navazuje na stávající 
porosty kolem řek a nachází se na 
parcele patřící městu, která je nyní 
využívána zemědělsky jako orná 
půda. Výsadba se dotkne plochy 
o rozloze 8,5 hektaru. „Počítá se 
zde s téměř 2100 stromy, 300 keři 
i s lučními travinami a bylinami. 
Půjde o rozmanité druhy stromů, 
například o dub, habr, lípu, javor, 
jasan, olši, vrbu či o ovocné stromy 
starých odrůd, jako jsou jabloň, 
třešeň a švestka,“ popsal Martin 
Posolda, který má na starost měst-
skou zeleň. S výsadbou se podle 
něj začne příští rok na jaře. 
Plánovaný biokoridor v Trávnic-
kých zahrádkách se také nachází 
na orné půdě. Propojuje stávající 
remízky složené z dřevin, které 
jsou od sebe odděleny lánem 
pole. „Biokoridor umožní migraci 
a komunikaci rostlin a živočichů,“ 
doplnil Posolda. Lokalita je výraz-
ně menší než plocha u letiště, je 
velká asi jen 0,6 hektaru. Plánova-
ná výsadba je zde proto skromněj-
ší, zahrnuje jen kolem 150 stromů 
– lip, habrů, dubů, třešní, javorů a 
stovku keřů.                                       (jv)                    
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Jak měla kroměřížská radnice v plá-
nu, v  říjnu byly zahájeny opravy 
chodníků v ulicích Gorkého a Ko-
tojedská. Zakázku na rekonstrukci 
v Gorkého ulici získala společnost 
AF – PROSTAVBY, s.r.o. ze Slavičína, 
náklady činí asi 1,6 milionu korun. 
Druhou etapu rekonstrukce chod-
níku v Kotojedské ulici provádí SÚS 
Kroměřížska, rozpočet počítá s ná-
klady kolem 4,6 milionu korun. V 
Gorkého ulici se opravuje chodník 
a sjezdy po obou stranách ulice, a 
to od křižovatky s ulicí Talichova 
až po konec chodníku v ulici Koto-
jedská. Práce byly plánovány už na 
léto, vybraný dodavatel ale tehdy 
s městem nepodepsal smlouvu a 
výběrové řízení se muselo opako-

vat. V Kotojedské ulici radnice již 
letos část chodníků za 2,5 milionu 
korun opravila. Nyní se pracuje 
na chodnících ve zbylé části uli-
ce. Radnice letos plánuje opravy 
chodníků, komunikací a mostů asi 
za 40 milionů korun. Největší akcí 
byla oprava povrchů ve Vodní ulici. 

Náklady činí 14,8 milionu korun. 
Zahrnují letos dokončenou první 
etapu i etapu druhou plánovanou 
na příští rok. Dokončena je již na-
příklad také oprava komunikace 
a chodníku v ulici Čelakovského, 
která stála 4,9 milionu korun. Ho-
tové jsou i chodníky v ulicích Bran-
dlova a Bartošova, rekonstrukce na 
Švabinského nábřeží a chodníku v 
Tomkově ulici. Skončila i oprava 
chodníku v ulici Štítného, opravu-
je se chodník ve Stoličkově ulici. 
Opravou prošel také asfaltový po-
vrch silnice v části Kaplanovy ulice, 
pracuje se také v ulici Alšova. Loni 
město do oprav chodníků a komu-
nikací investovalo zhruba 20 milio-
nů korun.                                             (jv) 

Do zimy budou nové chodníky v Gorkého 
i v Kotojedské ulici

Foto: Ś. Kučerová

V Drahlově byly zahájeny práce 
na opravě mostu. Stojí na polní 
cestě, kterou využívají převážně 
zemědělské stroje. Most je v hava-
rijním stavu, radnice ho proto loni 
uzavřela pro veškerou dopravu i 
pro chodce. Pracovníci města jej 
zabezpečili a připravili projekt na 
opravu mostu. Pracuje na ní spo-
lečnost MALDREV s.r.o. ze Zdou-
nek, cena je 1,7 milionu korun. 
Stavební práce byly zahájeny v říj-
nu. Most přes říčku Kotojedku stojí 
na silnici vedoucí ze spodní části 
Drahlova ke krajské cestě spojující 
Kroměříž a Zdounky. Do majetku 

Kroměříže byl zařazen loni a kon-
trola zjistila závažné nedostatky. 
Těžké zemědělské stroje jej za léta 
provozu poničily natolik, že se stal 
nebezpečným. Boční římsy i se zá-
bradlím byly v havarijním stavu a 
musely být odstraněny. Most bude 
kompletně zrekonstruován, stáva-
jící založení mostu a opěry budou 
zachovány. Podle vedoucího rad-
ničního odboru služeb Lamberta 
Hanzala budou práce dokončeny 
ještě letos. 
Kroměříž nyní vlastní 20 mostů, z 
toho dvě lávky pro pěší, a 21 pro-
pustků. V roce 2014 město opra-

vovalo most u hospody Na Hrázi, 
předloni pak most mezi Trávnický-
mi zahrádkami a Kroměříží. Mosty 
kontroluje pravidelně a nedostat-
ky odstraňuje průběžně.              (jv)

Kroměřížská radnice opravuje most 
v místní části Drahlov

Radnice vybrala 
advokátku podle 
pravidel, hnutí 
ANO neříká pravdu

Rada města Kroměříže vybrala 
advokátku Janu Zwyrtek Hamp-
lovou podle zákona i v souladu s 
vnitřními předpisy radnice. Ham-
plová město zastupuje v řízení, 
které policie vede v souvislosti s 
akcionářskou dohodou ve spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž. „Hnutí ANO ve svém 
předvolebním letáku tvrdí, že 
jsme paní magistru Hamplovou 
vybrali bez výběrového řízení, a 
naznačuje, že se tak stalo proto, 
že je významnou členkou hnutí 
Nezávislí, za které kandiduji. Ani 

jedno tvrzení není pravdivé,“ uve-
dl starosta Jaroslav Němec .
Podle vedoucí právního odboru 
radnice Veroniky Škrabalové se 
jednalo o veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu. „Byly osloveny tři ad-
vokátní kanceláře. Nejvýhodnější 
nabídku podala advokátní kan-
celář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplo-
vé, kterou rada následně vybrala 
a se kterou byla uzavřena smlou-
va. Rozhodnutí rady je zveřejně-
no na webu města v usneseních, 
smlouva je uveřejněna v registru 
smluv. Obojí je veřejně dohleda-
telné,“ konstatovala Škrabalová. 
Zwyrtek Hamplová se proti tvr-
zení hnutí ANO důrazně ohradila. 
„Nejsem členkou hnutí Nezávislí 
a neúčastním se politického ži-
vota už řadu let. Nekandiduji do-
konce už ani ve svém městě, kde 

jsem dříve bývala zastupitelkou,“ 
uvedla. Dodala, že zastupuje 
města a obce bez ohledu na to, 
z jaké strany je jejich vedení. Po 
hnutí ANO bude žádat nápravu. 
Hnutí ANO se v letáku dotklo i 
dalších oblastí. „Spoustu věcí, 
například dění kolem akcionář-
ské dohody ve VaK nebo nákup 
pozemků ve vážanské cihelně, 
jsme už opakovaně vysvětlovali. 
Zvykli jsme si na to, že ANO útočí 
na mne jako na starostu města. I 
podané trestní oznámení kvůli 
akcionářské dohodě ve VaK při-
šlo nejspíš z těchto kruhů. Ale 
útok na renomovanou advokátní 
kancelář, řádné fungování radni-
ce a na poctivou a svědomitou 
práci jejích úředníků nelze ne-
chat bez odezvy,“ uzavřel Němec.
                                                                  (jv)

Foto: archiv

Foto: ilustrační
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(dokončení ze str. 1)
Minulé komunální volby v Kromě-
říži v roce 2014 vyhrálo ANO se 
sedmi mandáty před ODS s pěti 
křesly. KDU-ČSL, ZVUK 12 a ne-
závislí měli čtyři zastupitele, čtyři 
křesla získala i ČSSD. Komunisté 
obsadili tři mandáty, Zdravé Kro-
měřížsko a Volba pro Kroměříž 
měli po dvou zastupitelích. Koalici 
utvořilo hnutí ANO, koalice KDU- 
ČSL, ZVUK 12 a nezávislých, ČSSD 
a Zdravé Kroměřížsko. Starosta 
Jaroslav Němec ale v dubnu hnutí 
ANO opustil a letos vedl do voleb 
hnutí Nezávislí.
Kompletní výsledky voleb jsou na 
webu: https://www.volby.cz/
                                                                   (jv)

Kroměřížské sociální 
služby hledají zdravotní 

sestry
Sociální služby města Kroměříže 
hledají nové zdravotní sestry, pra-
covat mohou na plný či zkrácený 
úvazek v jednosměnném provozu 
bez nočních směn. Uchazeč musí 
mít kvalifikaci všeobecné sestry, 
musí být ochotný k týmové spolu-
práci a znát práci na PC. Mezi další 
požadavky patří trestní bezúhon-
nost, zdravotní způsobilost, spo-
lehlivost, samostatnost a empatie. 
Zájemci mohou kontaktovat ve-
doucí sestru sociálních služeb Len-
ku Brázdilovou, a to na telefonním 
čísle 602 694 917 nebo e-mailem 
na brazdilova@sskm.cz. Kompletní 
informace jsou na internetových 
stránkách www.sskm.cz/nabidka
-prace.                                                   (jv)

Na živnostenském 
úřadě je kvůli 

rekonstrukci omezený 
provoz

Provoz Obecního živnostenské-
ho úřadu je od pondělka 15. říj-
na zhruba do poloviny listopadu 
omezen. Důvodem je rekonstruk-
ce prostor. Veškeré služby pro ob-
čany budou ale zajištěny. „Dojde 
pouze k redukci počtu kanceláří, 
ve kterých bude agenda vykoná-
vána. Prosíme proto návštěvníky 
úřadu o shovívavost a trpělivost,“ 
uvedl vedoucí odboru Miroslav 
Ševčík.                                                (jv)

3

Městská rada již vybrala zhotovite-
le na revitalizaci náměstí Míru, kde 
jsou nevyužité prostory i přestárlá 
zeleň. Ve výběrovém řízení uspěla 
otrokovická firma SMO, která na-
bídla cenu asi 10,6 milionu korun 
včetně DPH. „Pokud to klimatické 
podmínky umožní, rádi bychom, 
aby alespoň některé práce byly za-
hájeny ještě v letošním roce,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec. Náměstí 
Míru bude upraveno na reprezen-
tativní prostor se zelení 
a místy pro krátkodobý 
odpočinek. 
Město na úpravy zeleně 
získalo dotaci zhruba 
jeden milion korun z 
evropských fondů. Revi-
talizace náměstí by měla 
být hotová do konce 
května příštího roku. 
Navrhovaná koncepce 

počítá s centrální alejí kulovitých 
javorů a kvetoucích záhonů podél 
cest. Vychází ze středového kru-
hového objezdu. Budoucí alej tak 
vytvoří výrazný kompoziční prvek, 
který vedle prostorové funkce vy-
tváří odclonění od rušné dopravy. 
Před budovou justiční akademie 
se počítá se zpevněným prosto-
rem s pergolou s vodním prvkem 
a kvetoucí alejí, vše doplní tráv-
ník s chodníčky, živými stěnami 

a kvetoucími záhony, čímž vznik-
nou zákoutí s  lavičkami. Součástí 
kompozice bude stávající památ-
ník osvobození, který zůstane za-
chován. Záměr zahrnuje i opravu 
parkoviště před poliklinikou, které 
plynule naváže na asfaltovou ko-
munikaci. Odpočinkový prostor 
směrem ke kruhovému objezdu 
bude přístupný od polikliniky i 
od parkovacích stání. Nově bude 
propojen i chodníkem od Květné 

zahrady z ulice Generá-
la Svobody. Oba hlavní 
prostory budou nasvíce-
ny zemními svítidly, aby 
kompozice náměstí Míru 
vyzněla také v nočních 
hodinách. Doplněny bu-
dou kromě laviček také 
stojany na kola a odpad-
kové koše.                       (jv)

Radní vybrali firmu, která obstará revitalizaci 
náměstí Míru

V Kotojedech ještě na podzim za-
čne stavba nového víceúčelového 
sportovního hřiště. Zakázku zís-
kala společnost sport cité + s.r.o. 
z Bílovic na Uherskohradišťsku, 
cena je zhruba 7,2 milionu korun. 
Hřiště by mělo být dokončeno do 
30. května příštího roku. Jedná se 
o další multifunkční sportoviště, 
které vylepší možnosti pro vol-
nočasové aktivity v místních 
částech Kroměříže. 
V Kotojedech vznikne více-
účelový oplocený areál s 
umělým povrchem, kde bude 
možné hrát například malou 
kopanou, volejbal či tenis. Po-
čítá se i s instalací venkovních 

fitness prvků, mobiliáře a veřej-
ného osvětlení. Město nedávno 
dokončilo stavbu sportovního 
areálu v části Postoupky. Náklady 
činily 3,6 milionu korun. Radnice 
chystá ještě stavbu hřiště v ulici 
Bedřicha Zelinky na Barbořině za 
2,5 milionu korun. V minulém 
volebním období již vybudovala 

nová víceúčelová hřiště v částech 
města Bílany za asi 4,9 milionu 
korun a Trávník za necelé čtyři mi-
liony korun. Postavila také nové 
sociální zařízení u sportovního are-
álu Žlíbek v Těšnovicích za zhruba 
1,6 milionu korun. Naopak stavět 
se zatím nebude volnočasový 
areál v místní části Vážany. Důvo-

dem je to, že majitel většiny 
pozemků v nedalekém areá-
lu cihelny se stavbou nesou-
hlasí. O budoucím umístění 
hřiště ve Vážanech se bude 
jednat. Město také postupně 
obnovuje prvky na dětských 
hřištích a buduje nové herní 
koutky.                                      (jv)

Radnice začne stavět víceúčelové hřiště v Kotojedech

Letošní vánoční strom v  Kroměříži přivezou 
z ulice Pod Barbořinou
Velké náměstí v Kroměříži letos rozzáří strom, který momentálně stojí na 
soukromém pozemku v ulici Pod Barbořinou.  „Jedná se o smrk ztepilý, 
který je vysoký zhruba 18 metrů a který byl vysazen asi před pětatřice-
ti lety,“ uvedl Martin Posolda z radničního odboru služeb. Strom roste 
v předzahrádce rodinného domu. Loni Velké náměstí na Vánoce krášlil 
smrk pichlavý, který byl přivezen také z ulice Pod Barbořinou. Letoš-
ní vánoční strom bude rozsvícen poslední listopadový čtvrtek, tedy 
29. listopadu. Je to o týden dříve než v minulém roce. „Lidé se mohou 
těšit na nové světelné prvky, které jsme na vánoční strom pořídili,“ uve-
dl jednatel Kroměřížských technických služeb Petr Sedláček.
Vánoční osvětlení ve městě bude jinak podle něj podobné jako loni, 
kdy kromě historického centra světelné prvky zdobily i ulice na průtahu 
městem. Pracovníci technických služeb začali osvětlení do ulic instalo-
vat už na konci října.                                                                                                  (jv)

Foto: vizualizace

Foto:  J. Vondrášek
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Advent si letos užijí návštěvníci na náměstí i na radničním dvoře

Období čtyř posledních týdnů před 
Vánocemi je jedním z  nejkouzel-
nějších částí roku. Možná ony vo-
ňavé přípravy a tajemné těšení jsou 
pro mnohé lákavější než samotné 
vánoční svátky. Adventní dny, kdy 
Vánoce jsou již na dohled, ale stále 
ještě je čas na společné posezení 
s  přáteli, povídání nad punčem, 
pečení voňavého cukroví a návště-
vy programů spjatých s blížícími se 
svátky, jsou důležité pro vytvoření 
té správné vánoční atmosféry. 
V  Kroměříži si již lidé zvykli na to, 
že část adventu mohou strávit na 
Velkém náměstí, kde jarmark a 
program připravuje Dům kultury, 
a část na radničním nádvoří, kde se 
o zábavu i dobroty a dárky ve stán-
cích stará radniční odbor kultury a 
cestovního ruchu.
Letošní Advent s  Domem kultury 
začne ve čtvrtek 29. listopadu a 

nejdůležitějším bodem programu 
prvního dne bude rozsvícení ob-
rovského vánočního stromu před 
budovou radnice v  16.30 hodin. 
Každodenní program budou tvořit 
koncerty, divadelní představení na 
pódiu i ta filmová na plátně pod 
širým nebem. Samozřejmostí je 
jarmark na ploše Velkého náměs-
tí, které je pro mnohé návštěvníky 
tím pravým místem pro předvá-
noční akci. Advent s  Domem kul-
tury bude probíhat denně až do 
neděle 9. prosince a plynule na 

něj naváže Advent na radnici. Ten 
začíná v  pondělí 10. prosince 
a oproti předchozí akci nesází na 
rozlehlost náměstí, ale především 
na kouzelnou atmosféru a útulnost 
radničního nádvoří. Pořadatelé 
této akce kladou důraz na vzhled 
a sortiment stánků a každoročně 
připravují nějakou překvapivou 
novinku. „Návštěvníci se mohou 
kromě hudebního programu, vy-
stoupení dětí ze školy a folklorních 
kroužků, originálních dramatic-
kých výstupů Biskupských manů 

a filmových projekcí těšit na díl-
ničky pro malé i velké, na hrnečky 
– opět v nové barvě, na neobvyklý 
betlém, který navodí kouzlo kla-
sických staročeských Vánoc, i na 
překvapení, jež především dětské 
návštěvníky přenese do pohád-
kového světa vzdáleného v  čase 
i prostoru,“ prozradil některé no-
vinky Adventu na radnici vedou-
cí odboru kultury a cestovního 
ruchu Pavel Zrna. Radniční ad-
vent skončí v  pátek 21. prosince.

(šak)

Svatební obřad na rok 2019 je možné objednávat od listopadu
Svatební den je pro mnoho lidí nezapomenutelným a jedním z nejdůležitějších v životě. Mnozí proto při plánování 
svatby kladou na termín velký důraz. Volí si roční období, den v týdnu (byť soboty zůstávají nejběžnější) nebo spe-
ciální datum, které pro ně má význam, nebo počítají s tím, že se bude dobře pamatovat. 
Od 1. listopadu je možné objednat termíny svatebních obřadů na rok 2019, a to na oddělení matriky kroměřížské 
radnice na Velkém náměstí (1. patro) osobně nebo na telefonu 573 321 180. Konají-li se svatby v předem schvá-
lených termínech v obřadní síni a snoubenci mají oba trvalý pobyt v Česku, obřad je bezplatný. Za poplatek je ve 
výjimečných případech možné svatbu uskutečnit i v jiném termínu nebo  na jiném místě, ovšem vždy po dohodě 
s matrikou, kde získají snoubenci všechny potřebné a podrobné informace. 
Svatební termíny pro rok 2019 jsou: 12. a 26. ledna, 2. a 16. února, 2., 16. a 30. března, 6., 13. a 27. dubna, 
11. a 25. května, 1., 15., 22. a 29. června, 13., 20. a 27. července, 3., 10. a 24. srpna, 7., 14. a 21. září, 
5., 12. a 19. října, 9. a 23. listopadu a také 14. prosince.                                                                                                                (šak)

Nové discgolfové hřiště vybudovala na 
Erbenově nábřeží kroměřížská radnice. 
Stálo 241 tisíc korun a město ho slavnost-
ně otevřelo ve středu 3. října. „Discgolf 
je aktivita, která je vhodná naprosto pro 
každého. Nezáleží na věku, pohlaví, fi-
nanční situaci ani kondici. Když chcete 
hrát discgolf, prostě jdete do par-
ku, půjčíte si nebo za 250 korun 
koupíte disk a začnete hrát,“ uve-
dl místostarosta Pavel Motyčka. 
V České republice existuje asi 
60 veřejně přístupných discgol-
fových hřišť. Cíl hry je podobný 
jako v golfu, projít vytyčenou tra-
su s co nejmenším počtem hodů 
diskem. „Naše hřiště má devět 
jamek. Každá začíná na „výhozi-
šti“, odkud hráč hází první hod. 
Další hod provádí z místa, kde 
disk zůstal ležet po předchozím 
hodu. Jamku úspěšně ukončí 

umístěním disku do discgolfového koše. 
Poté se přesune k další jamce, dokud neo-
bejde celé hřiště,“ popsal vedoucí radnič-
ního odboru služeb Lambert Hanzal. Jde 
o časově nenáročný koníček, devítijam-
kové hřiště lze projít zhruba za 30 minut 
až za jednu hodinu.                                      (jv)

Kroměříž podpoří v roce 2019 sociální služby částkou 5,9 mili-
onu korun. Rozhodli o tom zastupitelé ještě před skončením 
předchozího volebního období. Peníze obdrží registrované 
sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb i příspěv-
ková organizace Sociální služby města Kroměříže. Částka je 
oproti letošnímu roku o půl milionu korun vyšší. Loni město 
registrovaným sociálním službám rozdělilo 2,2 milionu ko-
run, dalších 3,2 milionu korun dostaly Sociální služby města 
Kroměříže. V minulém roce zavedený dotační program po-
prvé zohlednil množství sociální práce, tedy počet výkonů, 
které sociální služby poskytly klientům s trvalým bydlištěm v 
Kroměříži. Dotace do 50 tisíc korun schvaluje městská rada, 
částky převyšující tuto sumu zastupitelé. 
Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ra-
dovana Klabala chce radnice změnou pravidel podporovat 
více organizace, které poskytují své služby klientům z Kro-
měříže, a současně je přimět k podávání žádostí o dotace i na 
jiná města a obce, odkud mají klienty svých služeb. Někteří 
poskytovatelé totiž až do roku 2017 dostávali od města vyso-
ké dotace i tehdy, když klienti z Kroměříže tvořili v celkovém 
počtu jejich klientů menšinu.                                                         (jv)

Kroměřížané si mohou na Erbenově nábřeží 
zahrát discgolf

Město v příštím roce rozdělí 
sociálním službám 

celkem 5,9 milionu korun

Foto: M. Žíla

Foto: archiv
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V prvním říjnovém týdnu se v Domě kultury v Kroměříži usku-
tečnila Inspirativní konference pro seniory. Jejím pořadatelem 
byly Sociální služby města Kroměříže. Konference se zúčast-
nilo přes tři sta návštěvníků v  seniorském věku z  Kroměříže a 
okolí. Ti dostali možnost osvojit si zásady první pomoci, které 
předvedli studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, ne-
chat si změřit některé důležité zdravotní parametry, jako třeba 
tlak, tep a jiné, o což se postarali studenti Střední zdravotnické 
školy Kroměříž, a také se seznámit s  metodami tréninku pa-
měti. Účastníci konference se dozvěděli také řadu důležitých 
informací z  oblasti využívání různých forem sociálních služeb 
v rámci ORP Kroměříž a všichni obdrželi malý dárek. O příjem-
ně strávené chvíle při kulturním programu se postarali klien-
ti z  Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka 
s  představením Ledové království a hudebníci DUA YAMAHA.                                   

(SSKM) 

Senioři se pobavili i získali 
cenné informace

Elektronika vyrobená 
v Kroměříži pomáhá 
lidem poznávat 
vesmír
Nenápadný dům v Kojetínské ulici 
v  Kroměříži ukrývá pracoviště, jež 
se dá bez přehánění nazvat v rámci 
České republiky unikátním. Vzniká 
zde totiž elektronika, která pomá-
há lidem poznávat vesmír. „Není 
to sériová výroba. Z technického i 
manažerského hlediska se jedná o 
velmi složité projekty, které trvají 
přibližně od jednoho roku do čtyř 
let,“ uvedl Marek Šimčák, ředitel 
divize CSRC se specializací na kos-
mický program buchlovické spo-
lečnosti BD SENSORS.
Pod jejími křídly pracují kroměřížští 
odborníci od prosince loňského 
roku, kdy BD Sensors fúzovala se 
společností CSRC (Czech Space Re-
search Centre). Kosmický program 
má ale ve městě tradici už od 90. 
let 20. století, kdy začínal pod spo-
lečností Šimčák Elektromontáže. 
Marka Šimčáka kosmický program 
zaujal již při studiích na Vysokém 
učení technickém v Brně. Podařilo 
se mu postupně vybudovat pra-

coviště, které si získalo respekt i u 
odborníků v zahraničí.
„Vyrobit elektronický výrobek umí 
téměř každý, ale vyrobit ho tak, 
aby fungoval i v  kosmickém pro-
storu, je výrazně složitější. Musí 
totiž překonat obrovské přetížení 
při startu rakety, odolat extrémním 
teplotním rozdílům a v neposlední 
řadě být odolný vůči agresivnímu 
radiačnímu kosmickému záření,“ 
popsal Šimčák. V Kroměříži vyvíje-
jí a vyrábějí především elektrické 
zdroje napětí, elektronické řídící 
jednotky a také speciální testovací 
přístroje, které umožňují tento tzv. 
„Flight Hardware“ před odletem do 
kosmu funkčně otestovat.
Práce na vývoji i výrobě vyžaduje 
velkou odbornost i trpělivost. „Je 
tam velká míra rizika, že se ob-
jeví menší či větší problém. I ve 
vysokém stádiu rozpracovanosti 
se můžete dostat do slepé uličky. 
Když se udělá někde chybka, může 
být velmi složité vrátit se zpět a jít 
jinou cestou. Někdy to může zna-
menat i obrovské ztráty. A je třeba 
si uvědomit, že i kosmický program 
je byznys, kdy se každá firma musí 
snažit, aby příjmy převyšovaly vý-
daje,“ doplnil Šimčák. Náklady na 
jednotlivé projekty se podle něj 
pohybují od desítek tisíc až po ně-
kolik milionů eur.
Fúze se společností BD SENSORS 

kroměřížské pracoviště posunula 
dopředu. „Díky vstupu kapitálově 
silného partnera se můžeme více 
soustředit na odbornou práci,“ tě-
šilo Šimčáka. Nyní s kolegy finišuje 
na výrobě elektronického modulu 
pro misi Solar Orbiter, jejímž úko-
lem je měření a pozorování oblastí 
v  bezprostřední blízkosti Slunce. 
Podílí se i na kosmické misi JUICE 
na prozkoumání okolí planety Ju-
piter a vyvíjejí zařízení BOSC pro 
ukládání elektrické energie v  tzv. 
superkapacitorových bankách pro 
využití v satelitech a družicích.
„Připravujeme také koncept pro 
firemní kosmickou misi BDSAT, kdy 
chceme vyslat do vesmíru vlastní 
mini družici, takzvaný Cubesat o 
rozměrech 10 x 10 x 10 centimet-
rů s vlastním experimentem. Jeho 
cílem bude prověřit a prokázat 
správnou funkčnost v BD SENSORS 
vyráběných tlakových senzorů 
v kosmickém prostoru. Pokud se to 

podaří, budeme první firmou v Ev-
ropě dodávající tlakové senzory 
pro komerční kosmický trh. Nyní 
se tyto senzory dodávají převáž-
ně z Ameriky,“ přiblížil další plány 
společnosti Marek Šimčák.
V  Kroměříži momentálně na kos-
mickém programu pracují asi dvě 
desítky lidí, a to včetně spolupra-
cujících expertů ze zahraničí, na-
příklad z Itálie a Francie. „Získat u 
nás kvalifikované zaměstnance se 
zkušenostmi v  kosmickém prů-
myslu je velmi složité. Bohužel, 
náš vzdělávací systém středních 
a vysokých škol kvalifikované pra-
covníky v  tomto vysoce perspek-
tivním průmyslovém oboru ani 
ve třetím tisíciletí prakticky nevy-
chovává, musíme si je školit sami 
na vlastní náklady. Pro kosmický 
průmysl navíc kromě znalostí 
musíte mít často i talent, který 
však koupit nelze“ uzavřel Šimčák.                                     
                                                                  (jv)

PŘEDSTAVUJEME ČLENY 
GRÉMIA PODNIKATELŮ

Asistenti prevence kriminality si vyměnili 
zkušenosti s kolegy z Jeseníka

Asistenti prevence kriminality kromě-
řížské městské policie se setkali s kolegy 
z jedenáctitisícového města Jeseník ze 
sousedního Olomouckého kraje a vy-
měnili si cenné zkušenosti. „Za určitou 
zajímavost lze považovat fakt, že asis-
tentů je v Jeseníku více než v Kroměříži, 
která má více než dvojnásobně vyšší 
počet obyvatel,“ uvedl ředitel kroměříž-
ské městské policie Libor Kubiš. 
Obě města mají svá specifika. Kromě-
říž je pověstná památkami UNESCO i 
psychiatrickou nemocnicí, Jeseník zase 
Priessnitzovými léčebnými lázněmi. „V 
obou lokalitách se tak během turistické 
sezony pohybuje velké množství cizin-
ců. Setkání bylo i díky tomu pro obě 

strany podnětné,“ doplnil Kubiš. Pomoc 
turistům je nedílná součást práce asis-
tentů prevence kriminality. Ptají se jich 
například na parkování, nejbližší ban-
komat či na cestu k turistickým atrak-
cím. Asistenti prevence kriminality v 
Kroměříži také hlídají přechody pro 
chodce, chodí kolem škol a školek i do 
Podzámecké zahrady, Bezručova par-
ku či po Erbenově nábřeží. Monitorují 
dětská hřiště, zapojují se do výchovy 
školáků na dětském dopravním hřišti 
a pomáhají předcházet konfliktům na 
úřadu práce. Lidé asistentům také hlásí 
třeba poškozené lavičky, zničené do-
pravní značky a povalené popelnice. 

(jv)

Foto: J. VondrášekFoto: SSKM
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Osudy biskupa Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna líčí nový vý-
pravný dokumentární film nazva-
ný Barokní velmož, který po dva 
uplynulé roky vznikal v koprodukci 
České televize a společnosti Video 
Theo. Dokument, který se z  velké 
části natáčel přímo v  Kroměříži, 
seznamuje diváky s osudy výji-
mečného muže, který svou třicet 
let trvající usilovnou prací  výrazně 
proměnil podobu barokní Moravy, 
ale z titulu svého postavení byl i vý-
znamnou postavou čarodějnických 
procesů druhé poloviny 17. století. 

Režie i scénář jsou dílem režiséra 
Theodora Mojžíše, který do hlavní 

role obsadil herce Jaroslava Plesla. 
Vznik filmu finančně podpořila i 
kroměřížská radnice a právě zdejší 
občané mají příležitost jako jedni 
z  prvních dokument vidět v  kině 
Nadsklepí. Kroměřížská premiéra 
se uskuteční v pondělí  od 17 hodin 
a po ní bude následovat beseda 
s  režisérem Mojžíšem. Vedle pou-
tavého líčení osudů obnovitele na-
šeho města diváci uvidí i překrásné 
záběry Kroměříže a také členy sku-
piny historického šermu Biskupští 
manové, kteří si v  dokumentu za-
hráli.                                                      (pz)

Dokument o Lichtensteinovi bude mít 
v Kroměříži premiéru

Pět ocenění 
pro kroměřížské 

loutkáře
Jednou z  prvních akcí, kterou 
hostil zrekonstruovaný Starý 
pivovar po svém otevření, byla 
oslava 50. výročí znovuobno-
vení činnosti Říše loutek Kro-
měříž. Kroměřížští loutkáři kon-
cem září nejenomže odehráli 
premiéru pohádky Perníkovka 
a pozvali na Výstavu rodinných 
divadel, která se konala v Domě 
kultury v  Kroměříži, ale přede-
vším zavzpomínali na své za-
čátky a někteří členové spolku 
převzali významná ocenění. 
Kroměřížští radní a poté i zastu-
pitelé rozhodli o udělení bron-
zového kroměřížského tolaru 
hned pěti osobnostem, které se 
svou prací zapsaly do historie 
místního loutkového divadla.  
Medaile dostali: Petr Pálka, 
zakladatel a vedoucí souboru 
Říše loutek Kroměříž, režisér 
a výtvarník, jehož práce byla 
odměněna mnoha cenami na 
nejrůznějších loutkářských pře-
hlídkách, Anna Michajlovičová, 
výtvarnice, která se podílela na 
tvorbě scény, loutek, kostýmů 
i propagačních materiálů a 
byla i vedoucí souboru, Růžena 
Rozsypálková, jež coby členka 
divadla zajišťovala technické 
zázemí a zároveň pracovala 
s  dětským loutkářským sou-
borem, Magdaléna Ratůzná, 
herečka a dlouholetá členka 
souboru zajišťující chod a pro-
voz divadla a Marie Baierová, 
herečka, loutkoherečka, kos-
tymérka a švadlena oceňova-
ná za hereckou práci s  dětmi.                                          
                                                        (šak)

Jablka a podzim patří k sobě… 
Jablečný den přilákal na podzimní plody 
zahrad, zahrádek a sadů a produkty z nich 
na Velké náměstí nespočet návštěvníků. 
Přispělo k  tomu kouzelné podzimní slun-
ce i zajímavý program, jehož součástí byla 
možnost ochutnat nejrůznější výrobky 
z  jablek, mošty, štrůdly nebo třeba získat 
cenné rady o pěstování, názvu či původu 
jablek a hrušek. Prodejní stánky ve středu 
Velkého náměstí doplnila stylová výzdo-
ba, které vévodily podzimní barvy a která 
- stejně jako vloni - proměnila kašnu téměř 
k nepoznání.

Letošní Den uniformovaných 
sborů, konaný v  prvním říjnovém 
víkendu, byl v  mnoha ohledech 
výjimečný. Poprvé se přesunul 
z  Hanáckého náměstí na kromě-
řížské letiště a téměř neomezený 
prostor mu dodal mimořádnou at-
mosféru a možnost zapojit do pro-

gramu – byť pasivně – mnohem 
více diváků a návštěvníků. Promě-
nil se v multizážitkovou show, kte-
rou mohli zájemci sledovat nejen 
na samotné ploše letiště a okolních 
pozemcích, ale také na modré ob-
loze, kde se odehrávaly rekonstruk-
ce skutečným bitev či odvážné 

přelety. A kromě dalšího ročníku 
pravidelně konané akce byl letos 
Den uniformovaných sborů také 
připomínkou 100. výročí vzniku 
samostatného Československa a 
dalších „osmičkových“ výročí, která 
se velmi často pojí s ozbrojenými a 
uniformovanými složkami.         (šak)

Letiště dodalo Dnu uniformovaných sborů  
nový rozměr

Foto: J. Kopáč

Foto: J. Soporský

Foto: Z. Slavíková
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baterky. Uvidí, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě 
orientují, jaký vliv má na jejich život člověk, který 
už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistí, co je to 
světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i li-
dem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu nebo louky bu-
dou nainstalovány desítky dermoplastických prepa-
rátů hlodavců, ptáků i větších zvířat (liška obecná, rys 
ostrovid, srnec obecný či prase divoké).
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 10. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
VELKÁ BÍTEŠ
Krajská liga mužů v hokeji. V 10. kole soutěže přijede 
do Kroměříže výborný celek, co se už v září dostal na 
první příčky tabulky. Domácí zápasy Hanáků s Velkou 
Bíteší bývají vyrovnané. Loni jsme vyhráli na nájezdy, 
předtím v řádné době – jen v roce 2015 to nevyšlo.
Zimní stadion

so 17. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – DYNAMITERS 
BLANSKO HK
Krajská liga mužů v  hokeji. Blansko je protivník 
„hratelný“, dlouhá léta se proti němu Kroměříži 
daří. Doma navíc dává Blansku dost branek. Nesmí 
je podcenit, to by byl zbytečný luxus. Kdo hraje 
profesorsky – skončí jako učedník.
Zimní stadion

Plavání veřejnosti listopadu 
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
(svátek 17. 11. připadá na sobotu – plave se jako v sobotu)

Bruslení veřejnosti v listopadu
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Daniel Burian, (mobil) 777 411 918,
(email) zs@szmk.cz
www.szmk.cz

KINO NADSKLEPÍ

čt 1. 11.
19.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

pá 2. 11.
17.30 I ZLATÝ PODRAZ, premiéra
20.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

so 3. 11.
17.30 I LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D dab.,
premiéra, bijásek
20.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

ne 4. 11.
17.30 I LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 2D dab.,
premiéra, bijásek
20.00 I ZLATÝ PODRAZ, premiéra

po 5. 11.
19.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

st 7. 11.
15.00 I S LÁSKOU VINCENT, Kino odpo
17.30 I ZLATÝ PODRAZ, premiéra
20.00 I ...A DĚLO BYLO JEŠTĚ ŽHAVÉ, artkino

čt 8. 11.
19.00 I DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, premiéra

pá 9. 11.
17.30 I DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, premiéra
20.00 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra

so 10. 11.
17.30 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra

20.00 I DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, premiéra

ne 11. 11.
14.30 I GRINCH 3D dab., bijásek, premiéra
17.30 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra
20.00 I PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, přidáváme

po 12. 11.
19.00 I NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, premiéra

st 14. 11.
17.30 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra
20.00 I NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, premiéra

čt 15. 11.
0.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D tit., půlnoční premiéra
19.00 I ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI 
SIMONY KLÍMOVÉ, zábavný pořad

pá 16. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

so 17. 11.
14.30 I GRINCH 2D dab., bijásek, premiéra
17.00 I TOMAN, přidáváme
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 3D dab., premiéra

ne 18. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

po 19. 11.
17.00 I BAROKNÍ VELMOŽ, premiéra s besedou

st 21. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D tit., premiéra
20.00 I ONI A SILVIO, artkino

čt 22. 11.
Rozsvícení vánočního stromu | 29. 11.

Hana a Petr Ulrychovi a skupina Javory | 25. 11.

Barokní velmož | 19. 11.

Svatomartinské hodování | 11. 11.

GRINCH
USA 2018, 86 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší 
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by 
nejraději zrušil. A ve filmu, který natočili Padouši, co 
mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
CZE 2018, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou 
nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová 
nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový 
stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Jak si poradí 
s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí 
pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí 
Betlém a oslaví Silvestra.

PREMIÉRA S BESEDOU 
BAROKNÍ VELMOŽ 
CZE 2018, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Barokní velmož - kroměřížská premiéra doku-
mentárního filmu o biskupu Karlu II. z Lichtenstei-
nu-Castelkorna natočená z velké části v Kroměříži. 
Po projekci beseda s režisérem Theodorem Mojží-
šem.

PREMIÉRA
BOHEMIAN RHAPSODY
UK/USA 2018, 134 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich mu-
zika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje 
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou 
jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny 
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

ZLATÝ PODRAZ
CZE 2018, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Film vypráví o osudové lásce mladého právníka a 
sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle 
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném 
Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michell 
je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z 
vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, kte-

19.00 I CREED II, premiéra

pá 23. 11.
17.00 I CREED II, premiéra
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

so 24. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 3D dab., premiéra
20.00 I CREED II, premiéra

ne 25. 11.
14.30 I PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY, bijásek, 
premiéra
17.30 I ZRODILA SE HVĚZDA, přidáváme

po 26. 11.
19.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

st 28. 11.
15.00 I JSEM BOŽSKÁ, Kino odpo
17.30 I VENOM 2D dab., přidáváme
20.00 I OTEVŘENÁ, artkino

čt 29. 11.
19.00 I ROBIN HOOD, premiéra

pá 30. 11.
17:30 I ROBIN HOOD, premiéra
20.00 I BALÓN, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
USA 2018, 100 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – 
takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá 
dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne 
její kmotříček Drosselmeyer (Morgan Freeman) o 
Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten 
v mžiku zmizí do záhadného a fantastického para-
lelního světa.

a připravuje vládu čistokrevných čarodějů nad 
všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit 
Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál (Jude Law) 
získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera 
(Eddie Redmayne), který souhlasí s tím, že pomůže, 
aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím 
vystavuje. 

CREED II
USA 2018, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem 
i sám se sebou. Snaží se ze všech sil, aby se věnoval 
svým nejbližším a zároveň nezanedbával přípravu 
na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný soupeř, 
jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v 
jeho rodině, a blížící se zápas bude proto nejen ná-
ročný, ale i velmi osobní. Spolu s Rockym (Sylvester 
Stallone) po svém boku se Adonis pokusí naplnit 
dávný odkaz a získat odpověď na otázku, za co se 
vyplatí bojovat. 

ROBIN HOOD
USA 2018, 117 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, 
se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým 
maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) 
povstal proti zkorumpované anglické vládě v 
moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých 
bojů, epické válečné choreografie i nadčasové ro-
mantiky.

BALÓN
DEU 2018, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing
Ostře střežená hranice mezi Západním a Vý-
chodním Německem se v 70. letech zdála být ne-
proniknutelnou. Přesto ve východní části jednot-
livci i celé rodiny hledali jakoukoliv skulinu vedoucí 
do svobodného světa. Neváhali riskovat a využívali 
každou příležitost, která nabízela aspoň naději. 
Třeba nepozorovaně přeletět hranici v balónu.

PŘIDÁVÁME
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
CZE 2018, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky 

rý kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci 
trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal 
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na 
mnoho let rozdělila železná opona.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
USA 2018, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní 
protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega 
Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí 
síti v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného 
bestselleru Davida Lagercrantze. Držitelka Zlatého 
Glóbu Claire Foy, hvězda seriálu The Crown, hraje 
svéráznou ochránkyni práv v režii Fede Alvareze, 
známého průlomovým thrillerem Smrt ve tmě z 
roku 2016. 

TEN, KDO TĚ MILOVAL
CZE 2018, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující 
manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. 
Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. 
Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným 
situacím, protože ho vede více jeho rodina, než 
členové policejního sboru.

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
USA 2018, 117 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se 
snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší 
přítelkyně Emily (Blake Lively) z jejich městečka. Do 
napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, 
odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, 
oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i Emilyin 
manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů 
Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá režisér Paul 
Feig.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY 
ZLOČINY
USA 2018, 134 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D 
i 3D, dabing i titulky
Mocný černokněžník Gellert Grindelwald (John-
ny Depp) začíná shromažďovat své stoupence 

pro Emu, Rudolf Havlík přichází s novou komedií s 
hvězdným hereckým obsazením Po čem muži tou-
ží. Scénář o věčném soupeření mužského a ženské-
ho světa napsal společně se spisovatelkou Radkou 
Třeštíkovou, která je jednou z nejprodávanějších 
domácích knižních autorek.

TOMAN
CZE/SVK 2018, 145 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné oso-
by Zdeňka Tomana (Jiří Macháček), šéfa naší za-
hraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj 
v poválečném Československu, bezskrupulózního 
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. 
Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A 
Toman peníze sehnat uměl. 

ZRODILA SE HVĚZDA
USA 2018, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Bradley Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jack-
sona Mainea, který objeví neznámou talentovanou 
zpěvačku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrhnou do 
vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k 
vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak 
ke slávě.

VENOM
USA 2018, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D, 
dabing 
Když do svého těla vstřebá investigativní novinář 
Eddie Brock (Tom Hardy) jeden z Drakeových ex-
perimentů – mimozemšťana Venoma – zničehonic 
zjišťuje, že disponuje novými superschopnostmi a 
má možnost dělat, cokoliv se mu zachce.

ARTKINO
...A DĚLO BYLO JEŠTĚ ŽHAVÉ
SRB/BIH 2014, 100 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Sarajevo 1994. Z okolních kopců dopadají na město 
denně desítky dělostřeleckých granátů vypálených 
silami bosenských Srbů. Jeden z nich zasáhne 
panelový dům a zabije rodiče malého srbského 
chlapce. Hoch utrpí šok a přestane mluvit. Když ho 

ve zdemolovaném bytě najde bosenská sousedka a 
začne se o něho starat, chlapec neustále utíká do 
svého zdevastovaného bytu.

ONI A SILVIO
ITA 2018, 150 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Paolo Sorrentino se vrací do českých kin s velko-
lepým provokativním komediálním dramatem. 
Herec Toni Servillo tentokrát ztvárňuje Silvia Ber-

hranice mezi snem a skutečností. 

KINO ODPO
S LÁSKOU VINCENT
UK/POL 2017, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Go-
ghovi byl natočen kombinací hraného filmu a 
animace originálních olejomaleb. Scénář vznikl na 
základě 800 van Goghových dopisů adresovaných 

lusconiho – notoricky známého miliardáře, skan-
dalistu, mediálního magnáta a dlouholetého před-
sedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým 
excentrickým způsobem života a zhýralými večírky.

OTEVŘENÁ
SRB 2016, 72 min, nepřístupné pro děti a mladistvé 
do 18 let, titulky
Sáru, samotářskou dívku žíjící s matkou v neutě-
šeném prostředí, trápí nevyřčená sexuální touha 
po její nejlepší kamarádce Alise. Když se konečně 
svěří, je jí odmítnuta. Se ztrátou přátelství dochází 
i ke zveřejnění Sářiny orientace. Náhlá samota a 
existenciální tíseň v ní vzbudí nejasné, ale stále 
děsivější představy a vize, u nichž se postupně stírá 

především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 
1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí 
do hrudníku a o dva dny později na následky tohoto 
zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy 
zcela objasněny.

JSEM BOŽSKÁ
USA 2018, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se 
sama cítí. V komedii Jsem božská hraje Amy Schu-
mer úplně obyčejnou holku „krev a mlíko“, která po 
ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako 
super kočku. A taky se podle toho začne chovat.



 

PŘEHLED AKCÍ

pá 2. 11. I 9.00
BESEDA: KINEZIOTAPE OD RÝMY 
AŽ PO VYMKNUTÝ KOTNÍK
Beseda o tejpování s  kineziotape terapeutkou 
Kristýnou Lajmarovou, která bude zaměřena na 
témata:  jak si vybrat kineziotape terapeuta, typy 
kineziotapů a jejich působení, jejich široké využití, 
kdy si můžu pomoci sám, kontraindikace. Zájem o 
účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 2. 11. I 17.00
KŘEST CD JAMTOUR 
Křest nového autorského CD skupiny Jamtour spo-
jený s koncertem.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 2. 11. I 19.00
LISTOPADOVÉ RO(C)KOVÁNÍ 
– POLYGON A DIVOUSY
Celovečerní koncert. Zábavová rockerská par-
ta Polygon schopná  zahrát téměř cokoliv, od 
punkrocku až po heavy metal, už hrála na festivalu 
Kromfest či DéKáčko Fest. Folk-rockeři Divousy sice 
mají na svém kontě divácké ceny na Portě, ale už 
mnohokrát dokázali, že umí řádně rockově přitvr-
dit a jsou tedy na Listopadovém ro(c)kování zcela 
oprávněně. Nyní tyto už více než tříletým hraním 
zocelené muzikantské party dostávají prostor před-
vést veškeré své umění naplno.   
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 4. 11. I 15.00 
J. DRDA, Z. BARTÁK, P. MARKOV: 
HRÁTKY S ČERTEM - POHÁDKOVÝ 
MUZIKÁL – TĚŠÍNSKÉ DIVADLO 
(ČESKÝ TĚŠÍN)
Pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem  se od premiéry 
30. prosince 1945 ve Stavovském divadle v režii Jiří-

ho Frejky stala nedílnou součástí programu mnoha 
českých divadel, byť v divácích asi nejvíce zůstává její 
filmová podoba od režiséra Josefa Macha s hereckými 
legendami typu Josefa Beka, Jaroslava Vojty, Františ-
ka Filipovského či Stanislava Neumanna a kouzelnou 
výpravou Josefa Lady. Těšínské divadlo se však roz-
hodlo přiblížit hru dnešnímu divákovi a tak požádalo 
autorskou dvojici textaře Petra Markova a skladatele 
Zdeňka Bartáka, aby vytvořili hudební komedii, sáze-
jící nejen na nápadité kostýmy a zkušené herecké vý-
kony, ale i chytlavé a vtipné songy. V režii Karola Suszka 
uvidíme Zdeňka Hrabala, Miroslava Čížka, Jaromíru 
Bretovou, Barboru Niedobovou a další herce.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 5. 11. – ne 11. 11.  
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR
Největší vědecký festival v České republice. Komplet-
ní program pro celou republiku a registrace na 
jednotlivé akce najdete na www.tydenvedy.cz.

Program Kroměříž:

út 6. 11. I 10.00 a čt 8. 11. I 15.00 
KRYT POD KNIHOVNOU
KROMĚŘÍŽSKA
Prohlídka pro zájemce u příležitosti Týdne vědy 
a techniky. Sraz zájemců u vchodu (ul. Kollárova).
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 6. 11. I 16.30 
CO LZE VYČÍST Z KOSTÍ
Přednáší RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD. 
z Archeologického ústavu Brno. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 8. 11. - pá 9. 11.  
PREZENTACE TECHNICKÝCH VÝ-
SLEDKŮ PRÁCE STUDENTŮ COPT 
KROMĚŘÍŽ
Přehlídka výrobků. U příležitosti Týdne vědy a techniky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 5. 11. I 9.00
WORKSHOP: TVOŘIVÉ PŘÍSTUPY 
PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ U DĚTÍ 
(ANEB JAK UDĚLAT Z PROBLÉMŮ 
PŘÍLEŽITOST K RŮSTU)
Série dvou workshopů zaměřených na tvořivé pří-
stupy při řešení problémů u dětí. Budete si povídat, 
jak rozumět problémovým situacím při výchově 
a jak na ně reagovat. Seznámíte se s několika 
postupy, které čerpají z podnětů a úvah zejména 
zahraničních dětských psychologů a terapeutů. 
Naučíte se, jak vést s dítětem užitečný dialog. Také 
si vyzkoušíte, jak převést problém v dovednost, kte-
rou dítě může trénovat a mnoho dalších užitečných 
rad. Provázet workshopy vás bude psycholog PhDr. 
Daniel Žákovský. Zájem o účast hlaste prosím na 
habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 7. 11. - čt 29. 11.
SENIORSKÝ PODZIM 2018
Pořádá Klub seniorů v Kroměříži.

ST 7. 11., 21. 11. a 28. 11. 
BABIČČIN A DĚDŮV SVĚT
Cyklus besed a přednášek.
Klub seniorů

ČT 15. 11. 
„DŮSTOJNĚ BYDLÍM – ŽIJU“
Seminář – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska.
Klub seniorů

PO 26. 11. / 15.00
„SENIOR BEZ NEHOD“
Edukativní přednáška. Stárnutí není nemoc, ale 
přirozený životní proces.
Klub Starý pivovar

ČT 29. 11. / 13.00
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Klub seniorů

ČT 29. 11. / 14.00
„KDE DOMOV MŮJ“
Vědomostní soutěž Klubu seniorů k 100. výročí 
vzniku republiky.
Společenská místnost v Klubu seniorů

st 7. 11. I 16.30 
L. CHERUBINI: MEDEA
Hudební akademie. Hudební ukázky z opery Medea 
v podání M. Callas.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 7. 11. I 17.00
POZDNÍ PODZIM
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 7. 11. I 18.00
J. VRCHLICKÝ: NOC NA KARLŠTEJNĚ 
– SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
S třetím představením cyklu Divadelní předplatné 
podzim 2018 se na scéně Divadelního sálu Domu 
kultury v Kroměříži představí výpravný muzikál 
Noc na Karlštejně, známý především ze svého fil-
mového zpracování s Vlastimilem Brodským, Janou 
Brejchovou, Karlem Högerem či Waldemarem Ma-
tuškou. Ze stejnojmenného filmu, pro nějž libreto 
napsal podle námětu Jaroslava Vrchlického Zdeněk 
Podskalský, vychází i divadelní adaptace Slezského 
divadla v Opavě, které samozřejmě ponechalo i pů-
vodní písně z autorské dílny Karel Svoboda (hudba) 
a Jiří Štaidl a Eduard Krečmar (texty písní).
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 8. 11. I 16.30
ČÍNA
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka. Možnosti a 
meze mezináboženského dialogu V. ČÍNA 1 - Zákla-
dy čínského myšlení, konfucianismus.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 8. 11. I 17.00
ZAHRADY VYBRANÝCH MORAV-

SKÝCH BAROKNÍCH KLÁŠTERŮ
Přednáška z cyklu Zahraní kultura v souvislostech. 
Klášterní zahrady představují specifický segment 
památek zahradního umění. Na jedné straně slou-
žily především hospodářským potřebám příslušné 
řeholní komunity, na druhé straně měly umožňovat 
kontemplaci a duchovní rozjímání. V baroku pak v 
některých z nich byly v členitém terénu provedeny 
pozoruhodné stavby včetně vodotrysků a kaskád. 
Přednášející: Ing. Igor Kyselka, CSc., působí v oboru 
krajinářské architektury.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 9. 11. I 15.30
WORKSHOP: JAK ŽÍT ZDRAVĚ, 
EKOLOGICKY A EKONOMICKY – 
NETOXICKÁ DOMÁCNOST
Eko workshop pro každého na téma netoxická 
domácnost a home made výrobky v domácnosti. 
Věnovat  se bude netoxické domácnosti a jak si 
ledasco vyrobit svépomocně. Budete sdílet zku-
šenosti, jak lze v domácnosti fungovat bez „těžké“ 
chemie. Seznámíte se s autorkou knih „Děláme si 
to doma sami“ Alenou Thomas. Budete si povídat 
o tom, co si lze v domácnosti vyrobit svépomocně 
a s  Alenou Thomas si vyrobíte svou vlastní zubní 
pastu. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 9. 11. I 16.00
SWING U AMADEA
S  J+J Bandem si můžete připomenout hudbu první 
republiky a   dobu tradičního swingu 30. a 40. let 
minulého století.
Cukrárna Amadeus

pá 9. 11. I 20.00
KONCERT KAPELY PUMPA
Koncert rockové kapely Pumpa v Klubu Stará Masna.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 10. 11. I 9.00
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU

Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami 
života. Témata přednášek určují návštěvníci sami, 
a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi roz-
manitých oblastí života. Přednáší Tomáš Pfeiffer, 
který je připraven se s Vámi podělit o poznání a ces-
tu života, kterou přijal jako žák tvůrce biotroniky a 
přinašeče, pana Josefa Zezulky. Na závěr přednášek 
proběhne biotronický duchovní obřad.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 10. 11. I 9.00 - 12.00 
a 13.00 - 16.00 
SKLENĚNÁ SNĚŽÍTKA A SVÍCNY
Tradiční tvořivá dílna.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 10. 11. I 19.00
PLES TANEČNÍKŮ
Ples k 25. výročí založení TK Gradace. Můžete se tě-
šit na vystoupení tanečních mistrů všech věkových 
kategorií ať už ve standardních tancích nebo latin-
skoamerických za doprovodu tanečního orchestru. 
Rezervace vstupenek na tel. 606 260 817.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 11. 11. I 10.00  
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ 2018
Oblíbené Svatomartinské hodování. V jeho rámci 
proběhne i tradiční Svatomartinský jarmark, je-
hož součástí bude slavnostní otevření první lahve 
„mladého“ svatomartinského vína v čase 11.11 
starostou města Kroměříže. Přichystány budou za-
bijačkové speciality, svatomartinská husa, bohatý 
výběr vín, dětské atrakce, cimbálová muzika. 
18.00 Příjezd sv. Martina do Kroměříže. Zahájení 
svatomartinského průvodu z Hanáckého na Velké 
náměstí. Děti si mohou do průvodu přinést s sebou 
lampiónky.
18.20 – 19.00 Velké náměstí - pokračování 
programu pro rodiny s dětmi.
Velké náměstí – Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

MEDAILÉRSTVÍ
Přednáška MUDr. Aleše Hurdálka z České numisma-
tické společnosti, pobočka Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 14. 11. I 17.00
PUTOVÁNÍ JIŽNÍ AMERIKOU
Video p. Jaroš. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 14. 11. I 19.00 
CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Přednáška PhDr. Jitky Jonové, ThD.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.agkm.cz

čt 15. 11. I 16.30 
DEN POEZIE
Setkání regionálních básníků.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 15. 11. I 19.00
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
– S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
Ve večeru plném písniček Simony Klímové, vypráví 
známý český režisér Zdeněk Troška nejen o filmech 
(které všichni známe), ale i o jídle a pochutinách, 
žrádle a dobrotách ve všech podobách, zároveň i o 
sportu, hubnutí a dietách, vlastně téma, které ani 
k jednomu z vystupujících nejde, také zde uslyšíte 
útržky z bujarého mládí. Vtip, humor a nadsázka je 
motto celého večera.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

so 17. 11. I 19.00
EVENT JAZZ TRIO 
Koncert k pátému výročí založení kapely. 
Klub Starý pivovar
www.event-jazz.cz

ne 18. 11. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA

Nakoupíte vše potřebné pro vaše domácí zvířata. 
K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 18. 11. I 15.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
– LESNÍ KRÁLOVSTVÍ
Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší 
zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém 
programu si zazpívají její nejznámější dětské hity 
a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník To-
ník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu 
dalších, podle tematického zaměření pořadu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 19. 11. I 9.00
BESEDA: VŠE CO VÍTE I NEVÍTE 
O KOJENÍ
Beseda s porodní asistentkou na téma kojení. Bude-
me besedovat o tom, jak na přirozené kojení, jaké 
jsou vrozené reflexy a předpoklady dítěte pro kojení, 
probereme mýty a nepravdy o kojení. Provázet be-
sedou vás bude porodní asistentka Bc. et Bc. Eliška 
Bakajová. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 19. 11. I 15.00 
PŘEDNÁŠKA: KYBERŠIKANA 
A NEBEZPEČÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Přednáška s Policií ČR na téma moderní doby - 
Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí. Seznámíte 
se s možným nebezpečím sociálních sítí (vykrádání 
profilů, zveřejňování nežádoucího obsahu, fotografií 
apod.). Dozvíte se jak problémům předcházet a jak se 
v případě problému účinně bránit. Provázet vás bude 
nprap. Ing. Barbora Balášová, preventistka Policie ČR 
společně s por. PhDr. Ivetou Gábovou a por. Bc. Marce-
lem Hortem. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 19. 11. I 17.00
BAROKNÍ VELMOŽ 
Kroměřížská premiéra dokumentárního filmu o 
biskupu Karlu II. z Lichtensteinu-Castelkorna na-
točená z velké části v Kroměříži. Po projekci beseda 
s režisérem Theodorem Mojžíšem.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 21. 11. I 16.30 
ZDRAVÍ SKRYTÉ V POTRAVINÁCH
Přednáší doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. Ve svém vědeckém 
světě se zaměřuje především na bioaktivní látky v 
netradičních druzích ovoce, jedlých květech a hou-
bách. Jako pedagog předává studentům znalosti o 
moderních trendech v gastronomických technologiích. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 21. 11. I 17.00
ZIMNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 21. 11. I 19.00
LADISLAV ZIBURA – UŽ NIKDY 
PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát 
vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. 
Očekává nenáročný výlet, situace se mu však brzy vy-
mkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna otráví alko-
holem, zabloudí na minové pole nebo zachraňuje život 
štěňátek, vším ale proplouvá s neobyčejnou lehkostí. 
Příběh jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je 
svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobo-
dy, u kterého se budete smát od začátku až do konce. 
Nečekejte popisy historie nebo památek. Cestovatelská 
projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských pří-
běhů a lidové moudrosti.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 22. 11. I 15.00 
ZAPOMENUTÉ OSUDY.
AKADEMIE III. VĚKU
Přednáška M. Bittnerové.

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 22. 11. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: HLAVA V HLAVĚ
Povídání o populárně naučné knize Davida Böhma. 
Určeno pro 3-5 leté děti a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 22. 11. I 19.00
DOMEČEK ZA HRANICÍ 
SLUŠNOSTI 
Každá doba má své pro a proti, každá doba si je v 
něčem podobná a nikdy nebude ideální - za co se 
tedy vyplatí bojovat? Divadelní předplatné Diva-
delního spolku Kroměříž. Předprodej vstupenek v 
Turistickém informačním centru v síti Ticketportal.
Klub Starý pivovar
wwww.divadlokm.cz

pá 23. 11. I 19.00
10 LET SWINGU S J+J BANDEM 
ANEB V RYTMU SWINGU BUŠÍ 
SRDCE MÉ...
Vzpomínkový koncert ke 100. výročí naší republiky 
na dobu, kdy králem byl swing. Večer s tradičním 
swingem a se vzpomínkou na velikány této hudby 
- Bennyho Goodmena, Luise Armstronga, Franka 
Sinatru, Glenna Millera, R. A. Dvorského, Karla 
Vlacha, Gustava Broma, Jaroslava Ježka i Ondřeje 
Havelku. Dobové oblečení vítáno, ale není pod-
mínkou. Vstupné dobrovolné. Rezervace na adrese 
skisport@skisport.cz, nebo na tel. 602 552 300.
Klub Starý pivovar
ww.divadlokm.cz

ne 25. 11. I 15.00 
KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ
POHÁDKY 
Nedělní pohádka pro děti. Dětské divadelní před-
platné pro rok 2018/2019. Předprodej vstupenek 
v Turistickém informačním centru Kroměříž v síti 
Ticketportal.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 25. 11. I 19.00 
HANA A PETR ULRYCHOVI A SKU-
PINA JAVORY – FOLKOVÉ VÁNOCE 
(1. ADVENTNÍ KONCERT)
Letošní cyklus čtyř svátečních adventních koncertů 
zahájí  legenda folku a také folkloru - Hana a Petr 
Ulrychovi a jejich kapela Javory. Na 1. adventním 
koncertu vystoupí kapela ve složení, které se ne-
mění už několi let - Petr Ulrych - kytara, zpěv, Hana 
Ulrychová - zpěv, Dalibor Štrunc - cimbál, zpěv, 
Kateřina Štruncová - housle, zpěv, zobcová flétna, 
Martin Adamus - baskytara, zpěv.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 26. 11. – st 28. 11. I 
9.00 - 18.00 
ADVENTNÍ JARMARK
Prodejní jarmark výrobků klientů Sociálních služeb 
města Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 26. 11. I 9.00
BESEDA: CUKRY, TUKY, BÍLKOVINY
Beseda na téma zdravá strava. Témata: co je vlastně 
správně ve výživě, jaké jsou nové poznatky o vlivu 
cukru na organismus a na vznik civilizačních nemo-
cí, zda se dá omezit cukr ve stravě, zda jeho omezení 
přinese nějaký zdravotní benefit, zda se zvyšuje po-
čet obézních dětí a proč a jakou roli hrají při tomto 
trendu rodiče, prarodiče, škola, děti samy? Provázet 
besedou vás bude Zdenka Vyležíková.
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klu-
bickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 26. 11. I 17.00 
JAK SE NÁM VAŘÍ Z „MADE IN EU“ 
POTRAVIN?
Zdravé stravování, ekologické zemědělství, 
plýtvání potravinami, dvojí kvalita potravin. Jak 
může tuto problematiku podpořit evropská legisla-
tiva? Veřejná debata, které se zúčastní Margit 
Slimáková, přední česká dietoložka, bloggerka a 

propagátorka zdravé výživy, Michaela Šojdrová, 
poslankyně Evropského parlamentu a další hosté.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 26. 11. I 19.30
BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY
Nao Higano a Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno spolku Korálky. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

út 27. 11. I 16.00 
HISTORIE TRANSFUZE
Přednáška prim. Transfuzního oddělení FN Olo-
mouc MUDr. Dany Galuszkové, PhD., MBA.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 28. 11. I 16.00
NOVOROČENKY A DROBNÉ
VÝTVARNÉ DÁRKY
Prodej autorských novoročenek výtvarníků sdru-
žených ve SPVUK.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 28. 11. I 16.30  
TEREZA RICHTER
– AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorské čtení a křest knih Freya I. a II. regionální 
autorky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 28. 11. I 17.00
KČT V SÚLOVSKÝCH SKALÁCH
Video p. Šmídová. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 28. 11. I 18.00
RAY COONEY: 1 + 2 = 6
– SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
Spojení dvou komedií známého autora, které na 
sebe volně navazují. Hlavním představitelem hry 
je obyčejný muž s obyčejným povoláním taxi-

káře, zato však s poněkud kuriózním pohledem 
na partnerství. Bláznivý kolotoč nedorozumění a 
infarktových situací se neroztáčí již jen na půdorysu 
manželského trojúhelníku, ale do hry se vloží také 
děti a internet.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 29. 11. – ne 9. 12.  
ADVENT S DOMEM KULTURY
ČT 29. 11. – Rozsvícení vánočního stromu 
14.30 – Hlídali jsme ježíška – pásmo krátkých pohádek
16.00 – Příjezd Mikuláše s čerty
16.30 – Rozsvícení vánočního stromku
16.35 – Pavel Novák + kapela
18.00 – Ohňová show 
PÁ 30. 11. 
15.00 – Krteček a myška – pohádka
16.30 – Lucie Redlová - koncert 
18.00 – Největší showman – film
SO 1. 12. 
10.00 – Kašpárek a Kalupinka – pohádka
16.00 – Z HECU – koncert
18.00 – Sněhová královna – film
NE 2. 12. 
15.00 – 3 Barvy
16.30 – KOFE@VLNA – koncert
Velké náměstí – Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 30. 11. I 12.00 - 17.00  
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Předvánoční program pro děti. Součástí odpoledne 
bude i výstava knih s vánoční a zimní tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 30. 11. I 14.00  
MIKULÁŠ V ZUŠ
Mikulášská nadílka žáků a učitelů z oboru hudebního, 
výtvarného, tanečního a literárně dramatického.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

pá 30. 11. I 19.00
PŘEDVÁNOČNÍ PODÍVANÁ 

Krásné šperky, halenky, oblečení a šaty doplněné 
hudbou v předvánoční nabídce.
Klub Starý pivovar
wwww.divadlokm.cz

so 1. 12. I 9.00 - 17.00 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA FLORIA 
VÁNOCE 2018
Sváteční atmosféru navodí vánoční koncerty, diva-
delní představení, ohnivá show hrůzostrašných 
čertů, či výstava jedičných betlémů. 
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 1. 12. I 16.00 - 17.30
TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ
PODZÁMECKOU ZAHRADOU
ZA MIKULÁŠEM
Večerní procházka tajemnou Podzámeckou zahra-
dou. Pořádá MC Klubíčko, vstup do Podzámecké 
zahrady je pouze z Vejvanovského ulice.
Podzámecká zahrada
www.klubickokm.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

čt 1. 11. - pá 30. 11. 
KLUB DÁRCŮ KRVE KROMĚŘÍŽSKA
Výstava mapující 25 let činnosti spolku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 2.11. - pá 30. 11.  
JSEM...
Výstava tvorby kroměřížské výtvarnice Aleny Vito-
chové. Vernisáž výstavy se koná 2. 11. v 17.00 hodin. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 7.11. I 17.00 
KYTICE PRO JIŘINU 
Výstava obrazů výtvarnice Jiřiny Máchalové k pří-
ležitosti jejích nedožitých 70. narozenin. Vernisáž 
výstavy bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hodin 

v Pravé klubovně.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do po 19. 11. 
KROMĚŘÍŽSKO A VZNIK
ČESKOSLOVENSKA 1918-2018
Výstava pořádaná Státním okresním archivem 
Kroměříž při příležitosti 100. let od vyhlášení 
samostatného československého státu. Výstava 
informuje o událostech spojených se vznikem 
Československa, vyhlášení nového státu a reakcích 
obyvatelstva bývalých soudních okresů Kroměříž, 
Zdounky, Holešov a Bystřice pod Hostýnem, při-
čemž je zvláštní pozornost věnována městu Kromě-
říž a osobnosti T. G. Masaryka. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout nejen textové panely s řadou obrázků 
a fotografií, ale také vystavené dobové dokumenty. 
Radnice Kroměříž, foyer
www.mza.cz

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

do ne 6. 1. 2019 
VÁNOČNÍ KOUZLO
STARÝCH ČASŮ
Výstava starých vánočních ozdob a betlémů v aranžmá 
parádních a obývacích pokojů v průřezu 20. století.
Muzeum Kroměřížska, Galerie 
v podloubí
www.muzeum- km.cz

do ne 3. 2. 2019 
VLÁDCI NOCI
Výstava s programem pro školy. Nová výstava 
poodhalí tajemství světa živočichů, jejichž aktivita 
začíná za soumraku a vrcholí v noci. V zatemnělých 
prostorách, napodobujících přirozené prostředí těch-
to zvířat se návštěvník bude pohybovat jen za svitu 

ne 11. 11. I 19.00
PETER LIPA 
Koncert známého slovenského jazzmana.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

po 12. 11. I 9.00 
KOMUNITNÍ AKTIVITA:
RODINNÉ KRUHY 
Společná aktivita pro rodiče s dětmi na téma: Hrátky 
se zvyky a svátky - podzim, zima. Jaké zvyky, jaké 
tradice dodržujete ve vaší rodině? Přijďte se podělit o 
to, jak slavíte svátky podzimu a zimy. Vzít můžete fo-
tografie vašich zvyků, třebas i fotky z vašeho dětství. 
Čeká vás dvouhodinovka plná povídání, příjemných 
aktivit, společnosti ostatních žen. Přinesete-li dobro-
tu ke kávě, budeme rádi. Děti vítány. Kruhy jsou pod 
vedením oblíbené lektorky Bc. Janči Němcové, DiS. 
a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Zájem 
o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 13. 11. I 16.00 
CESTUJEME S KLUBEM
Přednáška Jiřího Tomana o cestách KDK.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 14. 11. I 17.00
DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZ-
SKA OD RENESANCE PO SECESI
Přednáška   RNDr. Ivana Mrázka. Na Moravě a ve 
Slezsku se i přes nepřízeň osudu dochovaly vzácné 
uměleckořemeslné předměty zařící nádherou 
drahých kamenů. V muzeích, galeriích, zámcích, 
hradech, kostelích a klášterech můžeme obdivovat 
sošky, nádoby, zbraně, kalichy, relikviáře, monste-
rance, mozaiky, roucha, nábytek a šperky vytvo-
řené z drahých kamenů. Významné drahokamové 
artefakty najdeme i v Kroměříži.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

st 14. 11. I 16.30 
150 LET KROMĚŘÍŽSKÉHO



 

PŘEHLED AKCÍ

pá 2. 11. I 9.00
BESEDA: KINEZIOTAPE OD RÝMY 
AŽ PO VYMKNUTÝ KOTNÍK
Beseda o tejpování s  kineziotape terapeutkou 
Kristýnou Lajmarovou, která bude zaměřena na 
témata:  jak si vybrat kineziotape terapeuta, typy 
kineziotapů a jejich působení, jejich široké využití, 
kdy si můžu pomoci sám, kontraindikace. Zájem o 
účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 2. 11. I 17.00
KŘEST CD JAMTOUR 
Křest nového autorského CD skupiny Jamtour spo-
jený s koncertem.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 2. 11. I 19.00
LISTOPADOVÉ RO(C)KOVÁNÍ 
– POLYGON A DIVOUSY
Celovečerní koncert. Zábavová rockerská par-
ta Polygon schopná  zahrát téměř cokoliv, od 
punkrocku až po heavy metal, už hrála na festivalu 
Kromfest či DéKáčko Fest. Folk-rockeři Divousy sice 
mají na svém kontě divácké ceny na Portě, ale už 
mnohokrát dokázali, že umí řádně rockově přitvr-
dit a jsou tedy na Listopadovém ro(c)kování zcela 
oprávněně. Nyní tyto už více než tříletým hraním 
zocelené muzikantské party dostávají prostor před-
vést veškeré své umění naplno.   
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 4. 11. I 15.00 
J. DRDA, Z. BARTÁK, P. MARKOV: 
HRÁTKY S ČERTEM - POHÁDKOVÝ 
MUZIKÁL – TĚŠÍNSKÉ DIVADLO 
(ČESKÝ TĚŠÍN)
Pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem  se od premiéry 
30. prosince 1945 ve Stavovském divadle v režii Jiří-

ho Frejky stala nedílnou součástí programu mnoha 
českých divadel, byť v divácích asi nejvíce zůstává její 
filmová podoba od režiséra Josefa Macha s hereckými 
legendami typu Josefa Beka, Jaroslava Vojty, Františ-
ka Filipovského či Stanislava Neumanna a kouzelnou 
výpravou Josefa Lady. Těšínské divadlo se však roz-
hodlo přiblížit hru dnešnímu divákovi a tak požádalo 
autorskou dvojici textaře Petra Markova a skladatele 
Zdeňka Bartáka, aby vytvořili hudební komedii, sáze-
jící nejen na nápadité kostýmy a zkušené herecké vý-
kony, ale i chytlavé a vtipné songy. V režii Karola Suszka 
uvidíme Zdeňka Hrabala, Miroslava Čížka, Jaromíru 
Bretovou, Barboru Niedobovou a další herce.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 5. 11. – ne 11. 11.  
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR
Největší vědecký festival v České republice. Komplet-
ní program pro celou republiku a registrace na 
jednotlivé akce najdete na www.tydenvedy.cz.

Program Kroměříž:

út 6. 11. I 10.00 a čt 8. 11. I 15.00 
KRYT POD KNIHOVNOU
KROMĚŘÍŽSKA
Prohlídka pro zájemce u příležitosti Týdne vědy 
a techniky. Sraz zájemců u vchodu (ul. Kollárova).
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 6. 11. I 16.30 
CO LZE VYČÍST Z KOSTÍ
Přednáší RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD. 
z Archeologického ústavu Brno. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 8. 11. - pá 9. 11.  
PREZENTACE TECHNICKÝCH VÝ-
SLEDKŮ PRÁCE STUDENTŮ COPT 
KROMĚŘÍŽ
Přehlídka výrobků. U příležitosti Týdne vědy a techniky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 5. 11. I 9.00
WORKSHOP: TVOŘIVÉ PŘÍSTUPY 
PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ U DĚTÍ 
(ANEB JAK UDĚLAT Z PROBLÉMŮ 
PŘÍLEŽITOST K RŮSTU)
Série dvou workshopů zaměřených na tvořivé pří-
stupy při řešení problémů u dětí. Budete si povídat, 
jak rozumět problémovým situacím při výchově 
a jak na ně reagovat. Seznámíte se s několika 
postupy, které čerpají z podnětů a úvah zejména 
zahraničních dětských psychologů a terapeutů. 
Naučíte se, jak vést s dítětem užitečný dialog. Také 
si vyzkoušíte, jak převést problém v dovednost, kte-
rou dítě může trénovat a mnoho dalších užitečných 
rad. Provázet workshopy vás bude psycholog PhDr. 
Daniel Žákovský. Zájem o účast hlaste prosím na 
habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 7. 11. - čt 29. 11.
SENIORSKÝ PODZIM 2018
Pořádá Klub seniorů v Kroměříži.

ST 7. 11., 21. 11. a 28. 11. 
BABIČČIN A DĚDŮV SVĚT
Cyklus besed a přednášek.
Klub seniorů

ČT 15. 11. 
„DŮSTOJNĚ BYDLÍM – ŽIJU“
Seminář – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska.
Klub seniorů

PO 26. 11. / 15.00
„SENIOR BEZ NEHOD“
Edukativní přednáška. Stárnutí není nemoc, ale 
přirozený životní proces.
Klub Starý pivovar

ČT 29. 11. / 13.00
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Klub seniorů

ČT 29. 11. / 14.00
„KDE DOMOV MŮJ“
Vědomostní soutěž Klubu seniorů k 100. výročí 
vzniku republiky.
Společenská místnost v Klubu seniorů

st 7. 11. I 16.30 
L. CHERUBINI: MEDEA
Hudební akademie. Hudební ukázky z opery Medea 
v podání M. Callas.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 7. 11. I 17.00
POZDNÍ PODZIM
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 7. 11. I 18.00
J. VRCHLICKÝ: NOC NA KARLŠTEJNĚ 
– SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
S třetím představením cyklu Divadelní předplatné 
podzim 2018 se na scéně Divadelního sálu Domu 
kultury v Kroměříži představí výpravný muzikál 
Noc na Karlštejně, známý především ze svého fil-
mového zpracování s Vlastimilem Brodským, Janou 
Brejchovou, Karlem Högerem či Waldemarem Ma-
tuškou. Ze stejnojmenného filmu, pro nějž libreto 
napsal podle námětu Jaroslava Vrchlického Zdeněk 
Podskalský, vychází i divadelní adaptace Slezského 
divadla v Opavě, které samozřejmě ponechalo i pů-
vodní písně z autorské dílny Karel Svoboda (hudba) 
a Jiří Štaidl a Eduard Krečmar (texty písní).
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 8. 11. I 16.30
ČÍNA
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka. Možnosti a 
meze mezináboženského dialogu V. ČÍNA 1 - Zákla-
dy čínského myšlení, konfucianismus.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 8. 11. I 17.00
ZAHRADY VYBRANÝCH MORAV-

SKÝCH BAROKNÍCH KLÁŠTERŮ
Přednáška z cyklu Zahraní kultura v souvislostech. 
Klášterní zahrady představují specifický segment 
památek zahradního umění. Na jedné straně slou-
žily především hospodářským potřebám příslušné 
řeholní komunity, na druhé straně měly umožňovat 
kontemplaci a duchovní rozjímání. V baroku pak v 
některých z nich byly v členitém terénu provedeny 
pozoruhodné stavby včetně vodotrysků a kaskád. 
Přednášející: Ing. Igor Kyselka, CSc., působí v oboru 
krajinářské architektury.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 9. 11. I 15.30
WORKSHOP: JAK ŽÍT ZDRAVĚ, 
EKOLOGICKY A EKONOMICKY – 
NETOXICKÁ DOMÁCNOST
Eko workshop pro každého na téma netoxická 
domácnost a home made výrobky v domácnosti. 
Věnovat  se bude netoxické domácnosti a jak si 
ledasco vyrobit svépomocně. Budete sdílet zku-
šenosti, jak lze v domácnosti fungovat bez „těžké“ 
chemie. Seznámíte se s autorkou knih „Děláme si 
to doma sami“ Alenou Thomas. Budete si povídat 
o tom, co si lze v domácnosti vyrobit svépomocně 
a s  Alenou Thomas si vyrobíte svou vlastní zubní 
pastu. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 9. 11. I 16.00
SWING U AMADEA
S  J+J Bandem si můžete připomenout hudbu první 
republiky a   dobu tradičního swingu 30. a 40. let 
minulého století.
Cukrárna Amadeus

pá 9. 11. I 20.00
KONCERT KAPELY PUMPA
Koncert rockové kapely Pumpa v Klubu Stará Masna.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 10. 11. I 9.00
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU

Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami 
života. Témata přednášek určují návštěvníci sami, 
a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi roz-
manitých oblastí života. Přednáší Tomáš Pfeiffer, 
který je připraven se s Vámi podělit o poznání a ces-
tu života, kterou přijal jako žák tvůrce biotroniky a 
přinašeče, pana Josefa Zezulky. Na závěr přednášek 
proběhne biotronický duchovní obřad.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 10. 11. I 9.00 - 12.00 
a 13.00 - 16.00 
SKLENĚNÁ SNĚŽÍTKA A SVÍCNY
Tradiční tvořivá dílna.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 10. 11. I 19.00
PLES TANEČNÍKŮ
Ples k 25. výročí založení TK Gradace. Můžete se tě-
šit na vystoupení tanečních mistrů všech věkových 
kategorií ať už ve standardních tancích nebo latin-
skoamerických za doprovodu tanečního orchestru. 
Rezervace vstupenek na tel. 606 260 817.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 11. 11. I 10.00  
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ 2018
Oblíbené Svatomartinské hodování. V jeho rámci 
proběhne i tradiční Svatomartinský jarmark, je-
hož součástí bude slavnostní otevření první lahve 
„mladého“ svatomartinského vína v čase 11.11 
starostou města Kroměříže. Přichystány budou za-
bijačkové speciality, svatomartinská husa, bohatý 
výběr vín, dětské atrakce, cimbálová muzika. 
18.00 Příjezd sv. Martina do Kroměříže. Zahájení 
svatomartinského průvodu z Hanáckého na Velké 
náměstí. Děti si mohou do průvodu přinést s sebou 
lampiónky.
18.20 – 19.00 Velké náměstí - pokračování 
programu pro rodiny s dětmi.
Velké náměstí – Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

MEDAILÉRSTVÍ
Přednáška MUDr. Aleše Hurdálka z České numisma-
tické společnosti, pobočka Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 14. 11. I 17.00
PUTOVÁNÍ JIŽNÍ AMERIKOU
Video p. Jaroš. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 14. 11. I 19.00 
CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Přednáška PhDr. Jitky Jonové, ThD.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.agkm.cz

čt 15. 11. I 16.30 
DEN POEZIE
Setkání regionálních básníků.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 15. 11. I 19.00
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
– S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
Ve večeru plném písniček Simony Klímové, vypráví 
známý český režisér Zdeněk Troška nejen o filmech 
(které všichni známe), ale i o jídle a pochutinách, 
žrádle a dobrotách ve všech podobách, zároveň i o 
sportu, hubnutí a dietách, vlastně téma, které ani 
k jednomu z vystupujících nejde, také zde uslyšíte 
útržky z bujarého mládí. Vtip, humor a nadsázka je 
motto celého večera.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

so 17. 11. I 19.00
EVENT JAZZ TRIO 
Koncert k pátému výročí založení kapely. 
Klub Starý pivovar
www.event-jazz.cz

ne 18. 11. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA

Nakoupíte vše potřebné pro vaše domácí zvířata. 
K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 18. 11. I 15.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
– LESNÍ KRÁLOVSTVÍ
Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší 
zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém 
programu si zazpívají její nejznámější dětské hity 
a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník To-
ník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu 
dalších, podle tematického zaměření pořadu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 19. 11. I 9.00
BESEDA: VŠE CO VÍTE I NEVÍTE 
O KOJENÍ
Beseda s porodní asistentkou na téma kojení. Bude-
me besedovat o tom, jak na přirozené kojení, jaké 
jsou vrozené reflexy a předpoklady dítěte pro kojení, 
probereme mýty a nepravdy o kojení. Provázet be-
sedou vás bude porodní asistentka Bc. et Bc. Eliška 
Bakajová. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 19. 11. I 15.00 
PŘEDNÁŠKA: KYBERŠIKANA 
A NEBEZPEČÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Přednáška s Policií ČR na téma moderní doby - 
Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí. Seznámíte 
se s možným nebezpečím sociálních sítí (vykrádání 
profilů, zveřejňování nežádoucího obsahu, fotografií 
apod.). Dozvíte se jak problémům předcházet a jak se 
v případě problému účinně bránit. Provázet vás bude 
nprap. Ing. Barbora Balášová, preventistka Policie ČR 
společně s por. PhDr. Ivetou Gábovou a por. Bc. Marce-
lem Hortem. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 19. 11. I 17.00
BAROKNÍ VELMOŽ 
Kroměřížská premiéra dokumentárního filmu o 
biskupu Karlu II. z Lichtensteinu-Castelkorna na-
točená z velké části v Kroměříži. Po projekci beseda 
s režisérem Theodorem Mojžíšem.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 21. 11. I 16.30 
ZDRAVÍ SKRYTÉ V POTRAVINÁCH
Přednáší doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. Ve svém vědeckém 
světě se zaměřuje především na bioaktivní látky v 
netradičních druzích ovoce, jedlých květech a hou-
bách. Jako pedagog předává studentům znalosti o 
moderních trendech v gastronomických technologiích. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 21. 11. I 17.00
ZIMNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 21. 11. I 19.00
LADISLAV ZIBURA – UŽ NIKDY 
PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát 
vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. 
Očekává nenáročný výlet, situace se mu však brzy vy-
mkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna otráví alko-
holem, zabloudí na minové pole nebo zachraňuje život 
štěňátek, vším ale proplouvá s neobyčejnou lehkostí. 
Příběh jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je 
svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobo-
dy, u kterého se budete smát od začátku až do konce. 
Nečekejte popisy historie nebo památek. Cestovatelská 
projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských pří-
běhů a lidové moudrosti.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 22. 11. I 15.00 
ZAPOMENUTÉ OSUDY.
AKADEMIE III. VĚKU
Přednáška M. Bittnerové.

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 22. 11. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: HLAVA V HLAVĚ
Povídání o populárně naučné knize Davida Böhma. 
Určeno pro 3-5 leté děti a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 22. 11. I 19.00
DOMEČEK ZA HRANICÍ 
SLUŠNOSTI 
Každá doba má své pro a proti, každá doba si je v 
něčem podobná a nikdy nebude ideální - za co se 
tedy vyplatí bojovat? Divadelní předplatné Diva-
delního spolku Kroměříž. Předprodej vstupenek v 
Turistickém informačním centru v síti Ticketportal.
Klub Starý pivovar
wwww.divadlokm.cz

pá 23. 11. I 19.00
10 LET SWINGU S J+J BANDEM 
ANEB V RYTMU SWINGU BUŠÍ 
SRDCE MÉ...
Vzpomínkový koncert ke 100. výročí naší republiky 
na dobu, kdy králem byl swing. Večer s tradičním 
swingem a se vzpomínkou na velikány této hudby 
- Bennyho Goodmena, Luise Armstronga, Franka 
Sinatru, Glenna Millera, R. A. Dvorského, Karla 
Vlacha, Gustava Broma, Jaroslava Ježka i Ondřeje 
Havelku. Dobové oblečení vítáno, ale není pod-
mínkou. Vstupné dobrovolné. Rezervace na adrese 
skisport@skisport.cz, nebo na tel. 602 552 300.
Klub Starý pivovar
ww.divadlokm.cz

ne 25. 11. I 15.00 
KAŠPÁRKOVY POPLETENÉ
POHÁDKY 
Nedělní pohádka pro děti. Dětské divadelní před-
platné pro rok 2018/2019. Předprodej vstupenek 
v Turistickém informačním centru Kroměříž v síti 
Ticketportal.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 25. 11. I 19.00 
HANA A PETR ULRYCHOVI A SKU-
PINA JAVORY – FOLKOVÉ VÁNOCE 
(1. ADVENTNÍ KONCERT)
Letošní cyklus čtyř svátečních adventních koncertů 
zahájí  legenda folku a také folkloru - Hana a Petr 
Ulrychovi a jejich kapela Javory. Na 1. adventním 
koncertu vystoupí kapela ve složení, které se ne-
mění už několi let - Petr Ulrych - kytara, zpěv, Hana 
Ulrychová - zpěv, Dalibor Štrunc - cimbál, zpěv, 
Kateřina Štruncová - housle, zpěv, zobcová flétna, 
Martin Adamus - baskytara, zpěv.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 26. 11. – st 28. 11. I 
9.00 - 18.00 
ADVENTNÍ JARMARK
Prodejní jarmark výrobků klientů Sociálních služeb 
města Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 26. 11. I 9.00
BESEDA: CUKRY, TUKY, BÍLKOVINY
Beseda na téma zdravá strava. Témata: co je vlastně 
správně ve výživě, jaké jsou nové poznatky o vlivu 
cukru na organismus a na vznik civilizačních nemo-
cí, zda se dá omezit cukr ve stravě, zda jeho omezení 
přinese nějaký zdravotní benefit, zda se zvyšuje po-
čet obézních dětí a proč a jakou roli hrají při tomto 
trendu rodiče, prarodiče, škola, děti samy? Provázet 
besedou vás bude Zdenka Vyležíková.
Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klu-
bickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 26. 11. I 17.00 
JAK SE NÁM VAŘÍ Z „MADE IN EU“ 
POTRAVIN?
Zdravé stravování, ekologické zemědělství, 
plýtvání potravinami, dvojí kvalita potravin. Jak 
může tuto problematiku podpořit evropská legisla-
tiva? Veřejná debata, které se zúčastní Margit 
Slimáková, přední česká dietoložka, bloggerka a 

propagátorka zdravé výživy, Michaela Šojdrová, 
poslankyně Evropského parlamentu a další hosté.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 26. 11. I 19.30
BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY
Nao Higano a Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno spolku Korálky. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

út 27. 11. I 16.00 
HISTORIE TRANSFUZE
Přednáška prim. Transfuzního oddělení FN Olo-
mouc MUDr. Dany Galuszkové, PhD., MBA.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 28. 11. I 16.00
NOVOROČENKY A DROBNÉ
VÝTVARNÉ DÁRKY
Prodej autorských novoročenek výtvarníků sdru-
žených ve SPVUK.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 28. 11. I 16.30  
TEREZA RICHTER
– AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorské čtení a křest knih Freya I. a II. regionální 
autorky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 28. 11. I 17.00
KČT V SÚLOVSKÝCH SKALÁCH
Video p. Šmídová. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 28. 11. I 18.00
RAY COONEY: 1 + 2 = 6
– SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
Spojení dvou komedií známého autora, které na 
sebe volně navazují. Hlavním představitelem hry 
je obyčejný muž s obyčejným povoláním taxi-

káře, zato však s poněkud kuriózním pohledem 
na partnerství. Bláznivý kolotoč nedorozumění a 
infarktových situací se neroztáčí již jen na půdorysu 
manželského trojúhelníku, ale do hry se vloží také 
děti a internet.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 29. 11. – ne 9. 12.  
ADVENT S DOMEM KULTURY
ČT 29. 11. – Rozsvícení vánočního stromu 
14.30 – Hlídali jsme ježíška – pásmo krátkých pohádek
16.00 – Příjezd Mikuláše s čerty
16.30 – Rozsvícení vánočního stromku
16.35 – Pavel Novák + kapela
18.00 – Ohňová show 
PÁ 30. 11. 
15.00 – Krteček a myška – pohádka
16.30 – Lucie Redlová - koncert 
18.00 – Největší showman – film
SO 1. 12. 
10.00 – Kašpárek a Kalupinka – pohádka
16.00 – Z HECU – koncert
18.00 – Sněhová královna – film
NE 2. 12. 
15.00 – 3 Barvy
16.30 – KOFE@VLNA – koncert
Velké náměstí – Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 30. 11. I 12.00 - 17.00  
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Předvánoční program pro děti. Součástí odpoledne 
bude i výstava knih s vánoční a zimní tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 30. 11. I 14.00  
MIKULÁŠ V ZUŠ
Mikulášská nadílka žáků a učitelů z oboru hudebního, 
výtvarného, tanečního a literárně dramatického.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

pá 30. 11. I 19.00
PŘEDVÁNOČNÍ PODÍVANÁ 

Krásné šperky, halenky, oblečení a šaty doplněné 
hudbou v předvánoční nabídce.
Klub Starý pivovar
wwww.divadlokm.cz

so 1. 12. I 9.00 - 17.00 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA FLORIA 
VÁNOCE 2018
Sváteční atmosféru navodí vánoční koncerty, diva-
delní představení, ohnivá show hrůzostrašných 
čertů, či výstava jedičných betlémů. 
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 1. 12. I 16.00 - 17.30
TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ
PODZÁMECKOU ZAHRADOU
ZA MIKULÁŠEM
Večerní procházka tajemnou Podzámeckou zahra-
dou. Pořádá MC Klubíčko, vstup do Podzámecké 
zahrady je pouze z Vejvanovského ulice.
Podzámecká zahrada
www.klubickokm.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

čt 1. 11. - pá 30. 11. 
KLUB DÁRCŮ KRVE KROMĚŘÍŽSKA
Výstava mapující 25 let činnosti spolku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 2.11. - pá 30. 11.  
JSEM...
Výstava tvorby kroměřížské výtvarnice Aleny Vito-
chové. Vernisáž výstavy se koná 2. 11. v 17.00 hodin. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 7.11. I 17.00 
KYTICE PRO JIŘINU 
Výstava obrazů výtvarnice Jiřiny Máchalové k pří-
ležitosti jejích nedožitých 70. narozenin. Vernisáž 
výstavy bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hodin 

v Pravé klubovně.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do po 19. 11. 
KROMĚŘÍŽSKO A VZNIK
ČESKOSLOVENSKA 1918-2018
Výstava pořádaná Státním okresním archivem 
Kroměříž při příležitosti 100. let od vyhlášení 
samostatného československého státu. Výstava 
informuje o událostech spojených se vznikem 
Československa, vyhlášení nového státu a reakcích 
obyvatelstva bývalých soudních okresů Kroměříž, 
Zdounky, Holešov a Bystřice pod Hostýnem, při-
čemž je zvláštní pozornost věnována městu Kromě-
říž a osobnosti T. G. Masaryka. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout nejen textové panely s řadou obrázků 
a fotografií, ale také vystavené dobové dokumenty. 
Radnice Kroměříž, foyer
www.mza.cz

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

do ne 6. 1. 2019 
VÁNOČNÍ KOUZLO
STARÝCH ČASŮ
Výstava starých vánočních ozdob a betlémů v aranžmá 
parádních a obývacích pokojů v průřezu 20. století.
Muzeum Kroměřížska, Galerie 
v podloubí
www.muzeum- km.cz

do ne 3. 2. 2019 
VLÁDCI NOCI
Výstava s programem pro školy. Nová výstava 
poodhalí tajemství světa živočichů, jejichž aktivita 
začíná za soumraku a vrcholí v noci. V zatemnělých 
prostorách, napodobujících přirozené prostředí těch-
to zvířat se návštěvník bude pohybovat jen za svitu 

ne 11. 11. I 19.00
PETER LIPA 
Koncert známého slovenského jazzmana.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

po 12. 11. I 9.00 
KOMUNITNÍ AKTIVITA:
RODINNÉ KRUHY 
Společná aktivita pro rodiče s dětmi na téma: Hrátky 
se zvyky a svátky - podzim, zima. Jaké zvyky, jaké 
tradice dodržujete ve vaší rodině? Přijďte se podělit o 
to, jak slavíte svátky podzimu a zimy. Vzít můžete fo-
tografie vašich zvyků, třebas i fotky z vašeho dětství. 
Čeká vás dvouhodinovka plná povídání, příjemných 
aktivit, společnosti ostatních žen. Přinesete-li dobro-
tu ke kávě, budeme rádi. Děti vítány. Kruhy jsou pod 
vedením oblíbené lektorky Bc. Janči Němcové, DiS. 
a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Zájem 
o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 13. 11. I 16.00 
CESTUJEME S KLUBEM
Přednáška Jiřího Tomana o cestách KDK.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 14. 11. I 17.00
DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZ-
SKA OD RENESANCE PO SECESI
Přednáška   RNDr. Ivana Mrázka. Na Moravě a ve 
Slezsku se i přes nepřízeň osudu dochovaly vzácné 
uměleckořemeslné předměty zařící nádherou 
drahých kamenů. V muzeích, galeriích, zámcích, 
hradech, kostelích a klášterech můžeme obdivovat 
sošky, nádoby, zbraně, kalichy, relikviáře, monste-
rance, mozaiky, roucha, nábytek a šperky vytvo-
řené z drahých kamenů. Významné drahokamové 
artefakty najdeme i v Kroměříži.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

st 14. 11. I 16.30 
150 LET KROMĚŘÍŽSKÉHO



                 

Označení programů zdarmaOznačení programů pro děti

2018
11 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 11/2018, IV. ročník. Vyšlo dne 31. 10. 2018. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, 
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po 
uzávěrce Kulturního servisu.

baterky. Uvidí, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě 
orientují, jaký vliv má na jejich život člověk, který 
už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistí, co je to 
světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i li-
dem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu nebo louky bu-
dou nainstalovány desítky dermoplastických prepa-
rátů hlodavců, ptáků i větších zvířat (liška obecná, rys 
ostrovid, srnec obecný či prase divoké).
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 10. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
VELKÁ BÍTEŠ
Krajská liga mužů v hokeji. V 10. kole soutěže přijede 
do Kroměříže výborný celek, co se už v září dostal na 
první příčky tabulky. Domácí zápasy Hanáků s Velkou 
Bíteší bývají vyrovnané. Loni jsme vyhráli na nájezdy, 
předtím v řádné době – jen v roce 2015 to nevyšlo.
Zimní stadion

so 17. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – DYNAMITERS 
BLANSKO HK
Krajská liga mužů v  hokeji. Blansko je protivník 
„hratelný“, dlouhá léta se proti němu Kroměříži 
daří. Doma navíc dává Blansku dost branek. Nesmí 
je podcenit, to by byl zbytečný luxus. Kdo hraje 
profesorsky – skončí jako učedník.
Zimní stadion

Plavání veřejnosti listopadu 
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
(svátek 17. 11. připadá na sobotu – plave se jako v sobotu)

Bruslení veřejnosti v listopadu
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Daniel Burian, (mobil) 777 411 918,
(email) zs@szmk.cz
www.szmk.cz

KINO NADSKLEPÍ

čt 1. 11.
19.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

pá 2. 11.
17.30 I ZLATÝ PODRAZ, premiéra
20.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

so 3. 11.
17.30 I LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D dab.,
premiéra, bijásek
20.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

ne 4. 11.
17.30 I LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 2D dab.,
premiéra, bijásek
20.00 I ZLATÝ PODRAZ, premiéra

po 5. 11.
19.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, premiéra

st 7. 11.
15.00 I S LÁSKOU VINCENT, Kino odpo
17.30 I ZLATÝ PODRAZ, premiéra
20.00 I ...A DĚLO BYLO JEŠTĚ ŽHAVÉ, artkino

čt 8. 11.
19.00 I DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, premiéra

pá 9. 11.
17.30 I DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, premiéra
20.00 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra

so 10. 11.
17.30 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra

20.00 I DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI, premiéra

ne 11. 11.
14.30 I GRINCH 3D dab., bijásek, premiéra
17.30 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra
20.00 I PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, přidáváme

po 12. 11.
19.00 I NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, premiéra

st 14. 11.
17.30 I TEN, KDO TĚ MILOVAL, premiéra
20.00 I NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, premiéra

čt 15. 11.
0.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D tit., půlnoční premiéra
19.00 I ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI 
SIMONY KLÍMOVÉ, zábavný pořad

pá 16. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

so 17. 11.
14.30 I GRINCH 2D dab., bijásek, premiéra
17.00 I TOMAN, přidáváme
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 3D dab., premiéra

ne 18. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

po 19. 11.
17.00 I BAROKNÍ VELMOŽ, premiéra s besedou

st 21. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D tit., premiéra
20.00 I ONI A SILVIO, artkino

čt 22. 11.
Rozsvícení vánočního stromu | 29. 11.

Hana a Petr Ulrychovi a skupina Javory | 25. 11.

Barokní velmož | 19. 11.

Svatomartinské hodování | 11. 11.

GRINCH
USA 2018, 86 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší 
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by 
nejraději zrušil. A ve filmu, který natočili Padouši, co 
mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
CZE 2018, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou 
nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová 
nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový 
stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Jak si poradí 
s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí 
pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí 
Betlém a oslaví Silvestra.

PREMIÉRA S BESEDOU 
BAROKNÍ VELMOŽ 
CZE 2018, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Barokní velmož - kroměřížská premiéra doku-
mentárního filmu o biskupu Karlu II. z Lichtenstei-
nu-Castelkorna natočená z velké části v Kroměříži. 
Po projekci beseda s režisérem Theodorem Mojží-
šem.

PREMIÉRA
BOHEMIAN RHAPSODY
UK/USA 2018, 134 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich mu-
zika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje 
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou 
jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny 
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

ZLATÝ PODRAZ
CZE 2018, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Film vypráví o osudové lásce mladého právníka a 
sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle 
(Patricia Volny), s kterou se seznámí na poválečném 
Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michell 
je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z 
vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, kte-

19.00 I CREED II, premiéra

pá 23. 11.
17.00 I CREED II, premiéra
20.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

so 24. 11.
17.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 3D dab., premiéra
20.00 I CREED II, premiéra

ne 25. 11.
14.30 I PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY, bijásek, 
premiéra
17.30 I ZRODILA SE HVĚZDA, přidáváme

po 26. 11.
19.00 I FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY 2D dab., premiéra

st 28. 11.
15.00 I JSEM BOŽSKÁ, Kino odpo
17.30 I VENOM 2D dab., přidáváme
20.00 I OTEVŘENÁ, artkino

čt 29. 11.
19.00 I ROBIN HOOD, premiéra

pá 30. 11.
17:30 I ROBIN HOOD, premiéra
20.00 I BALÓN, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
USA 2018, 100 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – 
takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá 
dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne 
její kmotříček Drosselmeyer (Morgan Freeman) o 
Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten 
v mžiku zmizí do záhadného a fantastického para-
lelního světa.

a připravuje vládu čistokrevných čarodějů nad 
všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit 
Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál (Jude Law) 
získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera 
(Eddie Redmayne), který souhlasí s tím, že pomůže, 
aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím 
vystavuje. 

CREED II
USA 2018, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem 
i sám se sebou. Snaží se ze všech sil, aby se věnoval 
svým nejbližším a zároveň nezanedbával přípravu 
na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný soupeř, 
jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v 
jeho rodině, a blížící se zápas bude proto nejen ná-
ročný, ale i velmi osobní. Spolu s Rockym (Sylvester 
Stallone) po svém boku se Adonis pokusí naplnit 
dávný odkaz a získat odpověď na otázku, za co se 
vyplatí bojovat. 

ROBIN HOOD
USA 2018, 117 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, 
se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým 
maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) 
povstal proti zkorumpované anglické vládě v 
moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých 
bojů, epické válečné choreografie i nadčasové ro-
mantiky.

BALÓN
DEU 2018, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing
Ostře střežená hranice mezi Západním a Vý-
chodním Německem se v 70. letech zdála být ne-
proniknutelnou. Přesto ve východní části jednot-
livci i celé rodiny hledali jakoukoliv skulinu vedoucí 
do svobodného světa. Neváhali riskovat a využívali 
každou příležitost, která nabízela aspoň naději. 
Třeba nepozorovaně přeletět hranici v balónu.

PŘIDÁVÁME
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
CZE 2018, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky 

rý kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci 
trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal 
(Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na 
mnoho let rozdělila železná opona.

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
USA 2018, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní 
protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega 
Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí 
síti v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného 
bestselleru Davida Lagercrantze. Držitelka Zlatého 
Glóbu Claire Foy, hvězda seriálu The Crown, hraje 
svéráznou ochránkyni práv v režii Fede Alvareze, 
známého průlomovým thrillerem Smrt ve tmě z 
roku 2016. 

TEN, KDO TĚ MILOVAL
CZE 2018, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující 
manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. 
Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. 
Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným 
situacím, protože ho vede více jeho rodina, než 
členové policejního sboru.

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
USA 2018, 117 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se 
snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší 
přítelkyně Emily (Blake Lively) z jejich městečka. Do 
napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, 
odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, 
oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i Emilyin 
manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů 
Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá režisér Paul 
Feig.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY 
ZLOČINY
USA 2018, 134 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D 
i 3D, dabing i titulky
Mocný černokněžník Gellert Grindelwald (John-
ny Depp) začíná shromažďovat své stoupence 

pro Emu, Rudolf Havlík přichází s novou komedií s 
hvězdným hereckým obsazením Po čem muži tou-
ží. Scénář o věčném soupeření mužského a ženské-
ho světa napsal společně se spisovatelkou Radkou 
Třeštíkovou, která je jednou z nejprodávanějších 
domácích knižních autorek.

TOMAN
CZE/SVK 2018, 145 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné oso-
by Zdeňka Tomana (Jiří Macháček), šéfa naší za-
hraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj 
v poválečném Československu, bezskrupulózního 
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. 
Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A 
Toman peníze sehnat uměl. 

ZRODILA SE HVĚZDA
USA 2018, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Bradley Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jack-
sona Mainea, který objeví neznámou talentovanou 
zpěvačku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrhnou do 
vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k 
vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak 
ke slávě.

VENOM
USA 2018, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D, 
dabing 
Když do svého těla vstřebá investigativní novinář 
Eddie Brock (Tom Hardy) jeden z Drakeových ex-
perimentů – mimozemšťana Venoma – zničehonic 
zjišťuje, že disponuje novými superschopnostmi a 
má možnost dělat, cokoliv se mu zachce.

ARTKINO
...A DĚLO BYLO JEŠTĚ ŽHAVÉ
SRB/BIH 2014, 100 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Sarajevo 1994. Z okolních kopců dopadají na město 
denně desítky dělostřeleckých granátů vypálených 
silami bosenských Srbů. Jeden z nich zasáhne 
panelový dům a zabije rodiče malého srbského 
chlapce. Hoch utrpí šok a přestane mluvit. Když ho 

ve zdemolovaném bytě najde bosenská sousedka a 
začne se o něho starat, chlapec neustále utíká do 
svého zdevastovaného bytu.

ONI A SILVIO
ITA 2018, 150 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Paolo Sorrentino se vrací do českých kin s velko-
lepým provokativním komediálním dramatem. 
Herec Toni Servillo tentokrát ztvárňuje Silvia Ber-

hranice mezi snem a skutečností. 

KINO ODPO
S LÁSKOU VINCENT
UK/POL 2017, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Go-
ghovi byl natočen kombinací hraného filmu a 
animace originálních olejomaleb. Scénář vznikl na 
základě 800 van Goghových dopisů adresovaných 

lusconiho – notoricky známého miliardáře, skan-
dalistu, mediálního magnáta a dlouholetého před-
sedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým 
excentrickým způsobem života a zhýralými večírky.

OTEVŘENÁ
SRB 2016, 72 min, nepřístupné pro děti a mladistvé 
do 18 let, titulky
Sáru, samotářskou dívku žíjící s matkou v neutě-
šeném prostředí, trápí nevyřčená sexuální touha 
po její nejlepší kamarádce Alise. Když se konečně 
svěří, je jí odmítnuta. Se ztrátou přátelství dochází 
i ke zveřejnění Sářiny orientace. Náhlá samota a 
existenciální tíseň v ní vzbudí nejasné, ale stále 
děsivější představy a vize, u nichž se postupně stírá 

především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 
1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí 
do hrudníku a o dva dny později na následky tohoto 
zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy 
zcela objasněny.

JSEM BOŽSKÁ
USA 2018, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se 
sama cítí. V komedii Jsem božská hraje Amy Schu-
mer úplně obyčejnou holku „krev a mlíko“, která po 
ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako 
super kočku. A taky se podle toho začne chovat.
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Když 1 + 2 = 6…
Hvězdu současné divadelní ko-
medie Kanaďana Raye Cooney-
ho dobře znají i diváci v Kromě-
říži. Jeho úspěšná hra 1 + 1 = 3 
byla součástí cyklu divadelního 
předplatného před dvěma lety 
a na pódiu Domu kultury se s ní 
představil soubor Malého diva-
dla komedie Brno. Síť zápletek 
a patálií, která se s nesmírně ko-
mickým účinkem oplétá kolem 
hlavního hrdiny a zároveň do-
slova stíhá divákovu bránici, si 
vyžádala i pokračování nazvané 
3 + 3 = 5. A protože obě kome-
die na sebe volně navazují, vy-
tvořilo z nich se svolením autora 
Slovácké divadlo komedii jednu 
s podobně „matematickým“ ná-
zvem 1 + 2 = 6. Právě s tímto ku-
sem přijedou herci z Uherského 
Hradiště ve středu 28. listopadu 
v 18 hodin do kroměřížského 
Domu kultury. I tentokrát je 
hlavním hrdinou taxikář s po-
někud kuriózním pohledem na 
partnerství. Bláznivý kolotoč 
nedorozumění a infarktových 
situací souvisejících s jeho bo-
kovkami se však neroztáčí jen 
na půdorysu manželského troj-
úhelníku, ale do hry se vloží také 
děti a internet… V režii Roberta 
Bellana, podepsaného pod 
úspěšnými inscenacemi Rychlé 
šípy, Blbec k večeři, Vraždičky, 
uvidíme Zdeňka Trčálka, Jose-
fa Kubáníka, Jitku Joskovou, 
Terezu Novotnou-Mikšíkovou, 
Davida Vaculíka, Andreu Naklá-
dalovou a další.                          (red)

Troška povídání, 
troška zábavy, 
troška hudby 
Zábavný večer plný vtipu, hu-
moru a nadsázky. Takové bude 
povídání se známým českým re-
žisérem Zdeňkem Troškou, které 
se v  kině Nadsklepí uskuteční ve 

čtvrtek 15. listopadu v  19 hodin. 
Zdeněk Troška bude vyprávět ne-
jen o filmech, které ostatně všich-
ni znají, ale také o pochutinách, 
dobrotách, mňamkách i žrádle 
– zkrátka o jídle ve všech podo-
bách. Mluvit se bude i o tématech, 
která s tím souvisí, tedy o pohybu, 
sportu, hubnutí a dietách, vlast-
ně o všem, co je protagonistům 

večera na pódiu i návštěvníkům 
v hledišti blízké a velmi často ne-
dostižné. Režisér Troška zavzpo-
míná na své profesní začátky i na 
zážitky z bujarého mládí. Mluvené 
slovo doplní svými písničkami Si-
mona Klímová. CD s  písničkami 
Simony Klímové bude možné na 
místě zakoupit stejně jako ku-
chařky Zdeňka Trošky.               (red)

Svátek sv. Martina 11. listopadu 
a s ním spojené již tradiční Svato-
martinské hodování připadá letos 
na druhou listopadovou neděli. 
Lidová veselice s jarmarkem kona-
ná na Hanáckém náměstí vyvrcholí 

večerním průvodem v čele s Marti-
nem na bílém koni.
Jarmark na Hanáckém náměstí za-
čne v 10 hodin, slavnostní zahájení 
spojené s  otevřením první láhve 
mladého svatomartinského vína 

proběhne 11 minut po 11. hodině. 
Pro návštěvníky akce jsou připra-
veny zabijačkové speciality, svato-
martinská husa, speciální uzeniny, 
bohatý výběr vín, koláče, cukrovin-
ky a další dobroty. O zábavu se po-
starají dvě cimbálovky – Dubina a 
Cimbálová muzika Josefa Marečka, 
pamatováno je i na zábavu a aktivi-
ty pro děti. 
V  18 hodin se návštěvníci Sva-
tomartinského hodování vydají 
v  průvodu na cestu z Hanáckého 
na Velké náměstí, děti si s  sebou 
mohou vzít lampionky. Na Velkém 
náměstí bude pokračovat program 
pro rodiny s dětmi, který připravili 
dobrovolníci z  farnosti sv. Mořice, 
jež na přípravě Svatomartinského 
hodování spolupracují s  Domem 
kultury v Kroměříži.                     (šak)

Oslavu svátku svatého Martina doprovodí 
ochutnávky dobrot i mladých vín

Ani v tomto roce nebudou chybět 
v  předvánočním programu Domu 
kultury v  Kroměříži oblíbené a  žá-
dané adventní koncerty posky-
tující možnost se zklidnit, zastavit 
a  potěšit kvalitní hudbou napříč 
žánry. Cyklus čtyř koncertů začínají 
Folkové Vánoce s  legendami folku 
a  také folkloru - Hanou a  Petrem 
Ulrychovými a  jejich kapelou Ja-
vory. Předvánočně laděný koncert, 
kde ovšem nebudou chybět ani nej-
větší hity z přebohaté hudební his-
torie skupiny se uskuteční v neděli 
25. listopadu od 19 hodin v diva-
delním sále Domu kultury. S dru-
hým adventním koncertem v  Do-
mě kultury v  Kroměříži zavítá v 
neděli 2. prosince od 19 hodin do 
divadelního sálu velmi vzácný host 
- jedenáctinásobný držitel Ceny 
Anděl, zpěvák Dan Bárta společně 
s kapelou Ilustratosphere. Nezamě-
nitelný hlas s  vynikající technikou 
zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně 
vzlétající nad tuzemský standard 

populární hudby - Dan Bárta a jeho 
jazz-funkově laděná Illustratos-
phere okouzlují posluchače napříč 
generacemi i  hudebními žánry 
již osmnáctým rokem. Koncert 
v  Kroměříži je součástí turné Mezi 
vrcholy. Hlavními protagonisty tře-
tího koncertu adventního cyklu v 
pondělí 10. prosince od 19 hodin 
budou členky elektrického smyč-
cového tria Inflagranti. Pro svůj 
vánočně laděný program přizvaly 
zajímavého a  hodně kontrastního 
hosta - drsného rockera a  lídra ka-
pely Kabát Josefa Vojtka. „Chtěly 
jsme skloubit ženskou jemnost 

s  mužským charismatem a  to se 
nám beze zbytku podařilo,“ vysvět-
lují houslistka Markéta Muzikářová, 
houslistka Hana Vyšínská a violon-
cellistka Iris Morisáková. Sérii letoš-
ních adventních koncertů v Domě 
kultury v Kroměříži zakončí v úterý 
18. prosince v 19 hodin koncertní 
recitál vynikající mezzosopranistky 
a sólistky opery Národního divadla 
Andrey Tögel Kalivodové. Ta vy-
stoupí společně s Moravským kla-
vírním triem a v repertoáru nebu-
dou kromě klasických autorů vážné 
hudby chybět ani tradiční vánoční 
písně a koledy.                                   (jd)

Foto: J. Soporský



Zámoravský projekt Republika má narozeniny
Četník v dobové uniformě, dáma v klobouku, ozbrojení vojáci - to byli průvodci netradičního večera nazvaného Re-
publika má narozeniny, který vznikl ve spolupráci s Biskupskými many. Připravený byl jako noční družinová hra.
Bravurní průvodci vedli více než hodinu natěšený dav stovky účastníků setmělým městem. Šlo se od kašny na Velkém 
náměstí ke kostelu svatého Mořice, morovému sloupu, Starému pivovaru a následně i zámku. Přítomní vyslechli poví-
dání o T. G. Masarykovi, Ludvíku Svobodovi či Karlu Krylovi. Dověděli se legendu 
znaku města, vaření místního piva i vzniku státní hymny. Působivě a humorně 
podaná fakta o uplynulém století, dobové oblečení, zbraně a sehrané scénky se 
všem moc líbily. Neméně pak okamžiky, kdy na každé ze „zastávek“ děti pozná-
valy známá místa na starých fotografiích. Za své vědomosti získávaly části staré 
mapy. Její závěrečné seskládání pak bylo návodem k nalezení místa úkrytu sta-
letého pokladu... Po nalezení a rozdělení pokladu program pro děti pokračoval 
společnou nocí ve školní družině a po ní společným ránem se spoustou dobrot 
a zábavy.                                                                                                   ZŠ Zámoraví Kroměříž
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Bezpříspěvkoví dárci krve jsou v 
současné době zásadní a nenahradi-
telnou pomocí pro všechna lékařská 
oddělení, kde dochází k využití krve. 
Stále platí, že lidé ochotní darovat 
nezištně svou krev, jsou z hlediska 
příjemce krve a jejích derivátů nej-
bezpečnějším zdrojem.
Kroměřížský Klub dárců krve byl 
založený v  červnu 1993 Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže 
v Kroměříži. V prosinci téhož roku se 
uskutečnilo první členské shromáž-
dění, kterého se zúčastnilo 63 čle-
nů, čímž byl klub oficiálně založen. 
Po třech letech se tento původní 
klub vyprofiloval do dobrovolné-
ho občanského sdružení s  názvem 
Klub dárců krve Kroměřížska. V roce 

2016 se v  souladu s  aktuální legis-
lativou sdružení změnilo na spolek. 
Účelem spolku je propagovat mezi 
občanskou veřejností myšlenku vý-
znamu poskytování bezplatného 
dárcovství krve, která je nezbytnou 
součástí zdravotnických úkonů při 
zajišťování lékařské péče. Prioritou 
je úzká spolupráce s Transfuzním a 
hematologickým oddělením Kro-
měřížské nemocnice, a. s. Pro své 
členy, jejich rodinné příslušníky a 
příznivce připravuje klub zajímavé 
aktivity společenské, kulturní i spor-
tovní. Výročí založení Klubu dárců 
krve Kroměřížska oslavili  členové 
spolku 5. října velkou společenskou 
akcí v Domě kultury v Kroměříži, jejíž 
součástí byla výstava mapující čin-

nost klubu. Ta se na měsíc listopad 
stěhuje do Knihovny Kroměřížska, 
kde je připraven cyklus přednášek. 
„U příležitosti 25. výročí založení dě-
kuji všem, kteří na suverenitě klubu 
pracovali celých 25 let a zasloužili 
se tak o jeho samostatnost a schop-
nost existence až do dnešní doby. 
Další poděkování patří zdravotním 
pojišťovnám, paní primářce Zdeň-
ce Hřebačkové a jejímu úžasnému 
kolektivu, který nám svým přátel-
ským chováním na transfuzní stanici 
v  Kroměříži zajišťuje téměř domácí 
prostředí. A největší poděkování pa-
tří dárcům a členům klubu,“ vyjádřila 
své pocity předsedkyně klubu Dag-
mar Úlehlová.

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

Kroměřížský Klub dárců krve slaví čtvrtstoletí Knihovna 
Kroměřížska 

vyhlašuje literární 
soutěž pro děti

Oddělení pro děti a mládež 
Knihovny Kroměřížska vy-
hlašuje další ročník autorské 
literární soutěže Kroměřížská 
litera. Je určena dětem ve věku 
od 6 do 15 let. Letos mohou 
psát básně, prózu nebo vy-
tvořit komiks na téma Chvilku 
tak žít v jiném čase. Své práce 
mohou mladí literáti odevzdat 
do 18. ledna 2019 buď osob-
ně v knihovně nebo na adrese 
detske@knihkm.cz. U každého 
díla musí být uvedeno celé 
jméno autora, jeho věk a ad-
resa školy. Bližší informace na-
jdou zájemci na www.knihkm.
cz.

Evropské dny, které Kroměřížanům představují 
zemi předsedající Radě Evropské unie, zavedly v říj-
nu Kroměřížany do Rakouska. Program Rakouských 
dnů seznámil zájemce s  historií země dlouhá léta 
spjatou s Českem, s její kulturou, přírodními krása-
mi, turistickými zajímavostmi i gastronomií. Zaha-
jovací program poctil svou návštěvou velvyslanec 
Rakouské republiky v  ČR Alexander Grubmayr. 
Pořadatelkou pětidenní akce připravované ve spo-
lupráci s Domem kultury v Kroměříži a Knihovnou 
Kroměřížska je europoslankyně Olga Sehnalová. Knihovna Kroměříž-

ska se zapojila do 
Skautské pošty

Oddělení pro děti a mládež 
Knihovny Kroměřížska se při-
pojilo k projektu České televize 
Skautská pošta. Děti – diváci 
televizní stanice Déčko, které 
se do hry přihlásí a plní tak roli 
skautského doručovatele, mů-
žou se svým dopisem přijít za 
knihovnicemi. Bude je čekat 
malé překvapení, které musí zů-
stat zatím utajeno.

Knihovna Kroměřížska

Od poloviny října je na radnici v  Kro-
měříži k vidění výstava Kroměřížsko a 
vznik Československa 1918–2018, kte-
rou pořádá Státní okresní archiv Kro-
měříž při příležitosti 100 let od vyhlá-
šení samostatného československého 
státu. Výstava informuje o událostech 
spojených se vznikem Českosloven-
ska, vyhlášení nového státu a reakcích 
obyvatelstva bývalých soudních okre-

sů Kroměříž, Zdounky, Holešov a Byst-
řice pod Hostýnem, přičemž je zvláštní 
pozornost věnována městu Kroměříži 
a osobnosti T. G. Masaryka. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout nejen textové 
panely s řadou obrázků a fotografií, ale 
také vystavené dobové dokumenty. 
Výstava je pro veřejnost otevřena do 
19. 11. 2018.                          David Sobek, 

MZA v Brně – SOkA Kroměříž

Kroměřížsko a vznik Československa 
1918-2018

Foto: sehnalova.cz



CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

XI. Listopad 1848 a 1918

1848 
Od konce října a během měsíce 
listopadu roku 1848 se poklidná a 
provinční Kroměříž stala svědkem 
nebývalé aktivity - informace o 
přeložení ústavodárného říšského 
sněmu vyvolala ve městě horečné 
přípravy. Muselo se především 
upravit místo zasedání, starobylý 
zámek olomouckých arcibis-
kupů. Hostitelem sněmu byl arci-
biskup kardinál Maxmilián Josef 
Sommerau-Beckh (1837-1853). 
Dále bylo potřeba zajistit bez-
pečnost, ubytování a stravování 
poslanců, členů vlády, jejich do-
provodu a novinářů, stejně jako 
se postarat o dostatečné zásoby 
potravin a dopravu do Hulína, 
nejbližší železniční stanice. Skoro 
celý zámek byl ve „službách“ 
sněmu. Arcibiskupské úřady 
se vystěhovaly mimo město, 
dokonce i kanovníci a piaristé 
uvolnili své byty pro ministry a po-
slance. Na zámku byla pro pohodlí 
poslanců zřízena kavárna, cukrár-
na, jídelny, kuchyně a poštovní 
úřad. 
Samotné zasedání sněmovny 
bylo zahájeno dne 22. listopadu 
1848 volbou prezidenta sněmu, 
ve které zvítězil haličský poslanec 

František Smolka. Celkově bylo 
do sněmu zvoleno 383 poslanců, 
do Kroměříže však nedorazili 
všichni a nevedla se ani přesná 
evidence (v lednu bylo například 

přihlášeno jen 358 poslanců). 
Z  tohoto počtu bylo 190 před-
stavitelů slovanských národností. 
České země zastupovali František 
Palacký, František Ladislav Rieger, 

Karel Havlíček Borovský, Josef Ka-
jetán Tyl a další. První dny obno-
veného jednání říšského sněmu 
poznamenaly dvě události – pro-
gramové prohlášení nové vlády, 
s  kterým dne 27. listopadu 1848 
vystoupil ministerský předse-
da Schwarzenberg, a abdikace 
císaře Ferdinanda V. Vláda se ve 
svém prohlášení hlásila k  prin-
cipu konstituční monarchie. 
Předpokládala také další činnost 
sněmu, zejména vypracování 
ústavy, jež měla zajistit rovnost 
všech občanů a stejná práva všem 
národnostem. Pod „čarou“ zaz-
nělo, že zákonodárná moc bude 
vykonávána spoluprací císaře 
se zástupci národů, že výsledky 
porad sněmu budou muset být 
akceptovány panovníkem. Dne 
2. prosince byli poslanci seznáme-
ni s abdikací Ferdinanda V. v Olo-
mouci a s  nástupem císaře Fran-
tiška Josefa I. Kroměříž v  době 
konání sněmu neobyčejně ožila a 
její obyvatelé využívali mimořád-
né příležitosti a ve svrchované 

míře těžili z přítomnosti vzácných 
hostů a jejich početného dopro-
vodu. Příchod mnoha českých a 
vůbec slovanských poslanců jistě 
nezůstal bez vlivu na politickou 
a národnostní situací ve městě, 
kde se většina hlásila k  německé 
národnosti.

1918
Euforie ze vzniku samostat-
né Československé republiky 
přetrvávala i v  měsíci listopadu 
roku 1918, i nadále však trval ne-
dostatek potravin, zesilovala epi-
demie tzv. španělské chřipky, po 
lesích se skrývaly různé kriminál-
ní živly, z  války se vraceli unavení 
a  zranění vojáci a prvořadým 
úkolem obecních výborů a národ-
ních výborů tak bylo zajištění klidu, 
pořádku a základních životních 
potřeb a léčiv. Hlavním úkolem 
vedení města Kroměříže mělo být 
uklidnění poměrů a sociálního 
napětí, štvavým útokům se nevyh-
nul ani starosta Barták, který byl 
na listopadové schůzi zastupitel-
stva obviněn z  machinací v době 
válečného přídělového systému. 
Byly zřízeny občanské hlídky a 
omezen provoz hostinců. Nově 
vzniklá republika stále bojovala o 
své hranice, proto se již dne 8. lis-
topadu v kroměřížských novinách 
Haná objevila výzva ke vstupu do 
armády, která bojovala zejména 
proti Němcům a Maďarům. Ve 
stejný den ve městě probíhaly 
připomínkové akce bitvy na Bílé 
hoře. Velkou pozornost věnovaly 
místní noviny dění za hranicemi – 
dne 4. 11. začalo platit příměří Ra-
kouska-Uherska se státy Dohody a 
o týden později, dne 11. 11. 1918, 
podepsalo Německo v Compiegne 
příměří a tím definitivně skončila 
první světová válka.

Mgr. Martina Šlancarová
MZA v Brně-SOkA Kroměříž

(Čerpáno z historických pramenů a 
odborné literatury )

KROMĚŘÍŽ V ČASE PŘEVRATů A ZMĚN 
1848–1918 

Vážení čtenáři,

oba významné roky dospěly k nej-
důležitějším obdobím. V listopadu 
1848 se na kroměřížském zámku 
i v celém městě připravují na za-
sedání říšského sněmu, dění v  lis-
topadu 1918 je ovlivněno jen pár 
dní „starým“ vznikem samostat-
ného Československa. 
Z  autorů správných odpovědí na 
otázku v zářijovém zpravodaji jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Hana Zlámalová
Jana Vránová
Petr Količník

                                       
Kdo byl zvolen prezidentem 
říšského sněmu konaného 
v Kroměříži na konci roku 

1848?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. listopadu na e-mail: zpravo-
daj@mesto-kromeriz.cz, nebo na 
adresu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt!)
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František Čech: 
Divoký obchod

Neobvyklý úkol odvádí úspěšného 
pražského advokáta Petra Cihláře 
z naleštěných interiérů jednacích 
místností do zapadlých vesnic 
Jesenicka. Doprovázen náročným 
klientem a pohlednou koncipi-
entkou musí dokončit obchod, na 
kterém závisí nejen vysoká odmě-
na pro zaměstnavatele, ale také 
Cihlářova vlastní kariéra. Sotva se 
probere z další víkendové jízdy po 
pražských nočních klubech, snaží 
se zorientovat v událostech, které 
zahrnují nevysvětlitelný požár 
skladu, smrt venkovského pobudy i 
nepřipojenou solární elektrárnu. 

Rachel Kadishová: 
Váha inkoustu

Román o ženách, jež od sebe dělí 
celá staletí, a o obětech, které 
musely podstoupit, aby naplnily 
své životní poslání.

www.knihkm.cz

Poslanec František Ladislav Rieger 
v době konání kroměřížského sněmu 
na ilustraci J. Mánesa, zdroj: 
Wikipedie

Pamětní deska Františka Palackého 
na Velkém náměstí č. p. 42, zdroj: 
Wikipedie

LISTOPADOVÉ PŘEDNÁŠKY V ARCHIVU 
středa 14. 11. v 17 h
Vojenská posádka v Kroměříži 1918-1939. Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D., archivář MZA Brno – SOkA Zlín

středa 21. 11. v 17 h
Slibujeme dnes a pro všechnu budoucnost… - Reflexe vzniku Československa v denících a vzpomínkách 
Kroměřížanů. Mgr. Markéta Mercová, Dr., historička Muzea Kroměřížska

středa 28. 11. v 17 h
Velká válka na malém městě - Kroměříž v období 1914-1918. Mgr. Martina Šlancarová, 
archivářka MZA Brno – SOkA Kroměříž
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Kroměřížští turisté 
na Šumavě
Pár letos mimořádně teplých podzimních 
dnů jsme strávili my, členové kroměřížského 
Klubu českých turistů, na jihozápadě Čech, 
na Šumavě. Navštívili jsme nádherný Český 
Krumlov, kde jsme si prohlédli zámek, za-
hradu a užili si pohled z věže na klikatící se 
Vltavu. Společně jsme se vydali z Kašper-
ských Hor na hrad Kašperk a dále na roz-
hlednu Sedlo. Jeden den jsme trávili v Sušici 
a poté se vydali k rozhledně na Svatoboru 
a lesem do Petrovic. Zde jsme byli ubytová-
ni. Nemohli jsme opomenout Velhartice a 
hrad nad nimi. Podél říčky Ostružná jsme se 
prošli až k chatě Jana Wericha. V obci Dobrá 
Voda jsme si prohlédli kostel se skleněným 
oltářem. Na závěr jsme zavítali do obce Ja-
vorník, odkud jsme vystoupali ke Kloster-
mannově rozhledně, z  níž jsou nádherné 
výhledy na lesnatou krajinu Šumavy. Cestou 
domů jsme přejeli přes Žďákovský most nad 
přehradou Orlík.                 
                                        Pavel Stratil, KČT Kroměříž

S úsměvem jde všechno líp
Velmi zdařilý hudebně zábavný pořad s ná-
zvem S úsměvem jde všechno líp mohli 
kroměřížští senioři navštívit v úterý 9. října. 

Ve zcela zaplněném sálu Klubu seniorů pa-
novala výborná nálada, o kterou se přičinil 
vtipným a příjemným vyprávěním příhod 
ze svého osobního i hereckého života Zde-
něk Junák, herec Městského divadla Brno. 
Své vzpomínání doplnil několika krásnými 
písněmi, při nichž neopomněl zdůraznit 
svůj vztah k Moravě. O tom, že Centrum pro 
seniory Zachar mělo „šťastnou ruku“ při vý-
běru programu letošního Seniorského pod-
zimu, svědčily spokojené úsměvy na tvářích 
odcházejících hostů, z čehož máme velkou 
radost. Byli bychom rádi, kdyby i další při-
pravované programy Seniorského podzimu 
byly úspěšné a hojně navštěvovány členy 
Klubu seniorů.

Marie Šerá, 
Centrum pro seniory Zachar Kroměříž

AKTUALITY Z KLUBU SENIORů  
 

Městský útulek Čápka 
má zájemcům o pej-
sky stále co nabídnout. 
Pořád je tu dost čtyř-
nohých klientů, kteří se 
těší na nové pány a ka-
marády. Dnes společně 
představujeme Tomba. 
TOMBO je kříženec 
střední velikosti. Pej-
skovi jsou dva roky. Na-
lezený byl v Kroměříži. 
Zpočátku je k cizím lidem nedůvěřivý, potřebuje 
čas zvyknout si na nové prostředí. Jinak je tempe-
ramentní, kontaktní. Na vodítko moc naučený není, 
ale postupně si zvyká, každou procházkou se lepší. 
Je dominantní vůči ostatním psům, proto by byl 
vhodný jako jediný pes v domácnosti. Ideální bude 
jak na dvorek, tak i na zahradu.

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

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
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Jindřiška Butulová, *1935, Kroměříž
Marie Kučerová, *1933, Chropyně
Pavel Bjaček, *1943, Kroměříž
Jaromír Němeček, *1962, Kroměříž
Ladislav Horák, *1942, Hulín
František Štěrba, *1948, Vážany
Ferdinand Potáč, *1940, Brno
Lubomír Dosoudil, *1935, Prasklice
Ing. Jan Štěpančík, *1931, Kroměříž
František Březina, *1934, Hulín
Vlasta Bártková, *1931, Tetětice
Mária Fuksová, *1946, Kroměříž
Ing. František Buchal, *1937, Kroměříž
Jaroslav Skalický, *1932, Kroměříž
Mgr. Petr Vojta, *1947, Kroměříž
Marie Lišková, *1935, Střílky
Růžena Kolaříková, *1928, Zástřizly
Božena Blažková, *1928, Bělov

František Oborný, *1962, Újezdsko
Jaroslav Sum, *1934, Kroměříž
Antonín Piska, *1965, Žalkovice
Hana Mazáková, *1957, Kroměříž
Filomena Straková, *1936, Kroměříž
Jarmila Císařová, *1930, Kroměříž
Jiří Kejík, *1933, Pravčice
Jiřina Pustovková, *1936, Šelešovice
Jarmila Sadilová, *1930, Vážany
Zdeněk Netopil, *1954, Žalkovice
Jitka Hanáková, *1932, Roštín
Josef Petřík, *1941, Kroměříž
Miroslava Mlčochová, *1926, Kroměříž
Karel Ramiš, *1947, Chropyně
Bohumila Matysíková, *1937, Kroměříž
Milada Vojtová, *1949, Újezdsko
Bohumír Vybíral, *1936, Zborovice

Úmrtí – září 2018

Narození – září 2018

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 Kro-
měříži. Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. 

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 3. 11., 17. 11, 1. 12. a 15. 12.

Aleš Hanzlík Karolína Adamčíková Klára Kuběnová Michal ObloukMarie Dočkálková Patrik Mikulík

V seznamu jsou uvedeni zemřelí,  u nichž pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

V seznamu jsou uvedeny ty děti, u nichž rodiče souhlasili 
se zveřejněním v tisku.

Sňatky – září 2018
Zdeněk Matysík, Kunovice – Aneta Hendrychová, Uherský Ostroh
Bert Ramp, Dubí – Soňa Zbránková, Kroměříž
Richard Foltýn, Morkovice – Martina Štefaníková, Morkovice
Miroslav Novák, Zlín – Petra Petříková, Trávník
Vít Gottwald, Chvalnov – Silvie Lišková, Zborovice
Milan Dedek, Kroměříž – Jitka Kutrová, Kroměříž
Filip Metelka, Domaželice – Michaela Symerská, Domaželice
Marek Fiala, Kroměříž – Jana Dočkalová, Kroměříž
Jaroslav Valenta, Kroměříž – Kristina Vasiljeva, Kroměříž
Jiří Lojek, Fryšták – Renata Pijáčková, Fryšták
Petr Havlíček, Brno – Dagmar Šujanská, Chropyně
Jan Klimeš, Kojetín – Petra Obdržálková, Kojetín
Jan Lachendro, Kroměříž – Elena Kavanová, Kroměříž
Eduard Bartas, Kroměříž – Lucie Veselá, Kroměříž
Marek Frkal, Zdounky – Radka Hudecová, Zdounky

V seznamu jsou uvedeni pouze  snoubenci, kteří souhlasili 
se zveřejněním v tisku.

Matouš Ptáčník, Kroměříž
Eliška Zaoralová, Lhota
Miroslava Odehnalová, Kvasice
Sabina Pechalová, Pravčice
Kateřina Jordová, Bezměrov
Petr Hlaváč, Kojetín
Jana Skopalová, Kroměříž
Matylda Nováková, Kroměříž
Vojtěch Plšek, Zborovice
Natálie Koubová, Zlín
Tereza Berkusová, Roštín
Samuel Čureja, Hruška
Anežka Zahradníková, Bezměrov
Markéta Podmelová, Zlobice
Anna Kovalovská, Kroměříž
Jaroslav Jonáš, Pivín
Sofie Přikrylová, Kojetín
Jakub Matulík, Tlumačov
Jan Gajdošík,  Kroměříž
Vítek Čech, Kroměříž
Vít Plachý, Kvasice
Antonín Kopeček, Soběsuky
Matyáš Sigmund, Vážany

Miroslav Prašnický, Morkovice 
Antonín Albert, Bařice 
Adam Knap, Tištín
Adéla Sklenářová, Hulín
Jiří Škeřík, Milonice
Jan Král, Kroměříž
Viliam Jüptner, Kroměříž
Tadeáš Gráf, Ivančice
Nikol Kuciánová, Kojetín
Alex Bortlík, Chvalnov 
Nicol Bortlíková, Chvalnov 
Dominika Hudečková, Kroměříž
Tomáš Nábělek, Kroměříž
Štěpánka Vymětalová, Žalkovice
Jakub Hrabal, Křenovice
Samuel Benek, Kojetín
Viktorie Handlová, Popovice
Kateřina Ančincová, Kojetín
Anita Vymětalová, Žalkovice
Marek Macháček, Kroměříž
Filip Hrdina, Kroměříž
Josefína Štokmanová, Bystřice 
pod Hostýnem

 INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
1. 11. od 8.30 do 11.15 h – Kroměříž, U Strže 0, 0/235, 0/250, 114/114, 5001, 
5002, 5003, Chropyně, Na Strži 227. // 2. 11. od 14 do 18 h – Kroměříž, Jožky Sil-
ného 2684/3. // 5. 11. od 7.30 do 15 h – Kroměříž, Štěchovice 1327/1A, 1328/1, 
1328/1328, 1388/1B, 1389/1C. / / 5. 11. od 8.30 do 14.15 h – Kroměříž, Koperní-
kova 1429/22, 1435/20, 22/22, 3155/5. // 8. 11. od 7.30 do 12.30 h – Kroměříž, 
Dolnozahradská 3300/102 – ČOV.  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
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19. 10. - 6. 1. Vánoční kouzlo starých časů, výstava starých vánočních ozdob 
a betlémů. Muzeum Kroměřížska.

10. 11. / 9 - 16 h Skleněná sněžítka a svícny, dílnička. Muzeum Kroměřížska.

25. 11. v 19 h - Hana a Petr Ulrychovi a Javory, první adventní koncert. Dům kultury.

26. 11. v 19.30 h Benefiční koncert duchovní hudby, Nao Higano 
a sbor SPgŠ Kroměříž, dobrovolné vstupné bude věnováno spolku Korálky. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

26. - 28. 11. / 9 - 18 h  Adventní jarmark, prodej výrobků uživatelů domovů 
kroměřížských sociálních služeb. Vestibul Knihovny Kroměřížska.

28. 11. od 16 h Novoročenky a drobné výtvarné dárky, prodej autorských 
novoročenek a dárků výtvarníků nejen z SPVUK. Dům kultury.

29. 11. - 9. 12. Advent s Domem kultury – adventní jarmark 
a program s koncerty, divadelními pohádkami, filmovými projekcemi, který začne 
rozsvícením vánočního stromu (29. 11. v 16.30 h). Velké nám.

30. 11. / 12 - 17 h Den pro dětskou knihu - zábavné předvánoční odpoledne.
Dětské oddělení Knihovny Kroměřížska.

30. 11. / 14 - 18 h Mikuláš v ZUŠ, tradiční mikulášská nadílka. ZUŠ Kroměříž.

30. 11. v 19 h  Předvánoční podívaná, módní přehlídka s programem. 
Klub Starý pivovar.

1. 12. Výstava Floria Vánoce 2018, ukázka betlémů, vystoupení dětí, ohnivá show 
hrůzostrašných čertů, od 20 h koncert Lenky Filipové. Výstaviště Floria.

1. 12. / 16 - 17.30 h Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem, 
pořádá MC Klubíčko, vstup do Podzámky z Vejvanovského ul.

2. 12. ve 14 h Mikulášská nadílka v Sokole a mikulášská diskotéka. Sokolský dům.

2. 12. v 19 h Dan Bárta & Illustratosphere, druhý adventní koncert. Dům kultury.

4. 12. v 16 a 17.30 h Vánoční kytarový koncert. Sál ZUŠ Kroměříž.

6. 12. / 12 - 18 h Mikulášské nadělování, zápisné do knihovny s 50% slevou. 
Knihovna Kroměřížska.

8. 12. / 9 - 16 h Vánoční dekorace a ozdoby, vánoční dílnička. Muzeum Kroměřížska.

10. - 21. 12. / 10 - 19 h Advent na radnici, každodenní kulturní program, dílničky, zimní 
kino, prodej vánočních dobrot a dárků, pořádá město Kroměříž. Nádvoří radnice. 

10. 12. v 16.30 h Vánoční koncert zobcových fléten a akordeonů. Sál ZUŠ.

10. 12. v 19 h Dívčí smyčcové trio Inflagranti a Josef Vojtek, třetí adventní koncert. 
Dům kultury.

13. 12. v 15 h Vánoční besídka s programem, Akademie III. věku. 
Knihovna Kroměřížska.

13. 12. v 16.30 h Vánoční koncert klavírního oddělení. Sál ZUŠ.

16. 12. v 15 h Pohádka O čertovi, dětské divadelní představení. Klub Starý pivovar.

16. 12. v 19 h Vánoční koncert Evy Emingerové, pořádá Jazzklub Kroměříž. 
Klub Starý pivovar.  

17. a 18. 12. v 16.30 h Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ. Kino Nadsklepí.       

17. 12. v 18 h Vánoční koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž. Aula školy. 

18. 12. v 19 h Andrea Kalivodová a Moravské klavírní trio, čtvrtý adventní koncert. 
Dům kultury.

19. 12. Vánoční nadělování, zápisné do knihovny s 50% slevou. Knihovna Kroměřížska.

19. 12. v 19 h Předvánoční koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, 
P. J. Vejvanovský, J. Suk, L. Fišer (Vánoční).  Kostel Nanebevzetí P. Marie.

20. 12. v 16 h Živý Betlém, vystoupení žáků CZŠ s vánočním příběhem. Velké nám. 

20. 12. v 17 h Vánoční koncert ZUŠ, představí se Mladí flétnisté, Flautini, Saxiband, 
PS Slunečnice aj. Dům kultury.

25. 12. v 16 h J. J. Ryba: Česká mše vánoční, pořádá ART Collegium 2002 Kroměříž. 
Kostel Nanebevzetí P. Marie. 

26. 12. v 20.30 h Štěpánské rockování ve stylu Hard & Heavy, Judas Priest a Warlock 
& Doro - revival. Stará masna.

26. - 31. 12.  Vánoční prohlídky historických sálů. Arcibiskupský zámek.

27. 12. v 16 h Vánoční koncert Moravských madrigalistů, díla J. S. Bacha, B. Brittena, 
K. Nystedta, M. Leontovyche, A. Michny z Otradovic a dalších. Kostel Nanebevzetí P. Marie.

29. 12. v 17 h Vánoční koncert pěveckého sboru Moravan. Kostel sv. Mořice.

31. 12. / 14 - 18 h Diskem tryskem do nového roku, Silvestr v Sokole, 
zábavné odpoled pro děti i jejich rodiče. Sokolský dům.

31. 12. v 17 h Silvestrovské divadelní představení, pořádá DS Kroměříž. 
Klub Starý pivovar. 

31. 12. v 20 h Silvestrovská zábava s kapelami Roks a Pantock, taneční veselice 
až do rána. Stará masna.


