2015
Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Za krásou kamélií a skla zamiřte
do Květné zahrady

Hostýnské sportování klientů
domovů sociálních služeb
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SLOVO
ÚVODEM
Dobrý den,

Foto: J. Soporský
Masopustním veselím ožilo druhou únorovou sobotu Hanácké náměstí. O zábavu se postarali členové
bujarého průvodu maškar i stylová kapela, o naplnění žaludků návštěvníků pak prodejci nejrůznějších
masopustních tradičních i méně známých dobrot. Zakoupit bylo možné i rukodělné výrobky, dřevěné
hračky, keramiku, přírodní kosmetiku… Zkrátka každý si tu našel to své.

Turistická nabídka Kroměříže získala ocenění
HIT sezony 2015
Projekt Filmová Kroměříž, který
připravila kroměřížská radnice
společně se svými partnery jako
hlavní novinku letošní turistické sezony, získal titul HIT sezony 2015 v nekomerční kategorii. Ocenění každoročně uděluje
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a předáno bylo
10. února na 6. výroční konferenci cestovního ruchu Východní Moravy ve Starém Městě.
Porota složená z odborníků na
marketing a cestovní ruch konstatovala, že produkt Filmová Kroměříž odpovídá současným trendům
a požadavkům návštěvníků a přináší další rozměr do atraktivního
historického města. „Těší nás, že

úsilí Kroměříže ocenili odborníci,
kteří se cestovním ruchem profesionálně zabývají. A zároveň věřím, že spokojeni budou i samotní
turisté, pro které tato nabídka je
a které v Kroměříži rádi přivítáme,“ uvedl kroměřížský starosta
Jaroslav Němec. Kroměříž je každoročně středem zájmu mnoha
filmových štábů. Tento potenciál
však město v rámci své propagace
zatím příliš nevyužívalo. Návštěvníci se mohou těšit na filmovou
turistickou trasu, atraktivní kostýmované prohlídky města, výstavu
k pohádce Peklo s princeznou,
ale také na letní kino, divadelní
představení inspirovaná filmovými předlohami a mnoho dalších

atraktivit. Ocenění sice převzalo
město, ale patří všem partnerům,
kteří se do projektu zapojili. Titul
HIT sezony získala Kroměříž už
v loňském roce za kostýmové prohlídky Tajemství staré Kroměříže.
(pz)

Foto: P. Zrna

když se po podzimních volbách
do městského zastupitelstva řešila budoucí koaliční spolupráce
a rozdělení úloh jednotlivých
místostarostů, v legraci jsem
svým kolegům říkal, že budu taková „pražská spojka“. Krátký
čas ukázal, že to vlastně žádný
žert nebyl a že je velmi žádoucí,
aby zde byl někdo, kdo bude
osobně hájit zájmy města na nejrůznějších centrálních úřadech a
bude vytvářet vztahy podporující rozvoj Kroměříže. Kombinace
funkce poslance a místostarosty
pak jistě nabízí možnosti, které tu
dříve nebyly, a je podle mého názoru skoro ideální. Věci se nejlépe
vysvětlují na příkladech. Nedávno
jsem se začal intenzivněji zajímat
o problém zpoplatnění dálničního
obchvatu Kroměříže. Právě díky
pozici místostarosty a současně
poslance sněmovny bylo jistě o
něco snadnější setkat se osobně
s příslušnými pracovníky ministerstva dopravy a pokusit se je přesvědčit, jak moc by dopravní situaci ve městě pomohlo, kdyby řidiči
osobních aut, kteří si nezakoupili
dálniční kupóny, mohli více využívat obchvatu města. Samozřejmě
jsem hned v úvodu narazil na klasické argumenty, jak by bylo takovéto řešení jen pro Kroměříž nekoncepční a že není v zájmu státu
udělovat výjimky ze zpoplatnění
a naopak jsou na jiných místech
České republiky odebírány. Nevím,
jak moc jsem potěšil ministerské
úředníky, když jsem reagoval tak,
že tedy zřejmě bude nutné změnit
koncepci. Budeme si totiž muset
konečně odpovědět na otázku,
co je tedy zájmem státu, zda co
největší výběr peněz do Státního
fondu dopravní infrastruktury nebo bezpečnější města bez
znečištěného ovzduší.

Radek Vondráček
místostarosta

AKTUALITY

INFO Z RADNICE
Kroměříž se letos
připojí k akci Vlajka
pro Tibet
Na budově kroměřížské radnice letos poprvé zavlaje tibetská
vlajka. Radní na jednání 9. února vyjádřili souhlas s připojením
města k akci Vlajka pro Tibet 2015
vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března na budově městského
úřadu. Od roku 1996, kdy kampaň vznikla, je to poprvé, kdy
radnice tibetskou vlajku vyvěsí.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v
západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických
akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. V
roce 1996 se k akci připojila první
čtyři česká města, v loňském roce
už to bylo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek
vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích.
Občané, kteří chtějí kampani Vlajka pro Tibet ochraně lidských práv
vyjádřit podporu, se mohou sejít
v úterý 10. března v 18 hodin na
Velkém náměstí v Kroměříži. (pz)

Moje filmová Kroměříž
Město Kroměříž ve spolupráci s internetovým portálem iTV Kroměříž připravuje soutěž Moje filmová Kroměříž. Zúčastnit se jí může
kdokoliv, obyvatelé města i jeho
návštěvníci. Účastníci musí natočit
– kamerou, mobilem, fotoaparátem či tabletem – krátký film max.
10 minut o Kroměříži na libovolné
téma. Mělo by se jednat o nápadité
a vtipné zachycení běžného života
města. Snímky bude po uzávěrce
hodnotit odborná porota, ale také
veřejnost, díky jejímuž hlasování
bude udělena Cena diváka. Soutěž
probíhá od března do září letošního roku. Podrobné informace
a podmínky soutěže budou zveřejněny na www.kromeriz.eu.
(šak)
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Dům kultury hostil setkání starostů z celého kraje
Téměř sedmdesát starostů z celého Zlínského kraje se v pondělí
16. února vydalo do Kroměříže
na jednání s náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu
a legislativu Janou Vildumetzovou. Setkání svolala s cílem
informovat starosty o připravovaných změnách v oblasti veřejné správy a snahou seznámit se
s aktuálními problémy, kterým
obce a města čelí. Za naše město se jednání zúčastnili starosta
Jaroslav Němec a místostarosta
Radek Vondráček, který je místopředsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR.
„Rozhodla jsem se, že objedu
všechny kraje, abych měla přímou zpětnou vazbu. Sama jsem
byla starostkou Horního Slavkova, komunální problémy velmi

dobře znám a vždy mě zajímalo
tak banální činnosti, jako jsou
gratulace jubilantům. „Právě
to, aby byl na úřadech zajištěn
co nejlepší komfort pro občany,“
proto jsem starosty informovala
o připravovaných legislativních
uvedla Jana Vildumetzová. V pozměnách, týkajících se zejmédobě reakcí starostů ale sama
musela vyslechnout nejednu
na zákona o obcích, zákona o
volbách či zákona o registraci
kritiku na současnou legislativní podporu samosprávy a státní
smluv,“ dodala náměstkyně. (pz)
správy. Zejména pro
starosty malých obcí
představují
změny
posledních let spíše
problémy a neefektivní zátěž, ať už se
jedná o komplikace
s centrálními registry,
problematiku
svobodného
přístupu
Foto: P. Zrna
Foto: Š. Kučerová
k informacím, fungování elektronických
služeb či legislativní
překážky v případě

Odborníci i studenti byli přijati vedením města
V průběhu měsíce února zavítaly na kroměřížskou radnici dvě
zahraniční návštěvy. Delegace z
welšského Cardifu navštívila Kroměříž během svého studijního
pobytu ve Zlínském kraji. Ten byl
zaměřen na problematiku sociálně
znevýhodněných skupin obyvatel
a jejich začleňování do společnosti. O svých zkušenostech ve zmíněné oblasti hovořili welšští hosté
s pracovníky kroměřížské pobočky
Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín a také s místostarostou Pavlem Motyčkou
přímo na radnici. Zajímali se o způ-

sob, jakým probíhá integrace osob
pocházejících z problematických
sociálních skupin obyvatel právě
v Kroměříži. Nějaký čas strávili také

Budoucí prvňáčci
přišli k zápisům

které přišly k zápisům, je srovnatelný s předešlými roky,“ potvrdil vedoucí odboru školství a
sociální péče Jiří Pánek. Nejvíce
budoucích prvňáčků, konkrétně
121, se přišlo zapsat do Základní
školy Slovan. Naopak nejméně,
29 dětí zavítalo do Základní školy Zámoraví.
(pz)

Čtyři sta deset dětí se dostavilo
k zápisům do prvních tříd, které
se letos ve všech základních školách zřizovaných kroměřížskou
radnicí konaly ve dnech 3. a 4.
února. Zápis je v životě každého dítěte významnou událostí
a bývá doprovázen nervozitou
i očekáváním, zda dítě na podzim skutečně usedne do lavice v
první třídě. Ne každé očekávání
je ale naplněno. Téměř padesáti
dětem byl doporučen odklad
školní docházky. „Počet dětí,
2

Foto: OA Kroměříž

Foto: Š. Kučerová

v Základní škole Zachar a seznámili se s praktickými zkušenosti
tamních vyučujících z práce s romskými dětmi.
O předávání zkušeností je také
druhý projekt, jehož účastníci byli
přijati vedením kroměřížské radnice. V rámci programu Edison, kterého se aktivně účastní Obchodní
akademie Kroměříž, strávily tři zahraniční stážistky týden v našem
městě. Také ony se s lidmi ve svém
okolí podělily o své zkušenosti a
seznámily všechny s životem ve
svých zemích – v Brazílii, na Tchajwanu a v Řecku.
(šak)

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2015
U zápisu odklady

ZŠ U Sýpek

60

7

ZŠ Zachar

66

7

ZŠ Zámoraví

29

4

ZŠ Komenského
nám.

45

6

ZŠ Oskol

89

11

ZŠ Slovan

121

13

CELKEM

410

48*

*Odklady jsou pouze informativní.
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Radnice bude mít nového tajemníka
Ve vedení Městského úřadu
v Kroměříži dochází k významné změně. Dosavadní tajemník
František Dočekal se k 28. únoru
vzdal své funkce a jeho pracovní
poměr tu skončí poslední dubnový den. Starosta Jaroslav Němec vyhlásil na obsazení pozice
tajemníka, tedy v podstatě ředitele městského úřadu, výběrové
řízení. Od uchazečů, kteří měli
přihlášku do výběrového řízení
se všemi potřebnými náležitost-

mi doručit na personální útvar
radnice do 24. února, se očekává,
že budou ovládat činnosti související s řízením městského úřadu
a vyplývající z platných právních
předpisů. Zejména jde o komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce,
přenesené působnosti výkonu
státní správy, řízení a koordinaci
činnosti úřadu či zabezpečování
jednání městské rady a zastupitelstva. Podmínkou pro vznik

pracovního poměru je vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu, znalost
právních předpisů z oblasti veřejné správy a personální oblasti, samozřejmostí jsou výborné
řídící, organizační a prezentační
schopnosti. Výběrové řízení proběhlo koncem měsíce února,
v době uzávěrky zpravodaje však
nebyly jeho výsledky a tedy ani
jméno nového tajemníka městského úřadu známy.
(pz)

Společná prezentace s Olomoucí
měla v Praze úspěch
Kroměříž má za sebou úspěšnou
prezentaci na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday
World, který se konal ve dnech
19. - 22. února v Praze. Oproti
předešlým ročníkům Kroměříž
tentokrát nebyla jen jednou z
částí stánku Zlínského kraje, ale
prezentovala se ve společném
stánku s Olomoucí. Obě města
zapsaná v seznamu UNESCO mají

k sobě blízko nejen co do počtu
kilometrů, ale podobné rysy má
i jejich turistická nabídka vycházející z historických, kulturních
a společenských souvislostí. „To,
že si nechceme konkurovat, ale
naopak sjednotit své síly, jsme si
potvrdili už na podzim vydáním
společného propagačního materiálu, který jsme návštěvníkům
veletrhu předvedli. Naše hlavní

pozornost směřovala k propagaci ústředního tématu turistické
sezony zaměřeného na filmovou
turistiku, úspěšné kostýmované
prohlídky a samozřejmě památky
UNESCO,“ sdělil vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu Pavel
Zrna. Podle něj se lidé zajímali o
kulturní akce ve městě, možnosti atraktivního trávení volného
času a vyžití pro cyklisty. (pz)

Po kácení přijde na řadu jarní výsadba
Odpůrci i zastánci kácení stromů
ve městě jistě zaregistrovali, jak
pracovníci společnosti Biopas
v souladu s projektem obnovy
městské zeleně pokračují s likvidací některých stromů a stromořadí. Jednou z akcí v rámci
projektu bylo i kacení stromořadí
v Jiráskově ulici. Zlikvidovány tu
byly javory, které byly ze 70 procent ve špatném stavu. Na jejich
místa budou zasazeny v průběhu

jara hlohy. Těch by mělo konkrétně v Jiráskově v ulici růst dokonce
více než původních javorů.
Reakce obyvatel Kroměříže na

Foto: Š. Kučerová

změny v oblasti výsadby městské
zeleně jsou různé. Někteří lidé
nejsou spokojeni s tím, že se staré a vzrostlé stromy kácejí. Velmi
často totiž není na první pohled
patrné, že jejich stav není dobrý a
mohly by ohrožovat životy a zdraví kolemjdoucích. Jsou ale i lidé,
kteří výměnu starých stromů za
nové vítají, protože jim u stávajícího porostu vadil stín nebo velké
množství padajícího listí.
(šak)

Olomouc s Kroměříží by měla propojit
Arcibiskupská cyklostezka
Cyklistům na Kroměřížsku se blýská na lepší časy. V pátek 6. února
se na Městském úřadě v Kojetíně
uskutečnilo setkání zástupců obcí
na trase připravované Arcibiskupské cyklostezky, která by měla propojit Olomouc s Kroměříží. Hlavním tématem pracovního jednání
byla příprava memoranda, které
by přesněji vytyčilo trasu zejména
v úseku mezi Tovačovem a Kojetínem a určilo bod, kde cyklostezka
vstoupí na území Zlínského kraje.
Kromě zástupců města Kroměříže

a Zlínského kraje se setkání zúčastnila i europoslankyně Olga Sehnalová. Zástupci měst a obcí se předběžně dohodli, že ve směru na
Kroměříž by cyklostezka měla vést
ideálně od Kojetína po levém břehu řeky Moravy směrem k Bezměrovskému mostu, kde se napojí na
již vybudovanou komunikaci do
Bezměrova. Kroměříž tuto aktivitu
velmi vítá a podporuje. „Propojení
Kroměříže a Olomouce je naprosto
přirozeným krokem, který vychází
nejen z historických souvislostí, ale

i ze současných potřeb obou měst
zapsaných v seznamu UNESCO,“
uvedl vedoucí odboru kultury a
cestovního ruchu Pavel Zrna.
Od letošního roku na kroměřížské radnici oficiálně působí také
cyklokoordinátor, který má problematiku rozvoje cyklistické infrastruktury a služeb na starost.
Zájemci o toto téma se na něj se
svými podněty mohou obracet
prostřednictvím e-mailové adresy: cyklodoprava@mesto-kromeriz.cz.
(pz)
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INFO Z mĚSTA
Občané mají možnost
ocenit zdravotníky z
Kroměřížské nemocnice
Ankety „Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje“,
jejíž druhý ročník letos vyhlásil
Zlínský kraj, se mohou zúčastnit
také zdravotníci Kroměřížské nemocnice a. s. Nominace je možné
zasílat na Odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Zlínského kraje,
jehož zaměstnanci budou následně posuzovat zaslané návrhy. Ty je možné předkládat do
31. srpna, přičemž odborná komise následně vybere tři lékaře a tři
osoby v kategorii nelékařský zdravotnický personál. „Věříme, že také
v Kroměřížské nemocnici pracuje
mnoho lidí, kteří by si takovéto ocenění zasloužili,“ uvedla Lenka Mergenthalová, předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice.
(kli)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
Strážníci městské policie chytili v
Tovačovského ulici u prodejny bývalé Sempry dva muže, kteří kradli
hliníkové lišty, jimiž byly orámovány výkladní skříně. Na jejich podezřelé jednání upozornil na bezplatné lince 156 všímavý obyvatel
města. Povedená dvojice se před
příjezdem městské policie snažila
schovat do blízkého křoví, přesto
však byli oba muži ve věku 31 a 50
let předáni hlídce Policie ČR k dořešení případu.
Fyzické potyčky jsou dalšími z
problémů, které příslušníci městské policie často řeší. Ve Farní ulici
nedávno zasahovali u rvačky dvou
mužů. Jeden z nich byl tak opilý, že
jej druhý mladík vyvedl z blízkého
baru, za což se mu opilec odvděčil fyzickým napadením. Útok byl
natolik razantní, že při něm došlo
ke zranění a na místo musela přijet i Policie ČR. Stává se, že i ženy
řeší problémy mezi sebou „ručně“. Strážníci museli zasahovat
u šarvátky dvou žen v Moravské
ulici, k níž je přivolala napadená.
Důvodem ke konfliktu byla dávná
slovní rozepře. V tomto případě
stačila k urovnání problému domluva ze strany městské policie.
(šak)

ROZHOVOR
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tí dotčeným orgánem, podává
návrh na vložení dat do evidence
územně plánovací činnosti, poskytuje územně plánovací informace
a vykonává řadu dalších činností
podle stavebního zákona. Úsek
státní památkové péče zabezpečuje výkon státní správy na daném
úseku pro 46 obcí: vydává podklady pro koordinované stanovisko včetně vyjádření k územnímu
plánu, provádí související úkony a
účast na řízeních vedených jinými
správními orgány, vydává samostatné rozhodnutí orgánu památkové péče, provádí na památkách
dozorovou a kontrolní činnost.
Současně řeší problematiku programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obce
s rozšířenou působností (ORP)“,
připravuje podklady pro jednání
výboru pro rozvoj a regeneraci
Městské památkové rezervace
(MPR), provádí evidenci, kontrolu
a vyhodnocení akce k rozhodnutí
o dotaci a v neposlední řadě pak
vede evidenci seznamu kulturních
památek ve svém správním obvodu a celou řadu dalších činností týkajících se státní památkové péče.
Vyřizuje také podněty Národního
památkového ústavu Kroměříž a
zjednává nápravu v součinnosti s
krajským úřadem.

Důležité je, aby
občan odcházel
z úřadu spokojený
Stavební úřad, který je dalším
z řady představovaných odborů
kroměřížské radnice, vykonává
v přenesené působnosti činnosti
obecného stavebního úřadu pro
správní obvod obce s obecným
stavebním úřadem městského
úřadu, kam spadá Kroměříž
včetně místních částí a dalších
11 samostatných obcí. Dále pak
úřadu územního plánování,
vyvlastňovacího úřadu a orgánu
státní památkové péče ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností, který zahrnuje celkem 46 obcí. Zmíněný
odbor Městského úřadu Kroměříž, v jehož čele stojí od října
loňského roku Ing. arch. Vladimír
Zicháček, tvoří dvě oddělení.
Můžete nás seznámit s organizací stavebního úřadu?
Odbor se skládá ze dvou oddělení
– oddělení územního rozhodování
a stavebního řádu, což je de facto
stavební úřad, jak jej asi každý zná,
a z oddělení územního plánování
a státní památkové péče. Každé z
oddělení má svého vedoucího.
Jaké jsou kompetence oddělení
územního rozhodování a stavebního řádu?
Oddělení územního rozhodování
a stavebního řádu, jinými slovy
„obecný stavební úřad“, plní úkoly
na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu, které vyplývají
ze stavebního zákona pro Kroměříž včetně jeho devíti místních
částí a dalších jedenácti samostatných obcí. Úředníci tohoto oddělení vydávají územně plánovací
informace, územní rozhodnutí a
souhlasy, souhlasy s provedením
ohlášené stavby, stavební povolení, kolaudační souhlasy; dále pak
povolují předčasné užívání stavby,

Foto: Š. Kučerová
zkušební provoz, změnu v užívání
staveb, povolují nebo nařizují
odstranění staveb, terénních úprav
a zařízení; provádějí kontrolní a
dozorovou činnost, nařizují zabezpečovací práce, nezbytné úpravy,
údržbu stavby či vyklizení stavby.
Při porušení stavebního zákona
vede toto oddělení řízení a vydává příslušná sankční rozhodnutí.
Současně plní také řadu úkolů
na úseku centrálních registrů,
pořizování statistických údajů
staveb, archivace a čísel popisných.
Oddělení je také vyvlastňovacím
úřadem a vede vyvlastňovací řízení,
kterým se odnímá nebo omezuje vlastnické právo nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k
pozemku či stavbě.

To je rozsáhlá a velmi odborná
činnost.
Chtěl bych zdůraznit, že problematika obou oddělení je poměrně
složitá a vyžaduje od úředníků
mnoho odborných znalostí a dovedností. Rozsáhlé historické dědictví města umocněné vyhlášením
Městské památkové rezervace v roce 1992 a zapsáním zahrad a Arcibiskupského zámku do Seznamu
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO v roce 1998 pak
vytváří velmi náročné požadavky
na odbornou úroveň pracovního
týmu celého odboru, ať už z pohledu stavebního zákona, tak i z pohledu zákona památkového a dalších
souvisejících právních norem.
Důležité je pro úředníky také

Čím se zabývá oddělení
územního plánování a státní
památkové péče?
Především je důležité v úvodu říct,
že oddělení územního plánování a
státní památkové péče lze rozdělit
na dva úseky - úsek územního
plánování a úsek státní památkové
péče. Úsek územního plánování
plní úkoly tzv. „úřadu územního
plánování“ uvedené ve stavebním
zákoně: pořizuje územní a regulační plány a jejich změny, pořizuje územně plánovací podklady a
studie a vymezení zastavěného
území. Je též dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska
uplatňování záměrů územního
plánování, je za určitých okolnos-

Dárci pomáhají zachraňovat
životy i zdraví
Závěr starého nebo úvod nového roku je obdobím hodnocení a plánování. Stejnou
náplň měla i lednová výroční členská schůze Klubu dárců krve Kroměřížska. Její důležitou součástí bylo ocenění celkem 45 dárců, kteří v roce 2014 dosáhli minimálně
padesátého bezplatného odběru plnohodnotné krve. Připraveno pro ně bylo nejen
poděkování, ale i drobné dárky. Každý dostal láhev kvalitního vína na doplnění červených krvinek a ženy též kytičku za svou záslužnou činnost. Mezi těmi, kteří poukázali
na důležitost systému dárcovství krve a připojili se k poděkování, byl i starosta města
Jaroslav Němec.
(dú, šak)
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Foto: KDK

sledovat novinky a legislativní
změny. Došlo v posledním
období k nějakým závažným
změnám zákonů a předpisů?
Víceméně k žádným, stavební
zákon je platný poměrně krátkou
dobu, poslední změnou prošel
koncem roku 2012. Pouze v oblasti
sociálního bydlení byly stavební
úřady od letošního roku pověřeny
kontrolní činností a dalšími kompetencemi.
V jaké oblasti nejčastěji spolupracujete s běžnými občany?
Jak je výstižně uvedeno na webových stránkách města, odbor
provází každého stavebníka od
územního a stavebního řízení,
přes stavební dohled až po kolaudaci stavby. Rád bych uvedl, že
při práci obou oddělení považuji
za nejdůležitější to, aby každý
stavebník, tedy každý občan,
který si přijde na náš odbor cokoliv vyřídit, odcházel spokojený a
s pocitem, že pro něj úředník udělal maximum. Úkolem každého
zaměstnance odboru je proto
poskytovat veřejnosti službu tak,
aby při dodržení obecně závazných právních předpisů bylo tohoto cíle maximálně dosaženo.
Jste šéfem stavebního úřadu
teprve pět měsíců, odkud jste
na radnici přišel? Splnila se
očekávání, s nimiž jste do práce
vstupoval?
Na stavební úřad jsem nastoupil
na základě výsledku výběrového
řízení po bezmála 12 letech práce
na Krajském úřadě Zlínského
kraje, na odboru územního
plánování a stavebního řádu, tedy
na odvolacím orgánu. Myslím,
že práci stavebního úřadu znám
dobře a v zásadě jsem věděl, co
tato práce obnáší. V tomto oboru pracuji od roku 1983, kdy
jsem nastoupil na stavební úřad
v Holešově, a poté jsem od roku
1992 působil na Okresním úřadě
v Kroměříži, odkud jsem (po jeho
zrušení) přešel na krajský úřad.
.
(šak)
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Opravdovou zimu si užili účastníci sportovních her na Svatém Hostýně
Zatímco Kroměříž byla v polovině
února zalitá sluníčkem a zbytky
sněhu se choulily jen pod stromy
a ve stinných zákoutích, na Svatém
Hostýně panovala opravdová a
nefalšovaná zima. Přesvědčili se o
tom pořadatelé i účastníci zimních
sportovních her připravených
pro klienty domovů pracujících
v rámci Sociálních služeb města
Kroměříže a Uherského Hradiště.
Soutěžící týmy zastupující jednotlivé evropské země v duchu
názvu her „Sportujeme v Evropě“
se tak musely popasovat s nástrahami jednotlivých disciplín, ale i
s pořádnou sněhovou peřinou,
chladem a zpočátku i mlhou, která
se naštěstí pomalu rozpouštěla.
Soutěže byly ryze zimní, jako třeba

běh na lyžích, či střelba na hokejovou branku, ale i zábavné a recesistické.
Svou podporu a obdiv vyjádřil
soutěžícím týmům místostarosta Pavel Motyčka, který všechny
zúčastněné přivítal a popřál jim
sportovní úspěchy a především
příjemně strávený čas.
Vyvrcholením celodenního programu bylo vyhlášení výsledků a
tradiční a všemi očekávaná diskotéka. Účastníci akce si mohli
prohlédnout baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která byla volně
přístupná, či zahřát se v restauracích dvou poutních domů, jejichž
pohostinnost vzhledem k počasí
návštěvníci Hostýna rádi využili.
(šak)

Foto: Š. Kučerová

Výrobky soutěžících barmanů
a baristů lahodily oku i chuti
Z nejrůznějších koutů Česka se do
Kroměříže sjeli nadějní mladí barmani, aby své znalosti a zručnost
předvedli v rámci Kroměřížské
koktejlové soutěže. Tu pořádala
letos již pošestnácté místní hotelová škola ve spolupráci s Českou
barmanskou asociací. Klání se netýkala pouze míchání nápojů, ale
o ceny, tituly a prestiž se tu utkali
také
baristé,
mistři v oboru
přípravy kávy.
Soutěžilo se v
kategoriích Junior
Cocktail
Competition, Junior Mistr Kávy a
Junior Flair Competition.
V první z kate- Foto: Š. Kučerová

Šance pro Tomáše
i pro ty, kteří chtějí
pomoct
V posledních dnech a týdnech se
prostřednictvím především facebooku šíří výzva k pomoci nemocnému Tomáši Naďovi. Dvaadvacetiletého Kroměřížana v jeho
boji s akutní leukemií podporují
nejrůznější skupiny a jednotlivci,
třeba i kapely, zájmová sdružení
a další. Vyzývají a žádají každého,
kdo je ochoten a schopen pomoci, aby se přihlásil do registru

Poutní dny zahájí turistickou
sezonu v Kroměříži

gorií připravovali soutěžící v šestiminutovém časovém limitu long
drink, jehož základní povinnou
složkou byl gin Beefeater. Stejný
základ měl i Fancy Cocktail, který
připravovali barmani v kategorii
Junior Flair Competition. V kategorii Junior Mistr Kávy pak baristé připravovali ze surovin pouze
povolených značek espresso, cappuccino a volný
nápoj.
Soutěž tradičně
hostil společenský sál Střední
školy hotelové a
služeb Kroměříž
v prostorách domova mládeže
v Pavlákově ulici.
(šak)

Poslední březnový víkend,
tedy týden před velikonočními svátky, bude Kroměříž
patřit Poutním dnům. Ty se tu
budou konat již popáté. Kromě liturgického a duchovního
programu je důležitým bodem
akce také celostátní miniveletrh
poutních míst, kde bude možné
získat spoustu zajímavých a užitečných informací.
Program poutních dnů zahájí v pátek 27. března v 9.30
hodin pontifikální mše svatá v chrámu sv. Mořice celebrovaná olomouckým arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem. V rámci Poutních
dnů proběhne také odborný

dárců kostní dřeně. „Čím více lidí
bude v registru, tím stoupá šance na nalezení vhodného dárce,“
upozorňuje Tomášova maminka
Jarmila Naďová. Ti, kteří možnost
registrace a následného dárcovství zvažují, mohou podrobnější
informace získat právě od paní
Naďové na telefonu 728 152 850
nebo přímo na transfuzním a hematologickém oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s.
Český registr dárců kostní dřeně
eviduje momentálně 50 tisíc osob.
Ve srovnání třeba s Německem je
to poměrně nízké číslo, u západ-

ních sousedů je totiž zaevidováno
několikanásobně více potenciálních dárců. I když i u nás roste
počet zájemců o darování kostní
dřeně (v roce 1997 čítal registr 14
tisíc lidí), přesto každý čtvrtý nemocný dárce nenajde. Transfuzní
oddělení kroměřížské nemocnice
připravuje na 6. března velký
odběrový den zaměřený především na mládež a studenty
oslovené prostřednictvím škol.
Kdokoli ale může v tento den
přijít a darovat vzorek krve k případnému zápisu do registru.
Nebo je možné volat a objednat
5

seminář Dobrovolnictví na církevních památkách či Koncert
postní hudby Pěveckého sdružení Kopřivnice. Po dva dny
27. a 28. března se budou konat již zmíněný 5. miniveletrh
poutních míst v prostorách
Arcibiskupského zámku a
Jarmark lidových řemesel na
Velkém náměstí, který bude
zaměřený na řemeslné výrobky a velikonoční dekorace.
Pouť k Bolestné Panně Marii
v Kroměříži je výjimečná termínem konání v době postní
a také svou dlouhou historií.
Poutní dny zahajují v Kroměříži tradičně turistickou sezonu.
(šak)

se na jiný termín, a to na telefon 573 322 417. Kdokoliv může
„dát“ zdraví nebo alespoň naději.
(šak)
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Do Květné zahrady lákají kamélie i díla sklářů
Palmový skleník v Květné zahradě v Kroměříži krášlí od pátku 27. února půvabné kvetoucí
kamélie. Prostory skleníku vyplňují vzrostlé keře a stromy
těchto původně cizokrajných
rostlin, které doplňují ukázky
uměleckých děl ze skla.
Návštěvníci mohou vidět desítky
vzácných, více než 100letých rostlin
kamélií, které v tomto období bohatě nakvétají. Kamélie se v Květné
zahradě v Kroměříži začaly pěsto-

vat od druhé poloviny 19. století a
ve 20. století už patřily k největším
lákadlům kroměřížské rostlinné
sbírky. Součástí výstavy v Palmovém skleníku Květné zahrady
budou speciální komentované
prohlídky, na nichž se návštěvníci
dozvědí mnoho informací nejen
z kulturní historie kamélií. Konat
se budou 1., 14., 15., 28. a 29.
března vždy v 11 a ve 14 hodin.
V rámci výstavy je možné navštívit
i zimní expozici subtropických rost-

lin ve Velkém skleníku, Holandéskou zahradu těsně před rozkvětem cibulovin, vnímat a projít
celou Květnou zahradou
v příslibu nadcházejícího
jara. Během výstavy
bude možné zakoupit
mladé rostliny kamélií s
podrobným
návodem
k pěstování a drobné
suvenýry. Výstava je
otevřena do 29. března
denně od 9 do 16 ho-

din. Vstup na výstavu kamélií je
součástí vstupného do Květné
zahrady.
(šak)

Krylovi zavzpomínali na Karla
a pochválili expozici
Bezmála půl roku je v Kroměříži
otevřena Expozice Karla Kryla.
Originální prostor, kde je možné
zavzpomínat na slavného kroměřížského rodáka prostřednictvím
jeho písniček, veršů, textů i fotografií. Záměrem autorů projektu i
pracovníků expozice však nebylo
jen zvát návštěvníky do stejných
prostor, ale také pořádat zajímavá
setkání s lidmi, kteří mají k osobě
Karla Kryla co říct.
Jedno takové se konalo v polovině
února v sále Klubu Starý pivovar a
jeho hlavním protagonistou byl
bratr Karla Kryla Jan. V rámci vzpomínkového večera s názvem Není
bratr jako bratr zazněly písně jak
Janovy, tak také Karlovy. Všichni

Foto: J. Soporský

Spirituál kvintet slavil narozeniny hudbou
Spirituál kvintet je legendární hudební těleso, které se drží v popředí zájmu
hudbymilovných posluchačů a diváků již více než pět desetiletí. Koncertní
šňůrou, při níž zavítal také na pódium kroměřížského Domu kultury, slaví
soubor úctyhodných 55 let svého fungování. O oblibě Spirituál kvintetu u
všech věkových skupin svědčí vyprodaný sál a také skutečnost, že diváci bravurně ovládají repertoár skupiny a neváhají se ke kapele, která momentálně
vystupuje paradoxně v sedmi lidech, přidat. Pro všechny návštěvníky, kteří
do Kroměříže dorazili z mnohdy poměrně vzdálených končin, byl únorový
narozeninový koncert nezapomenutelným zážitkem.
(šak)

přítomní s dojetím zavzpomínali
na Karla, jiní přispěli svými příběhy či přinesli podepsané fotografie. Někteří pamětníci vzpomínali od stolu, jiní si troufli přijít na
pódium, jako například Miroslav
Hanák, který emigroval ve stejném roce jako Karel Kryl a který
se s ním v zahraničí setkával. Nechyběli ani velmi blízcí přátelé
rodiny Krylových a koncertu se
zúčastnila i manželka Jana Kryla.
Večer měl své neopakovatelné
kouzlo a příjemnou atmosféru a
líbil se návštěvníkům i samotné
rodině Karla Kryla. Krylovi byli
nadšeni i prohlídkou expozice a
prohlásili, že tu nejsou naposledy.
(hf, šak)

Josef Váchal a Bobeš Svoboda
– přátelé od čertova ocasu
Nejen krajinomalby výtvarníků
Josefa Váchala a Bobeše Svobody (vlastním jménem Svatopluk
Bobeš) tvoří výstavu, kterou je
možné do 15. března navštívit
v Muzeu Kroměřížska. Díla dvojice svérázných umělců, které pojilo
dlouholeté kamarádství, doplňují
textové publikace, dopisy a statě Jiřího Oliče, Víta Ondráčka a Jaroslava
Knotka. Originalitu obou výtvarníků
a jejich přístup k životu i umění potvrdilo scénické čtení dopisů, které
bylo součástí vernisáže výstavy. Tu
si nenechalo ujít poměrně
velké množství odborníků i
amatérských milovníků výtvarného umění. Úvodního
slova při zahájení výjimečné výstavy se ujal Jiří Olič,
spoluautor reprezentačního
Foto: A. Vrtal
katalogu.
(šak)

Foto: J. Soporský

Knihovna přispěla
ke zpříjemnění pobytu
v nemocnici
Pacientům Kroměřížské nemocnice jsou během jejich pobytu k
dispozici „pacientské“ knihovničky.
Nalezneme je na jednotlivých odděleních, jsou to skříňky či regály
umístěné ve společných prostorech, ve kterých jsou knihy věnované převážně zaměstnanci nemocnice. Nabídka knihovniček byla
6

doposud obnovována nepravidelně, jen podle možností personálu.
Aby si každý pacient našel ke čtení to pravé a čas v nemocnici mu
utíkal rychleji, doplnila Knihovna
Kroměřížska zmíněné „pacientské“
knihovničky na vybraných odděleních. Nabídka je tak obohacená o
romány, detektivky, čtení pro děti
i různé časopisy, které knihovna
vyřadila ze svého fondu. Knihovna
Kroměřížska plánuje doplňovat
fond „pacientských“ knihovniček i
nadále.
Ivana Skácelová

FOTOGRAF
ČR, 2015, 133 min., nepřístupné do 15 let
Filmový příběh volně se inspirující osudem fotografa Jana Saudka se vrací k některým osudovým křižovatkám turbulentního života umělce obdařeného výjimečnými talenty, živelností a vášní. Všechny
tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i
zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.

PERNÝ DEN
GB, 1964, 87 min., titulky, přístupné bez omezení
Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a
anglický humor v podání čtyř známých zpěváků:
J. Lennona, P. McCartneyho, G. Harrisona a R. Stara.
SBOHEM JAZYKU
FR, 2014, 3D, 70 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
ART KINO
Nový poetický filmový zážitek Jean-Luc Godarda,
který zkoumá lidskou mysl. Filozofická jízda naším
TEORIE VŠEHO
GB, 2014, 123 min., titulky, nevhodné pro děti do vnímáním a bariérami, které si vědomě tvoříme a
tím i hůře odbouráváme, přináší jisté poselství – vše,
12 let
Výjimečný životní příběh Stephena Hawkinga, který co chybí v naší představivosti, existuje v naší realitě.
na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav v lidské historii. Byť by vám hravě vysvět- OSCAR 2015
lil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní Nominace na 87. ročník Cen Americké filmové
akademie, v nichž vítězové získávají sošku Oscara,
život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.
byly zveřejněny 15. 1.
Zda akademici vybrali 22. února dobře, se
CHLAPECTVÍ
USA, 2014, 165 min., titulky, nevhodné pro děti můžete přesvědčit v přehlídce oscarových
kandidátů od 1. do 9. března.
do 12 let
Příběh o dospívání jednoho kluka poctivě natoče- JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (1x nominace), TEORIE
ný režisérem Richardem Linklaterem v průběhu VŠEHO (5x nominace), CHLAPECTVÍ (6x nomidvanácti let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí nace), IDA (2x nominace), BIRDMAN (9x nomidny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby na- nace), KÓD ENIGMY (8x nominace), AMERICKÝ
SNIPER (6x nominace), GRANDHOTEL BUDAtočila další střípek do jedné životní mozaiky.
PEŠŤ (9x nominace), DIVOČINA (2x nominace),
BIRDMAN
LEVIATAN (1x nominace).
USA, 2014, 119 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
Herec Riggan Thomson má už svoje nejlepší léta ČESKÝ LEV 2015
dávno za sebou. Před 25 lety se proslavil v roli
superhrdiny Birdmana. Místo návratu v x-tém TŘI BRATŘI
pokračování úspěšné filmové série se pokusí svoji ČR, 2014, 90 min., přístupné bez omezení
skomírající hereckou kariéru nakopnout muzikálem
na Broadwayi a vymanit se tím ze stínu jedné role. CESTA VEN
ČR, 2014, 103 min., nevhodné pro děti do 12 let
KÓD ENIGMY
Příběh mladé matky, která se odmítá smířit s
GB/USA, 2014, 113 min., titulky, nevhodné pro nepříznivým společenským statusem a snaží se
děti do 12 let
vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru. CesPříběh matematického génia, kryptoanalytika ta ven z obtížné situace je lemována zklamáním,
Alana Turinga, který díky svému úžasnému ta- ale také nadějí. Odvaha a rodičovský cit pomáhají
lentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil Žanetě překonat překážky v podobě dluhů, mantak tisíce lidských životů. Po válce ho ovšem čekal tinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní
zničující soudní proces.
komunitě.
KREV V MOBILECH
DAN, 2010, 82 min., titulky, nevhodné pro děti do
12 let
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou
skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo? Bez vzácných
minerálů z této země by se totiž váš mobil neobešel. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek,
smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních
gangů jsou zde každodenní realitou.
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
USA, 2014, 100 min., titulky, nevhodné pro děti
do 12 let
Příběh Gustava H., který v meziválečném období
proslul jako legendární recepční věhlasného evropského hotelu, a jeho pomocníka a přítele Zera
Mustafy. Diváci budou svědky krádeže i opětovného získání cenného renesančního obrazu, zažijí
zuřivou bitvu o ohromné rodinné bohatství, šílenou honičku na motocyklech, ve vlacích, na saních
i na lyžích a vcítí se do nejsladší milostné aféry.
IDA
PL, 2014, 82 min., titulky, přístupné bez omezení
Mladičká Anna před složením řeholního slibu
navštíví Wandu, svou jedinou příbuznou. Cynická, životem protřelá, avšak vlastním svědomím
stíhaná Wanda je v mnohém pravým protikladem
Idy, která během společného pátrání poprvé zakouší pokušení vnějšího světa: jazzovou hudbu,
svobodu a možnost zamilovat se.
LEVIATAN
RUS, 2014, 140 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
Kolia žije se svou mladou ženou Lilya a synem z prvního manželství v malém městě blízko Barentsova
moře na severu Ruska. Vedle domu má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého městaho chce o
dům, pozemek i práci připravit.

FAIR PLAY
ČR/Slovensko/Německo, 2014, 100 min., nevhodné pro děti do 12 let
Sprinterka Anna se stává členkou střediska vrcholového sportu, kde jí začnou být bez jejího vědomí
podávány anabolické steroidy. Výkonnost stoupá,
objevují se ale rovněž první zdravotní problémy.
Anna sice steroidy odmítne, ale její matka doufá, že účast na olympijských hrách v Los Angeles
využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod
rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.
DÍRA U HANUŠOVIC
ČR, 2014, 102 min., nepřístupné pro děti do 15 let
Zatímco Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí
po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova,
zůstává učitelka němčiny Maruna ve vesnici v Jeseníkách s matkou i naprosto nevhodnými nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k
nečekané události...
MAGICKÝ HLAS REBELKY
ČR, 2014, 90 min., přístupné bez omezení
Hvězdnou kariéru talentované zpěvačky a trojnásobné držitelky Zlatého slavíka Marty Kubišové
ukončila okupace Československa v roce 1968. V
roce 1977 pak Marta Kubišová podepsala Chartu
77 a stala se i její mluvčí, kvůli čemuž začala být
šikanována Státní bezpečností.
OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
ČR, 2014, 100 min., přístupné bez omezení
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce
pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských
domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi.
Jejich příběhy slouží ve filmu kromě své vlastní síly
a zajímavosti také jako zrcadlo k počínání, životu,
víře a náboženské a osobní filosofii faráře.
Označení programů pro děti
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Krása kamélií a kouzlo skla
Rozjeďte to v novém hudebním klubu!
Poutní dny + Jarmark
Krajina Váchala a Bobše v muzeu

23. 5.
SETKÁNÍ VLADAŘŮ

připomínka historického
setkání v Kroměříži

Uděleno ocenění HIT sezony 2015

PŘEHLED AKCÍ

pá 6. 3. I 20.00

PLES SPORTOVCŮ
Ples, který je tradičně vyvrcholením společenské
sezony v Kroměříži, pořádá Týdeník Kroměřížska.
po 2. 3.
Nejdůležitějším bodem programu je vyhlášení výOKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ
sledků ankety Sportovec roku, která oceňuje regiTANEČNÍHO OBORU (čas bude upřesněn) onální sportovce a jejich výkony v uplynulém roce.
Soutěž žáků ZUŠ Kroměříž, ZUŠ Holešov,
Dům kultury v Kroměříži
D-music s.r.o.
Dům kultury v Kroměříži
pá 6. 3. I 20.30
KOBEREC BAND
út 3. 3. I 16.00
Deep Purple revival
KLUB DVOJČAT
Uslyšíte Child in Time, Smoke on the WaDalší setkání dvojčat se svými rodiči.
ter, Fireball... a neuvěříte, že je to jen revival.
Věk dětí není omezen.
Stará masna
Studio Kamarád
www.stara-masna.cz
út 3. 3. I 16.30

TOULKY FRANCIÍ S HELENOU
Beseda pro milovníky Francie.
Přednáší Helena Hanáková. Besedu pořádá
Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s Přáteli Evropy Kroměříž a Hotelem U Zlatého kohouta.
Hotel U Zlatého kohouta
www.knihkm.cz

po 9. 3.

a út 10. 3.
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
JARNÍ PRÁZDNINOVÉ DÍLNY
Prázdninové vyrábění zvířátek, přáníček, zápichů
do květináčů a jiných dekorací s jarní tematikou. Výrobky v jednotlivých dílnách se budou obměňovat.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 13. 3. I 20.30

D.U.BMUSIC & KULA PIKLE
Benefiční koncert. Frontmen a světoběžník Pavel Kadlíček z jedné z nejoriginálnějších kapel
(D.U.Bmusic) se snaží pomoci nadaci Kola dětem.
Stará masna
www.stara-masna.cz
so 14. 3. I 20.30

FIREBALL
Hard-rocková kapela, která míchá vlastní tvorbu s
revivalovou. Připravte se na hudbu z 70. – 90. let
kapel Thin lizzy, Free, Riot, Lynyrd Skynyrd aj.
Stará masna
www.stara-masna.cz
so 14. 3. I 22.00

HOUSE OF COMMONS
Vystoupí Javas – brněnská legenda a producent hrající od roku 1996, Arco – talentovaný a uznávaný producent z Brna. Set bude ve stylu funky a jacking house,
Pdf – pouštěč dobrých fláků a Wiit – spíše spojovaný s Drum and bassem, ale baví je i deep house.
Slady - hudební klub
www.stara-masna.cz

čt 19.3. I 17.00

ING. LIBOR FEJTA:
CESTA DO NITRA HMOTY
Přednáška o rozdílném vnímání světa našimi přirozenými smysly a pomocí vědeckých přístrojů v
současné éře jaderné a kvantové fyziky.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
pá 20. 3. I 16.30

POPO – ÚCTA A RESPEKT
V MANŽELSTVÍ
Páteční povídání s Věrkou Škopovou a Lenkou
Hašpicovou tentokrát na téma Úcta a respekt v
manželství. Přijďte si popovídat, poradit či jen
vyslechnout rady a zkušenosti.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz
pá 20. 3. I 20.00

HUDEBNÍ AKADEMIE
Poslechový pořad s ukázkami.
Giuseppe Verdi: Maškarní ples (Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Tito Gobbi).
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 3. I 17.00

ITÁLIE
Přednáška Klubu českých turistů Kroměříž pro členy
KČT i širokou veřejnost. Foto p. Pospíšil. Koná se v
klubovně seniorů na Hanáckém náměstí.
Klub seniorů v Kroměříži

MUZIKANTSKÝ PLES
Ples ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Hudba: Pavel Helan Band, Saxi
band ZUŠ Kroměříž, Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž, Dechový orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského,cimbálová muzika. Plesem provází Marek
Dvorník.
ne 15. 3. I 14.30
Dům kultury v Kroměříži
POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI
Pohádkový příběh o pyšném koblížkovi a mlsné www.zuskm.cz
lišce plný písniček uvádí Divadlo Silesia Ostrava. Povídání, hraní, písničky a hlavně spolupráce s dětmi, pá 20. 3. I 20.30
které se samy zapojují do příběhu a jako pohádkové DAVOVÁ PSYCHÓZA & BARRICADE
Hudební setkání dvou kapel. Davová psychóza
postavy spoluvytvářejí děj pohádky.
vznikla v roce 1987 v Bratislavě z bývalých členů
Dům kultury v Kroměříži
skupin Kota 22 a Diturvit. Nyní se představí krowww.dk-kromeriz.cz
měřížskému publiku.
Stará masna
po 16. 3. I 16.30
www.stara-masna.cz
„PEKLO NA ZEMI“
ANEB O ŽIVOTĚ NA HAITI
Beseda o rozvojové pomoci s humanitární pracov- pá 20. 3. I 21.00
nicí Kristýnou Lungovou. Přednáška poodkryje, jak RAP LIVE VOL. 1
situace na Haiti vypadá, jak organizace pracují, ale Kroměřížská rapová formace Chátra pokřtí v
hlavně jaké dopady má česká rozvojová pomoc na hudebním klubu své druhé album „Narovinu“.
život tamějších obyvatel. Pořádá Europe Direct Kro- Součástí křtu bude spousta hostů, DJs a dalších
měříž ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska – p. o. překvapení.
Slady – hudební klub
Knihovna Kroměřížska
www.sladykm.cz
www.knihkm.cz

st 4. 3. I 17.00

st 11. 3. I 19.00

út 17. 3. I 16.30

út 3. 3. I 19.00

út 10. 3. I 10.00

st 4. 3. I 15.00

st 11. 3.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervatoře
P. J. Vejvanovského. Gabriela Vojtičková – flétna, Jiří
Molčan – trombon, Miroslav Tomeček – kontrabas,
spoluúčinkuje soubor Camerata Cremsiriensis.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz
KOUZELNICE U KAMARÁDA
Vystoupení plné kouzel v rámci volné herny.
Studio Kamarád
st 4. 3. I 16.30

DĚČÍNSKO A SASKO II
Přednáška pořádaná Klubem českých turistů Kroměříž pro členy KČT i širokou veřejnost se koná v
klubovně seniorů na Hanáckém náměstí. Foto Dr.
Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

INTERNET A AUTORSKÉ PRÁVO
Přednáška o zásadách legálního chování na internetu. Stahování z internetu, publikování, hudba a
film na internetu, facebook aj. Přednáší JUDr. Adéla
Faladová (odbor autorského práva ministerstva kultury).
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
VÝLET DO GALAXIE ZLÍN
Tradiční výlet do zlínského zábavního parku.
Hlídání dětí zajištěno před odjezdem i po návratu.
Studio Kamarád

RECITÁL CHANTAL POULLAIN
SE SKUPINOU – CHANSON
Hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána
Markoviče a atmosféra sladké Francie. Chantal
Poullain zpívá své vlastní písně i tradiční francouzské šansony se šarmem sobě vlastním.
st 4. 3. I 18.00
Kino Nadsklepí
DÁREK PRO ŽENY A KAREL GOTT www.dk-kromeriz.cz
REVIVAL MORAVA
Dům kultury ve spolupráci se svatebním salonem čt 12. 3. I 16.30
Juliana pořádá jedinečný večer plný zábavy, mód- BESEDA SE SPISOVATELKOU
ních trendů, míchaných drinků, hudebních hitů MARKÉTOU HARASIMOVOU
a soutěží o hodnotné ceny. V programu vystoupí Autorské čtení z deváté knihy Sametová kůže.
Karel Gott revival Morava, připravena je bohatá Hotel U Zlatého kohouta
tombola.
www.knihkm.cz
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
čt 12. 3. I 19.30
EMIGRANTI (DIVADLO ONION PICNIC)
čt 5. 3. I 17.00
Představení Slawomira Mroźeka uvádí Divadlo Onion
PŘEDNÁŠKA NCZK
Picnic. Hra pojednává o dvou emigrantech, kteří spoPrvní z cyklu přednášek pro širokou veřejnost lu sdílejí sklepní byt, přestože se k sobě příliš nehodí.
představí projekt NCZK, jeho aktivity a vzdělávací Klub Starý pivovar
programy. Koná se v přednáškovém sále ve vstup- www.divadlokm.cz
ním objektu Květné zahrady.
Květná zahrada
pá 13. 3. I 18.30
www.nczk.cz
ORIENTÁLNÍ SHOW
Orientální tanec je jedním z nejstarších tanečních
čt 5. 3. I 19.00
umění. Již posedmé mohou diváci nahlédnout do
BAREVNÉ SNY – PREMIÉRA
kouzelného světa orientu.
Premiéra hry Divadelního spolku Kroměříž. Je- Dům kultury v Kroměříži
vištní koláž na motivy povídek Ivony Konečné, v www.dk-kromeriz.cz
nichž se prolínají příběhy mladých lidí, kterým
právo žít vzala doba.
pá 13. 3. I 20.00
Klub Starý pivovar
NA STOJÁKA LIVE!
www.divadlokm.cz
V program vystoupí známé osobnosti zmíněné
show Daniel Čech, Lukáš Pavlásek a Karel Hynek.
čt 5. 3. I 19.00
Program dává prostor stand-up komikům, aby
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
zde vystoupili a pobavili diváky. Po skončení proVeřejný absolventský koncert žáků konzervatoře gramu je připravena diskotéka s hudbou 80. a 90.
P. J. Vejvanovského. Nela Helisová – klavír, Josef let. Předprodej pouze na Facebooku od 13. 2. od
Herman – trubka, Milan Balódy – trombon.
13.20 h.
Kino Nadsklepí
Slady – hudební klub
www.konzkm.cz
www.sladykm.cz

PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
Hravý mozkový jogging pro každého pod vedením členky České společnosti pro trénování paměti Zdeňky Adlerové. Psací potřeby a brýle s sebou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

so 21. 3.
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tradiční velikonoční vyrábění pro malé i velké.
Můžete si vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace a přenesete si tak domů kousek jarní přírody.
Těšit se můžete na veselé zajíčky, slepičky, ovečky,
kraslice a jiné posly jara.
út 17. 3. I 10.00
Muzeum Kroměřížska
NOSÍCÍ SRAZ
Setkání maminek nosících děťátko v šátku. Proč je www.muzeum-km.cz
nošení miminek na těle pozitivní pro dítě i matku? so 21. 3. I 9.00
Studio Kamarád
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
út 17. 3. I 19.00
Přednáška filozofa, léčitele a biotronika. Společné
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervatoře zamyšlení nad otázkami a záhadami života.
Muzeum Kroměřížska
P. J. Vejvanovského. Patrik Sedlář – housle.
www.muzeum-km.cz
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz
so 21. 3. I 20.30
LED ZEPPELIN MYST REVIVAL
st 18. 3. I 17.00
Koncert revivalové kapely. Zažijete rock n´rolloDĚČÍNSKO A SASKO III
V pořadí třetí besedu na dané téma pořádá Klub vý cirkus jedné z nejznámějších světových kapel
všech dob.
českých turistů Kroměříž. Foto Dr. Voňka.
Stará masna
Klub seniorů v Kroměříži
www.stara-masna.cz
st 18. 3. I 17.00
JARNÍ PŘÍCHUTĚ NOCI 2015
so 21. 3. I 22.00
Povídání nad knihami a čtení ukázek z nich v sa- ELECTROSWING PARTY
lonku Hotelu U Zlatého kohouta.
DJ Mackie Messer a jeho hosté. Pionýr české
Hotel U Zlatého kohouta
elektroswingové scény DJ Mackie Messer zavítá
do Kroměříže v doprovodu dalších DJs a živých
čt 19. 3. a pá 20. 3.
muzikantů z electroswing river. Návštěvníky v
GASTRO KROMĚŘÍŽ – TESCOMA
dobovém oblečení potěší welcome drink zdarma.
CUP 2015
– hudební klub
4. ročník soutěže mladých odborníků v oboru Slady
gastronomie mezinárodní úrovně. Tradiční soutěž www.sladykm.cz
pořádá SŠHS Kroměříž ve společenském sále domo- ne 22. 3. I 14.00
va mládeže Pavlákova.
12. EKOSCUK
Střední škola hotelová a služeb
Setkání dobrovolníků s cílem vyčistit kopec Barbořina od odpadků. Letos poprvé, ale celkem již
čt 19.3. I 18.00
po dvanácté budete vítáni při sběru pokladů zvaTO NEJLEPŠÍ Z ROKU 2014
Klub amatérského filmu Kroměříž představí pás- ných odpadky.
mo snímků pro veřejnost – výběr úspěšných filmů Pomozte udělat Kroměříž krásnější.
Barbořina (vrchol)
svých členů z roku 2014.
Dům kultury v Kroměříži – hudební sál www.barborice.cz

po 23. 3. I 18.00

ZPÍVÁNÍ NÁS BAVÍ...
A S TANCEM JEŠTĚ VÍC
Výjimečné propojení hudby a tance napříč stoletími, styly a zeměmi. Diváci uslyší hudbu a uvidí
tance historické i moderní. Tančit bude skupina
Cruentus, žáci tanečního oboru ZUŠ a tanečníci z
TK Henzély.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz
út 24. 3. a st 25. 3.

čt 26. 3. I 18.00

VINNETOU
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Nový pohled na příběh o pokrevním bratrství
ušlechtilého indiánského náčelníka a udatného
greenhorna, který se stal nejslavnějším zálesákem Divokého západu. Laskavou divadelní parodii
uvádí Městské divadlo Kladno, v hlavních rolích se
představí Jakub Prachař a Vojtěch Kotek.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ
- DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ
Soutěžit o postup do ústředního kola soutěže budou výheci okresních kol v rámci Zlínského kraje.
Čas bude upřesněn.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

čt 26. 3. I 19.00

út 24. 3. I 19.00

pá 27. 3. a so 28. 3.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervatoře.
Tomáš Ličman – tuba, Vladimír Češek – trubka,
Petra Lucia Štouračová – klavír.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervatoře
P. J. Vejvanovského. Klára Šenkyříková – flétna,
Aneta Ševčíková – klavír, Pavel Slivka – zpěv.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

POUTNÍ DNY
5. miniveletrh poutních míst v prostorách Arcibiskupského zámku s dalším doprovodným programem.
www.poutnidny.cz
pá 27. 3. a so 28. 3.
POUTNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
út 24. 3. I 19.00
Přivítejte svátky jara na Velkém náměstí a potěšte
NEŘEŽ – PRAMENY HUDBY
se pohledem na velikonoční dekorace, ochutnejte
Přímé pokračování legendární folkové skupiny krajové dobroty, poslechněte si spoustu muziky.
NEREZ patří i po 18 letetech od vzniku ke špičkám Velké náměstí
české folkové scény, přičemž se nebojí ani zajíma- www.dk-kromeriz.cz
vých žánrových odboček.
pá 27. 3. I 16.30
Klub Starý pivovar
KLUB ŽELVIČKY
www.dk-kromeriz.cz
Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými
druhy zdravotního postižení. Na programu jsou
st 25. 3. I 9.30
velikonoční zvyky, tradice a velikonoční tvoření.
JAK PEJSEK A KOČIČKA
Mateřské centrum Klubíčko
HLEDALI JARO
Pohádka Jak pejsek s kočičkou hledali jaro je www.klubickokm.cz
určena pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 6 let. pá 27. 3. I 18.30
Do pohádky budou aktivně zapojeny i starší děti VEČER S ANDERSENEM
z publika a ti mladší se budou moct připojit při Zábavný večer pro děti, tentokrát s českými popísničkách s kytarou Leontýnkou.
hádkami Jana Drdy, v oddělení pro děti a mládež.
Mateřské centrum Klubíčko
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz
www.knihkm.cz
st 25. 3. I 16.30

OTEVŘENÉ MĚSTO
– ARCHITEKTURA 1. POL. 20. STOL.
V KROMĚŘÍŽI
Přednáška Martiny Šiškové z cyklu Když múzy
nemlčely .
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
st 25. 3. I 17.00

pá 27. 3. I 20.00

POLEMIC (SK), FAST FOOD
ORCHESTRA
Legendární slovenský ansámbl Polemic zavítá v
rámci českého turné do Kroměříže. Síly tentokrát
spojil s Fast food orchestra, takže se připravte na
pořádný večírek v rytmu ska a reagge.
Slady – hudební klub
www.sladykm.cz

JIŽNÍ FRANCIE
Přednášku o zajímavé evropské zemi pořádá Klub
českých turistů Kroměříž. Video p. Šmídová. Přednáška pro členy KČT i širokou veřejnost se koná v
klubovně seniorů na Hanáckém náměstí.
Klub seniorů v Kroměříži

pá 27. 3. I 20.30

čt 26. 3.

so 28. 3. I 8.30

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ
– DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ
Soutěžit o postup do ústředního kola soutěže budou výherci okresních kol v rámci Zlínského kraje.
Čas bude upřesněn.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz
čt 26. 3. I 9.30

U2 DESIBE BAND
Bono Vox a jeho kolegové z irské kapely U2 v podání revivalové skupiny z Brna.
Stará masna
www.stara-masna.cz
BURZA JARNÍHO A LETNÍHO
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Prodej použitých věcí do velikosti 156. Sportovní
potřeby, jízdní kola, odrážedla, First Bike, kolečkové
brusle, tříkolky, koloběžky, kočárky, autosedačky.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

KROMĚŘÍŽSKÁ LITERA
so 28. 3. I 14.00
Vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže. VÍTÁNÍ JARA
Knihovna Kroměřížska
Soutěžní přehlídka dětských hanáckých souborů.
www.knihkm.cz
Muziku, zpěv i tanec z Hané, jak je vnímají děti, nabídne soutěžní přehlídka dětských hanáckých folkčt 26. 3. a pá 27. 3. I 12.00
lórních souborů. Oblastní kolo celostátní soutěže.
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBČANSKÉHO Dům kultury v Kroměříži
SDRUŽENÍ ROSKA
www.dk-kromeriz.cz
Prodej drobných dárků od OS Roska.
Knihovna Kroměřížska
so 28. 3. I 20.00
www.knihkm.cz
DRUM‘N‘BASS
Chris su – nejznámější maďarský DJ a producent
čt 26. 3. I 15.00
produkující ve Fate recordings, Spyre – talentovaZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
DJ a producent. Jeho set bude plný aktuálního
Přednáška z cyklu Akademie III. věku. Vzdě- ný
Ramires – leader DnB scény v Kroměříži,
lávání a zdravý životní styl nejen pro seniory. DnB,
který vás nenechá v klidu, Wiit – zahraje set komKnihovna Kroměřížska
binovaný z různých sub žánrů DnB.
www.knihkm.cz
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

so 28. 3. I 20.30

PROGRES 2
Průřez tvorbou za 25 let. Nestárnoucí legenda progresivní brněnské scény v exkluzivním koncertu.
Stará masna
www.stara-masna.cz
po 30. 3. I 9.00

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznamnějších kroměřížských rodáků. V šesti sálech
je chronologicky uspořádán výběr z umělcova
díla. Téměř 130 originálů představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ
ZŠ A MŠ SPECIÁLNÍ KROMĚŘÍŽ
Tradiční předvelikonoční jarmark, kde je možné PŘÍRODA A ČLOVĚK (STÁLÁ EXPOZICE)
zakoupit drobné i větší dárky pro radost i potěchu. V expozici se snoubí archeologické doklady o
Knihovna Kroměřížska
nejstarším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím
út 31. 3. I 19.00
do živočišné a rostlinné říše Kroměřížska.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Muzeum Kroměřížska
Veřejný absolventský koncert žáků konzervatoře www.muzeum-km.cz
P. J. Vejvanovského. Karolína Coufalová – klavír,
Jakub Veleta – kontrabas, Pavel Fojtů – klarinet. HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU
Kino Nadsklepí
MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
www.konzkm.cz
Kulturně historický obraz města Kroměříže od
jeho vzniku do raného novověku. Doslova pod
dlažbou Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního domu se dozvíte o historii města „od
čt 2. 4. I 18.00
mamutů až po raný středověk“.
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Muzeum Kroměřížska
– DIVADLO UNGELT PRAHA
V cyklu divadelního předplatného uvádíme mi- www.muzeum-km.cz
lostný příběh i strhující rodinné drama Bernarda EXPOZICE KARLA KRYLA
Sladea. Zlata Adamovská a Lucie Štěpánková / (STÁLÁ EXPOZICE)
Jana Stryková jako matka a dcera. Dále hrají Petr Originální expozice předestírá dílo a myšlenky
Štěpánek a Vilém Udatný / Pavel Kikinčuk.
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé
Dům kultury v Kroměříži
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého
www.dk-kromeriz.cz
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem
pá 3. 4. I 20.30
a osobností Karla Kryla vyrovnal po svém...
JACK CANNON BAND
Hudební představení maďarské blues rockové ka- Otevřeno denně mimo pondělka 9 – 12 a 13 – 17 h.
Klub Starý pivovar
pely v čele se zpěvákem György Zoltai Zozó.
www.expozicekryl.cz
Stará masna
www.stara-masna.cz

do 8. 3.

13. EKOSCUK
Setkání za účelem úklidu prostoru starého ovocného sadu za nemocnicí (za Zacharem).
Sídliště Zachar
www.barborice.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ
MILADY IVÁNKOVÉ
Výstava výtvarných prací kroměřížské výtvarnice,
kterou inspirují věci mezi nebem a zemí.
Radniční sklípek
www.spvuk.blog.cz

ne 5. 4. I 20.30

do 15. 3.

ne 5. 4. I 14.00

VELIKONOČNÍ NÁŘEZ
Metalově laděný pomlázkový večer.
Vystoupí kapely Tojs, Handuras Radio a Šoky.
Stará masna
www.stara-masna.cz

JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA
PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASU
Výstava v Muzeu Kroměřížska představuje díla
zapomínaného malíře krajin Bobše Svobody a díla
Josefa Váchala. Krajinomalba není jediným společným prvkem výstavy. Hlavním impulzem pro její
út 7. 4. I 19.00
uspořádání je téměř šedesát pět let trvající přátelBRATŘI EBENOVÉ – ČAS HOLIN
ství obou mužů, kteří také byli žáky Aloise Kalvody.
Bratři Ebenové posluchačům nabídnou přesně to, Muzeum Kroměřížska
čím jsou proslavení: sofistikovaný folk s vybrou- www.muzeum-km.cz
šenými texty plnými slovních hříček i moderátorským umem Marka Ebena. Hudební skupina bratří do 17. 3.
Marka, Kryštofa a Davida Ebenových patří k dobře JÁN ZAHORNACKÝ – STROMY
Výstava fotografií známého kroměřížského fotozavedenému pojmu na české hudební scéně.
grafa ve foyer Domu kultury.
Dům kultury v Kroměříži
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
www.dk-kromeriz.cz
út 7. 4. I 19.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
do 29. 3.
Veřejný absolventský koncert žáků konzervatoře KAMÉLIE V NOVÉM
P. J. Vejvanovského. Adéla Sochorová – klavír, Tradiční výstava se tentokrát koná v nově zrekonŠtěpán Černý – trubka, Věra Hvězdová – flétna. struovaném Palmovém skleníku a kromě nádherných rostlin budou k vidění i umělecká díla ze skla.
Kino Nadsklepí
Návštěvníci mají možnost zakoupení mladých
www.konzkm.cz
rostlin kamélií a pro zájemce jsou připravené kost 8. 4. I 9.30
mentované prohlídky výstavy.
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE Otevřeno denně od 9 do 16 h.
Akce na zahradě MC Klubíčko pro rodiny s dětmi Květná zahrada
ve věku 2 - 6 let. Velikonoční zábavné dopoledne, www.nczk.cz
pro děti budou připravena zajímavá stanoviště s
do 30. 3.
úkoly a s hledáním velikonočního zajíce.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARKÉTY
Mateřské centrum Klubíčko
GORČÍKOVÉ
www.klubickokm.cz
Výstava děl fotografky Markéty Gorčíkové.
Hotel U Zlatého kohouta
VÝSTAVY

A STÁLÉ EXPOZICE

RAJSKÁ ZAHRADA (STÁLÁ EXPOZICE)
Stálá expozice subtropických rostlin, navržená
jako rajská zimní zahrada, nabízí možnost relaxace. Láká návštěvníky do Velkého skleníku Květné
zahrady na kvetoucí citrusy a více jak sedm set
dalších exponátů. Otevřeno denně od 8 do 16 h.
Květná zahrada
www.nczk.cz

do 31. 5.

DŘÍV NEŽ USNEŠ...
ANEB JAK SE KDYSI SPÁVALO
Výstava v Galerii v podloubí. Kde složil hlavu lovec mamutů? Jak se spalo proncezně na hrášku
v renesanční posteli? To a ještě více se dozvíte v
interaktivní výstavě o historii spaní od pravěku po
současnost.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 30. 6.

KROMĚŘÍŽ 1914 – 1918
Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní
archiv pořádá výstavu připomínající činnost československých legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
http://kromeriz.mza.cz
ne 1. 3., so 14. 3. a ne 15. 3.
so 28. 3. a ne 29. 3.

VÝSTAVA KAMÉLIÍ
– KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Komentované prohlídky výstavy kamélií a obou
historických skleníků Květné zahrady se uskuteční
ve výše uvedených termínech vždy v čase:
11.00 – 12.00 a 14.00 – 15.00.
Květná zahrada
www.nczk.cz

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI
mimo jarní prázdniny
Plavecký bazén v Kroměříži
PO zavřeno
ÚT a ČT 6.00 – 13.00 a 17.00 – 21.00
ST a PÁ 9.00 – 13.00 a 17.00 – 21.00
SO 11.00 – 20.00
NE 12.00 – 18.00

NA DVORKU A V ZAHRADĚ – FARMA KINO NADSKLEPÍ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
ne 1. 3.
www.knihkm.cz
14.30 I JAK VYCVIČIT DRAKA 2, bijásek
17.30 I GHOUL, 2D, premiéra
st 4. 3. – út 31. 3.
MAGNIFICENT 24
20.00 I TEORIE VŠEHO, artkino
Výstava podmořských fotografií přináší pro běžného smrtelníka nedostupný pohled do hlubin po 2.3.
světa. Vernisáž ve středu 4. 3. od 17.00 a součástí 17.30 I GHOUL, 3D, premiéra
bude projekce filmu Krev v mobilech.
20.00 I CHLAPECTVÍ, Oscar 2015, artkino
Kino Nadsklepí
st 4. 3.
www.dk-kromeriz.cz
14.30 I IDA, Oscar 2015, bio senior
st 11. 3. – ne 12. 4.
17.30 I KÓD ENIGMY, Oscar 2015, artkino
VÝSTAVA JARMILY SLANINOVÉ
17.30 I KREV V MOBILECH, součást výstavy
Obrazy krajin v rozmanitých podobách.
Magnificent, malý sál kina
Radniční sklípek
20.00 I BIRDMAN, Oscar 2015, artkino
ne 15. 3. I 5.00 – 10.00
čt 5. 3.
PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA A OKRASNÉHO PTACTVA 22.00 AMERICKÝ SNIPER, Oscar 2015, premiéra
Pravidelná akce na výstavišti Floria, koná se každou pá 6. 3.
3. neděli v měsíci. Prodávat lze drobná hospodářská 15.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ, 3D, bijásek
zvířata, drůbež, holuby, exotická zvířata, okrasné
ptactvo, kočky, psy a další potřeby pro chovatele. 17.30 I AMERICKÝ SNIPER, Oscar 2015, premiéra
20.00 I GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ, Oscar 2015,
Výstaviště Floria Kroměříž
artkino
www.vystavistefloria.cz

ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH
Výstava vytvořená ve spolupráci s Ornitologickou
stanicí při Muzeu Komenského v Přerově. Představí tajemné ptáky v mýtech, bájích, legendách
i v lidových tradicích z různých částí světa. Je
koncipovaná jako středověký bestiář a seznámí
návštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků,
ale také s těmi, kteří žijí jen v naší fantazii.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
po 30. 3. – pá 17. 4.

OCHRÁNCE MÝCH PŘÁNÍ
Výstava prací žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ne 1. 3. I 8.00

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA
V LETECKÉM MODELÁŘSTVÍ
LMK Kroměříž pořádá mistrovství Moravy a Slezska v kategoriích H, A3, V, F1H, F1G, F1J, P3O, CO2.
Více info na: vit.hladil@seznam.cz, 777 089 032.
Letiště Kroměříž
lmkkromeriz.g6.cz
so 21. 3.

JARNÍ VYCHÁZKA – HRADISKO
První jarní vycházka pořádaná Klubem českých turistů Kroměříž. Vede p. Havelka. Čas a místo setkání
budou upřesněny na nástěnce KČT v Kovářské ulici a
v klubovně seniorů na Hanáckém náměstí.
Klub seniorů v Kroměříži
so 28. 3.

HULÍN, PRAVČICE, KOLIČÍN, RYMICE, HOLEŠOV
Vycházka pořádaná Klubem českých turistů Kroměříž. Trasa 10 km, vede p. Hanzlíková. Čas a místo setkání budou upřesněny na nástěnce KČT v Kovářské
ulici a v klubovně seniorů na Hanáckém náměstí.
Klub seniorů v Kroměříži

20.00 I CHAPPIE, premiéra

PREMIÉRA

GHOUL
ČR/USA, 2015, 3D a 2D, 86 min., titulky, nepřístuppá 20. 3.
né pro děti do 15 let
17.30 I CHAPPIE, premiéra
Při práci na dokumentu o kanibalismu dnešní
20.00 I FAIR PLAY, Český lev 2015
doby se parta amerických filmařů setkává s jedním z nejzvrácenějších vrahů všech dob kanibaso 21. 3.
lem Čikatilem, který zabil více než padesát lidí.
14.30 I POJEDEME K MOŘI, Český lev 2015
Filmaři se posléze vydají na Ukrajinu, kde se ode16.30 – 22.00 I EXPEDIČNÍ KAMERA, festival hrává série záhadných zmizení a právě zde zažijí
cestovatelských filmů
boj o holý život.

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH od 9. 3. do 15. 3.
PO 11.00 – 20.00
ÚT, ST, ČT, PÁ 9.00 – 21.00
SO 11.00 – 20.00
ne 22. 3.
NE 12.00 – 18.00
14.30 I TŘI BRATŘI, Český lev 2015, bijásek
www.szmk.cz
Aktuální rozpis bruslení pro veřejnost naleznete 17.30 I REZISTENCE, 2D, premiéra
20.00 I DÍRA U HANUŠOVIC, Český lev 2015
na webu www.szmk.cz, v sekci Zimní stadion.

po 2. 3. pá 27. 3.

út 24. 3. – ne 31. 5.

čt 19. 3.

AMERICKÝ SNIPER
USA, 2014, 133 min., titulky, nevhodné pro děti
do 12 let
Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem:
chránit své bratry ve zbrani. Svou neomylnou přespo 23. 3.
ností si vyslouží přezdívku „Legenda“. Jeho pověst
20.00 I MAGICKÝ HLAS REBELKY, Český lev 2015, se však donese až za nepřátelské linie a na jeho
přednáškový sál
hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč
povstalců.
st 25. 3.

17.30 I OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE, premiéra
20.00 I REZISTENCE, 3D, premiéra
pá 27. 3.

15.30 I KONEČNĚ DOMA, 3D, bijásek
17.30 I REZISTENCE, 2D, premiéra
20.00 I CESTA NADĚJE, premiéra

so 28. 3.

14.30 I KONEČNĚ DOMA, 2D, bijásek
17.30 I CESTA NADĚJE, premiéra
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, premiéra

ne 29. 3.

14.30 I KONEČNĚ DOMA, 3D, bijásek
17.30 I CHAPPIE, premiéra
20.00 I CESTA NADĚJE, premiéra
po 30. 3.

17.30 I FOTOGRAF, premiéra
20.00 I SBOHEM, JAZYKU, 3D, artkino

so 7. 3.

14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ, 2D, bijásek
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
17.30 I DIVOČINA, Oscar 2015. premiéra
2014, 105min, dabing, přístupné bez omezení
20.00 I AMERICKÝ SNIPER, Oscar 2015, premiéra USA,
Z ostrova, kde Vikingové bojovali s draky, se stal
dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují.
ne 8. 3.
Škyťák a jeho drak Bezzubka se věnují zkoumání
14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ, 3D, bijásek
nových světů a draků. To je přivede až do ledové
17.30 I IDA, Oscar 2015, artkino
jeskyně, kde objeví tajemného Dračího jezdce...
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, premiéra
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
po 9. 3.
FR, 2015, 3D a 2D, 85 min., dabing, přístupné bez
14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ, 2D, bijásek
omezení
17.30 I AMERICKÝ SNIPER, premiéra
Julius Caesar má tentokrát geniální plán, jak se drzých Galů v čele s neohroženými Asterixem a Obeli20.00 I LEVIATAN, Oscar 2015, artkino
xem zbavit jednou provždy. Podaří se neohroženým
st 11. 3.
Galům tenhle záludný modernizační plán překazit?
14.30 I TŘI BRATŘI, Český lev 2015, bio senior,
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
bijásek
USA, 2015, 84 min., dabing, přístupné bez omezení
čt 12. 3.
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu, dělá úžasné krabí hambáče a ke vše20.00 I VYBÍJENÁ, premiéra
mu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázpá 13. 3.
ným. Humor ho však přejde, když se ocitne na souši.
14.30 I SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA
TŘI BRATŘI
SUCHU, bijásek
ČR, 2014, 90 min., přístupné bez omezení
17.30 I VYBÍJENÁ, premiéra
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si
20.00 I VZKŘÍŠENÍ DÉMONA, premiéra
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství.
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují
so 14. 3.
do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho ná14.30 I SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA
strah, nečekaných příhod a možná také láska.
SUCHU, bijásek
POJEDEME K MOŘI
17.30 I VZKŘÍŠENÍ DÉMONA, premiéra
ČR, 2014, 90 min., přístupné bez omezení
20.00 I VYBÍJENÁ, premiéra
Desetiletý Tomáš dostane k narozeninám kameru a
rozhodne se, že natočí film jako Miloš Forman. Stane
ne 15. 3.
se tak vypravěčem, kameramanem i režisérem pří17.30 I VYBÍJENÁ, premiéra
běhu, v němž poznáme jeho rodinu, školu i kamarády
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, premiéra
a jemuž nechybí ani velké detektivní pátrání.
po 16. 3.

17.30 I VYBÍJENÁ, premiéra
20.00 I PERNÝ DEN, artkino
st 18. 3.

17.30 I CESTA VEN, Český lev 2015, premiéra
20.00 I VYBÍJENÁ, premiéra

KONEČNĚ DOMA
USA, 2015, 3D, 96 min., dabing, přístupné bez omezení
Když O, roztomilý outsider z jiné planety, přistane
na Zemi pronásledován svými vlastními lidmi,
spřátelí se s odvážnou dívkou jménem Tip, která
stojí před velkým úkolem. Díky řadě dobrodružství
s Tip O pochopí, že být jiný a dělat chyby je lidské.

VYBÍJENÁ
ČR, 2015, 94 min, přístupné bez omezení
Tři spolužáky životní peripetie neustále vracejí
do společného bydliště – staromládeneckého
doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle
toho, jak získávají či ztrácejí životní partnerky.
Jejich protipólem jsou dvě ženské hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane postupně objektem
lásky všech spolužáků, a ošklivka Hujerová, které
schopnost sebeironického nadhledu dává nejen
schopnost přežít ve světě krásných, ale najít i
vlastní cestu ke štěstí.
DIVOČINA
USA, 2014, 115 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
Po smrti matky a krachu manželství si Cheryl myslí,
že přišla o všechno. Když už má pocit, že nemá co
ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého
života. Bez jakýchkoli znalostí o přežití v divoké
přírodě se vydává na vysokohorskou – 1 770 kilometrů dlouhou – pěší pouť od Mohavské pouště až
do státu Washington, aby našla sama sebe.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA, 2015, 124 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
Adaptace prvního dílu erotické trilogie popisující
vztah mladé studentky literatury Anastasie Steel
s bohatým podnikatelem Christianem Greyem.
Tito dva se vzájemně velmi přitahují, ale každý
očekává něco jiného.
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
USA, 2014, 83 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
Skupina vědců se snaží posunout poznání až na
samou hranici božství a získat nepředstavitelnou
možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco
Ježíš si vzkříšením Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký experiment narazí na úplně
opačné síly a jeho následky se ponesou ve znamení zkázy.
CHAPPIE
USA, 2015, 121 min., titulky, nevhodné pro děti
do 12 let
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky.
Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k
odcizení a přeprogramování jednoho z policejních
droidů, stane se robot jménem Chappie vůbec
prvním robotem se schopností samostatného
myšlení a cítění.
REZISTENCE
USA, 2015, 3D a 2D, 120 min., titulky, přístupné
bez omezení
Pokračování sci-fi thrileru Divergence z roku 2014.
Po krvavé tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší válka. Tris se musela
rozhodnout už jednou – a teď ji čeká další volba.
CESTA NADĚJE
USA/AUS, 2015, 111 min., titulky, nevhodné pro
děti do 12 let
Australský farmář Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání vody pod zemí ve vyprahlé krajině.
Svůj instinkt bude muset využít v napínavém dobrodružství, aby se v cizí nepřátelské zemi dostal
na místo nejděsivější bitvy první světové války a
uprostřed chaosu našel své tři syny.

FOTOGRAF
ČR, 2015, 133 min., nepřístupné do 15 let
Filmový příběh
volně se inspirující osudem fotogra3 2015
fa Jana Saudka se vrací k některým osudovým křižovatkám turbulentního života umělce obdařeného výjimečnými talenty, živelností a vášní. Všechny
tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i
zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.

ART KINO
TEORIE VŠEHO
GB, 2014, 123 min., titulky, nevhodné pro děti do
12 let
Výjimečný životní příběh Stephena Hawkinga, který
na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav v lidské historii. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní
život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.
CHLAPECTVÍ
USA, 2014, 165 min., titulky, nevhodné pro děti
do 12 let
Příběh o dospívání jednoho kluka poctivě natočený režisérem Richardem Linklaterem v průběhu
dvanácti let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí
dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky.

PERNÝ DEN
GB, 1964, 87 min., titulky, přístupné bez omezení
Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a
anglický humor v podání čtyř známých zpěváků:
J. Lennona,
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BIRDMAN
USA, 2014, 119 min., titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let
Herec Riggan Thomson má už svoje nejlepší léta ČESKÝ
2015
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Verónica a Georgia
jsou hrdé, že mohou
spolupracovat
s Klubíčkem
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kulturní servis
SPOLEČNOST

města kroměříže

na co si vzpomenou. A v mnoha
případech to i dostanou.

přijet i můj přítel. Takže jsem s nejbližšími stále v kontaktu.

Líbí se vám v Kroměříži? A doporučily byste její návštěvu svým
známým?
G: Kroměříž je krásné město. Určitě
bych poradila svým kamarádům,
aby se sem přijeli podívat, i když asi
na strávení celé dovolené nebo na
dlouhodobý pobyt je to malé město.
Ale za návštěvu rozhodně stojí stejně
jako další místa v Česku.

Jak se vám líbí život tady?
V: Jsem tu spokojená, i cizí lidé jsou
přátelští a ochotní nám kdykoliv
poradit a pomoct. Máme s Georgiou společný byt na Zacharu a i
s bydlením jsme spokojené. Na Česku oceňuji třeba to, že stejně jako u
nás se ve většině restaurací nekouří.

Jaká jiná místa v České republice jste už navštívily a kam máte
v plánu si zajet?
V: Byla jsem v Českém Krumlově,
v Olomouci, v Praze a v Brně…
Většinou jedeme tam, kam nám
někdo doporučí, nebo nás pozve.
V březnu vyrážíme do Jizerských hor.
G: Já jsem byla asi na stejných místech. Výlety příliš neplánujeme, prostě se rozhodneme a někam vyrazíme.
V tom je i dost rozdíl oproti Čechům,
my jsme zkrátka spontánnější, neplánujeme všeobecně moc dopředu.

A co lidé v Klubíčku?
V i G: V Klubíčku jsou na nás všichni strašně milí a hodní. Po všech
stránkách se nám snaží zdejší pobyt
usnadnit a zpříjemnit. Víme, že se na
lidi kolem sebe můžeme spolehnout.
A my jsme pyšné, že pro ně můžeme
pracovat a že můžeme nějak přispět
svými zkušenostmi nebo třeba jazykovými znalostmi.
(šak, alk)

Krása kamélií a kouzlo skla
SOUTĚŽ!!!

Ve spolupráci s MC Klubíčko

pro vás připravili
soutěž o
Rozjeďte to v novémjsme
hudebním
klubu!
šest permanentek na rozličné
akce pořádané mateřským
centrem. Stačí odpovědět
na otázku, ze kterých zemí
přijely do Kroměříže dobrovolnice Verónica a Georgia,
které momentálně pracují v Klubíčku? Ze správných
odpovědí vylosujeme šest výherců. A o co konkrétně hrajeme?
Dva výherci dostanou dvě lekce
konverzace ve španělštině, další
dva dvě lekce angličtiny a pro
dva šťastlivce jsou připraveny
dvě permanentky na pět volných
vstupů do klubíčkářské herny.
Odpovědi označené heslem „Klubíčko“ posílejte do
20. března na adresu
zpravodaj@mesto-kromeriz.
cz, nebo na poštovní adresu: Kroměřížský zpravodaj,
Velké náměstí 115, 767 01
Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou
adresu a telefonní kontakt!)

Poutní dny + Jarmark

Jak dlouho budete v Kroměříži?
Nestýská se vám?
V: Jsme tady od loňského září a
projekt má danou délku jeden rok.
Domů se tedy budeme vracet v srpnu. Já jsem byla doma na třítýdenní
návštěvě v lednu a další cestu už neplánuju, letenky jsou poměrně drahé.
G: Já jsem byla v Bristolu v prosinci. Pro mne jsou ceny letenek domů
23. 5.
mnohem výhodnější než třeba pro
SETKÁNÍ
Verónicu, takže mámpřipomínka
v plánuVLADAŘŮ
určitě
historického
se ještě alespoň na víkend
Anglie
setkánídov Kroměříži
za nejbližšími podívat.

Krajina Váchala a Bobše v muzeu

Co vaši rodinní příslušníci a kamarádi? Přijedou se za vámi
podívat?
V: Moje rodina plánuje přijet nejspíš
v Uděleno
červnu.ocenění
A přítel
Až skončí
HITpozději.
sezony 2015
program, chceme trochu cestovat.
G: Jedna z mých kamarádek je
tady právě teď. A hodně si to spolu
užíváme. A v nejbližší době se chystá

Riegrovo náměstí (dříve Nový, Zelný nebo Koňský rynk), pokračoval
průjezdem dnešního domu č. p. 144
a ústil do někdejšího hradebního
příkopu (přibližně v místech pedagogické školy). Kanál odváděl vodu
z měšťanského pivovaru a zároveň,
jako sběrný kanál, stahoval dešťovou vodu, splašky a často i „neřádstva ze záchodů“ z přilehlé domovní
zástavby v západní části Riegrova
náměstí a zčásti i z Kovářské ulice.
Odkrytý korpus barokní stoky o
světlosti přibližně 130 x 80 cm byl
vybudován ze smíšeného zdiva (lo-

mového pískovce a cihel) na maltu,
přičemž klenba byla pečlivě vyzděna z cihel. Sběrné neboli hlavní
kanály bývaly průlezné, opatřené
postranními výstupky a z úrovně
ulic nebo domovních průjezdů přístupné čistícími šachtami.
Mgr. Helena Chybová,
Muzeum Kroměřížska

Foto: H. Chybová

zajímavosti
CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,
po celý letošní rok se budeme
v rámci rubriky Kroměřížská historická ohlédnutí věnovat období
II. světové války a především skutečnostem, které se přímo dotkly
města i jeho obyvatel.
Soutěžní otázka z minulého vydání
zpravodaje se týkala židovské problematiky v Kroměříži, konkrétně
roku, kdy byla zbourána synagoga
na Komenského náměstí. Bylo to
v roce 1942, jak správně odpověděli všichni účastníci soutěže, všechny odpovědi tedy byly v pořádku.
Z nich jsme vylosovali tyto
výherce:
Ing. Josef Palička
Oldřich Kopčil
Drahomíra Matějů

Otázka č. 3

Jaká instituce dnes sídlí
v budově na Husově
náměstí, kde fungoval
protektorátní oberlandrat?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. března na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt).

VÝZVA PRO ČTENÁŘE

Tradice a folklor
na Kroměřížsku
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KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ III.

Okupace a zřízení
Protektorátu Čechy
a Morava
Ve středu dne 15. března 1939
vojska nacistického Německa
obsadila Čechy, Moravu a Slezsko. Pozdější armádní generál a
prezident Československa Ludvík Svoboda ve svých pamětech
vzpomíná: „Mezi desátou a
jedenáctou přijela do města (pozn.
aut. do Kroměříže) čelní motorizovaná kolona wehrmachtu. Vojáci v
teutonských přílbách. Šedozelené
gumové pláště, naduté, pohrdavé
pohledy. Vyskákali z nákladních
aut, s napřaženými puškami obsadili vchod do kasáren. Že se
obyvatelstvo Kroměříže chovalo k
vetřelcům od první chvíle nehostinně, ba přímo nepřátelsky, o tom
je skoro zbytečné psát... Doslechl
jsem se, co se stalo v jednom kroměřížském hostinci, když do něho
přišla skupina německých vojáků.
Žádali hlučně po německu, jak
mívali ve zvyku, etwas zum Trinken – něco k pití. Nájemce podniku
se na ně česky osopil: My jsme vás
sem nezvali, ani vás nevítali. Ale
vyprovodit, to vás vyprovodíme,
na to se spolehněte!“
O den později, tedy 16. března 1939, byl zřízen autonomní
Protektorát Čechy a Morava.
Česká autonomní správa byla
sice zachována, bylo to však jen
pouhé vnější dekorum, protože
sloužila jen jako prodloužená
ruka nacistické okupační správy,

V letošním roce plánuje Knihovna Kroměřížska poprvé představit veřejnosti národopisné
soubory a muzea lidových tradic a zvyků. Výstava s názvem
Tradice a folklor na Kroměřížsku
se bude konat od 19. srpna do
23. září letošního roku právě
v prostorách Knihovny Kromě
řížska.
Přihlásit se je možné (nabídka
se týká národopisných souborů,
spolků, kroužků, muzeí a expozic) do 31. května 2015 v Knihovně Kroměřížska, Slovanské
nám. 3920, na telefonu 573 503
174 nebo na e-mailové adrese:
skacelova@knihkm.cz.
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v jejímž čele stál říšský protektor.
Ten vládl prostřednictvím tzv.
oberlandrat (v čele stál vrchní
zemský rada). Tyto úřady měly
dvojí působnost: pro německé
státní příslušníky působily jako
nejnižší správní úřad a zároveň
fungovaly jako kontrolní úřad
vůči protektorátním obecním a
okresním úřadům. V Kroměříži
sídlil oberlandrat v budově
dnešního finančního úřadu na
Husově náměstí. Jeho teritoriální působnost zahrnovala okresy
Kroměříž, Holešov, Vyškov a Valašské Meziříčí, k jeho zrušení
došlo v rámci reformy v červenci
1940.
Reakce obyvatelstva na okupaci byla zásadně odmítavá a v
každém směru protiněmecká.
Šířil se bojkot všeho německého např. německých filmových týdeníků. Prvním výraz-

ným vystoupením byla pouť
na Říp na konci měsíce dubna
1939. Další velká protiokupační
pouť proběhla na Hostýně dne
20. srpna 1939, avšak další poutě
a shromáždění již byly okupační
správou zakázány.
Němečtí okupanti se snažili
získat přízeň místních obyvatel,
jedním z nástrojů se měla stát
tzv. Deutsche Volkswahlfahrt,
německá lidová jízda dobrodiní,
která rozdávala „hladovějícím“
Kroměřížákům „Eintopfgericht“,
polévku a jídlo z jednoho hrnce.
Někteří se tlačili, jako by opravdu
neměli co jíst, ale polévka pak
končila u domácího zvířectva. Na
oplátku pak obdarovaní podepisovali přihlášky svých dětí do
německé školy, zřízené v Kasinu.
PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno – SOkA Kroměříž
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také Jarmark lidových řemesel, který bude
zaměřen na velikonoční dekorace a tradiční
řemeslné výrobky.
O velikonočních svátcích, tedy ve dnech
4. - 6. dubna mohou návštěvníci projít všechny prohlídkové trasy Arcibiskupského zámku, ve dnech 2. a 3. dubna pak budou přístupné reprezentační sály a zámecká věž. V úterý
7. dubna bude zámek pro veřejnost uzavřen.

Muzeum Kroměřížska připravilo v sobotu
21. března Velikonoční dílnu, kde si budou
moci účastníci vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace - veselé zajíčky, slepičky, ovečky,
kraslice a jiné posly jara. Pro mateřské školy a
žáky 1. stupně základních škol je určen v muzeu Velikonoční program, v rámci kterého
mohou děti zkusit uplést pomlázku, ozdobit
hanácké kraslice nebo upéct tradiční velikonoční pečivo.
U příležitosti Poutních dnů, miniveletrhu
poutních míst na zámku, se bude v termínu
27. a 28. března konat na Velkém náměstí

Další nabídka velikonočních akcí
v Kroměříži vás čeká na stránkách
www.kromeriz.eu.

(vk)

Pro rodiny s dětmi ve věku od 2 do 6 let je
určena akce Hledání velikonočního zajíce,
která se uskuteční ve středu 8. dubna od 9.30
hodin na zahradě MC Klubíčko. Pro děti budou připravena zábavná stanoviště s úkoly a
s hledáním velikonočního zajíce.
Také některé kroměřížské restaurace připravily speciální nabídky. Na velikonoční menu
zve Radniční sklípek:
Předkrm: Kozí sýr v ořechové krustě na rukolovém salátku, bagetka
Polévka: Jarní zeleninová
Hlavní jídla: • Pečená jehněčí kýta s jarní nádivkou a vařenými bramborami • Filet ze sumečka s jemnou petrželkovou omáčkou a bulgurem • Jarní nádivka s vařenými bramborami,

Červenou barvu dodá vajíčkům
červená řepa – pokrájejte a dejte ji
povařit. V nálevu barvěte vajíčka.
Zkuste si letos obarvit vajíčka originálním a ekologickým
způsobem pomocí koření, přírodnin a dalších materiálů, které máte většinou doma.

hlávkový salát
Dezert: Lívanečky s borůvkami a krémem ze
zakysané smetany • Domácí rebarborový koláč
podávaný s citrónovým sorbetem

Hnědou barvu získáte ze slupek
cibule. Dejte je krátce povařit a v
nálevu obarvěte do sympatického skořicově hnědého tónu.

Tmavě hnědá vajíčka obarvíte v
silné kávě.

Zelená barva vznikne povařením mladého obilí nebo špenátu.

Žlutou barvu dá vajíčkům
šafrán nebo pomerančová kůra.

Černou barvu dodá vajíčkům
kořen vrby.

Zlatavá vajíčka získáte obarvením v nálevu z 3 lžic kurkumy a
900 ml vody s octem.

Modrou barvu získáte povařením borůvek – v tomto období
mražených.

seriál na celý rok
O princezně se zlatým
lukem
Již podruhé míříme díky fotografii
v kalendáři na rok 2015 do pohádky. Tentokrát jde o pohádkový
příběh zpracovaný Českou televizí. Vznikl v roce 2001 a natočil
jej režisér Rudolf Tesáček podle
scénáře Jany Poslušné-Knitlové.
Na to, že jde o hodinové dílko a
ne celovečerní film, je pohádka
natáčená v nádherných exteriérech
i interiérech a trůnní sál si v ní
„zahrála“ také sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži. V jednotlivých rolích se objevili herci
z tehdejšího Městského divadla
v Brně. Princeznu Jelenu si zahrála
Pavla Ptáčková, nyní Vitázková, a
v dalších úlohách se objevili Petra Jungmanová, Igor Ondříček,
Jitka Čvančarová, Roman Vojtek,

Petr Štěpán, Jan Apolenář, Zdeněk
Junák, Erik Pardus, Monika Kobrová
a další. Pohádka upoutá jak svou
hlavní myšlenkou – princezna je
samostatná a emancipovaná a
více než nad vdáváním a ženichy
přemýšlí nad vlastním místě na
světě – tak především písničkami,
jejichž texty složil Arnošt Goldflam,
hudbu pak Karel Cón. Za zmínku
stojí i zajímavé kostýmy.
Do Lesního království, kterému
vládne princezna Jelena, přijíždějí rytíř Dan a jeho podkoní
Vítek. V hostinci narazí na dvojici bývalých ministrů. Ti si stěžují
na princeznu, která prý nenávidí
muže a nechce se vdát, a mají
pocit křivdy a nedoceněnosti. Však
se také snaží spolu s hostinského
dcerou princezně zkomplikovat
život. Chtějí ji omámit, aby prohrála v souboji s princem Vladanem,

jehož coby ženicha odmítla. Tím
by se potvrdilo, že není schopna
vládnout a oni by se mohli vrátit
do svých funkcí. Princezna je ale
nejen svérázná a zručná ve střelbě
z luku, ale především chytrá. A tak
jí dojde, že „náhodný“ návštěvník
zámku potulný rytíř Dan, který ji
připravuje na plánovaný souboj, je
vlastně princ Vladan, a pochopí i to,
že bez něho nebude mít její život
smysl. A tak souboj dopadne vskutku nečekaně…
Již potřetí mohou čtenáři Kroměřížského zpravodaje soutěžit o
reprezentativní kalendář s obrázky
z filmů a seriálů natáčených v Kroměříži, který vydala místní radnice.
Odpovězte na otázku, jak se
jmenovala princezna, jejíž nejoblíbenější činností byla lukostřelba? Pokud chcete získat „filmový“ nástěnný kalendář, pošlete
13

odpověď na otázku nejpozději do
20. března na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké
náměstí 115, 767 01 Kroměříž a
označte ji heslem „Kroměříž filmová“. Uveďte svou adresu a telefonní kontakt. Ze správných odpovědí
vylosujeme jednoho výherce.
Vítězkou únorového kola se stala
JANA RŮŽIČKOVÁ, pro kterou je
na odboru kultury kroměřížské
radnice připraven zmiňovaný
kalendář na rok 2015.

Foto: J. Soporský
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dopisy čtenářů

Kroměříž a film
Mnoho let trvá zájem filmařů
– domácích i zahraničních – o
město Kroměříž, nejčastěji o interiéry arcibiskupského zámku a
zahrad. Knihovně Kroměřížska
se podařilo sestavit seznam celovečerních i krátkometrážních
filmů, které byly natočeny v Kroměříži nebo se města týkají,
a připojuje se tak k projektu
2015 Kroměříž filmová. V první
části seznamu zveřejněném
na www.knihkm.cz představuje knihovna celovečerní filmy,
které byly v Kroměříži natáčeny,
a uvádí k nim základní informace. Na měsíc květen chystá
informační oddělení knihovny výstavu regionálních (kroměřížských) osobností spojených s filmem.
Informační oddělení
Knihovny Kroměřížska

Sněhuláky pro Afriku
stavěli i studenti
pedagogické školy

denti. Prostě sněhulák – kam
se podíváš. Proběhla adopce
malovaných sněhuláků, vlastní dotvoření sněhuláka podle
šablony, stavěli se sněhuláci
jak venku ze sněhu, tak i v tělocvičně z vlastních těl. V rámci
projektu se vybralo 1900 korun.
Také jsme hlasovali o nejlepšího
sněhuláka. Ale v tomto případě
určitě nešlo o prvenství, ale především o to udělat radost sobě
a druhým. Není nic lepšího než
pomáhat a přitom si hrát. My
budoucí učitelé už jsme takoví…
Studenti SPgŠ Kroměříž

Africké děti si ve své zemi nikdy
sněhuláky nepostaví. A některé
z nich se ani nikdy nedostanou
do školy. Kdy jindy bychom si tyto
skutečnosti měli připomenout,
než právě v době, kdy my sníh
máme a navíc v rukou třímáme
pololetní vysvědčení? Proto jsme
se právě 29. ledna i my zapojili
do akce Sněhuláci pro Afriku. A
vzali jsme to pěkně zodpovědně
a všichni – pedagogové i stu-

Ve škole U Sýpek se
hraje anglické divadlo
Ve výuce anglického jazyka v Základní škole U Sýpek Kroměříž se
nám jako jedna z výukových metod
osvědčila výuka dramatem. Žáky
baví především ztvárňování rolí,

Sova u knihovny
Kde jinde by se měl tento krásný
pták usadit než u knihovny. A
nesedí tu pouze jeden, ale napočítali jsme jich hned sedm. Dělají knihovně společnost již delší
dobu. Tváří se moudře, mrkají
na nás a dohlížejí, aby v naší
knihovně bylo vše v pořádku.
Kalous ušatý si nás jistě vybral
i proto, že byl v logu knihovny
zpodobněn více jak 40 let. Kalousi přes den spí a tak choďte
tiše, ať je neprobudíte. Je jim u
nás dobře a neradi bychom, aby
nás opustili.
Šárka Kašpárková

Paní Zima u zápisu
na Zámoraví
Všichni předškoláci i jejich rodiče
jsou nervózní ze zápisu do prvních
tříd. Ale v případě ZŠ Zámoraví tuto
nervozitu mohli všichni nechat
doma. Hned u dveří na nové žáčky
čekala paní Zima. Každý dostal zasněžený stromeček na sběr razítek
za splněné úkoly, které všem dětem
vysvětlovaly zimní víly z řad žákyň
pátých tříd. Děti hledaly rozdíly v
zimních obrázcích, dle velikosti řadily sněhuláky a pátraly po sněhem
zavátých hračkách. Potom si s každým novým žáčkem povídala paní

komunikují spolu, pracují jako tým
a „jen tak mimochodem“ si osvojují
nová slovíčka, vazby, fráze i gramatické jevy. Mnoho takto naučených
vět či slovních spojení si vybavují i
později a jsou schopni je aktivně
používat i v jiných jazykových situacích. Divadelní projekt také rozvíjí
přirozenou tvořivost a
myšlení žáků, protože
mají možnost podílet
se na tvorbě dialogů,
přípravě kostýmů či
scény. S žáky šestého
ročníku jsme připravovali během prvního
pololetí představení
na motivy oblíbené
pohádky Shrek. V
originálním příběhu
kromě Shreka, Fiony

a jejich dětí vystupovaly i další známé postavy – Pinocchio, Perníček,
Kocour či Oslík, kteří bojovali proti
princi Krasoňovi, Rampelníkovi a
jeho věrným čarodějnicím. Představení šesťáci sehráli pro své spolužáky, ale i pro rodiče a veřejnost
během dne otevřených dveří, který
na naší škole proběhl v lednu. Pro
některé z nich to byla divadelní premiéra, a tak není divu, že s blížícím
se termínem představení pochopitelně rostla i nervozita. Ale zvládli
jsme to. Vše jsme stihli připravit a
celou akci jsme si skvěle užili. Když
pak žáci stáli před usmívajícími se
a tleskajícími diváky, byl to opravdový důkaz, že všechna ta několikaměsíční práce měla smysl.
Mgr. Lenka Rygálová,
učitelka AJ, ZŠ U Sýpek v Kroměříži

učitelka nebo pan učitel.
Předškoláčci pěkně recitovali i zpívali, správně odpovídali a plnili
zadané úkoly na pracovním listu.
Všichni odcházeli se zasněženou
sladkou odměnou, vyrobeným sněhulákem i balíčkem pro prvňáčky.
Letošní zápis vypadal zpočátku
stejně dramaticky jako v předchozích letech. Nakonec se ale situace
vyvinula příznivě, a to zejména pro
budoucí prvňáčky a jejich kantory.
V příštím roce otevřeme dvě méně
početné první třídy, což nabízí skvělou možnost realizace nových plánů. I přesto ještě lze v případě zájmu
osazenstvo budoucích prvních tříd

o několik žáků navýšit. Už se těšíme
na nový školní rok.
Kolektiv ZŠ Zámoraví

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
9. 3. od 7.30 do 10 h - Trávník
16. 3. od 7.30 do 15 h - Těšnovice
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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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici
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 Kroměříži.
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181 (případně
573 321 180 - 2). Těšíme se na vás a vaše miminko.
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4.

Daniel Ševců

Beáta Kašíková

Kristína Rákoci

Tereza Kozáková

Michal Kaláb

Šimon Smolinka

Maxmilián Mokrý

Amálie Mokrá

Filip Juřica

Úmrtí – leden 2015

Helena Homolová

Jakub Vybíral

Marie Blažková *1925, Chropyně
Ing. Antonín Letko *1935, Kroměříž
Vlasta Bradová *1937, Kroměříž
Josef Kovařík *1932, Záříčí
Miroslav Křižan *1940, Chropyně
Eva Pekárková *1921, Kroměříž
Marta Zdráhalová *1929, Kroměříž
Jarmila Malá *1935, Kroměříž
Zdeněk Horák *1955, Morkovice-Slížany
Ladislav Řezníček *1941, Chropyně
Tomáš Ratůzný *1957, Kroměříž
Libuše Babyštová *1945, Kroměříž
Vlasta Bilíková *1928, Kroměříž
Pavla Varaďová *1971, Troubky-Zdislavice
Marie Hradečná *1927, Zdounky
Vladimír Osoha *1929, Chropyně
Bohumil Kučera *1935, Kroměříž
Josef Janda *1936, Chropyně
Miroslav Uhlík *1930, Pačlavice
Maryša Obrová *1954, Kroměříž
Jiřina Wezdenková *1931, Nítkovice
Jan Horák *1945, Hoštice
Jan Barnet *1933, Prasklice
Milena Němcová *1953, Pačlavice
Rozálie Vystrčilová *1927, Kroměříž
Maria Bonelli *1923, Jarohněvice
Rudolf Medek *1926, Zborovice
Anežka Hanáková *1932, Pačlavice
Marie Hýbnerová *1939, Záříčí
Libuše Černěnková *1926, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž pozůstalí souhlasili
se zveřejněním v tisku.

Izabella Kuzníková

Sňatky – leden 2015
Anna Belicová, Horní Lapač – Tomáš Faldík, Horní Lapač
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Narození – leden 2015
Amalie Frodlová, Žopy
Sára Mičáková, Těšnovice
Lukáš Koplík, Hulín
Jakub Žalčík, Chrášťany
Eliška Šimčíková, Chomýž
Daniela Spurná, Cetechovice
Jiří Šabata, Pornice
Antonín Václav Jílek, Drahlov
Beáta Zavadilová, Kroměříž
Marek Řehák, Kroměříž
Filip Moural, Kroměříž
Samuel Pohlodko, Tvorovice
Tobiáš Brožík, Chropyně
Josef Haloda, Kroměříž
Antonín Spáčil, Hulín

Kristýna Horáková, Stará Ves
Natálie Veselá, Sobělice
Tereza Plhalová, Rymice
Jan Kozák, Loukov
Sofie Pechová, Kroměříž
Jakub Čačala, Nětčice
Sofie Vybíralová, Slavkov pod
Hostýnem
Eliška Ellen Hanzalová, Chomýž
Anna Macková, Kroměříž
Jiří Vajgl, Zdounky
Aleš Tkadleček, Hulín
Phuong Trang Nguyen, Ostrava
Václav Kotleba, Kroměříž

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

23. 5.

Setkání vladařů
připomínka historického
setkání v Kroměříži
www.kromeriz.eu
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Obrazové ohlédnutí

Období předvelikonočního půstu odstartoval
masopustní jarmark
Průvod rozjásaných maškar, řízná muzika,
dobroty všeho druhu a zábava pro dospělé i pro děti. To byl letošní masopustní jarmark, který se v sobotu 14. února konal na
Hanáckém náměstí.
Již ráno prošel městem barevný průvod masek, které svými šprýmy bavily sebe i kolemjdoucí a přihlížející. Nechyběly v něm tradiční
maškary, jako třeba řezníci, policajti, vojáci,
kobyla a medvěd. Program na Hanáckém náměstí, kam rozveselený zástup dorazil před
desátou hodinou, zahájil starosta města Jaro-

slav Němec. A pak už se jedlo, pilo a hodovalo.
Připravena byla zabíjačka, návštěvníci jarmarku i mohli koupit speciality přímo z grilu či
udírny nebo některé krajové pochutiny, třeba
chlebové placky. K dobré náladě hrála kněžpolská Štrajchkapela. Zábava byla připravena
také pro nejmenší návštěvníky akce, kteří se
mohli svézt na stylovém kolotoči, na ponících
nebo vyzkoušet svou zručnost v improvizované dětské dílničce.
Akci přálo počasí a dostalo se jí i velkého
zájmu ze strany návštěvníků.
(šak)

Foto na str.: J. Soporský

Oceněno
HIT SEZONY 2015

www.kromeriz.eu
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