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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Akcionářskou dohodu ve vodárnách prověřuje policie. 
Bez výsledku

Policie již déle než rok bez jakéhoko-
liv závěru v podobě obvinění kon-
krétní osoby či odložení věci prově-
řuje okolnosti uzavření akcionářské 
dohody mezi akcionáři společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž. 
Trestní oznámení bylo podáno před 
loňskými komunálními volbami, 
starosta Jaroslav Němec ho pro-
to chápe jako součást politického 
boje. Policie nepřihlédla ani k tomu, 
že Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže potvrdil, že radnice při uza-
vírání smluv nepochybila. Případem 
se z rozhodnutí státního zástupce 
nezabývá kroměřížská policie, ale 
policie v Uherském Hradišti. „Po-
licie má dnes k dispozici všechny 

požadované materiály, které jasně 
dokazují, že akcionářská dohoda 
byla uzavřena v souladu se záko-
nem. Postup radnice jako zákonný 
potvrdil i ÚOHS. Policie přesto otálí 
s odložením věci a bezdůvodně tak 
zasahuje do soukromého života do-
tčených politiků a úředníků,“ kon-
statovala advokátka Jana Zwyrtek 

Hamplová, která město ve věci za-
stupuje. Policie podle ní postupuje 
někdy i protizákonně a vysoce ne-
standardně. „Není například mož-
né, aby byl v oficiálním dokumentu 
policie starosta označen za pacha-
tele, když nebyl ještě ani obviněn, 
natož pravomocně odsouzen. A 
považuji také za nestandardní, aby 
policisté téměř po roce prověřová-
ní věci na radnici bez předchozího 
upozornění překvapovali úředníky 
a žádali okamžitý výslech. Perlič-
kou pak je, že policie opakovaně 
požaduje předložení dokumentů, 
které jí byly předloženy už dávno,“ 
uvedla Zwyrtek Hamplová. 

(pokračování na str. 4)

Vážení čtenáři,

na konci října si opět při-
pomeneme výročí založe-
ní samostatného Českoslo-
venska. Přivádí mě to vždy 
k zamyšlení nad tím, jak 
málo si někdy vážíme hod-
not, s nimiž naši předkové 
společný stát Čechů a Slo-
váků zakládali. Jak málo si 
vážíme svobody, díky které 
se nemusíme bát říct svůj 
názor, můžeme cestovat, jak 
se nám zachce, a také se tě-
šit z rovnosti před zákonem. 
Byť o ní mám v poslední 
době pochybnosti. A to nejen 
kvůli kauze Čapí hnízdo, kde 
si o „změně názoru“ stát-
ních zástupců myslím své.
Na této straně se dočtete 
o tom, jak policie postupu-
je při prověřování okolností 
uzavření akcionářské doho-
dy mezi akcionáři společ-
nosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž. Podle mě přines-
la obyvatelům Kroměřížska 
jen pozitiva. Policie mě ale 
označila za pachatele trest-
ného činu, i když jsem do 
uzávěrky tohoto čísla nebyl 
obviněn, natož pravomoc-
ně odsouzen. Připomenu, 
že akcionářskou dohodu ve 
vodárnách kritizovalo hnutí 
ANO, z něhož jsem vystoupil. 
Argumentace policie se po-
dobá tomu, co před volbami 
o akcionářské dohodě říkali 
představitelé ANO. Obávám 
se toho, že policie a stát-
ní zastupitelství v této zemi 
začínají ztrácet nezávislost, 
že ztrácíme rovnost před 
zákonem a tím i svobodu. Za 
ni je přitom potřeba bojovat. 
A neprodávat ji za pár sto-
vek navíc na výplatní pásce 
či v důchodovém výměru.
Jaroslav Němec
starosta

Bezmála dva tisíce návštěvníků si nenechaly ujít celodenní program pro milovníky zábavy, pohybu i adre-
nalinových zážitků Drtivá porážka. Předposlední prázdninový víkend tak Pionýrská louka ožila barvami na-
fukovacích atrakcí i křikem a smíchem všech, kteří se snažili individuálně nebo v soutěžním týmu zdolat více 
či méně šílené disciplíny a jejich nástrahy.

Foto: M. Žíla

Foto: Š. Kučerová



Kroměřížská radnice v září za-
hájila opravy dalších tří chodní-
ků, jedné komunikace a mostu. 
Celkové náklady na tyto stavby 
přesahují deset milionů korun. 
„Věřím, že stavbařům bude přát 
počasí, že se podaří všechny 
stavby stihnout v termínu a že 
po opravě budou dobře slou-
žit občanům Kroměříže,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec. Opra-
va chodníku z drobné dlažby 
v Havlíčkově ulici přijde asi na 
1,4 milionu korun, provádí ji br-
něnská společnost PSM plus, s. r. o. 
Chodník v ulici Lutopecká zve-
lebuje firma SIMOSTAV, s. r. o. 
z Hodonína, cena je asi 1,1 mi-
lionu korun. V ulici Na Lindov-
ce chodník opravuje pražská 
společnost PORR, a. s., cena je 

téměř 2,5 milionu korun. PORR 
opraví také komunikaci v ulici 
Gen. Svobody, konkrétně v úse-
ku, který začíná asi 20 metrů od 
křižovatky s ulicemi Smetanova 
a Soudní, vede podél Květné za-
hrady a končí u křižovatky s ulicí 

Štěchovice. Náklady činí téměř 2,4 
milionu korun. Pracuje se také na 
Velkém náměstí, kde opravu chod-
níku u lavičky Václava Havla za 400 
tisíc korun provádějí Kroměřížské 
technické služby, s. r. o. „Chodníky 
i zmíněná komunikace by měly 
být dokončeny v listopadu,“ řekl 
vedoucí odboru služeb Lambert 
Hanzal. Do konce listopadu budou 
stavbaři pracovat na mostě přes 
Věžecký potok v Miňůvkách. 
Pokračuje rovněž oprava povr-
chu druhé poloviny Vodní ulice v 
centru města, která bude stát 7,5 
milionu korun, a chodníku v ulici 
Nerudova za 1,4 milionu korun. 
V  průběhu podzimu by se měl 
opravovat také chodník v ulici 
Alšova, na který je v rozpočtu 
2,15 milionu korun.                    (jv)
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V Kroměříži není 
mikročipem označeno 

asi 1900 psů
Zhruba 1900 z celkem asi 2600 psů 
registrovaných Městským úřadem v 
Kroměříži není označeno mikroči-
pem. Tuto povinnost přitom lidem 
ukládá od 1. ledna 2020 novela ve-
terinárního zákona. „Dá se předpo-
kládat, že čipovaných psů ve měs-
tě je více, jen to jejich majitelé na 
radnici nenahlásili. Přitom majitel 
psa označeného čipem má podle 
platné vyhlášky úlevu na poplatku 
za psa 100 korun,“ uvedl vedoucí fi-
nančního odboru Radim Hlaváč. 
Podle internetových stránek Stát-
ní veterinární správy nemusí být 
mikročipem označeni od 1. ledna 
příštího roku jen psi, kteří mají jas-
ně čitelné tetování provedené před 
3. červencem 2011. Štěňata musí 
být označena mikročipem nejpoz-
ději v době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy nejpozději v půl roce 
věku. Dle Státní veterinární správy 
přispěje zavedení povinného ozna-
čení všech psů na území České re-
publiky zejména ke zjištění identity 
psa policisty, celníky, veterinární 
správou či obcemi, k účinnějšímu 
monitoringu chovů, ke kontrole při 
prodeji psů, k prokázání vlastnictví v 
případě ukradených psů i k tomu, že 
zatoulané zvíře bude mít podstatně 
větší naději, že se vrátí ke svému pů-
vodnímu majiteli. Psa mikročipem 
označí soukromí veterinární lékaři, 
kteří jsou oprávněni vykonávat ve-
terinární léčebnou a preventivní 
činnost, jejich seznam lze nalézt na 
internetových stránkách https://
www.vetkom.cz/seznam-veteri-
naru. Pořizovací cena mikročipu 
se podle údajů Státní veterinární 
správy pohybuje mezi 120 až 450 
korunami, další částku si veterináři 
účtují za jeho aplikaci. Kontrolovat, 
zda psi mají mikročip, bude Stát-
ní veterinární správa. Aktivovat jej 
umí jen speciální čtecí zařízení. Za 
psa bez označení bude od příštího 
roku majiteli hrozit pokuta až 20 
tisíc korun. Na takového psa bude 
pohlíženo, jako kdyby neměl platné 
očkování proti vzteklině.                (jv)
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Kroměřížská radnice připravuje 
demolici dalších objektů v lokali-
tě Račín, kde bydlí nepřizpůsobiví 
občané. „Do konce letošního roku 
plánujeme odstranění dalších 
dvou hospodářských budov,“ uve-
dl místostarosta Karel 
Holík. Demolice objektů 
na Račíně začala loni. V 
první etapě šly k zemi 
dva obytné domy a jed-
na hospodářská budova. 
Zastupitelé na odstraně-
ní zmíněných budov vy-
členili 1,3 milionu korun. 
„Odstranění těchto ob-
jektů je nezbytné. Stává 
se totiž, že jsou nelegál-
ně obývány. Dalším dů-
vodem je bezpečnost, 
neboť tito nelegální ná-
jemníci si do budov na-
tahují elektřinu kabely z 

obytných budov, což ani náhodou 
neodpovídá bezpečnostním nor-
mám,“ doplnil Holík. Město podle 
něj bude v demolici na Račíně po-
kračovat. „Přestěhujeme jinam ně-
kolik málo nájemníků, kteří si plní 

své povinnosti a platí nájemné. 
A neplatiče vystěhujeme,“ dodal 
Holík. Lokalita Račín je dlouho-
době problematická. Soužití mezi 
starousedlíky a obyvateli sociál-
ních bytů má totiž k ideálu daleko. 

Lidé si stěžují na hluk 
i na chování obyvatel 
Račína k nim i jejich ma-
jetku. V lokalitě je nyní 
13 obydlených bytů se 
zhruba čtyřmi desítkami 
nájemníků. Byty mají ve 
správě stejně jako ostat-
ní městské byty Kromě-
řížské technické služby, 
společnost patří městu. 
Podle právničky Kristýny 
Juříkové KTS podaly na 
neplatiče z Račína deset 
žalob na zaplacení dluž-
né částky a pět žalob na 
vyklizení bytu.             (jv) 

Město připravuje demolici v lokalitě Račín

Most v Miňůvkách je 
kvůli opravě uzavřen
Stavební údržba mostu přes Vě-
žecký potok v Miňůvkách u hřiště 
si žádá úplnou uzavírku. Veškerý 
provoz po komunikaci tak bude 
zhruba do konce listopadu vylou-
čen. „Chodci ale budou moci projít 
v těsné blízkosti mostu po provi-
zorní lávce, kterou pro tyto účely 
zhotovitel postavil přechodně po 
dobu stavby,“ uvedl starosta Ja-
roslav Němec. Oprava mostu při-

jde zhruba na 2,7 milionu korun, 
zakázku získala firma MALDREV,
s. r. o. ze Zdounek. Stavbaři vy-
budují nový mostní svršek a na 
stávající nosné konstruk-
ci postaví monolitickou 
spádovou desku s novou 
izolací. „Nově budou vy-
budovány i železobetono-
vé římsy a osazeno bude 
nové zábradlí. Počítá se i 
se sanací stávajících povr-
chů opěr, křídel a nosné 
konstrukce mostu a sa-

mozřejmě také s položením nové 
vozovky,“ popsal Vlastimil Fol-
týn z radničního odboru služeb. 

(jv)

Kroměříž opravuje chodníky, silnici i most

Foto: J.  Vondrášek

Foto: J.  Vondrášek

Foto: J. Vondrášek



10  2019 ROZHOVOR
 
 
 
,

AKTUALITY

INFO Z MĚSTA

Dvě pietní setkání 
připomenou významné 

události 
československých dějin

Kroměřížané si na konci října při-
pomenou vyhlášení samostatného 
Československa. V  důsledku změn 
po první světové válce se v  roce 
1918 země osamostatnila a pře-
stala být součástí Rakouska-Uher-
ska, které po válce zmizelo z mapy 
světa. Státní svátek Den vzniku 
samostatného československého 
státu se slaví 28. října. Shromáždě-
ní u pomníku T. G. Masaryka před 
Justiční akademií se koná v  pátek 
25. října v  10 hodin. Pro starostu 
Jaroslava Němce je připomínka 
vzniku samostatného státu vůbec 
nejvýznamnějším svátkem. „Je dů-
ležité nezapomínat a předávat 
myšlenky zakladatelů našeho státu 
i mladé generaci,“ uvedl Němec. 
Kromě představitelů města se piet-
ního setkání zúčastní také zástupci 
T. J. Sokol Kroměříž, Českého svazu 
bojovníků za svobodu v Kroměříži, 
Sdružení válečných veteránů ČR a 
dalších organizací.
Další příležitostí k  připomenutí 
významného svátku bude setká-
ní a pietní akt s  položením věnců 
k  Památníku obětem první a dru-
hé světové války na kroměřížském 
městském hřbitově v  pondělí 
11. listopadu v  9 hodin. Stane se 
tak u příležitosti oslav Dne váleč-
ných veteránů, který se celosvětově 
slaví právě 11. listopadový den. Čes-
ká republika si tento významný den 
připomíná od roku 2001. Datum 
11. listopadu se vztahuje k roku 
1918, kdy bylo podepsáno příměří 
mezi Spojenci a Německem a skon-
čily tak na západní frontě boje první 
světové války.                                        (red)    
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Kroměřížská radnice chystá zvý-
šení nájemného v městských by-
tech. „Nyní činí 55 korun za metr 
čtvereční. Neměnilo se přibližně 
deset let a i po zvýšení asi o 18 
procent na 65 korun za metr čtve-
reční zůstane pro nájemníky na 
přijatelné a sociální úrovni,“ uvedl 
místostarosta Karel Holík. Částku 
55 korun za metr čtvereční stano-
vila městská rada v červenci 2009 
s účinností od 1. ledna následují-
cího roku, tedy 2010. Radní uložili 
Petru Sedláčkovi, jednateli Kro-
měřížských technických služeb, 
které mají městské 
byty ve výpůjčce, aby 
zvýšení nájemného 
na 65 korun za metr 
čtvereční připravil. 
„Od 1. ledna 2020 by 
tak nájemníci platili 
vyšší nájemné. Je to 
nutný krok. Nájemné 
se neměnilo dlouho 
a údržba bytů je při-
tom stále nákladněj-
ší,“ doplnil starosta 
Jaroslav Němec. Ná-
jemné bytů upravuje 

občanský zákoník. „Zvyšovat ná-
jem je možné obecně maximál-
ně jednou za 12 měsíců, a to tak, 
že navýšení může za tři po sobě 
jdoucí roky činit maximálně 20 
procent,“ uvedl Sedláček. Pokud 
zvýšení nájemného o 10 korun 
na metr čtvereční, tedy asi o 18 
procent, schválí radní, Kroměříž-
ské technické služby jej budou 
moci uplatnit u nově uzavíraných 
smluv. Nájemníkům se smlou-
vou na dobu neurčitou technické 
služby zvýšení nájmu navrhnou. 
Pokud jej nájemník neakceptuje, 

Kroměřížské technické služby se 
mohou obrátit na soud, kde ale 
mohou žádat zvýšení až na výši 
nájemného v místě a čase ob-
vyklou. „Ta se v Kroměříži pohybu-
je zhruba na 130 korunách za metr 
čtvereční, což je dvojnásobek uva-
žovaného navýšení na 65 korun za 
metr čtvereční,“ doplnil Sedláček.  
Kroměříž má 510 bytů. Větši-
na z nich, 422, je v takzvaných 
domech zvláštního určení pro 
soběstačné seniory a zdravot-
ně postižené. Další byty jsou 
určené pro příjmově vymeze-

né skupiny obyvatel, 
zbylé jsou vedeny 
jako městské byty. Do 
tohoto fondu nejsou 
započítány byty v do-
movech pro seniory, o 
které se stará příspěv-
ková organizace měs-
ta Sociální služby měs-
ta Kroměříže. Celková 
výše dluhu na nájem-
ném v městských by-
tech se pohybuje ko-
lem tří milionů korun.

   (jv)                                      

Nájemné v městských bytech se zvýší

Foto: Š. Kučerová

Nově vzniklý odbor 
regionálního rozvoje 
vede Simona 
Prečanová
Simona Prečanová uspěla ve vý-
běrovém řízení a městská rada ji 
s účinností od 9. září 2019 jmeno-
vala do funkce vedoucí odboru 
regionálního rozvoje kroměřížské 
radnice. „Naplňuje svými znalost-
mi veškerou obsahovou náplň 
odboru regionálního rozvoje. Vy-
zná se v dotačních programech, 
rozumí projektovému řízení, není 

jí cizí ani oblast životního prostře-
dí a zná problematiku projektu 
Zdravé město Kroměříž, který pod 
odbor také spadá,“ popsala tajem-
nice městského úřadu Veronika 
Škrabalová. Prečanová je absol-
ventkou Mendelovy univerzity v 
Brně. Pracovala v bankách a poz-
ději na přerovské pobočce minis-
terstva zemědělství, konkrétně v 
Agentuře pro zemědělství a ven-
kov, kde byla mimo jiné ředitelkou 
odboru a koordinátorkou celostát-
ní sítě pro venkov. Poté pracovala 
na ministerstvu zemědělství v Pra-
ze, kde končila jako šéfporadkyně 

ministra a ředitelka odboru strate-
gie a trvale udržitelného rozvoje. 
Odbor, který vznikl 1. září letošní-
ho roku, pod sebe soustředil pro-
jektové manažery dosud rozmís-
těné v různých odborech. Podle 
starosty Jaroslava Němce budou 
moci lépe sdílet informace a lépe 
se orientovat v možnostech čer-
pání dotačních prostředků. Na 
odboru regionálního rozvoje je 
zařazen také ekolog. O zřízení té-
to pozice rozhodla městská rada
již dříve a na její obsazení je mo-
mentálně vyhlášeno výběrové ří-
zení.                                                      (jv)

Provoz na oddělení dopravy a 
silničního hospodářství v radnič-
ní budově B na Husově náměstí, 
kde se vydávají řidičské průkazy, 
je kvůli rekonstrukci v době od 
30. září do 11. října omezen. „Pro-
síme občany, kteří nutně výměnu 
řidičského průkazu nepotřebují, 
aby přišli až po 11. říjnu. Omlou-
váme se za komplikace a děkuje-
me za pochopení,“ uvedla vedou-
cí odboru občansko-správních 

agend Ivana Bukovská. Oddělení 
sice bude v uvedené době v pro-
vozu, ale s ohledem na omeze-
ní se mohou tvořit fronty. „Pro 
komfortnější vyřízení řidičského 
průkazu mohou občané využít 
služeb jakéhokoliv okolního úřa-
du obce s rozšířenou působnos-
tí, například v Holešově, Bystřici 
pod Hostýnem, Otrokovicích či v 
Přerově,“ řekla Bukovská. Hotové 
řidičské průkazy, o které si lidé 

zažádali před rekonstrukcí, bude 
úřad vydávat tak jako při běžném 
provozu.                                            (jv)

Opravy omezí provoz na oddělení 
řidičských průkazů 

Foto: J. Vondrášek 

Foto: ilustrační



Do šesti kroměřížských základ-
ních škol zřizovaných městem 
Kroměříží nastoupilo 325 prvňáč-
ků, tedy o jednoho více, než tomu 
bylo loni. Šťastné vykročení do 
školních let jim první školní den 
přišli popřát představitelé kromě-
řížské radnice v čele se starostou 
Jaroslavem Němcem. Do devíti 
městem zřizovaných mateřských 
škol nastoupilo nově 305 dětí, 
loni jich bylo o patnáct více. „Vol-
ných míst jsme měli zhruba 330. 
Do školek přijímáme děti prů-
běžně po celý rok,“ uvedl vedoucí 
odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy Jiří Pánek. Kroměřížské 

základní školy v minulém školním 
roce navštěvovalo 2852 dětí, letos 
jich nastoupilo 2922. Do mateř-
ských škol zřizovaných městem 
loni chodilo 995 dětí, letos jich 
je zatím o tři méně. Přes léto se v 
kroměřížských školách pilně pra-
covalo. Probíhá realizace velkého 
projektu Škola pro všechny – věda 
hrou, který zahrnuje úpravy ve 
čtyřech školách a v Základní škole 
Slovan pokračovala rekonstruk-
ce sociálních zařízení. „Opravy a 
údržba byly ale naplánované ve 
všech školách zřizovaných měs-
tem,“ uzavřel starosta Němec.

(jv)                                       

(dokončení ze str. 1)
Ze své praxe dodala, že vyšetřova-
telé se bohužel vůči samosprávám 
často chovají arogantně a předem 
dělají závěry, k nimž nemají jaký-
koli logický podklad. „Města jsou 
totiž snadná kořist, nic neskrývají 
a na rozdíl od soukromých firem 
skrývat ani nemohou. Policie a stát-
ní zástupci si ale neuvědomují, že 
prodlužováním vyšetřování nebo 
dokonce nezákonným trestním 
stíháním způsobují dotčeným poli-
tikům a úředníkům značnou újmu, 
která má dopad na jejich zdraví, 
pracovní i osobní život. A že za tuto 
újmu mohou následně od státu 
vysoudit i miliony korun, tedy práci 
policie a státních zástupců pak pla-

tíme vlastně my všichni,“ doplnila 
Zwyrtek Hamplová, která podob-
ných kauz řešila za 20 let, co se spe-
cializuje na samosprávu, celou řadu. 
„Ať chcete nebo nechcete, v hlavě 
to, že vás prověřuje policie, máte. 
Všichni bychom byli rádi, kdyby to 
už skončilo. Nemám žádné pochyb-
nosti o tom, že jsme postupovali 
správně a že se akcionářská dohoda 
městu a jeho občanům vyplatila,“ 
uvedl Němec, který loni vystoupil z 
vládního hnutí ANO, jehož předsta-
vitelé akcionářskou dohodu ve VaK 
kritizovali. Němec následně už jako 
lídr Nezávislých minulé komunál-
ní volby vyhrál a opět stanul v čele 
města. 
Akcionářská dohoda ve VaK byla 

uzavřena na podzim roku 2016 mezi 
Kroměříží, městem Morkovice-Slí-
žany a obcemi Dřínov a Zborovice. 
Podnět k ÚOHS i trestní oznámení 
na policii byly tedy podány až zhru-
ba po dvou letech, a to těsně před 
loňskými volbami. Dohoda obyva-
telům regionu na 30 let zajišťuje při-
jatelnou cenu vody, obnovu vodo-
vodů a kanalizace s pomocí dotací i 
to, že zisk společnosti skončí u měst 
a obcí, a ne u privátních subjektů. 
„Na mne to působí tak, že starosta 
Němec s právníky, které najal a kteří 
odvedli velmi dobrou práci, zkřížil 
někomu privatizační plány s vodou. 
Tím, že ji zachoval pod přímým vli-
vem samosprávy. Dobře, to se může 
stát, a někdo může ve vzteku podat 

trestní oznámení. Co je ale nemysli-
telné, je to, aby policie za rok nebyla 
schopna dojít k jasnému závěru a 
stále hledala další a další důkazy, 
když ty, které má, neodůvodňují 
žádné obvinění z trestné činnosti. 
Případ měl být dávno buď odložen, 
nebo mělo být vzneseno jasné obvi-
nění. Není ani jedno z toho,“ doplni-
la Zwyrtek Hamplová. 
Dala proto o dané kauze opakovaně 
podnět Nejvyššímu státnímu za-
stupitelství ČR. „Vím, že mé podání 
musí Nejvyšší státní zastupitelství 
ČR postoupit na okres, ale dělám 
tento proces naprosto vědomě s 
tím, že chci, aby se na nejvyšších 
místech o tom, co se děje takzvaně 
dole, vědělo“.                                            (jv)
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V Kroměříži nastoupilo do základních škol více než 300 prvňáčků

Foto:  ZŠ Zámoraví

Zastupitelé Kroměříže schválili pojmeno-
vání dvou nových ulic. V Kroměříži  je nově 
ulice Jana Kozánka, která nese jméno po 
významném mecenáši, který se zasloužil o 
český život v poněmčené Kroměříži. V míst-
ní části Vážany je nově ulice Holubí. „Jan 
Kozánek patří k významným osobnostem 
Kroměříže a je s podivem, že jeho jménem 
nebyla nějaká ulice nazvána již dříve. Holu-

bí ulice zase naváže na okolní ulice, jejichž 
jména mají také vztah k přírodě,“ uvedl mís-
tostarosta Karel Holík. 
Ulice Jana Kozánka navazuje na ulici Karla 
Čapka, na kterou se odbočuje z Havlíčkovy 
ulice u Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Barborka. „Letos uplynulo 200 
let od narození Jana Kozánka. Měl podíl na 
počeštění gymnázia, založení Hospodářské 
jednoty kvasicko-záhlinické, zásluhu na 
vzniku pěveckého sboru Moravan a mnoho 
dalších aktivit na poli kulturním, hospo-
dářském i politickém. Pojmenování ulice 
po této osobnosti je zcela na místě,“ mínila 
místostarostka Daniela Hebnarová. Holubí 
ulice navazuje na ulici Spojovací. „Poblíž 
jsou ulice Zvonková a Skřivánčí, a tak se 
volba jména související s přírodou pří-
mo nabízela,“ doplnil místostarosta Holík. 
V obou ulicích je povolena stavba rodin-
ných domů, jedná se o lokality, které se roz-
víjejí.                                                                        (jv)

Kroměříž má ulici pojmenovanou 
po významném mecenáši Janu Kozánkovi Kdo se stane 

laureátem Ceny města 
Kroměříže za rok 2019?

Do 11. října mohou občané, orgány města, 
právnické i fyzické osoby, sdružení i jiné sub-
jekty z  Kroměříže podávat návrhy na udělení 
Ceny města Kroměříže za letošní kalendářní rok. 
O tom, kdo se stane držitelem ceny, rozhodne 
Zastupitelstvo města. Oceněným může být oso-
ba starší 18 let, která žije či působí v Kroměříži, 
a která se významně přičinila o její rozvoj a pro-
pagaci. Město ocenění uděluje jednou ročně za 
podstatný přínos pro město v různých oblastech 
lidské činnosti a za činy hodné občanské pozor-
nosti. Dosud jej obdrželo deset osobností, napo-
sledy za loňský rok organizátor kulturních akcí, 
folklorista a divadelník Josef Olišar. 
Návrhy lze podávat písemně na adresu radnič-
ního odboru kultury a cestovního ruchu, nebo 
elektronickou poštou na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz. Nejzazším termínem pro do-
ručení nominace je 11. říjen 2019.                    (red)



Přívalový déšť vyto-
pil suterén Knihovny 

Kroměřížska
Jeden z přívalových dešťů opět vy-
topil suterén budovy Knihovny Kro-
měřížska na Slovanském náměstí. V 
kotelně i garáži tak stálo asi deset 
centimetrů vody. „S ohledem na to, 

že se voda do těchto prostor dostá-
vá opakovaně, knihovna má věci 
na paletách a škoda tak nevznikla. 
Nicméně jednáme se společností 
Vodovody a kanalizace Kroměříž 
o opravě kanalizace s cílem, aby 
knihovna zaplavována v budoucnu 
už nebyla,“ uvedla místostarostka 
Daniela Hebnarová. Knihovna se 
letos s následky přívalového deš-

tě potýkala již 
v červnu, kdy v 
kotelně, skladu, 
dílně i garáži 
bylo dokonce 
20 centimet-
rů vody. Přišla 
tehdy o asi 120 
knih, které měla 
nachystané pro 
prvňáčky. Na 
provoz knihovny 
však nemají tyto 
komplikace vliv.

  (jv)
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Ředitelka kroměřížské knihovny Šárka Kašpárková 
získala nejvyšší knihovnické ocenění

Sdružení knihoven ČR a Nadace 
knihoven udělily ředitelce Knihov-
ny Kroměřížska Šárce Kašpárkové 
Medaili Zdeňka Václava Tobolky 
za významný přínos k rozvoji čes-
kého knihovnictví. „Paní Kašpár-
ková je dlouholetou ředitelkou 
naší knihovny, která díky její péči 
vzkvétá a rozvíjí se. Ocenění je 
ve správných rukou,“ uvedla mís-
tostarostka Daniela Hebnarová. 
Cena je pojmenována po jed-
nom ze zakladatelů tuzemského 
knihovnictví. „Dívala jsem se na 
seznam oceněných a je pro mě 
velkou ctí být mezi těmito osob-
nostmi. Je to nejvyšší ocenění v 

oboru, moc si ho vážím. Beru to 
ale především jako ocenění práce 
všech zaměstnanců naší knihov-
ny. Díky nim patříme mezi nejlepší 
knihovny v celé České republice,“ 
řekla Kašpárková. V čele kroměříž-
ské knihovny stojí od 
roku 1991. Zažila tak 
například stěhování 
knihovny z budovy 
v Kollárově ulici do 
prostor bývalého 
kina na Slovanském 
náměstí v roce 1998 
i převod knihov-
ny na město v roce 
2003. Knihovna se za 

dobu jejího působení proměnila v 
moderní zařízení, které momen-
tálně slouží více než sedmi tisí-
covkám čtenářů a spravuje fond 
čítající zhruba 250 tisíc kusů knih.

(jv)

Kroměřížská radnice rozdělila ne-
ziskovým organizacím, spolkům 
i dalším subjektům, které působí 
či pořádají akce na území města, 
dalšího více než půl milionu korun. 
Žádosti do 50 tisíc korun schválila 
již dříve městská rada, žádost nad 
50 tisíc posuzovali zastupitelé. „V 
březnu jsme neziskovému sektoru 
poslali 2,1 milionu korun, teď další-
ho více než 0,5 milionu Kč. Celkem 
jde téměř o 2,65 milionu korun,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Peníze jsou určeny na aktivity v ob-
lasti kultury, cestovního ruchu, ži-

votního prostředí, sportu a volno-
časových aktivit, školství, výchovy 
a celoživotního vzdělávání a aktivit 
v oblasti sociální a zdravotní. Dota-
ce na provoz, činnost a akce může 
činit nejvíce 70 procent celkových 
výdajů žadatele. Pouze v případě 
poskytnutí dotace na akci s nákla-
dy do 10 tisíc korun může být pří-
spěvek až 100 procent celkových 
výdajů. Žadatelem mohla být fy-
zická osoba, podnikatel i právnická 
osoba, která sídlí, případně vyvíjí 
činnost, na území Kroměříže nebo 
její aktivity s městem souvisejí. Žá-

dat mohly i střední školy a příspěv-
kové organizace zřízené Kroměříží, 
které pořádají aktivity ve prospěch 
mládeže, občanů a návštěvníků 
města. 
Loni město podpořilo neziskové 
organizace, spolky a další subjekty 
podobnou částkou, jakou rozděli-
lo v letošním roce. Mimo dotační 
systém dostávají navíc některé vel-
ké organizace působící na území 
Kroměříže dotace přímo z měst-
ského rozpočtu. Celkem se jedná 
o dalších zhruba 3,5 milionu korun. 

(jv)

Město rozdělilo více než půl milionu korun 
neziskovkám

Lidé se mohou 
seznámit s návrhy 
k plánu městské 

mobility
Město pořádá veřejné projednání 
návrhů k  plánu udržitelné měst-
ské mobility. Uskuteční se v úterý 
22. října od 16.00 do 20.00 
v  Domě kultury v  Kroměříži. Ná-
vrhy na dopravní řešení v  oblasti 
automobilové i veřejné hromad-
né dopravy a také dopravní situ-
ace z  pohledu chodců a cyklistů 
představí zpracovatel plánu Petr 
Macejka z  ostravské společnosti 
UDIMO. „Uvítáme, pokud se obča-
né aktivně zapojí do diskuse o do-
pravních možnostech v  Kroměří-
ži,“ uvedl starosta Jaroslav Němec, 
který se i s  místostarosty jednání 
zúčastní. Připomínky a návrhy, 
které vzejdou z diskuse, zpracova-
tel zohlední při práci na konečné 
podobě plánu mobility. Město již 
v  červnu pořádalo veřejné pro-
jednání analytické části plánu, kde 
zpracovatel prezentoval výsledky 
dopravních průzkumů.
Plán udržitelné městské mobility 
město chystá díky dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí, 
která činí jeden milion korun. Stej-
nou částku radnice přidá ze svého 
rozpočtu. Plán by měl být hotový 
do konce letošního roku. Zabývá 
se veškerými formami a způsoby 
dopravy ve městě od pěší dopravy 
přes MHD, automobilovou dopra-
vu až po parkování.                                 (jv)

První vůz poháněný elektřinou od společnosti Škoda Auto model 
Škoda Citigo iV si vyzkoušeli starosta a místostarostové Kroměříže 
a  zaujal je. „Zvažujeme, že bychom nákup jednoho elektromobilu 
zařadili do rozpočtu na příští rok. Jeví se nám jako ekologicky šetr-
ný vůz s nízkými provozními náklady, který by byl vhodný pro cesty 
úředníků na kratší vzdálenosti po městě a okolí,“ uvedl místostaros-
ta Vratislav Krejčíř.

Foto: J. Vondrášek 

Foto: J. Vondrášek 
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Relaxační zóna na Velkém náměstí letos přilá-
kala více návštěvníků než v předchozích letech. 
„Máme z toho velkou radost. Vážíme si každé po-
chvaly a těší nás, že se lidem líbily letošní novin-
ky,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Zónu organi-
začně i po programové stránce zajišťuje radniční 
odbor kultury a cestovního ruchu, o občerstvení 
se stará městem vybraný soukromý provozovatel. 
Zóna byla otevřená 19. června, její provoz skončil 
1. září.  Přes celé léto nabídla asi 80 nejrůzněj-
ších akcí, dětem například tvořivé dílny, hrátky 
s legem, pohybová cvičení a jógu s Beruškou. 
Dospělí si užili koncerty nejrůznějších žánrů, 
taneční akce, intuitivní malování, autorské čte-
ní nebo workshopy. „Mnoho pozitivních ohlasů 
jsme zaznamenali na hraní s legem, děti ba-

vily i omalovánky s tématem Kroměříže nebo 
workshop s africkými bubny,“ popsala Marcela 
Nehodová z odboru kultury a cestovního ruchu. 
Letos se do programu zapojila i Tělocvičná jed-
nota Sokol Kroměříž se svým programem 2BC 
break dance a dílničkami. Lákadlem byla tra-
dičně i taneční skupina M Dance crew Kroměříž 
nebo koncerty skupin Pět minut, Los Perdidos či 
Dundee & Bro. Zóna ale především opět nabídla 
občanům Kroměříže i turistům příjemný odpo-
činek, zastíněné posezení a také dobré občerst-
vení. „Těší mě, že se relaxační zóna stává příjem-
ným místem také pro stále větší počet turistů, 
a to včetně těch zahraničních. Plní tak jeden z 
cílů, který jsme si při startu projektu dali, kterým 
je snaha oživit historické centrum a zpříjemnit 

místním i turistům pobyt ve městě,“ uzavřel 
Němec.                                                                            (jv)

Relaxační zóna byla lákavým zpestřením léta – pro místní i turisty

Atraktivní program nabídne letoš-
ní šestý ročník Dne uniformova-
ných sborů. Armáda ČR se kromě 
vozidel, mezi nimiž nebude chy-
bět například Pandur, pochlubí i 
přelety svých letadel. Technické 
muzeum v Brně přiveze tank T-34, 
četnický autokar i dva historické 
autobusy, které budou vozit ná-
vštěvníky okružní jízdou po Kro-
měříži. K  vidění bude také polní 
obvaziště, polní kuchyně, obrně-
ný automobil PA-II Želva či his-
torická letadla Spitfire, Piper, SE5 
a Fokker. Den uniformovaných 
sborů se uskuteční 5. října od 10 
do 17 hodin na kroměřížském le-
tišti.  „Jsme hrdí na to, že největší 
přehlídka vojenské, policejní i 
hasičské historie a současnosti 
ve Zlínském kraji se koná právě u 
nás v Kroměříži. Velmi si vážíme i 
spolupráce s  armádou, která ke 
Kroměříži neodmyslitelně patří. 
I v  letošním roce se návštěvníci 
mají na co těšit, lákadel je oprav-
du hodně,“ uvedl starosta Jaroslav 

Němec. Akce se koná pod záštitou 
Ministerstva obrany ČR. Pořádá ji 
město Kroměříž, spolek Biskupští 
manové z  Kroměříže a Technické 
muzeum v  Brně. K  vidění budou 
letadla Aeroklubu Kroměříž i staré 
automobily Veterán klubu Kromě-
říž. Prezentovat se na akci budou 
aktivní zálohy armády, Policie ČR, 
profesionální hasiči, kteří zde bu-
dou mít opět slavnostní přísahu 
svých členů, dobrovolní hasiči 
z Kroměříže, Československá obec 

legionářská, Komunitní centrum 
pro válečné veterány, Sokolská 
župa Hanácká, kluby vojenské 
historie rekonstruující letectvo 
Československé lidové armády, 
Brněnský městský střelecký sbor 
i Klub rakousko-uherské armá-
dy se svým 8. pěším brněnským 
plukem. Představí se i Celní úřad 
pro Zlínský kraj. Ten připravil pre-
zentaci techniky, kterou celníci 
používají při své práci a která jen 
tak k  vidění nebývá, například 

unikátní velkokapacitní rentgen 
umístěný v  kamionu.  „Součástí 
Dne uniformovaných sborů bu-
dou opět dynamické ukázky růz-
né techniky. Program ale zahrnuje 
například také rekonstrukci příjez-
du prezidenta T. G. Masaryka na 
vojenské manévry v Dřínově roku 
1929,“ popsala Jitka Hozová z rad-
ničního odboru kultury a cestov-
ního ruchu.
Kromě historických autobusů 
budou jezdit i zvláštní vlaky Kro-
měřížské dráhy na trase Tovačov 
– Kojetín – Kroměříž – Zborovice 
a zpět, kterými se lidé mohou na 
akci svézt a vystoupit na zastávce 
Kroměříž – Oskol. „Lidé by měli ve 
vlastním zájmu využít veřejnou 
dopravu, protože možnosti par-
kování automobilů jsou v  okolí 
letiště omezené,“ dodala Hozová. 
Vstup na akci je zdarma, koná se 
za každého počasí. Po celý den 
5. října bude pro motorová vozi-
dla uzavřena silnice z  Kroměříže 
do Trávnických zahrádek.            (jv)        

Den uniformovaných sborů ukáže letitou 
i současnou armádní techniku

HOROROVÁ OPERA VYMÍTAČ – Kroměříž 24. 8.

Foto: M. Nehodová

Foto: J. Soporský
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14. 10. | Hop Trop

11. – 13. 10. | Floria PODZIM

5. 10. | Den uniformovaných sborů

čt 24. 10. - po 28. 10. I 9.00 - 
16.30
VÝSTAVA JABLEK
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 3. 11. 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Nahlédnout do úžasného světa miniaturních, avšak 
o to zajímavějších tvorů umožňuje nová výstava. 
Prostřednictvím textů, fotografií, exponátů, mode-
lů termitiště a mraveniště ve skutečné velikosti, při-
bližuje základní témata týkající se sociálního života 
hmyzu. Dozvíte se mnoho zajímavých, a často i pře-
kvapivých informací z jejich každodenního života. 
Víte například, že zvyklosti hmyzu jsou v mnoha 
ohledech podobné těm našim? Některé druhy jsou 
velice společenské, mají propracované rituály se-
znamování s důkladnou péči o potomky. Součástí 
výstavy jsou rovněž doprovodné aktivity, při nichž 
se pobaví nejen děti všech věkových skupin, ale i 
dospělí. Třešničkou na dortu jsou insektária s živým 
hmyzem. Můžete pozorovat např.: chování strašilky 
ďábelské, která byla objevena teprve v  roce 2004 
v Peru či švába velkokřídlého, který patří mezi nej-
větší svého druhu a pochází z oblasti Karibiku.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 12. 
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé podo-
bě. Klade důraz na prožitky každého návštěvníka.
www.dk-kromeriz.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 5. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – DYNAMITERS 
BLANSKO HK
Krajská liga mužů v  hokeji – domácí zápas, 3. 
kolo.  Zápasy s Blanskem lidi bavívaly, Kroměříž 

vítězila a dařilo se jí i střelecky. Na konci poslední 
sezony však zabrali Blanenští doma a přece jen nás 
porazili. Nikdy neříkej nikdy.

so 12. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HOKEJ UHERSKÝ 
OSTROH
Krajská liga mužů v hokeji – domácí zápas, 4. kolo. 
Utkání s Ostrohem patří ke skutečným bitvám a oz-
dobám soutěže. Jsou těžká a neúprosná. Vyžadují 
maximum formy a koncentrace. Takto jsme v minu-
lých letech dvakráte vyřadili Ostroh z play-off. Nyní 
mu vracíme dvě ligové porážky.

so 26. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – SKMB MINERVA 
BOSKOVICE
Krajská liga mužů v hokeji – domácí zápas, 6. kolo. 
Od zrušení „regionálních čtyř-zápasů“ jsou Bos-
kovice naším nejčastějším protivníkem v soutěži. 
Třikrát za sebou jsme přes ně nepřešli v play-off. 
Letos už ve čtvrtfinále. Mají sílu jako hrom, na této 
úrovni je to TOP TEAM. Lidi, přijďte, toužíme po vý-
hře! Boskovicím je vždycky co vracet.

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

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

Veřejnost o podzimních prázdninách
Pondělí 28. 10. 11.00 - 20.00
Úterý 29. 10. 9.00 – 21.00
Středa 30. 10. 9.00 – 21.00

KINO NADSKLEPÍ

st 2. 10.
15.00 I ŽENY V BĚHU, Kino odpo + kino dopo 2019
19.00 I ROGER WATERS US + THEM, záznam 
koncertu

čt 3. 10.
19.00 I JOKER tit., premiéra

pá 4. 10.
17.30 I PŘES PRSTY, přidáváme
20.00 I JOKER tit., premiéra

so 5. 10.
17.30 I PŘES PRSTY, přidáváme
20.00 I JOKER tit., premiéra

ne 6. 10.
15.00 I OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON, bijásek, premiéra
17.30 I DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU, premiéra

po 7. 10.
19.00 I JOKER tit., premiéra

st 9. 10.
19.00 I MAREK JELÍNEK - KOLOBĚŽKOU PO
ASII, Procestujte svět s Domem kultury 

čt 10. 10.
19.00 I BLÍŽENEC 2D tit., premiéra

pá 11. 10.
17.00 I JOKER dab., premiéra
20.00 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

so 12. 10.
17.30 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

20.00 I BLÍŽENEC 3D tit., premiéra

ne 13. 10.
15.00 I OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON, bijásek, premiéra
17.30 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

po 14. 10.
19.00 I BLÍŽENEC 2D tit., premiéra

st 16. 10.
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, přidáváme
20.00 I PARAZIT, artkino

čt 17. 10.
19.00 I STAŘÍCI, premiéra

pá 18. 10.
17.00 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
dab., bijásek, premiéra
20.00 I JOKER tit., premiéra

so 19. 10.
17.00 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
dab., bijásek, premiéra
20.00 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

ne 20. 10.
14.30 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
dab., bijásek, premiéra
17.30 I STAŘÍCI, premiéra

po 21. 10.
19.00 I NABARVENÉ PTÁČE, přídáváme

st 23. 10.
17.30 I NÁRODNÍ TŘÍDA, přidáváme
20.00 I JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT, 
artkino

čt 24. 10.
19.00 I ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY, premiéra

pá 25. 10.
17.30 I ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY, premiéra
20.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

so 26. 10.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY, premiéra

ne 27. 10.
15.00 I SNĚŽNÝ KLUK, bijásek, premiéra
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

po 28. 10.
16.00 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
dab., bijásek, premiéra
19.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

út 29. 10.
16.00 I SNĚŽNÝ KLUK, bijásek, premiéra
19.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

st 30. 10.
10.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, Kino odpo + kino 
dopo 2019
14.00 I OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON, bijásek, premiéra 
17.00 I JOKER dab., premiéra
20.00 I STEHLÍK, artkino 

čt 31. 10.
19.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
USA/UK/FRA 2019, 87 min, přístupné bez omezení, 
dabing 
Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce 
s drážděním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne 
podivných světel oznamujících tajemného ná-
vštěvníka z jiné galaxie. Blízké setkání třetího 
druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu 
novém filmovém dobrodružství. 

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/UK 2019, 120 min, přístupné bez omezení, 2D 
i 3D, dabing 
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije 
spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka 
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který 

se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. 
Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytost-
mi nezmizela.

SNĚŽNÝ KLUK
USA 2019, 97 min, přístupné bez omezení, dabing 
Když jedna obyčejná holka najde na střeše svého 
domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne 
se, že mu pomůže najít cestu domů do Himalájí, 
netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná dobro-
družství, kouzel a nezapomenutelných zážitků.

PREMIÉRA
JOKER
USA 2019, 122 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky i dabing
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Pho-
enix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi rea-
litou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku 
klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se 
do konfliktu s brutálními zloději. Všemi opuštěný 
Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin ší-
lenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou 
svět brzy bude znát pod jménem Joker.

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
USA 2019, 92 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví 
příběh vysokoškoláků Gatsbyho (Timothée Chala-
met) a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný 
prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde 
podle plánu. Dešťové kapky jim připraví nečekaná 
setkání a komická dobrodružství.

BLÍŽENEC
USA 2019, 117 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D 
i 3D, titulky
Henry Brogan (Will Smith), stárnoucí zabiják pracu-
jící pro vládu, se snaží skončit svou kariéru, avšak 
náhle se ocitá tváří v tvář mladšímu klonu sebe 
sama. Jeho jméno je Junior a je schopen předvídat 
každý Henryho pohyb. Henry nemá žádnou jinou 
možnost než odhalit pravdu skrytou za stvořením 
Juniora a zachránit jej, aby se nevydal na stejnou 
temnou cestu jako on sám.

PRAŽSKÉ ORGIE
CZE 2019, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 
70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zucker-
man – často využívané alter ego Philipa Rotha 
– přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis 
nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se 
svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pro-
nikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá 
únik ke krátké svobodě po svém.

STAŘÍCI
CZE/SVK/ 2019, 85 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
V této svérázné roadmovie se dva bývalí političtí 
vězni (Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička) ve více 
než pokročilém věku vydávají ve staré obytné do-
dávce napříč republikou s cílem vypátrat a zabít 
komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl 
za své činy nikdy oficiálně potrestán.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/UK 2019, 120 min, přístupné bez omezení, 2D 
i 3D, dabing 

ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
USA 2019, 97 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
V pokračování deset let starého hitu projde naše 
čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý 
dům a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou 
nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i 
s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale 
ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné 
improvizované rodiny.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
CZE 2019, 110 min, přístupné bez omezení, česky
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky 
svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – 
zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více 
než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona 
Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tati-
ana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství 
aristokraté jsou však neznalí místních poměrů a 
nepolíbení českou realitou.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA 2019, 133 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton 
a Arnold Schwarzenegger se vrací ve svých iko-
nických rolích v další kapitole Terminátora, který 
dějově navazuje na kultovní druhý díl. 

PŘIDÁVÁME
PŘES PRSTY
CZE 2019, 101 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvači-
lová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují 
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem 
Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství 
Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, 
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří 
Langmajer).

NABARVENÉ PTÁČE
CZE/SVK/UKR 2019, 169 min, nepřístupné pro děti a 
mladistvé do 18 let, titulky
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vy-
hlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na 
venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta 
však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat 
se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a 
nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní 
pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o do-
slovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. 
Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, 
boj o svou duši, o svojí budoucnost.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
CZE 2019, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šar-
mantní světák, je po rozvodu způsobeném neroz-
vážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat 
se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, 
který vlastní se svým prostopášným bratrem 
Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou 

situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se 
v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu 
denně servíruje notorický flamendr a sukničkář 
Arnošt.

NÁRODNÍ TŘÍDA
CZE/DEU 2019, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Vandam (Hynek Čermák) žije sám v bytě na okraji 
Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. 
Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní 
hrdina“. Prý dal tehdy v listopadu 1989 na Národní 
třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle 
stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše kombinuje 
dramatický příběh s černým humorem.

ARTKINO
PARAZIT
KOR 2019, 132 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpier-
cer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou 
rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté 
domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, 
když se setkají dva tak odlišné světy? Originální 
dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu 
i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký 
zážitek.

JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
CZE 2019, 102 min, přístupné bez omezení, česky
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, 
libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kos-
týmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě 
není ještě všechno. Především legenda české kultu-
ry, která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, 
o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila 
dokumentární film Olga Sommerová. 

STEHLÍK
USA 2019, 149 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho 
matka zabita při bombovém útoku v newyorském 
Metropolitním muzeu umění. Tato tragédie 
změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a 
strhující odyseu provázenou nejen zármutkem a 

pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i lás-
kou, přátelstvím a světem zločinu. Přes všechnu 
nepopsatelnou hrůzu si z onoho osudového dne v 
mysli uchoval jeden výjev skýtající naději…obraz 
drobného ptáčka přivázaného řetízkem k bidýlku. 
Stehlíka.

ZÁZNAM KONCERTU
ROGER WATERS US + THEM
UK 2019, 135 min, nevhodné pro děti do 12 let, bez 
titulků 
Roger Waters, hudební génius a jedna z hlavních 
tvůrčích sil legendárních Pink Floyd, uvádí svůj 
dlouho očekávaný koncertní snímek Us + Them. 
Ve vizuálně dokonalé produkci s dechberoucím 
zvukem se v něm vrací na koncert v Amsterdamu, 
kam zavítal v roce 2018 v rámci svého světového 
turné. Na koncertě tehdy zazněly skladby z nejú-
spěšnějších alb v kariéře Pink Floyd, konkrétně The 
Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals a Wish 
You Were Here, stejně jako z Watersovy poslední 
sólové desky Is This The Life We Really Want?

KINO ODPO
+ KINO DOPO
Kino Nadsklepí v nové sezoně pokračuje s projek-
tem nazvaným „Kino odpo“ a „Kino dopo“. Jedná se 
o odpolední promítání vždy od 15.00 hodin každou 
první středu v měsíci a dopolední promítání vždy 
od 10.00 hodin každou poslední středu v měsíci za 
zvýhodněné vstupné 50 Kč.

ŽENY V BĚHU
CZE 2019, 93 min, přístupné bez omezení, česky
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem (Bo-
lek Polívka) báječný život a je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!  
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí 
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly 
a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná 
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, 
ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta 
(Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít.

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

CESTOVATELSKÁ 
PŘEDNÁŠKA
MAREK JELÍNEK - KOLOBĚŽKOU PO ASII
Co všechno se dá zažít na koloběžce během 7 mě-
síců napříč Asií? Zdolání Annapuren, Ganga, slumy 
v Dháce, mešity v Malajsii a mnohé další přetlumo-
čené zážitky vás čekají na cestovatelské přednášce 
Marka Jelínka o sedmiměsíční cestě napříč asijským 
kontinentem. 



 

PŘEHLED AKCÍ

út 1. 10. I 9.00 – 12.00  
NESTIGMATIZAČNÍ PŘÍSTUP
K LIDEM SE ZKUŠENOSTÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Interaktivní přednáška pro širokou i odbornou 
veřejnost. Osobní příběh peer konzultantky „Moje 
jméno není diagnóza“. Pořádá Sociální rehabilitace 
Zahrada u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 1. 10. -  st 2. 10. I 9.00 – 16.00 
DESTIGMATIZAČNÍ HOUPAČKA
Otevřená diskuse o duševním zdraví a duševní 
nemoci. Pořádá Sociální rehabilitace Zahrada 
Kroměříž u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 1. 10. I 9.00 
TÝDEN KNIHOVEN
Zápisné s 50% slevou. Platí do všech oddělení 
knihovny.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 1. 10. – ne 6. 10.
MEZINÁRODNÍ TÝDEN KÁVY
NA VELKÉM NÁMĚSTÍ
U příležitosti mezinárodního svátku kávy budete 
mít možnost ochutnat jednodruhové i výběrové 
kávy jedinečné kvality připravené tradičními i al-
ternativními metodami.
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

út 1. 10. I 19.00
ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ 
KLAVÍRNÍ TRIO – KHL 2019
Na třetím koncertu letošního ročníku festivalu 
Kroměřížské hudební léto 2019 přivítáme teno-
ristu světového formátu Štefana Margitu, který za 
doprovodu renomovaného Moravského klavírního 

tria zazpívá písně a operní árie světového reper-
toáru. Svým horkokrevným tenorem rozezvučel 
absolvent košické konzervatoře opery v San Fran-
cisku, v Miláně, Paříži i New Yorku. Hlasité ovace na-
plněných sálů nasává po celém světě. Doprovodí ho 
Moravské klavírní trio spolupracující se špičkovými 
sólisty u nás i v zahraničí ve složení Jana Ryšánková 
– klavír, Jiří Jahoda – housle a Miroslav Zicha – vi-
oloncello.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 10. I 8.00 – 12.00 
DEN SENIORŮ
Akce v rámci kampaně Dny zdraví Kroměříž 2019.
Program:
Vstupní hala 
8.00 - 12.00 - velký model plic s výkladem
a funkčním vyšetřením plic, měření hladiny krevní-
ho cukru a tlaku, poradenství v oblasti nutriční 
výživy
Společenský sál
9.00 - 9.15 - úvodní slovo
9.15 - 10.00 - Zlatovláska, divadelní představení 
DOZP Barborka
10.15 - 12.00 - hudební vytoupení skupiny
Duo Aramis
Dům kultury v Kroměříži
www.sskm.cz

st 2. 10. I 16.30 
KONCERT Z METROPOLITNÍ
OPERY 28. 3. 1982
Hudební akademie. Ukázky z velkolepého koncertu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 2. 10. I 17.00
ZIMA NA MORAVSKÝCH HORÁCH
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 3. 10. I 8.00
OSOBNOST A MĚSTO
Jednodenní konference. Úloha osobnosti v rozvoji 
měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. 

století. Konference je pořádaná na počest JUDr. 
Jana Kozánka.
Muzeum Kroměřížska
www.mza.cz

čt 3. 10. I 12.00 
BURZA KNIH
Prodej starších knih. Prodej vyřazených knih, 
jednotná cena za kus - 10,-.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 3. 10. I 17.00
KLADRUBY NAD LABEM, NOVÁ 
PAMÁTKA UNESCO
Říjnová přednáška z cyklu Zahradní kultura v sou-
vislostech představí novou památku UNESCO – kul-
turní krajinu kladrubského hřebčína, která je při-
způsobena právě k chovu unikátního kladrubského 
kočárového koně. Přednáší specialistka na památky 
zahradního umění Věra Veselovská.
Květná zahrada
www.npu.cz / www.nczk.cz

pá  4. 10. I 9.00 
TÝDEN KNIHOVEN
Zápisné s 50% slevou. Platí do všech oddělení 
knihovny.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 4. 10. I 16.00
BESEDA:  ROLE OTCE A MATKY VE 
VÝCHOVĚ DĚTÍ
Beseda s  psycholožkou na téma: co obnáší role 
matky a otce, základní potřeby dětí, výchova dce-
ry k dospělosti, výchova syna k dospělosti, osobní 
příběh x příběh rodiny. Provázet besedou bude psy-
choložka Mgr. Pavlína Krejčí. Zájem o účast hlaste 
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 
nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 4. 10. I 19.00 
JAKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Tancovačka s atmosférou starých časů. V předvečer 

Dne uniformovaných sborů se koná tradiční tan-
covačka, která vás přenese do dob dávno minulých. 
Historický oděv není podmínkou, skvělou hudbu 
swingové kapely LAM Trio si může užít každý. Tan-
covat se bude od 19.00 do 24.00 hodin, občerstvení 
a skvělá zábava jsou zajištěny. 
Sokolský dům Kroměříž
www.manove-km.cz

so 5. 10. I 9.00
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Témata přednášek z rozmanitých oblastí života 
si určují návštěvníci svými dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí života. Přednáší 
Tomáš Pfeiffer, který je připraven se s vámi podělit 
o poznání a cestu života, kterou přijal jako žák tvůr-
ce biotroniky a přinašeče, pana Josefa Zezulky. Na 
závěr přednášek proběhne biotronický duchovní 
obřad. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 5. 10. I 10.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Přehlídka staré i nové vojenské, policejní a hasičské 
techniky. Historie se potká se současností. Den plný 
pozemní i letecké techniky oživený dynamickými 
ukázkami. Proběhne slavnostní přísaha nováčků 
z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, 
k vidění budou letadla Piper, Spitfire a moderní 
stroje Aeroklubu Kroměříž, představí se tank T-34, 
Pandur, Bran-carrier a další zajímavá vozidla. Ob-
divovat můžete i krásná stará auta Veterán klubu 
Kroměříž. Po celý den budou zajištěny jízdy histo-
rickými autobusy.
Letiště Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 5. 10. – ne 27. 10.  I so – ne 
11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené sou-
vislosti. V Květné zahradě můžete odpočívat, po-

znávat, potkávat se s přáteli. Vychutnejte si kouzlo 
barokní zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

so 5. 10. I 11.00 
MALEJ BURGER FESTIVAL 
KROMĚŘÍŽ 2019
Druhý ročník Burger Festivalu v Kroměříži. Na 8 
stanovištích rozpálí své grily místní specialisté a ut-
kají se v soutěži o nejlepší burger Kroměříže pro rok 
2019. Můžete se těšit na: soutěž v pojídání burgerů 
na čas, soutěž v pojídání chilli papriček, turnaj ve 
stolním fotbálku a další.
S-bar Kroměříž

po 7. 10. I 9.00 
EKO WORKSHOP - MINIMALIS-
MUS ANEB JEDNODUCHÝ ŽIVOT
Eko workshop pro každého na téma minimalismus 
a eko-život. Povídání o životě, jaký máme a jaký 
bychom chtěli mít. Zmíníme pojem ekologické 
deprese a zkusíme vymyslet, co s tím? Zkusíme se 
vzájemně podpořit v tom, o čem zatím jen sníme. 
Povíme si, jak je chápán minimalismus, jak funguje 
a proč je nyní tak populární. Budeme sdílet zku-
šenosti s minimalismem. Zkusíme si naplánovat, 
jak zjednodušit svůj život i domov. Strávíme 
společně příjemné chvilky u kávy a čaje. Workshop 
se koná ve spolupráci se Spolkem Barbořice. Zájem 
o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 7. 10. I 16.30 
DANKA ŠÁRKOVÁ - VŠUDE ŽIJÍ 
LIDÉ
Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou D. Šár-
kovou. Vyprávění z cest po Africe a Asii doplněné 
fotografiemi a videi.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 8. 10. I 17.00 
LISTOPAD 1989 – 30 LET POTÉ
Beseda s jedním z hlavních představitelů a or-

ganizátorů studentského hnutí, které se podílelo 
na rozpadu komunistického režimu v Českoslo-
vensku v roce 1989. Jak vidí tehdejší události s od-
stupem tří desetiletí.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 9. 10. I 16.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝ-
STAVY PŘÍBĚHY HRADŮ ZLÍNSKÉ-
HO KRAJE
Komentovaná prohlídka putovní výstavy „Příběhy 
hradů Zlínského kraje“. Výstavou zájemce prove-
de památkář a specialista na stavebněhistorický 
průzkum Mgr. Jan Štětina. Kapacita prohlídky je 
omezena, je nutná rezervace na e-mailu: uop.kro-
meriz@npu.cz. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž, 
zámecká věž
www.npu.cz |  www.zamek-kromeriz.cz

st 9. 10. I 17.00
THAJSKO II. ČÁST
Foto p. Plachá. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 9. 10. I 19.00 
MAREK JELÍNEK – KOLOBĚŽKOU 
PO ASII
Co všechno se dá zažít na koloběžce během 7 mě-
síců napříč Asií? Zdolání Annapuren, Ganga, slumy 
v Dháce, mešity v Malajsii a mnohé další přetlumo-
čené zážitky vás čekají na cestovatelské přednášce 
Marka Jelínka.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 10. 10. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: KNIHOLAP
Tentokrát zastavení nad knihou Helen Docherty. 
Určeno pro děti 3-6 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 10. 10. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 

www.muzeum-km.cz

so 12. 10. – ne 13. 10. 
KOSTKOVÁNÍ 2019 - II. ROČNÍK 
Interaktivní a výstavní akce plná LEGO® zábavy. 
Akce je určena především těm, kteří si bez ohledu 
na věk chtějí hrát a zachovávají si dětskou duši. 
Všem hračičkům, koumákům, inovátorům a fan-
dům kostičkového světa stavebnice LEGO®. Výstava 
je plně interaktivní, bude na ní možnost si nejenom 
stavět vlastní modely, ale shlédnout i stovku mode-
lů od stavitelů z celé České republiky. K vyzkoušení 
budou Lego zóny Super Heroes, Minecraft, Technik, 
Duplo, Castles a Friends. Na více než třiceti herních 
stanovištích bude dostatek prostoru i času užít si 
nekonečné kostkové zábavy.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 12. 10. I 14.30 – 17.00 
DRAKIÁDA S KLUBÍČKEM
Již 15. ročník podzimní akce. Hodnoceni budou 
doma vyrobení draci a nejdéle létající draci. Bě-
hem celé akce jsou pro děti připravena soutěžní 
stanoviště, skákací hrad, tetování, občerstvení a 
malování na obličej zdarma. 
Letiště Kroměříž
www.klubickokm.cz

ne 13. 10. I 15.00 
DĚTSKÁ MINISHOW S MÍŠOU 
SLOUKOVOU
Zpěvačka Míša Slouková přijede se svou zábavnou 
minishow pobavit všechny děti. Přijďte se s nimi 
vyřádit na její hudebně taneční vystoupení. Před-
prodej vstupenek v Turistickém informačním cent-
ru Kroměříž v síti Ticketportal.
Klub Starý pivovar
wwww.divadlokm.cz

po 14. 10. I 9.00 – 17.00
DEN DVEŘÍ DOKOŘÁN
Sociální rehabilitace Zahrada. U příležitosti Týdnů 
pro duševní zdraví.
Sociální rehabilitace Zahrada
www.kromeriz.charita.cz

po 14. 10. I 19.00
HOP TROP V KROMĚŘÍŽI 
Koncert jubilejní čtyřicáté sezóny legendární 
trampské kapely. Nestárnoucí trojice muzikantů 
Ladislav „Huberťák“ Kučera (šestistrunná kytara, 
zpěv), Jaroslav „Sroub“ Vondra (kontrabas, zpěv) 
a Jaroslav „Samson“ Lenk (devítistrunná kytara, 
zpěv), kteří si od roku 1979, kdy se na Kladně dali 
dohromady, říkají Hop trop. Kapela za dobu své 
existence odehrála přes dva tisíce představení 
nejen v ČR, ale i Austrálii, USA, Kanadě, Slovensku či 
Polsku a od začátku funguje ve stejném složení, což 
je zřejmě republikový rekord.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 16. 10. I 14.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s des-
kovými hrami. Určeno dětem a mládeži do 15 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 16. 10. I 16.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝ-
STAVY PŘÍBĚHY HRADŮ ZLÍNSKÉ-
HO KRAJE
Komentovaná prohlídka putovní výstavy „Příběhy 
hradů Zlínského kraje“. Výstavou zájemce prove-
de památkář a specialista na stavebněhistorický 
průzkum Mgr. Jan Štětina. Kapacita prohlídky je 
omezena, je nutná rezervace na e-mailu: uop.kro-
meriz@npu.cz. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž, 
zámecká věž
www.npu.cz | www.zamek-kromeriz.cz

st 16. 10. I 16.30 
PRVNÍ ČESKÉ MINCE A S NIMI 
SPOJENÉ IDEOVÉ STŘETY
Přednáší Ing. Jan Videman v rámci cyklu numisma-
tických přednášek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 16. 10. I 17.00
PŘEDJAŘÍ

Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 17. 10. I 16.30 
O BIBLI BEZ INDOKTRINACE
Jaké jsou okolnosti a důvod vzniku bible? Hlavní 
části bible. Jak být člověkem, jak zůstat svobodným 
a jak žít v realitě? Je, nebo není Bůh? Je bible neja-
teističtější kniha na světě? Co s biblí dnes? Jak poro-
zumět sám sobě, kultuře a životu? Přednáší Marek 
Ryšánek, farář Círke československé husitské. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 17. 10. I 19.00
SKŘIVANI UŽ JEN
V SHAKESPEAROVI
Divadelní soubor Zmatkaři z Dobronína se před-
staví s inscenací Františka Zborníka Skřivani už 
jen v  Shakespearovi. Inspirací pro napsání této 
divadelní hry byla Františkovi Zborníkovi Julie 
Hrušková. Statečná žena, která po 2. světové válce 
převáděla přes hranice občany ČSR prchající do 
americké vojenské zóny v Rakousku. Zde se zami-
lovala do seržanta americké armády. STB však na ni 
prostřednictvím agenta připravila lest a  následně 
byla zatčena a  odsouzena k  mnohaletému trestu. 
Divadelní předplatné Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 18. 10. I 9.00
BESEDA:  STRES V RODINĚ
A CO S NÍM
Beseda s psycholožkou vhodná pro každého rodiče. 
Povídání na téma: stres a jeho projevy, stresující 
životní situace a období, zvládání stresu u dospě-
lých a dětí, jak pracovat se stresem a napětím, 
praktické ukázky relaxačních cvičení. Zájem o účast 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ne 20. 10. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

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

ne 20. 10. I 15.00 
POHÁDKY PRO MUCHOMŮRKU 
ČERVENOU
Divadlo Brod uvádí interaktivní pohádku na motivy 
čtyř příběhů osvědčených autorek Daisy Mrázkové, 
Miluny Lukešové, Drahuše Černé a Olgy Hejné. 
Inscenace vychází z tradic moderních českých po-
hádek. Kombinuje živé herce s loutkami a snaží se 
do děje zapojit i nejmenší diváky. Představení je 
určeno dětem od 3 let. Dětské divadelní předplatné 
Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

po 21. 10. I 16.00
BESEDA: JAK SE V TOM VYZNAT
A PŘITOM SE NEZBLÁZNIT?
Beseda vhodná pro každého, kdo přemýšlí nad tím, 
co jí. Zaměřena bude na tato témata: co bychom 
měli vědět o složkách potravy, co je důležité, abych 
věděl(a), fungujeme na cukr nebo na tuk, omega 3 
NMK a omega 6 NMK, které potřebujeme víc, po-
sloucháme své tělo, jaké je opravdové jídlo pro děti, 
cukr není odměna, sociální aspekty jídla, jídlo jako 
emoce, stres a strava, má to spojitost? Provázet 
besedou bude Zdenka Vyležíková. Zájem o účast 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 21. 10. I 17.00
TERAPIE A PREVENCE
PRO DIABETIKY
V přednášce se dozvíte, jak si zlepšit celkovou du-
ševní i tělesnou pohodu a vitalitu, detoxikovat or-
ganismus, jak snížit hladinu glukózy v krvi, znovu 
aktivovat slinivku břišní, harmonizovat hypofýzu, 
játra, nadledvinky, ledviny, zlepšit krevní oběh, 

léčit „diabetickou nohu“, eliminovat únavu, sklí-
čenost, depresi, snížit nadváhu i zlepšit kvalitu 
spánku. Ukázka hormonální jógy pro diabetiky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 22. 10. I 17.00
ZLEPŠENÍ ZRAKU PŘIROZENOU 
CESTOU
Chcete pro své oči jen to dobré a zbavit se brý-
lí? Přednáška protkaná praktickými ukázkami. 
Program: osobnost Dr. Williama Batese a jeho 
následovníků, příčiny zhoršujícího se zraku, jak 
fungují naše oči, strategie zlepšení zraku a další.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út  22. 10. I 19.00 
KLAVÍRNÍ RECITÁL ALICE 
RAJNOHOVÉ – KONZERVATOŘ
P. J. VEJVANOVSKÉHO
Program: F. Chopin: Berceuse, op. 57, Grande Valse, 
op. 42, R. Schumann: Humoreska, op. 20, R. Schu-
mann: Karneval, op. 9
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 22. 10. I 19.30 
BESEDA S MICHAELEM
ŽANTOVSKÝM K 30. VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE
V první části moderované besedy si připomeneme 
události listopadu 1989 a následujících měsíců.  V 
druhé části besedy bude prostor pro dotazy diváků. 
Besedu v aule AG moderuje Štěpán Bekárek.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

st 23. 10. I 17.00 
VOJENSKÉ MANÉVRY
NA HANÉ 1929
Říjnová přednáška v archivu. Přednáší
Mgr. Radomír Zavadil.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

st 23. 10. I 17.00
INDIE I. ČÁST
Foto p. Pospíšil. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 23. 10. I 19.00
4TET – KHL 2019
Posledním koncertem 51. ročníku Kroměřížského 
hudebního léta je nová koncertní verze č.5 zná-
mého vokálního seskupení 4TET. Jiří Korn (bary-
ton), Jiří Škorpík (baryton), David Uličník (tenor) 
a Dušan Kollár (bas) i jejich tým opět připravili 
originální podívanou scénicky i obsahově odlišnou 
od předešlých. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 24. 10. I 16.00 
O ŽIVOTĚ I UMÍRÁNÍ
Povídání o lidech, kterým cestu zkřížilo nevyléči-
telné onemocnění, o rodině, komunikaci a tajných 
přáních, o životě s vědomím blížícího se konce a 
strachu ze smrti. Přednáší Andrea Radomská - psy-
choterapeut  mobilního hospice Strom života, po-
radce pro nemocné, osoby pečující a pro pozůstalé.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 25. 10. I 18.00 
TOMÍK NA CESTÁCH – TUKTUKEM 
Z THAJSKA AŽ NA MORAVU
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na 
neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s Tuktukem z 
Thajska přes půl světa až na Moravu. Tuktuk je thaj-
ská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez 
jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto 
35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. 
O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnou těžké 
situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobro-
družné cestě a mnoho barvitých historek plných 
neskutečných situací, nabídek k sňatku, útěků před 
slonem, příšerných Indů, ale i nádherného Íránu, 
vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád 
poví za doprovodu fotografií a videí promítaných 
na plátně.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 27. 10. I 8.00 
AQUATERA KROMĚŘÍŽ
Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost. 
Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, 
terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a 
mnoho dalšího.
Výstaviště Kroměříž
www.aquaterakromeriz.cz

po 28. 10. I 9.00
WORKSHOP: SVĚT MONTESSORI
Workshop pro všechny rodiče, které zajímá Montes-
sori přístup ve vzdělávání dětí. Přijďte si popovídat 
a sdílet zkušenosti, jak respektovat individualitu a 
samostatnost dítěte, jak vytvářet podmínky pro 
svobodný rozvoj, sebevýchovu a sebevzdělávání dí-
těte, jak respektovat citlivá období ve vývoji dítěte, 
jak vytvořit připravené prostředí a že udělat chybu 
není nic špatného a v neposlední řadě jak pracovat s 
Montessori pomůckami. Provázet workshopem vás 
bude Pavlína Švecová, pedagožka učící Montesso-
ri přístupem na 1. stupni ZŠ. Zájem o účast hlaste 
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 
nebo na tel 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 30. 10. I 17.00 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
VOJENSKÝCH MANÉVRŮ
NA HANÉ 1929
Přednáší Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

st 30. 10. I 17.00 
PŘÍVĚTIVÉ SLOVINSKO
S Pavlou Apostolaki se v jedné z nejmenších zemí 
Evropy vypravíte za skrytými poklady, nahlédnete 
pod pokličku místní gastronomie a poznáte, že 
slovanská vzájemnost je ve Slovinsku cítit na kaž-
dém kroku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 30. 10. I 17.00
OKOLO VELIKONOC
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 31. 10. I 15.00
KORUNOVÁ MĚNA PO ROCE 
1993 A SBĚRATELSKY ZAJÍMAVÉ 
OBĚŽIVO
Další z přednášek cyklu Akademie III. věku. 
Přednáška Martina Fajtla nejen pro posluchače 
Akademie III. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

út 1. 10. - pá 11. 10. 
TVORBY Z DUŠE 
Výstava, kterou pořádá Sociální rehabilitace Zahra-
da Kroměříž u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 3. 10. - čt 31. 10. 
ENERGETICKÉ OBRAZY 
Výstava obrazů Elen Badurové. Podle autorky, 
takový obraz působí nejprve na energetická těla, 
která pomáhá harmonizovat a potom jsou znát 
výsledky i na fyzickém těle.
Knihovna Kroměřížska
www.badurovashop.cz

pá 4. 10. - út 29. 10. 
FOTOBRANÍ 2019
Výroční výstava prací členů fotoklubu a Josef Ščo-
tka: 50 let ve fotoklubu. Vernisáž proběhne 3. října 
v 17.00 hodin.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do po 7. 10. 
BISKUPSKÁ BAZILIKA A ŘÍMSKÉ 
MOZAIKOVÉ DĚDICTVÍ FILIPOPOLE

Výstava na radnici představí antické památky v Bul-
harsku. Podporu při realizaci této výstavy v Kromě-
říži vyjádřilo velvyslanectví Bulharské republiky 
v České republice. Archeologické vykopávky, 
zachovalé rozsáhlé mozaiky a další cenné památ-
ky, s  nimiž Bulharsko kandiduje na zapsání na 
seznam UNESCO. Expozice zapůjčená Bulharským 
kulturním institutem v Praze zahrnuje na dvě de-
sítky informačních panelů, plakátů a fotografií, 
které ukazují na velkolepost pozdně antických 
mozaik v  nejvýznamnějších památkách římského 
umění v Plovdivu. Projekt si klade za cíl seznámit 
návštěvníky s  unikátním kulturním dědictvím, 
kterým se Bulharsko představuje světu jako země 
starověkých civilizací a skvělých možností pro 
cestovatele. Zároveň popularizuje Plovdiv – Ev-
ropské hlavní město kultury 2019, které má samo 
tisíciletou historii.
Radnice Kroměříž, foyer

čt 10. 10. - ne 17. 11.
UMĚNÍ JE STAV DUŠE XII.
Výtvarné práce klientů Psychiatrické nemocnice 
v  Kroměříži. Výstava v Galerii v podloubí Muzea 
Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 20. 10.  I so - ne
PŘÍBĚHY HRADŮ ZLÍNSKÉHO 
KRAJE
Výstava mapuje dosavadní výsledky dlouhodobého 
soustavného odborného bádání v oblasti stavebního 
vývoje hradních lokalit Zlínského kraje. Jednotlivé 
hradní lokality jsou na výstavě prezentovány foto-
grafiemi ze současné doby, doplněny kresbami, které 
představují možnou podobu středověkých sídel z 
dob dávno minulých. Nedílnou součástí výstavy 
jsou i názorné ukázky památkové péče o torzální 
architekturu, která je velmi cenným a nenahradi-
telným zdrojem informací o dávno zapomenutých 
stavebních postupech. Výstava navazuje na vydání 
knižní monografie „Hrady Zlínského kraje“, kterou 
vydal v roce 2018 Spolek přátel hradu Lukova.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

2019: DANIEL DOUBT - VZKŘÍŠENÍ
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je 
popisován, je tím nejneuvěřitelnějším příběhem, 
jaký mohli jeho aktéři zažít. Pod dramatizací poví-
dek neznámého autora je podepsán Daniel Doubt, 
jehož příjmení není věrným divákům Dejvického 
divadla neznámé. Dejvické Vzkříšení je jímavou 
fraškou o hledání lásky jako důkazu Boží existence.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 10. 10. I 18.00 – 20.00
JAROSLAV IROVSKÝ, AUTORSKÉ 
ČTENÍ Z ROMÁNU „S DUŠÍ BE-
ADNÍKA“
Autorské čtení. Olomoucký nezávislý spisovatel, 
navazující svou prozaickou tvorbou na autory 
americké Beat Generation, Charlese Bukowského 
či Johna Fanteho.
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

pá 11. 10. - ne 13. 10. 
FLORIA PODZIM 2019 - „DUŠIČKY“
Na výstavě nakoupíte vše potřebné pro dům i za-
hradu od stovek prodejců z celé České republiky i 
ze zahraničí. Můžete zde pořídit smuteční věnce, 
okrasné cibuloviny, ovocné stromy a keře nebo 
chryzantémy. V pavilonu B návštěvníci naleznou 
unikátní výstavu ovoce a zeleniny s mottem „Jak 
chutná podzim“.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

so 12. 10. I 9.00  
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Poslední trhy v  roce 2019. Farmářské trhy s  regio-
nálními výrobky. Vystoupí kapela Divousy a děti se 
mohou těšit na skákací hrad.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 12. 10. I 9.00 - 12.00 a 13.00 
- 16.00 
AŽ PŘILETÍ PTÁČEK
Tvořivá dílnička. Výroba originálního ptačího krmítka.
Muzeum Kroměřížska



 

PŘEHLED AKCÍ

út 1. 10. I 9.00 – 12.00  
NESTIGMATIZAČNÍ PŘÍSTUP
K LIDEM SE ZKUŠENOSTÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Interaktivní přednáška pro širokou i odbornou 
veřejnost. Osobní příběh peer konzultantky „Moje 
jméno není diagnóza“. Pořádá Sociální rehabilitace 
Zahrada u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 1. 10. -  st 2. 10. I 9.00 – 16.00 
DESTIGMATIZAČNÍ HOUPAČKA
Otevřená diskuse o duševním zdraví a duševní 
nemoci. Pořádá Sociální rehabilitace Zahrada 
Kroměříž u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 1. 10. I 9.00 
TÝDEN KNIHOVEN
Zápisné s 50% slevou. Platí do všech oddělení 
knihovny.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 1. 10. – ne 6. 10.
MEZINÁRODNÍ TÝDEN KÁVY
NA VELKÉM NÁMĚSTÍ
U příležitosti mezinárodního svátku kávy budete 
mít možnost ochutnat jednodruhové i výběrové 
kávy jedinečné kvality připravené tradičními i al-
ternativními metodami.
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

út 1. 10. I 19.00
ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ 
KLAVÍRNÍ TRIO – KHL 2019
Na třetím koncertu letošního ročníku festivalu 
Kroměřížské hudební léto 2019 přivítáme teno-
ristu světového formátu Štefana Margitu, který za 
doprovodu renomovaného Moravského klavírního 

tria zazpívá písně a operní árie světového reper-
toáru. Svým horkokrevným tenorem rozezvučel 
absolvent košické konzervatoře opery v San Fran-
cisku, v Miláně, Paříži i New Yorku. Hlasité ovace na-
plněných sálů nasává po celém světě. Doprovodí ho 
Moravské klavírní trio spolupracující se špičkovými 
sólisty u nás i v zahraničí ve složení Jana Ryšánková 
– klavír, Jiří Jahoda – housle a Miroslav Zicha – vi-
oloncello.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 10. I 8.00 – 12.00 
DEN SENIORŮ
Akce v rámci kampaně Dny zdraví Kroměříž 2019.
Program:
Vstupní hala 
8.00 - 12.00 - velký model plic s výkladem
a funkčním vyšetřením plic, měření hladiny krevní-
ho cukru a tlaku, poradenství v oblasti nutriční 
výživy
Společenský sál
9.00 - 9.15 - úvodní slovo
9.15 - 10.00 - Zlatovláska, divadelní představení 
DOZP Barborka
10.15 - 12.00 - hudební vytoupení skupiny
Duo Aramis
Dům kultury v Kroměříži
www.sskm.cz

st 2. 10. I 16.30 
KONCERT Z METROPOLITNÍ
OPERY 28. 3. 1982
Hudební akademie. Ukázky z velkolepého koncertu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 2. 10. I 17.00
ZIMA NA MORAVSKÝCH HORÁCH
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 3. 10. I 8.00
OSOBNOST A MĚSTO
Jednodenní konference. Úloha osobnosti v rozvoji 
měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. 

století. Konference je pořádaná na počest JUDr. 
Jana Kozánka.
Muzeum Kroměřížska
www.mza.cz

čt 3. 10. I 12.00 
BURZA KNIH
Prodej starších knih. Prodej vyřazených knih, 
jednotná cena za kus - 10,-.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 3. 10. I 17.00
KLADRUBY NAD LABEM, NOVÁ 
PAMÁTKA UNESCO
Říjnová přednáška z cyklu Zahradní kultura v sou-
vislostech představí novou památku UNESCO – kul-
turní krajinu kladrubského hřebčína, která je při-
způsobena právě k chovu unikátního kladrubského 
kočárového koně. Přednáší specialistka na památky 
zahradního umění Věra Veselovská.
Květná zahrada
www.npu.cz / www.nczk.cz

pá  4. 10. I 9.00 
TÝDEN KNIHOVEN
Zápisné s 50% slevou. Platí do všech oddělení 
knihovny.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 4. 10. I 16.00
BESEDA:  ROLE OTCE A MATKY VE 
VÝCHOVĚ DĚTÍ
Beseda s  psycholožkou na téma: co obnáší role 
matky a otce, základní potřeby dětí, výchova dce-
ry k dospělosti, výchova syna k dospělosti, osobní 
příběh x příběh rodiny. Provázet besedou bude psy-
choložka Mgr. Pavlína Krejčí. Zájem o účast hlaste 
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 
nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 4. 10. I 19.00 
JAKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Tancovačka s atmosférou starých časů. V předvečer 

Dne uniformovaných sborů se koná tradiční tan-
covačka, která vás přenese do dob dávno minulých. 
Historický oděv není podmínkou, skvělou hudbu 
swingové kapely LAM Trio si může užít každý. Tan-
covat se bude od 19.00 do 24.00 hodin, občerstvení 
a skvělá zábava jsou zajištěny. 
Sokolský dům Kroměříž
www.manove-km.cz

so 5. 10. I 9.00
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Témata přednášek z rozmanitých oblastí života 
si určují návštěvníci svými dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí života. Přednáší 
Tomáš Pfeiffer, který je připraven se s vámi podělit 
o poznání a cestu života, kterou přijal jako žák tvůr-
ce biotroniky a přinašeče, pana Josefa Zezulky. Na 
závěr přednášek proběhne biotronický duchovní 
obřad. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 5. 10. I 10.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Přehlídka staré i nové vojenské, policejní a hasičské 
techniky. Historie se potká se současností. Den plný 
pozemní i letecké techniky oživený dynamickými 
ukázkami. Proběhne slavnostní přísaha nováčků 
z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, 
k vidění budou letadla Piper, Spitfire a moderní 
stroje Aeroklubu Kroměříž, představí se tank T-34, 
Pandur, Bran-carrier a další zajímavá vozidla. Ob-
divovat můžete i krásná stará auta Veterán klubu 
Kroměříž. Po celý den budou zajištěny jízdy histo-
rickými autobusy.
Letiště Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 5. 10. – ne 27. 10.  I so – ne 
11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené sou-
vislosti. V Květné zahradě můžete odpočívat, po-

znávat, potkávat se s přáteli. Vychutnejte si kouzlo 
barokní zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

so 5. 10. I 11.00 
MALEJ BURGER FESTIVAL 
KROMĚŘÍŽ 2019
Druhý ročník Burger Festivalu v Kroměříži. Na 8 
stanovištích rozpálí své grily místní specialisté a ut-
kají se v soutěži o nejlepší burger Kroměříže pro rok 
2019. Můžete se těšit na: soutěž v pojídání burgerů 
na čas, soutěž v pojídání chilli papriček, turnaj ve 
stolním fotbálku a další.
S-bar Kroměříž

po 7. 10. I 9.00 
EKO WORKSHOP - MINIMALIS-
MUS ANEB JEDNODUCHÝ ŽIVOT
Eko workshop pro každého na téma minimalismus 
a eko-život. Povídání o životě, jaký máme a jaký 
bychom chtěli mít. Zmíníme pojem ekologické 
deprese a zkusíme vymyslet, co s tím? Zkusíme se 
vzájemně podpořit v tom, o čem zatím jen sníme. 
Povíme si, jak je chápán minimalismus, jak funguje 
a proč je nyní tak populární. Budeme sdílet zku-
šenosti s minimalismem. Zkusíme si naplánovat, 
jak zjednodušit svůj život i domov. Strávíme 
společně příjemné chvilky u kávy a čaje. Workshop 
se koná ve spolupráci se Spolkem Barbořice. Zájem 
o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 7. 10. I 16.30 
DANKA ŠÁRKOVÁ - VŠUDE ŽIJÍ 
LIDÉ
Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou D. Šár-
kovou. Vyprávění z cest po Africe a Asii doplněné 
fotografiemi a videi.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 8. 10. I 17.00 
LISTOPAD 1989 – 30 LET POTÉ
Beseda s jedním z hlavních představitelů a or-

ganizátorů studentského hnutí, které se podílelo 
na rozpadu komunistického režimu v Českoslo-
vensku v roce 1989. Jak vidí tehdejší události s od-
stupem tří desetiletí.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 9. 10. I 16.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝ-
STAVY PŘÍBĚHY HRADŮ ZLÍNSKÉ-
HO KRAJE
Komentovaná prohlídka putovní výstavy „Příběhy 
hradů Zlínského kraje“. Výstavou zájemce prove-
de památkář a specialista na stavebněhistorický 
průzkum Mgr. Jan Štětina. Kapacita prohlídky je 
omezena, je nutná rezervace na e-mailu: uop.kro-
meriz@npu.cz. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž, 
zámecká věž
www.npu.cz |  www.zamek-kromeriz.cz

st 9. 10. I 17.00
THAJSKO II. ČÁST
Foto p. Plachá. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 9. 10. I 19.00 
MAREK JELÍNEK – KOLOBĚŽKOU 
PO ASII
Co všechno se dá zažít na koloběžce během 7 mě-
síců napříč Asií? Zdolání Annapuren, Ganga, slumy 
v Dháce, mešity v Malajsii a mnohé další přetlumo-
čené zážitky vás čekají na cestovatelské přednášce 
Marka Jelínka.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 10. 10. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: KNIHOLAP
Tentokrát zastavení nad knihou Helen Docherty. 
Určeno pro děti 3-6 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 10. 10. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 

www.muzeum-km.cz

so 12. 10. – ne 13. 10. 
KOSTKOVÁNÍ 2019 - II. ROČNÍK 
Interaktivní a výstavní akce plná LEGO® zábavy. 
Akce je určena především těm, kteří si bez ohledu 
na věk chtějí hrát a zachovávají si dětskou duši. 
Všem hračičkům, koumákům, inovátorům a fan-
dům kostičkového světa stavebnice LEGO®. Výstava 
je plně interaktivní, bude na ní možnost si nejenom 
stavět vlastní modely, ale shlédnout i stovku mode-
lů od stavitelů z celé České republiky. K vyzkoušení 
budou Lego zóny Super Heroes, Minecraft, Technik, 
Duplo, Castles a Friends. Na více než třiceti herních 
stanovištích bude dostatek prostoru i času užít si 
nekonečné kostkové zábavy.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 12. 10. I 14.30 – 17.00 
DRAKIÁDA S KLUBÍČKEM
Již 15. ročník podzimní akce. Hodnoceni budou 
doma vyrobení draci a nejdéle létající draci. Bě-
hem celé akce jsou pro děti připravena soutěžní 
stanoviště, skákací hrad, tetování, občerstvení a 
malování na obličej zdarma. 
Letiště Kroměříž
www.klubickokm.cz

ne 13. 10. I 15.00 
DĚTSKÁ MINISHOW S MÍŠOU 
SLOUKOVOU
Zpěvačka Míša Slouková přijede se svou zábavnou 
minishow pobavit všechny děti. Přijďte se s nimi 
vyřádit na její hudebně taneční vystoupení. Před-
prodej vstupenek v Turistickém informačním cent-
ru Kroměříž v síti Ticketportal.
Klub Starý pivovar
wwww.divadlokm.cz

po 14. 10. I 9.00 – 17.00
DEN DVEŘÍ DOKOŘÁN
Sociální rehabilitace Zahrada. U příležitosti Týdnů 
pro duševní zdraví.
Sociální rehabilitace Zahrada
www.kromeriz.charita.cz

po 14. 10. I 19.00
HOP TROP V KROMĚŘÍŽI 
Koncert jubilejní čtyřicáté sezóny legendární 
trampské kapely. Nestárnoucí trojice muzikantů 
Ladislav „Huberťák“ Kučera (šestistrunná kytara, 
zpěv), Jaroslav „Sroub“ Vondra (kontrabas, zpěv) 
a Jaroslav „Samson“ Lenk (devítistrunná kytara, 
zpěv), kteří si od roku 1979, kdy se na Kladně dali 
dohromady, říkají Hop trop. Kapela za dobu své 
existence odehrála přes dva tisíce představení 
nejen v ČR, ale i Austrálii, USA, Kanadě, Slovensku či 
Polsku a od začátku funguje ve stejném složení, což 
je zřejmě republikový rekord.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 16. 10. I 14.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s des-
kovými hrami. Určeno dětem a mládeži do 15 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 16. 10. I 16.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝ-
STAVY PŘÍBĚHY HRADŮ ZLÍNSKÉ-
HO KRAJE
Komentovaná prohlídka putovní výstavy „Příběhy 
hradů Zlínského kraje“. Výstavou zájemce prove-
de památkář a specialista na stavebněhistorický 
průzkum Mgr. Jan Štětina. Kapacita prohlídky je 
omezena, je nutná rezervace na e-mailu: uop.kro-
meriz@npu.cz. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž, 
zámecká věž
www.npu.cz | www.zamek-kromeriz.cz

st 16. 10. I 16.30 
PRVNÍ ČESKÉ MINCE A S NIMI 
SPOJENÉ IDEOVÉ STŘETY
Přednáší Ing. Jan Videman v rámci cyklu numisma-
tických přednášek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 16. 10. I 17.00
PŘEDJAŘÍ

Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 17. 10. I 16.30 
O BIBLI BEZ INDOKTRINACE
Jaké jsou okolnosti a důvod vzniku bible? Hlavní 
části bible. Jak být člověkem, jak zůstat svobodným 
a jak žít v realitě? Je, nebo není Bůh? Je bible neja-
teističtější kniha na světě? Co s biblí dnes? Jak poro-
zumět sám sobě, kultuře a životu? Přednáší Marek 
Ryšánek, farář Círke československé husitské. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 17. 10. I 19.00
SKŘIVANI UŽ JEN
V SHAKESPEAROVI
Divadelní soubor Zmatkaři z Dobronína se před-
staví s inscenací Františka Zborníka Skřivani už 
jen v  Shakespearovi. Inspirací pro napsání této 
divadelní hry byla Františkovi Zborníkovi Julie 
Hrušková. Statečná žena, která po 2. světové válce 
převáděla přes hranice občany ČSR prchající do 
americké vojenské zóny v Rakousku. Zde se zami-
lovala do seržanta americké armády. STB však na ni 
prostřednictvím agenta připravila lest a  následně 
byla zatčena a  odsouzena k  mnohaletému trestu. 
Divadelní předplatné Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 18. 10. I 9.00
BESEDA:  STRES V RODINĚ
A CO S NÍM
Beseda s psycholožkou vhodná pro každého rodiče. 
Povídání na téma: stres a jeho projevy, stresující 
životní situace a období, zvládání stresu u dospě-
lých a dětí, jak pracovat se stresem a napětím, 
praktické ukázky relaxačních cvičení. Zájem o účast 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ne 20. 10. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

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

ne 20. 10. I 15.00 
POHÁDKY PRO MUCHOMŮRKU 
ČERVENOU
Divadlo Brod uvádí interaktivní pohádku na motivy 
čtyř příběhů osvědčených autorek Daisy Mrázkové, 
Miluny Lukešové, Drahuše Černé a Olgy Hejné. 
Inscenace vychází z tradic moderních českých po-
hádek. Kombinuje živé herce s loutkami a snaží se 
do děje zapojit i nejmenší diváky. Představení je 
určeno dětem od 3 let. Dětské divadelní předplatné 
Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

po 21. 10. I 16.00
BESEDA: JAK SE V TOM VYZNAT
A PŘITOM SE NEZBLÁZNIT?
Beseda vhodná pro každého, kdo přemýšlí nad tím, 
co jí. Zaměřena bude na tato témata: co bychom 
měli vědět o složkách potravy, co je důležité, abych 
věděl(a), fungujeme na cukr nebo na tuk, omega 3 
NMK a omega 6 NMK, které potřebujeme víc, po-
sloucháme své tělo, jaké je opravdové jídlo pro děti, 
cukr není odměna, sociální aspekty jídla, jídlo jako 
emoce, stres a strava, má to spojitost? Provázet 
besedou bude Zdenka Vyležíková. Zájem o účast 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 21. 10. I 17.00
TERAPIE A PREVENCE
PRO DIABETIKY
V přednášce se dozvíte, jak si zlepšit celkovou du-
ševní i tělesnou pohodu a vitalitu, detoxikovat or-
ganismus, jak snížit hladinu glukózy v krvi, znovu 
aktivovat slinivku břišní, harmonizovat hypofýzu, 
játra, nadledvinky, ledviny, zlepšit krevní oběh, 

léčit „diabetickou nohu“, eliminovat únavu, sklí-
čenost, depresi, snížit nadváhu i zlepšit kvalitu 
spánku. Ukázka hormonální jógy pro diabetiky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 22. 10. I 17.00
ZLEPŠENÍ ZRAKU PŘIROZENOU 
CESTOU
Chcete pro své oči jen to dobré a zbavit se brý-
lí? Přednáška protkaná praktickými ukázkami. 
Program: osobnost Dr. Williama Batese a jeho 
následovníků, příčiny zhoršujícího se zraku, jak 
fungují naše oči, strategie zlepšení zraku a další.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út  22. 10. I 19.00 
KLAVÍRNÍ RECITÁL ALICE 
RAJNOHOVÉ – KONZERVATOŘ
P. J. VEJVANOVSKÉHO
Program: F. Chopin: Berceuse, op. 57, Grande Valse, 
op. 42, R. Schumann: Humoreska, op. 20, R. Schu-
mann: Karneval, op. 9
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 22. 10. I 19.30 
BESEDA S MICHAELEM
ŽANTOVSKÝM K 30. VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE
V první části moderované besedy si připomeneme 
události listopadu 1989 a následujících měsíců.  V 
druhé části besedy bude prostor pro dotazy diváků. 
Besedu v aule AG moderuje Štěpán Bekárek.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

st 23. 10. I 17.00 
VOJENSKÉ MANÉVRY
NA HANÉ 1929
Říjnová přednáška v archivu. Přednáší
Mgr. Radomír Zavadil.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

st 23. 10. I 17.00
INDIE I. ČÁST
Foto p. Pospíšil. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 23. 10. I 19.00
4TET – KHL 2019
Posledním koncertem 51. ročníku Kroměřížského 
hudebního léta je nová koncertní verze č.5 zná-
mého vokálního seskupení 4TET. Jiří Korn (bary-
ton), Jiří Škorpík (baryton), David Uličník (tenor) 
a Dušan Kollár (bas) i jejich tým opět připravili 
originální podívanou scénicky i obsahově odlišnou 
od předešlých. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 24. 10. I 16.00 
O ŽIVOTĚ I UMÍRÁNÍ
Povídání o lidech, kterým cestu zkřížilo nevyléči-
telné onemocnění, o rodině, komunikaci a tajných 
přáních, o životě s vědomím blížícího se konce a 
strachu ze smrti. Přednáší Andrea Radomská - psy-
choterapeut  mobilního hospice Strom života, po-
radce pro nemocné, osoby pečující a pro pozůstalé.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 25. 10. I 18.00 
TOMÍK NA CESTÁCH – TUKTUKEM 
Z THAJSKA AŽ NA MORAVU
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na 
neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s Tuktukem z 
Thajska přes půl světa až na Moravu. Tuktuk je thaj-
ská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez 
jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto 
35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. 
O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnou těžké 
situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobro-
družné cestě a mnoho barvitých historek plných 
neskutečných situací, nabídek k sňatku, útěků před 
slonem, příšerných Indů, ale i nádherného Íránu, 
vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád 
poví za doprovodu fotografií a videí promítaných 
na plátně.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 27. 10. I 8.00 
AQUATERA KROMĚŘÍŽ
Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost. 
Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, 
terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a 
mnoho dalšího.
Výstaviště Kroměříž
www.aquaterakromeriz.cz

po 28. 10. I 9.00
WORKSHOP: SVĚT MONTESSORI
Workshop pro všechny rodiče, které zajímá Montes-
sori přístup ve vzdělávání dětí. Přijďte si popovídat 
a sdílet zkušenosti, jak respektovat individualitu a 
samostatnost dítěte, jak vytvářet podmínky pro 
svobodný rozvoj, sebevýchovu a sebevzdělávání dí-
těte, jak respektovat citlivá období ve vývoji dítěte, 
jak vytvořit připravené prostředí a že udělat chybu 
není nic špatného a v neposlední řadě jak pracovat s 
Montessori pomůckami. Provázet workshopem vás 
bude Pavlína Švecová, pedagožka učící Montesso-
ri přístupem na 1. stupni ZŠ. Zájem o účast hlaste 
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 
nebo na tel 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 30. 10. I 17.00 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
VOJENSKÝCH MANÉVRŮ
NA HANÉ 1929
Přednáší Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

st 30. 10. I 17.00 
PŘÍVĚTIVÉ SLOVINSKO
S Pavlou Apostolaki se v jedné z nejmenších zemí 
Evropy vypravíte za skrytými poklady, nahlédnete 
pod pokličku místní gastronomie a poznáte, že 
slovanská vzájemnost je ve Slovinsku cítit na kaž-
dém kroku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 30. 10. I 17.00
OKOLO VELIKONOC
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 31. 10. I 15.00
KORUNOVÁ MĚNA PO ROCE 
1993 A SBĚRATELSKY ZAJÍMAVÉ 
OBĚŽIVO
Další z přednášek cyklu Akademie III. věku. 
Přednáška Martina Fajtla nejen pro posluchače 
Akademie III. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

út 1. 10. - pá 11. 10. 
TVORBY Z DUŠE 
Výstava, kterou pořádá Sociální rehabilitace Zahra-
da Kroměříž u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 3. 10. - čt 31. 10. 
ENERGETICKÉ OBRAZY 
Výstava obrazů Elen Badurové. Podle autorky, 
takový obraz působí nejprve na energetická těla, 
která pomáhá harmonizovat a potom jsou znát 
výsledky i na fyzickém těle.
Knihovna Kroměřížska
www.badurovashop.cz

pá 4. 10. - út 29. 10. 
FOTOBRANÍ 2019
Výroční výstava prací členů fotoklubu a Josef Ščo-
tka: 50 let ve fotoklubu. Vernisáž proběhne 3. října 
v 17.00 hodin.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do po 7. 10. 
BISKUPSKÁ BAZILIKA A ŘÍMSKÉ 
MOZAIKOVÉ DĚDICTVÍ FILIPOPOLE

Výstava na radnici představí antické památky v Bul-
harsku. Podporu při realizaci této výstavy v Kromě-
říži vyjádřilo velvyslanectví Bulharské republiky 
v České republice. Archeologické vykopávky, 
zachovalé rozsáhlé mozaiky a další cenné památ-
ky, s  nimiž Bulharsko kandiduje na zapsání na 
seznam UNESCO. Expozice zapůjčená Bulharským 
kulturním institutem v Praze zahrnuje na dvě de-
sítky informačních panelů, plakátů a fotografií, 
které ukazují na velkolepost pozdně antických 
mozaik v  nejvýznamnějších památkách římského 
umění v Plovdivu. Projekt si klade za cíl seznámit 
návštěvníky s  unikátním kulturním dědictvím, 
kterým se Bulharsko představuje světu jako země 
starověkých civilizací a skvělých možností pro 
cestovatele. Zároveň popularizuje Plovdiv – Ev-
ropské hlavní město kultury 2019, které má samo 
tisíciletou historii.
Radnice Kroměříž, foyer

čt 10. 10. - ne 17. 11.
UMĚNÍ JE STAV DUŠE XII.
Výtvarné práce klientů Psychiatrické nemocnice 
v  Kroměříži. Výstava v Galerii v podloubí Muzea 
Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 20. 10.  I so - ne
PŘÍBĚHY HRADŮ ZLÍNSKÉHO 
KRAJE
Výstava mapuje dosavadní výsledky dlouhodobého 
soustavného odborného bádání v oblasti stavebního 
vývoje hradních lokalit Zlínského kraje. Jednotlivé 
hradní lokality jsou na výstavě prezentovány foto-
grafiemi ze současné doby, doplněny kresbami, které 
představují možnou podobu středověkých sídel z 
dob dávno minulých. Nedílnou součástí výstavy 
jsou i názorné ukázky památkové péče o torzální 
architekturu, která je velmi cenným a nenahradi-
telným zdrojem informací o dávno zapomenutých 
stavebních postupech. Výstava navazuje na vydání 
knižní monografie „Hrady Zlínského kraje“, kterou 
vydal v roce 2018 Spolek přátel hradu Lukova.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

2019: DANIEL DOUBT - VZKŘÍŠENÍ
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je 
popisován, je tím nejneuvěřitelnějším příběhem, 
jaký mohli jeho aktéři zažít. Pod dramatizací poví-
dek neznámého autora je podepsán Daniel Doubt, 
jehož příjmení není věrným divákům Dejvického 
divadla neznámé. Dejvické Vzkříšení je jímavou 
fraškou o hledání lásky jako důkazu Boží existence.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 10. 10. I 18.00 – 20.00
JAROSLAV IROVSKÝ, AUTORSKÉ 
ČTENÍ Z ROMÁNU „S DUŠÍ BE-
ADNÍKA“
Autorské čtení. Olomoucký nezávislý spisovatel, 
navazující svou prozaickou tvorbou na autory 
americké Beat Generation, Charlese Bukowského 
či Johna Fanteho.
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

pá 11. 10. - ne 13. 10. 
FLORIA PODZIM 2019 - „DUŠIČKY“
Na výstavě nakoupíte vše potřebné pro dům i za-
hradu od stovek prodejců z celé České republiky i 
ze zahraničí. Můžete zde pořídit smuteční věnce, 
okrasné cibuloviny, ovocné stromy a keře nebo 
chryzantémy. V pavilonu B návštěvníci naleznou 
unikátní výstavu ovoce a zeleniny s mottem „Jak 
chutná podzim“.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

so 12. 10. I 9.00  
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Poslední trhy v  roce 2019. Farmářské trhy s  regio-
nálními výrobky. Vystoupí kapela Divousy a děti se 
mohou těšit na skákací hrad.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 12. 10. I 9.00 - 12.00 a 13.00 
- 16.00 
AŽ PŘILETÍ PTÁČEK
Tvořivá dílnička. Výroba originálního ptačího krmítka.
Muzeum Kroměřížska
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14. 10. | Hop Trop

11. – 13. 10. | Floria PODZIM

5. 10. | Den uniformovaných sborů

čt 24. 10. - po 28. 10. I 9.00 - 
16.30
VÝSTAVA JABLEK
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 3. 11. 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Nahlédnout do úžasného světa miniaturních, avšak 
o to zajímavějších tvorů umožňuje nová výstava. 
Prostřednictvím textů, fotografií, exponátů, mode-
lů termitiště a mraveniště ve skutečné velikosti, při-
bližuje základní témata týkající se sociálního života 
hmyzu. Dozvíte se mnoho zajímavých, a často i pře-
kvapivých informací z jejich každodenního života. 
Víte například, že zvyklosti hmyzu jsou v mnoha 
ohledech podobné těm našim? Některé druhy jsou 
velice společenské, mají propracované rituály se-
znamování s důkladnou péči o potomky. Součástí 
výstavy jsou rovněž doprovodné aktivity, při nichž 
se pobaví nejen děti všech věkových skupin, ale i 
dospělí. Třešničkou na dortu jsou insektária s živým 
hmyzem. Můžete pozorovat např.: chování strašilky 
ďábelské, která byla objevena teprve v  roce 2004 
v Peru či švába velkokřídlého, který patří mezi nej-
větší svého druhu a pochází z oblasti Karibiku.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 12. 
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé podo-
bě. Klade důraz na prožitky každého návštěvníka.
www.dk-kromeriz.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 5. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – DYNAMITERS 
BLANSKO HK
Krajská liga mužů v  hokeji – domácí zápas, 3. 
kolo.  Zápasy s Blanskem lidi bavívaly, Kroměříž 

vítězila a dařilo se jí i střelecky. Na konci poslední 
sezony však zabrali Blanenští doma a přece jen nás 
porazili. Nikdy neříkej nikdy.

so 12. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HOKEJ UHERSKÝ 
OSTROH
Krajská liga mužů v hokeji – domácí zápas, 4. kolo. 
Utkání s Ostrohem patří ke skutečným bitvám a oz-
dobám soutěže. Jsou těžká a neúprosná. Vyžadují 
maximum formy a koncentrace. Takto jsme v minu-
lých letech dvakráte vyřadili Ostroh z play-off. Nyní 
mu vracíme dvě ligové porážky.

so 26. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – SKMB MINERVA 
BOSKOVICE
Krajská liga mužů v hokeji – domácí zápas, 6. kolo. 
Od zrušení „regionálních čtyř-zápasů“ jsou Bos-
kovice naším nejčastějším protivníkem v soutěži. 
Třikrát za sebou jsme přes ně nepřešli v play-off. 
Letos už ve čtvrtfinále. Mají sílu jako hrom, na této 
úrovni je to TOP TEAM. Lidi, přijďte, toužíme po vý-
hře! Boskovicím je vždycky co vracet.

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

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

Veřejnost o podzimních prázdninách
Pondělí 28. 10. 11.00 - 20.00
Úterý 29. 10. 9.00 – 21.00
Středa 30. 10. 9.00 – 21.00

KINO NADSKLEPÍ

st 2. 10.
15.00 I ŽENY V BĚHU, Kino odpo + kino dopo 2019
19.00 I ROGER WATERS US + THEM, záznam 
koncertu

čt 3. 10.
19.00 I JOKER tit., premiéra

pá 4. 10.
17.30 I PŘES PRSTY, přidáváme
20.00 I JOKER tit., premiéra

so 5. 10.
17.30 I PŘES PRSTY, přidáváme
20.00 I JOKER tit., premiéra

ne 6. 10.
15.00 I OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON, bijásek, premiéra
17.30 I DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU, premiéra

po 7. 10.
19.00 I JOKER tit., premiéra

st 9. 10.
19.00 I MAREK JELÍNEK - KOLOBĚŽKOU PO
ASII, Procestujte svět s Domem kultury 

čt 10. 10.
19.00 I BLÍŽENEC 2D tit., premiéra

pá 11. 10.
17.00 I JOKER dab., premiéra
20.00 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

so 12. 10.
17.30 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

20.00 I BLÍŽENEC 3D tit., premiéra

ne 13. 10.
15.00 I OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON, bijásek, premiéra
17.30 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

po 14. 10.
19.00 I BLÍŽENEC 2D tit., premiéra

st 16. 10.
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, přidáváme
20.00 I PARAZIT, artkino

čt 17. 10.
19.00 I STAŘÍCI, premiéra

pá 18. 10.
17.00 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
dab., bijásek, premiéra
20.00 I JOKER tit., premiéra

so 19. 10.
17.00 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
dab., bijásek, premiéra
20.00 I PRAŽSKÉ ORGIE, premiéra

ne 20. 10.
14.30 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
dab., bijásek, premiéra
17.30 I STAŘÍCI, premiéra

po 21. 10.
19.00 I NABARVENÉ PTÁČE, přídáváme

st 23. 10.
17.30 I NÁRODNÍ TŘÍDA, přidáváme
20.00 I JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT, 
artkino

čt 24. 10.
19.00 I ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY, premiéra

pá 25. 10.
17.30 I ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY, premiéra
20.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

so 26. 10.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY, premiéra

ne 27. 10.
15.00 I SNĚŽNÝ KLUK, bijásek, premiéra
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

po 28. 10.
16.00 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D
dab., bijásek, premiéra
19.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

út 29. 10.
16.00 I SNĚŽNÝ KLUK, bijásek, premiéra
19.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

st 30. 10.
10.00 I BOHEMIAN RHAPSODY, Kino odpo + kino 
dopo 2019
14.00 I OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON, bijásek, premiéra 
17.00 I JOKER dab., premiéra
20.00 I STEHLÍK, artkino 

čt 31. 10.
19.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
USA/UK/FRA 2019, 87 min, přístupné bez omezení, 
dabing 
Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce 
s drážděním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne 
podivných světel oznamujících tajemného ná-
vštěvníka z jiné galaxie. Blízké setkání třetího 
druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu 
novém filmovém dobrodružství. 

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/UK 2019, 120 min, přístupné bez omezení, 2D 
i 3D, dabing 
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije 
spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka 
Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který 

se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. 
Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytost-
mi nezmizela.

SNĚŽNÝ KLUK
USA 2019, 97 min, přístupné bez omezení, dabing 
Když jedna obyčejná holka najde na střeše svého 
domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne 
se, že mu pomůže najít cestu domů do Himalájí, 
netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná dobro-
družství, kouzel a nezapomenutelných zážitků.

PREMIÉRA
JOKER
USA 2019, 122 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky i dabing
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Pho-
enix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi rea-
litou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku 
klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se 
do konfliktu s brutálními zloději. Všemi opuštěný 
Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin ší-
lenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou 
svět brzy bude znát pod jménem Joker.

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
USA 2019, 92 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví 
příběh vysokoškoláků Gatsbyho (Timothée Chala-
met) a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný 
prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde 
podle plánu. Dešťové kapky jim připraví nečekaná 
setkání a komická dobrodružství.

BLÍŽENEC
USA 2019, 117 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D 
i 3D, titulky
Henry Brogan (Will Smith), stárnoucí zabiják pracu-
jící pro vládu, se snaží skončit svou kariéru, avšak 
náhle se ocitá tváří v tvář mladšímu klonu sebe 
sama. Jeho jméno je Junior a je schopen předvídat 
každý Henryho pohyb. Henry nemá žádnou jinou 
možnost než odhalit pravdu skrytou za stvořením 
Juniora a zachránit jej, aby se nevydal na stejnou 
temnou cestu jako on sám.

PRAŽSKÉ ORGIE
CZE 2019, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 
70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zucker-
man – často využívané alter ego Philipa Rotha 
– přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis 
nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se 
svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pro-
nikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá 
únik ke krátké svobodě po svém.

STAŘÍCI
CZE/SVK/ 2019, 85 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
V této svérázné roadmovie se dva bývalí političtí 
vězni (Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička) ve více 
než pokročilém věku vydávají ve staré obytné do-
dávce napříč republikou s cílem vypátrat a zabít 
komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl 
za své činy nikdy oficiálně potrestán.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/UK 2019, 120 min, přístupné bez omezení, 2D 
i 3D, dabing 

ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
USA 2019, 97 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
V pokračování deset let starého hitu projde naše 
čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý 
dům a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou 
nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i 
s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale 
ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné 
improvizované rodiny.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
CZE 2019, 110 min, přístupné bez omezení, česky
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky 
svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – 
zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více 
než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona 
Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tati-
ana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství 
aristokraté jsou však neznalí místních poměrů a 
nepolíbení českou realitou.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA 2019, 133 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton 
a Arnold Schwarzenegger se vrací ve svých iko-
nických rolích v další kapitole Terminátora, který 
dějově navazuje na kultovní druhý díl. 

PŘIDÁVÁME
PŘES PRSTY
CZE 2019, 101 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvači-
lová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují 
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem 
Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství 
Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, 
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří 
Langmajer).

NABARVENÉ PTÁČE
CZE/SVK/UKR 2019, 169 min, nepřístupné pro děti a 
mladistvé do 18 let, titulky
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vy-
hlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na 
venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta 
však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat 
se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a 
nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní 
pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o do-
slovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. 
Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, 
boj o svou duši, o svojí budoucnost.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
CZE 2019, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šar-
mantní světák, je po rozvodu způsobeném neroz-
vážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat 
se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, 
který vlastní se svým prostopášným bratrem 
Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou 

situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se 
v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu 
denně servíruje notorický flamendr a sukničkář 
Arnošt.

NÁRODNÍ TŘÍDA
CZE/DEU 2019, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Vandam (Hynek Čermák) žije sám v bytě na okraji 
Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. 
Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní 
hrdina“. Prý dal tehdy v listopadu 1989 na Národní 
třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle 
stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše kombinuje 
dramatický příběh s černým humorem.

ARTKINO
PARAZIT
KOR 2019, 132 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpier-
cer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou 
rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté 
domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, 
když se setkají dva tak odlišné světy? Originální 
dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu 
i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký 
zážitek.

JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
CZE 2019, 102 min, přístupné bez omezení, česky
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, 
libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kos-
týmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě 
není ještě všechno. Především legenda české kultu-
ry, která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, 
o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila 
dokumentární film Olga Sommerová. 

STEHLÍK
USA 2019, 149 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho 
matka zabita při bombovém útoku v newyorském 
Metropolitním muzeu umění. Tato tragédie 
změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a 
strhující odyseu provázenou nejen zármutkem a 

pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i lás-
kou, přátelstvím a světem zločinu. Přes všechnu 
nepopsatelnou hrůzu si z onoho osudového dne v 
mysli uchoval jeden výjev skýtající naději…obraz 
drobného ptáčka přivázaného řetízkem k bidýlku. 
Stehlíka.

ZÁZNAM KONCERTU
ROGER WATERS US + THEM
UK 2019, 135 min, nevhodné pro děti do 12 let, bez 
titulků 
Roger Waters, hudební génius a jedna z hlavních 
tvůrčích sil legendárních Pink Floyd, uvádí svůj 
dlouho očekávaný koncertní snímek Us + Them. 
Ve vizuálně dokonalé produkci s dechberoucím 
zvukem se v něm vrací na koncert v Amsterdamu, 
kam zavítal v roce 2018 v rámci svého světového 
turné. Na koncertě tehdy zazněly skladby z nejú-
spěšnějších alb v kariéře Pink Floyd, konkrétně The 
Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals a Wish 
You Were Here, stejně jako z Watersovy poslední 
sólové desky Is This The Life We Really Want?

KINO ODPO
+ KINO DOPO
Kino Nadsklepí v nové sezoně pokračuje s projek-
tem nazvaným „Kino odpo“ a „Kino dopo“. Jedná se 
o odpolední promítání vždy od 15.00 hodin každou 
první středu v měsíci a dopolední promítání vždy 
od 10.00 hodin každou poslední středu v měsíci za 
zvýhodněné vstupné 50 Kč.

ŽENY V BĚHU
CZE 2019, 93 min, přístupné bez omezení, česky
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem (Bo-
lek Polívka) báječný život a je pevně rozhodnutá 
splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!  
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí 
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly 
a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná 
štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, 
ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta 
(Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít.

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

CESTOVATELSKÁ 
PŘEDNÁŠKA
MAREK JELÍNEK - KOLOBĚŽKOU PO ASII
Co všechno se dá zažít na koloběžce během 7 mě-
síců napříč Asií? Zdolání Annapuren, Ganga, slumy 
v Dháce, mešity v Malajsii a mnohé další přetlumo-
čené zážitky vás čekají na cestovatelské přednášce 
Marka Jelínka o sedmiměsíční cestě napříč asijským 
kontinentem. 
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 S cestovatelskými 
přednáškami se 
dvakrát můžete 

vydat do Asie

Cyklus Procestujte svět s  Do-
mem kultury pozve zájemce na 
zajímavá putování do ne zcela 
běžných destinací v  průběhu 
měsíce října hned dvakrát. Na 
středu 9. 10. je v  kině Nad-
sklepí připravena cestovatel-
ská přednáška Marka Jelínka 
Koloběžkou po Asii. Poznáte, 
co všechno se dá zažít na kolo-
běžce během sedmi měsíců po 
cestě napříč Asií - zdolání Anna-
puren, návštěva slumů v Dháce 
i prohlídka mešit v  Malajsii… 
Ve středu 25. 10. pak bude 
Tomáš Vejmola alias Tomík na 
cestách hovořit o svém puto-
vání z Thajska přes půl světa až 
na Moravu, které absolvoval se 
svým tuktukem - thajskou tří-
kolkou. S tímto originálním do-
pravním prostředkem projel 13 
tisíc kilometrů km přes Thajsko, 
Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bul-
harsko, Srbsko, Maďarsko a Slo-
vensko, až jej přesně do roka 
a  do dne dotlačil na Moravu. 

(red)

Ani letos nebude chybět v nabídce 
předvánočního kulturního pro-
gramu v Kroměříži oblíbená série 
adventních koncertů, jež mají za cíl 
posluchače náležitě předvánočně 
naladit. 
Jako první do Kroměříže přijede 
už v neděli 24. listopadu Janek 
Ledecký s  kapelou. Koncert bude 
součástí vánočního turné, které 
zpěvák pojede už po třiadvacáté. 
Ledecký přehraje veškeré skladby 
z „vánoční“ desky Sliby se maj plnit 
o Vánocích, i ostatní své největší 
hity. Ke sváteční atmosféře přispěje 
i doprovodný M. Nostitz Quartet, 
Jankovi hudební kolegové - basky-
tarista Dave Mendéz, bubeník Hans 
Sedlář a klávesista Pavel Mucha, i 
působivé světelné efekty. 
V pátek 29. listopadu rozsvítí (hned 
po vánočním stromě na Velkém ná-
městí) atmosféru legendární Spiri-
tuál kvintet, který už s předstihem 

ohlásil na březen 2020 ukončení 
přebohaté šedesát let trvající exi-
stence. Program přinese písně od 
méně známého českého vánoční-
ho repertoáru, přes písně anglické, 
španělské, italské, až po ty, které k 
nám doputovaly zpoza oceánu. 
V neděli 8. prosince bude divadel-
ní sál Domu kultury patřit zlínským 
filharmonikům, kteří předvedou 

svůj originální projekt propojení 
vážné a rockové hudby ROCK-
SYMPHONY i se skvělými sólisty 
Václavem „Noidem“ Bártou a Mar-
tou Jandovou. Zpracování písní při-
náší zajímavá novátorská aranžmá. 
Skladby od skupin jako Metallica, 
Europe, Judas Priest, Aerosmith, 
Black Sabbath či Bon Jovi neztrácí 
nic na své dynamičnosti a přímo-
čarosti a zároveň získávají pestrou 
škálu symfonických barev. 
Sérii letošních adventních koncer-
tů zakončí 15. prosince známé 
hudební těleso z Kyjova, orchestr 
Grande Moravia se svými sólisty.   
Opět se můžete těšit na skvělé dívčí 
trio Tři barvy, ve složení Eliška Trtíko-
vá, Mária a Lucia Bikárovy, ale i na 
velmi milé překvapení. Během veče-
ra uslyšíte nejen oblíbené vánoční 
písně, ale také skladby ze světových 
i domácích muzikálů a světové hity.  

(red)

V Kroměříži 
zahrají trampské 
legendy
K legendám tuzemské trampské 
a  folkové hudby, které v posled-
ních letech vystoupily v Kroměří-
ži, se konečně zařadí také nestár-
noucí trojice muzikantů Ladislav 
„Huberťák“ Kučera (šestistrunná 
kytara, zpěv), Jaroslav „Šroub“ 
Vondra (kontrabas, zpěv) a  Jaro-
slav „Samson“ Lenk (devítistrun-
ná kytara, zpěv), která si od své-
ho založení roku 1979 říká Hop 
trop. Zahájení jubilejní čtyřicáté 
sezóny kapela oslavila vypro-
danými koncerty v  brněnském 
Semilassu, českobudějovickém 
Metropolu, plzeňské Měšťanské 
Besedě a  pražské Lucerně a  tak 

se dá předpokládat, že stejně tak 
úspěšný bude i  koncert, který 
proběhne 14. října od 19 hodin 
v  divadelním sále Domu kultury 
v Kroměříži. 
Kapela za dobu své existence 
odehrála přes dva tisíce před-
stavení nejen v ČR, ale i Austrálii, 
USA, Kanadě, Slovensku či Pols-
ku a od začátku funguje ve stej-
ném složení, což je zřejmě repub-
likový rekord. 
Natočila řadu 
videoklipů, pět 
vinylových de-
sek a  deset CD 
a  dokonce jed-
no DVD. Kon-
cert Hop tropu 
je vlastně vý-
běrem hitových 
písní výhradně 

z autorské dílny Ladislava Kučery, 
jež stihly zlidovět (Tři kříže, Ama-
zonka, Jonatán, Trajda copatá, 
Louisiana) ale i  mnoha dalších, 
méně známých songů, které to 
teprve čeká. Vše doprovází vtip-
ným mluveným slovem sami 
protagonisté souboru. Po kon-
certě bude také možné zakoupit 
zvukové nosiče, zpěvník a knihu 
nejen o souboru.                           (jd)

Jan Potměšil 
a Václav Návrat 
povedou Dialog 
dvou světů 
V pořadu s  názvem Dialog dvou 
světů k výročí Sametové revoluce 
dojde 5. listopadu v  Domě kul-
tury v  Kroměříži ke konfrontaci 
dvou uměleckých pohledů:  di-
vadelního, který zastupuje herec 
Jan Potměšil, a  hudebního, jenž 

uvádí houslista a skladatel Václav 
Návrat. Pro známého herce Jana 
Potměšila se rok 1989 stal osudo-
vým mezníkem, prožil jej přímo 
ve výboru stávkujících studentů 
a při jedné z  cest utrpěl vážnou 
nehodu s  trvalými následky. Vác-
lav Návrat byl v  té době členem 
komorního souboru České Filhar-
monie Pražští Madrigalisté. Oba 
umělci mají k dění v závěru roku 
1989 co říct. Jan Potměšil hovo-
ří o  svých setkáních s  Václavem 
Havlem, přiblíží některé málo 

známé dobové dokumenty in-
spirované revolučními událostmi. 
Vynikající hudebník a skladatel 
Václav Návrat zkomponoval od 
té doby celou řadu skladeb pro 
sólové housle s  odkazy na du-
chovní svobodu. V  rámci pořadu 
některé skladby předvede včetně 
průvodního slova a zahraje mimo 
jiné závažné hudební dílo Jan Pa-
lach. Po komponovaném hodino-
vém programu bude následovat 
beseda s  oběma protagonisty. 

(red)
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Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny 

Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se 

z nečištěných odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. 
Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  
zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru. 
  
 Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta? 

Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma kamerový záznam a protokol o stavu Vaší              
odvětrávací šachty. 

Delphia MORAVIA, s.r.o.   
U Pošty 14,  625 00 BRNO – Starý Lískovec,  tel.: 601 153 200    milansz@plicedomu.cz   www.plicedomu.cz 

INZERCE

ARSfilm Kroměříž 
představí snímky 
českých 
i zahraničních 
amatérských filmařů 
Letošním už 46. ročníkem 
pokračuje historie festivalu ARS-
film Kroměříž. Od svého vzni-
ku prošel řadou obsahových 
i formálních proměn. Měl to 
štěstí, že i přes řadu nepříznivých 
okolností o něj pečovali obětaví 
nadšenci, Ivo Hanák, Ladislav 
Františ a další. I díky jim se festival 

stal stálicí, a to nejen pro prezen-
taci domácích autorů tvořících 
v oblastech týkajících se umění. 
Zájem představit výsledky své 
neprofesionální tvůrčí činno-
sti každoročně projevuje řada 
významných tvůrců z  mnoha 
evropských zemí i ze zámoří. Le-
tošní ARSfilm se koná ve dnech 
4. a 5. října v hudebním sále DK 
Kroměříž. Je opět mezinárodní 
soutěží s účastí filmových tvůrců 
ze Slovenska i z  jiných zemí a 
samozřejmě také s řadou snímků 
autorů z  České republiky, které 
tvoří nejsilnější skupinu filmů. 

Soutěžit se bude – stejně jako 
v  minulých letech - v tradičních 
kategoriích zahrnujících snímky 
ze všech oborů umění, animo-
vané tvorby, videoartu a experi-
mentálních snímků, ale i v nově 
zavedené kategorii snímků a 
videa z oblasti  lidové umělecké 
tvořivosti navazující na kdysi 
populární a doposud nenahra-
zený Rožnovský ETNOFILM.
Bližší informace a podrobnosti 
najdou zájemci na www.filmdat.
cz/soutěže/Arsfilm

Petr Chmela, 
Český svaz pro film a video, z. s.

Hudební oddělení 
Knihovny 
Kroměřížska - od 
jazzu, přes rock až 
po Evropskou unii
Posloucháte rádi hudbu? Potrpíte 
si na lepší zvukovou kvalitu, než 
nabízí dnešní streamovací služby? 
Hudební oddělení Knihovny Kro-
měřížska nabízí více než osm tisíc 
hudebních titulů na CD a k tomu 
i nepřebernou řadu hudebních 
časopisů jako např. Rock a Pop, 

Spark, Muzikus.  Ať už máte rádi 
Led Zeppelin, Karla Gotta, klasick-
ou nebo alternativní hudbu, u nás 
si zaručeně vyberete.  A na své si 
přijdou i malí posluchači. Knihov-
na disponuje totiž více než 300 
CD s pohádkami a písničkami pro 
děti. Kromě hudby vám pracovní-
ci Knihovny Kroměřížska poradí, 
jak pracovat s  elektronickými 
knihami, a můžete si tu zapůjčit i 
čtečku. Zájemcům jsou k dispozici 
čtyři pracovní místa s přístupem 
na internet a samozřejmostí je 
wi-fi připojení. A co že to má kro-
měřížská knihovna společného 

s Evropskou unií? Najdete tu po-
bočku Informačního střediska 
Europe Direct. To se zabývá bez-
platným poskytováním informací 
a poradenstvím v aktuálních otáz-
kách Evropské unie, připravuje též 
přednášky pro školy. Pro všechny 
zájemce jsou připraveny studij-
ní materiály, statistiky aj. Kromě 
toho se kroměřížské středisko 
Europe Direct věnuje pořádání 
vzdělávacích a kulturních pořadů 
– třeba 8. října se můžete těšit 
na přednášku Martina Mejstříka 
„Listopad 1989 – 30 let poté“. 

V. Horák, Knihovna Kroměřížska

Finské dny 
v Kroměříži

Cyklus oblíbených osvětových 
akcí představujících jednot-
livé země Evropské unie známý 
jako Evropské dny, které v uply-
nulých deseti letech pořádala v 
Kroměříži   MUDr. Olga Sehnalová, 
bude úspěšně pokračovat. Další 
zemí, o které se něco nového doz-
víme, bude Finsko, které ve druhé 
polovině roku předsedá Radě 
Evropské unie. Finské dny, nad 
kterými převzal záštitu velvyslan-
ec Finska Jukka Uolevi Pesola, se 
budou konat od 18. do 22. listo-
padu. Podrobný program bude 
zveřejněn v příštím čísle Zpra-
vodaje a na webových stránkách 
www.evropadoma.cz.                  (red)



Do kaváren, 
restaurací a hotelů
Říjnové počasí příliš nepřeje ven-
kovním aktivitám a lidé se tím 
spíš zabaví raději někde v  teple 
a suchu. K  příjemnému trávení 
času, nejlépe ve společnosti přátel, 
odjakživa patřily krčmy a hostince. 
Z  těchto podniků se postupem 
času staly novodobé restaurace, 
hospody, hospůdky a v neposlední 
řadě i kavárny. Není překvapením, 
že i naši předci v  Kroměříži rádi 
navštěvovali podobné podniky 
jako my. Pojďme se společně podí-
vat na to, kam se v minulosti dalo v 
Kroměříži vyrazit za dobrou kávou, 
jídlem, pivem a vínem i zábavou. 
Před více než sto lety, konkrét-
ně v  roce 1911, jste v  Kroměříži 
mohli navštívit celkem 4 kavárny, 
10 hotelů, 37 podniků čepujících 
lihoviny a svou živnost provo-
zovalo i na 63 (!) hostinských a 
výčepních. Za kávou a nejrůzněj-
ším tiskem jste se mohli vydat do 
výše zmíněných kaváren. Dle tisku 
„ruch kavárenský v  našem městě je 
dosti čilý, což umožněno hlavně tím, 
že majitelé nešetří nákladů k úpravě 
svých místností a mají hojný výběr 
časopisů“. Jmenovitě to byla velko-
kavárna Mrůskova ve Vodní ulici, 
kde se scházeli především cizinci. 
Na Velkém náměstí se nacházela 
velkokavárna Corso majitele Ferdi-
nanda Semeráda, která se stala 
centrem české společnosti a byly 
zde nabízeny všechny domácí i 
„cizozemské“ časopisy a noviny. 
K  dostání byla i „pravá rakouská, 
moravská a cizozemská vína, polské 
likéry“ a jiné nápoje. K zábavě hrálo 
elektrické piano a v  letních měsí-
cích jste si mohli dát i ledovou 
kávu. Vše mělo být za mírné 
ceny se vzornou obsluhou. Třetí 
byla kavárna Alfreda Branda na 
rohu Janské ulice, jež měla velmi 
podobný sortiment jako kavárna 
Corso s  tím rozdílem, že zde bylo 
podáváno „zdravotní víno Malaga“ 
a každodenně tu byla k  dostání 
čerstvá teplá jídla a jiné pochout-
ky. Poslední byla kavárna Lago 
majitele Josefa Lága ve Vodní uli-
ci, kde byla „známá výtečná káva, 
dobré litovelské pivo od čepu, ku-
lečník, elektrické piano“ a „hoj-
ně navštívené herny“. Pokud jste 
neměli zájem o místní kavárny, 
mohli jste navštívit řadu kro-
měřížských restaurací a hostinců. 
V  dobovém adresáři města Kro-

měříže se můžeme dočíst, že se 
návštěvníkům a hostům města do-
poručovaly „hostince a restaurace, 
kdež obdržíte každý řádné občer-
stvení s  dobrou a čistou obsluhou“. 
Mezi ně patřila zejména plzeňská 
pivnice U Sedlářů na tehdejším 
Fürstenbergově náměstí, kde 
byl kromě plzeňského prazdroje 
čepován i přerovský březňák. Kro-
mě toho si host mohl vychutnat 
přírodní vína, znamenitou kuchyni i 
možnost využití telefonu. Plzeňské 
pivo bylo nabízeno i v restauracích 
Spunarově, Hotelu Central, Hotelu 
Brázda a v Restauraci Na nadsklepí. 
Dobový tisk chválil i známou piv-
nici U Pečmanů v Havlíčkově ulici, 
kde bylo k dispozici litovelské pivo, 
domácí kuchyně, sklad lahvových 
piv a jako specialita se podávala 
dalmatská vína. K  zábavě sloužilo 
automatické piano. Dále jste mohli 
navštívit „útulné místnosti“, kde si 
dávalo „dostaveníčko“ kroměřížské 
učitelstvo, a to v  restauraci paní 
Kubrové v Kovářské ulici, v níž jste 
dostali „výtečnou domácí kuchyni, 
přerovský březňák a znamenitá 
moravská vína“. Neméně vychva-
lovaným podnikem byl hostinec 
Rudolfa Němce ve Vodní ulici 
poskytující napajedelský březák a 
znamenitou kuchyni s  výtečnými 
večeřemi. Návštěvníkům města 
byla doporučována i restaurace 
Franty Audyho Kasino na teh-
dejším Zelném trhu, kde byl na 
čepu „chvalně známý březňák 
z  knížecího-arcibiskupského pivo-
varu“ v Kroměříži, vína nejlepších 
jakostí a v  kuchyni vždy čerstvá 
i studená jídla. Mimo to měla 
být v  Kroměříži celá řada jiných 
„dobrých“ hostinců. Pokud byly 
nároky zákazníků vyšší a chtě-

li návštěvu spojit s ubytováním, 
mohli navštívit hotelová zařízení 
s  vlastními restauracemi. Kromě 
notoricky známých kroměřížských 
hotelů Simon nebo Central na 
Velkém náměstí a již zmíněného 
Hotelu Brázda s  plzeňskou pivnicí 
to byl Hotel Hájek na Komenského 
náměstí a Hotel Praha u Klementů, 
kde v  nově rozšířené restaurační 
místnosti se zvláštním vchodem ze 
dvora byla „každodenně a v  každé 
době chutně dle pražského způso-
bu upravena držková polévka“. Na 
čepu byl březňák z  rolnického 
akciového pivovaru v  Lipníku a 
k  dispozici i znamenitá rakouská 
vína. Mezi další kroměřížské hotely 
patřil známý Hotel a restaurace u 
Straků ve Vodní ulici s pivy březňák 
a černý granát z  knížecího-arci-
biskupského pivovaru v  Kroměříži 
a Hotel Ostrý roh u Matuštíků 
na Palackého třídě, kde se nejen 
čepovala stejná piva, ale také byla 
k  dostání lahvová piva, pravá ra-
kouská a dalmatská vína, k zábavě 
automatické piano a pro cizince 
povozy. Známý byl i Hotel Haná 
s restaurací u Knoppů ve Vodní ulici 
s  přerovským březňákem, černým 
zdravotním pivem Přerovan a 
plzeňským prazdrojem. V  nabídce 
tohoto hotelu byla přírodní vína 
dobré jakosti, výtečná kuchyně 
v  každou dobu a pro amatérské 
fotografy i „volné používání tmavé 
komory“. Výčet kroměřížských ho-
telů dokončí Hotel Moravia v Most-
ní ulici a cizokrajně pojmenovaný 
Hotel Mostar s napajedelským 
brezňákem a rubínem, rakouskými 
a moravskými víny či nově upra-
venou kuželnou a kulečníkem. 
Čerpáno z historických pramenů

Mgr. David Sobek

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

JAK SE KROMĚŘÍŽANé BAVILI 
V NEDÁVNé MINULOSTI X.

Vážení čtenáři,
o hotely a pohostinská zařízení není 
v Kroměříži nouze. A je jasné, že ani 
v minulosti neměli návštěvníci nebo 
obyvatelé města problém, když 
chtěli zajít na oběd, kávu či posedět 
s přáteli. Vyplývá to z říjnového dílu 
archivního seriálu… 
Z  autorů správných odpovědí na 
otázku z minulého vydání zpravoda-
je (areál Kamínka vznikl v 80. letech 
minulého století jako pionýrský tá-
bor) jsme vylosovali tyto výherce: 

Jiří Michal
Eva Homolová

Naděžda Vymazalová                                   

ÚKOL č. 10:
Jaká piva se nejčastěji 

čepovala v kroměřížských 
restauracích a hostincích?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
17. října na e-mail: zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Jo Nesbø: Nůž

Harry Hole se už mnohokrát pro-
budil s temným tušením, prázd-
nou hlavou a kocovinou jako trám. 
Tentokrát je ovšem probuzení ještě 
horší než jindy. Kdysi slavný krim-
inalista má na rukou i kalhotách 
krev a až po chvíli si vybaví, že 
ztratil všechno. Jednotlivé střípky 
vyplouvají na povrch jen poma-
loučku, skládají se však ve strašlivý 
obrázek. Harry má dvě možnosti: 
skoncovat se vším hned, anebo se 
ještě aspoň dočasně vzchopit. 

Eva Tůmová
A taky jsem vařila u Werichů...

Unikátní osobní zpověď posled-
ní žijící pamětnice, hospodyně, 
ošetřovatelky a tak trochu kuchařky 
Jana Wericha, která jako rodinná 
přítelkyně trávila několik posled-
ních let společně s Werichovými ve 
vile na Kampě. A že v knize nechybí 
ani originální recepty na pokrmy, 
které se u Werichů připravovaly, je 
samozřejmé. 

www.knihkm.czReklama Hotelu Mostar v Adresáři města Kroměříže z roku 1911.



LEXY reprezentovaly 
Kroměříž 
na mistrovství světa
Mažoretky LEXY z  Kroměříže mají 
za sebou velmi úspěšné období, 
a to zejména nejstarší děvčata. 
Těm se podařilo ve velké konku-
renci probojovat až na mistrovství 
světa, které se konalo v Praze 19. – 
24. srpna. Dívky z  LEXY startovaly 

ve dvou disciplínách - ve formaci 
junior a formaci klasik senior. Ju-
niorská formace startovala hned 
druhý soutěžní den vyčleněný prá-
vě pro juniory. Tato kategorie je 
poměrně hodně obsazená, a tak 
už jen probojovat se „na svět“ stálo 
holky hodně píle a úsilí. Všechnu 
svou snahu také řádně zúročily 
a vybojovaly 11. místo na světě. 
Děvčatům se dařilo i poslední sou-

těžní den, kdy v  rámci disciplíny 
klasik musely předvést nejenom 
pódiovou formaci, ale také pocho-
dové defilé. Bodové ohodnocení 
těchto dvou vystoupení se potom 
sčítá a určuje konečné pořadí. Se 
ziskem 141,25 bodů obsadily LEXY 
6. příčku, přičemž pátá pozice jim 
utekla pouze o 0,55 bodů. Velmi mě 
těší, když vidím, že holky mažoretky 
baví natolik, že jsou ochotné vzdát 
se například táboru, jen aby mohly 
reprezentovat Kroměříž na mistrov-
ství světa a nezklamaly svůj tým, 
který by jinak nebyl kompletní. Pa-
tří jim tedy velký dík za jejich snahu. 
Děkuji také rodičům, kteří své rato-
lesti v  tomto krásném estetickém 
sportu podporují a i všem sponzo-
rům, jež nám umožnili mistrovství 
světa se zúčastnit. Letošní soutěžní 
sezónu mají holky za sebou a už se 
pilně připravují na další, která snad 
bude alespoň stejně úspěšná, ba 
ještě více.

Lenka Sedlářová, Mažoretky LEXY
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DOPISY ČTENÁŘů

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

 
 

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

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

Kroměřížský útulek Čápka posky-
tuje dočasný domov mnoha psům. 
Někteří se jen dočasně ztratí a vra-
cejí se k původnímu majiteli, jiní tu 
tráví dlouhý čas a čekají na nové 
pány. 
A právě ti potřebují pomoc s  hle-
dáním nového domova a nových 
lidských kamarádů… 
Tentokrát představujeme Chluma. 
CHLUM je pes – dvouletý kříženec 
větší velikosti.  Váží 32 kilogramů, 
není tedy žádný drobeček. Je kon-
taktní a pěkně chodí na vodítku. 
Zřejmě má ale špatné zkušenosti s 
muži, bojí se jich. V cizím prostředí 
bývá zpočátku nejistý, ale jakmile 
si zvykne, je to pohodář. Vhodný 
by byl na dvůr nebo na zahradu, je 
výborný hlídač. 

  Chlum

Největší letní freestylovou show v ČR hostilo na konci prázdnin kroměřížské koupaliště Bajda. Pátý 
ročník KROM WARS přinesl spoustu novinek, skvělou atmosféru a hlavně perfektní sportovní výko-
ny ve freeskiingu a wakeboardingu, přičemž dechberoucí triky ve vzduchu i na hladině předváděli 
ti nejlepší v oboru. Kategorii ski ovládl Sam Baumgartner z Rakouska, v kategorii wake triumfoval 
čerstvý mistr ČR Patrik Hanes. A se svými parádními exhibičními skoky se v Kroměříži pochlubil do-
konce i náš zlatý olympionik Aleš Valenta.

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKé ENERGIE 
1. 10. od 7.30 do 11 h - Kroměříž, Moravská 1019/8, 1143, 1179, 172, 179/179, 197/197, 198, 225/225, 2397, 2715, 2718/34, 2719/32, 2720/30, 2721/28, 
2722/26, 2723/24, 2724, 2724/22, 2725, 2725/20, 2726, 2726/18, 2746/2746, 2746/38, 2747, 2747/36, 2813, 2813/57, 2815, 2815/59, 2864/63, 3018/65, 
321/321, 333, 344, 356, 3722, 3749, 3848/5090, 3982/5246, 413, 5001, 5011, 5016, 5017, 5019, 5021, 5022, 5033-5036, 5044, 5046, 5050-5052, 5055, 5072, 
5081, 5083, 5091, 5104, 5105, 5107, 5108, 5114, 5115, 5122, 5131, 5144, 5151-5153, 5155, 5158, 5160, 5173, 5176-5181, 5184, 5187, 5205, 5212, 5215, 5234, 
5244, 5247, 5250, 5251, 5259, 5270, 5273-5275, 5277, 5291, 5300-5304, 5310, 5313, 5315, 5319, 5320, 5322-5324, 5328, 5330, 5336, 5347-5350, 5360, 5370, 
5371, 5373, 5375, 5380, 5382, 5384, 5386, 5393, 5397, 5411, 5419, 5433, 5442, 5443, 5451, 5453-5455, 5458, 5468, 5469, 5473-5475, 5485, 5488, 5490, 5491, 
5500, 5501, 5506, 5514-5516, 5521, 847/847, 991, 993, Páleníčkova 2734/14, 2735/15, 2736/17, 2727, 2737/7, 2738, 2738/9, 2739, 2739/11, 2851, Velehrad-
ská 2712, 2712/87, 2713, 2713/89, 2714/91, 2728, 2728/81, 2729, 2729/83, 2730, 2730/85, 2731/75, 2732/77, 2733/79, 3031, 3031/93, Vrobelova 2740/12, 
2741/10, 2742/8, 2743, 2743/18, 2744, 2744/16, 2745/14, 2745. 
1. 10. od 11.30 do 15 h – Kroměříž-Vážany, Osvoboditelů 4069/8. // 2. 10. od 12.30 do 14.30 h – Kroměříž-Vážany, Lesní 299/54.
3. 10. od 11.30 do 15 h – Kroměříž, Malý val 1544, 1544/43, 1545/37, 1546, 1547, 1548/25, 1549, 1549/23, 1553/2, 1564/41, 1575/39, 1579/35, 1580/17, 
1581/15, 1582/13, 1583/11, 1583/1583, 1584/33, 1586/1586, 1589/19, 1591/1591, 340/1, 37/37, 493/493, 493/7, 494/3, 494/494, 5001, 924/5, Masarykovo 
nám. 183, 183/15. // 7. 10. od 7.30 do 10 h – Kroměříž, Kotojedská – Albert ČR. // 9. 10. od 7.30 do 12.30 h – Kroměříž, Nad Lomy 4330/6, 4334, 4335/9, 
4336, 4337, 4357. // 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

Foto: KROM WARS



Daniel Štipčák, Kroměříž
Amálie Šišmová, Pivín
Natálie Číhalová, Kroměříž
Viktorie Holanová, Kroměříž
Ema Hrabalová, Kroměříž
Anna Vybíralová, Popůvky
Eliška Rusňáková, Kroměříž
Eliška Mozgová, Cetechovice
Matěj Ospalík, Dřínov
Daniela Veselá, Kroměříž
Laura Otýpková, Kroměříž
Jakub Janečka, Veverská Bitýška
Jakub Ležák, Bařice
Anna Polášková, Hradisko
Natálie Daňková, Kroměříž
Meryem Taş, Kroměříž
Nela Zapletalová, Skaštice

Štěpán Sekanina, Rymice
Lilien Stupková, Smržice
Jakub Horák, Kroměříž
Ema Hýžová, Kroměříž
Sofie Tvrdá, Chropyně
Sara Pohlodková, Drienovská 
Nová Ves
Martin Janečka, Kroměříž
Diana Skácelová, Bystřice pod 
Hostýnem
Nelly Štěpánková, Kroměříž
Viktorie Morócová, Hulín
Sebastian Nazarcu, Kroměříž
Adam Šťastník, Hulín
Sára Trávníčková, Míškovice
Josef Sedláček, Roštín
Tobiáš Baránek, Prostějov
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Ivan Pollák, *1960, Kroměříž
Božena Slámová, *1952, Kroměříž
Josef Navrátil, *1938, Kroměříž
Věra Lužná, *1949, Kroměříž
Ludmila Horáková, *1936, Kroměříž
Josefa Merxbauerová, *1933, Kroměříž
Zdeněk Šimek, *1961, Kroměříž
Karel Kadlík, *1977, Kroměříž
Blažena Kélová, *1930, Kvasice
Eva Běláková, *1955, Skaštice
Stanislav Navrátil, *1950, Kroměříž
Zdeněk Láník, *1941, Kroměříž
Vlastimila Křupalová, *1936, Kroměříž
Marie Dundálková, *1952, Kroměříž
Marie Zavadilová, *1925, Břest

Libuše Netušilová, *1941, Hradisko
Anežka Rozsypalová, *1930, Záříčí
Anežka Číhalová, *1931, Kroměříž
Růžena Černá, *1923, Kroměříž
Zdeněk Tvrdoň, *1944, Kroměříž
Emanuel Kubina, *1926, Určice
Pavel Jurásek, *1949, Kroměříž
Vojtěch Olša, *1947, Kroměříž
Alois Dolák, *1942, Horní Moštěnice
Roman Raclavský, *1967, Kroměříž
Miroslav Sova, *1960, Hulín
Milada Tesaříková, *1925, Popovice
František Sedlář, *1931, Kroměříž
Jena Ventrubová, *1940, Kroměříž

Úmrtí – srpen 2019Narození – srpen 2019

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k  vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná 
vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné domlu-
vit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři 
rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. 
Těšíme se na vás a vaše miminko. 
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 19. 10., 26. 10., 9. 11., 7. 12., 14. 12.

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

V seznamu jsou uvedeny ty děti, u nichž rodiče souhlasili se zveřejně-
ním v tisku.

Sňatky – srpen 2019
Ondřej Svatoš, Vintířov – Hana Šimková, Fryšták
Bohuslav Kovář, Kroměříž – Zuzana Sendreiová, Kroměříž
Martin Ševčík, Němčice n. H. – Zuzana Vozihnojová, Nezamyslice
Patrik Farkaš, Lutopecny – Andrea Minaříková, Pravčice
Marek Serban, Hranice – Jana Macková, Hranice
Michal Schlehr, Beňov – Karla Lešikarová, Beňov
Ondřej Polášek, Střílky – Michaela Lutonská, Kroměříž
Ondřej Kalus, Kroměříž – Blanka Cupáková, Kroměříž
Martin Jurášek, Hulín – Petra Talašová, Březolupy
Ondřej Vašulín, Bohumín – Lucie Pospíšilová, Kroměříž
Miloslav Bělka, Chropyně – Jana Tvrdá, Jesenice
Oldřich Šebestík, Sulimov – Denisa Zumriková, Sulimov
Miroslav Houšť, Zdounky – Tereza Gulyášová, Kroměříž
Karel Pleva, Hulín – Veronika Hamrlová, Záhlinice
Adam Pěnička, Kroměříž – Veronika Kurzerová, Kroměříž
Libor Sidek, Sovětice – Kateřina Zbořilová, Sovětice
Robert Búbela, Měrůtky – Simona Federlová, Měrůtky
Ondřej Novák, Roštín - Jana Zahradníková, Roštín
V seznamu jsou uvedeni pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Adam Králík Daniel Kafka Dominik Dohnal Lukas ManišEma Koryčanová Marek Chytrý

Marie Čermánková Matěj Dobeš Robin Barták Roman PešekOndřej Spáčil Sebastián Žajdlík

Tadeáš Trnka Viliam Kraus Matyáš Vrána

ŘÍJNOVé PŘEDNÁŠKY V ARCHIVU

Středa 23. 10. 2019 v 17 hodin
Mgr. Radomír Zavadil
VOJENSKÉ MANÉVRY NA HANÉ 1929

Středa 30. 10. 2019 v 17 hodin
Mgr. Pavel Šrámek, PhD.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
VOJENSKÝCH MANÉVRŮ NA HANÉ 1929

Přednáškový sál Státního okresního archivu
v Kroměříži, Velehradská 4259, Kroměříž
Vstup zdarma.
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