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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Další objekty v lokalitě Račín čeká demolice

Kroměřížská radnice zdemoluje 
ještě na podzim další objekty v 
lokalitě Račín, kde bydlí nepřizpů-
sobiví občané. „O odstranění dvou 
hospodářských budov se posta-
rá společnost MORKUS Morava z 
obce Lazníky na Přerovsku, která už 
loni v první etapě v lokalitě demo-
lovala dva obytné domy a 
jednu hospodářskou budo-
vu,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec. Město demolice 
obou budov přijde zhruba 
na 480 tisíc korun, firma 
staveniště převzala na kon-
ci října. Podle místostarosty 
Karla Holíka je odstranění 
těchto objektů nezbytné. 
„Bývají totiž nelegálně 
obývány a tito neplatiči do 

budov natahují elektřinu kabely z 
obytných budov, což neodpovídá 
bezpečnostním normám,“ popsal 
Holík s tím, že demolice na Račíně 
budou pokračovat. Radnice plánu-
je, že několik platících nájemníků 
přestěhuje jinam. „Ty, co si povin-
nosti neplní a nájemné neplatí, 

vystěhujeme,“ dodal Holík. Lokalita 
Račín je dlouhodobě problema-
tická. Soužití mezi starousedlíky a 
obyvateli sociálních bytů má totiž 
k ideálu daleko. Lidé si stěžují na 
hluk i na chování obyvatel Račína 
k nim i jejich majetku. V lokali-
tě je nyní 13 obydlených bytů se 

zhruba čtyřmi desítkami 
nájemníků. Byty mají ve 
správě stejně jako ostatní 
městské byty Kroměřížské 
technické služby (KTS), 
společnost patří městu. 
Podle právničky Kristýny 
Juříkové KTS podaly na ne-
platiče z Račína 11 žalob na 
zaplacení dlužné částky a 
pět žalob na vyklizení bytu. 

(jv)

Vážení čtenáři,

když jsem k vám měl na-
posledy možnost promluvit 
z tohoto místa městského 
zpravodaje, zmiňoval jsem 
mnohé projekty, na kterých 
pracujeme. Od té doby jsme 
se zase posunuli dál a naše 
výsledky můžete vidět, ať už 
jde třeba o nové workoutové 
hřiště na Hanáckém náměs-
tí nebo o zavedení hodin pro 
veřejnost na radnici. I přes 
různé překážky, se kterými 
se musíme potýkat, se nám 
postupně daří pracovat také 
na obtížnějších a dlouhodo-
bějších záměrech. Napří-
klad k tvorbě plánu rozvo-
je sportu v Kroměříži jsme 
formou interaktivní ankety 
pozvali i vás, občany města, 
abyste nám řekli své návr-
hy nebo připomínky. Další 
z velkých projektů, kterým 
se nyní zabýváme, je nová 
koncepce parkování v Kro-
měříži. Počítáme v ní i s vy-
užitím chytrých technologií, 
k celé problematice budeme 
samozřejmě svolávat veřej-
né slyšení. V neposlední řadě 
pracujeme na moderniza-
ci městských internetových 
stránek, jejíchž součástí by 
se měl stát řadou z vás oče-
kávaný participativní rozpo-
čet. Připomenu, že se jedná o 
způsob nakládání s částí roz-
počtu města, kde zapojíme 
občany nejenom do rozho-
dování, ale také do navrho-
vání vlastních projektů.
Byl bych velmi rád, abyste 
se nebáli s čímkoliv ozvat, a 
to nejen na zmíněných hodi-
nách pro veřejnost. Jsem na 
radnici pro vás a je pro mě 
velmi důležité, abych znal 
váš názor.
Vratislav Krejčíř
místostarosta

Nepříznivé počasí zkomplikovalo při říjnovém Dnu uniformovaných sborů práci pořadatelům i účastníkům 
a účinkujícím. Vytvořilo však neopakovatelnou autentickou atmosféru bojovým ukázkám a kdo se chtěl se-
známit s činností a pracovní náplní historických i současných členů uniformovaných složek, návštěvu kromě-
řížského letiště si nenechal ujít.

Foto: M. Žíla

Foto: J. Vondrášek



     

INFO Z RADNICE

AKTUALITY

2

Stavební úřad 
je bez vedoucí, vítězka 

výběrového řízení funkci 
odmítla

Stavební úřad Městského úřadu 
Kroměříž je (v době uzávěrky zpra-
vodaje) bez vedoucí. Městská rada 
sice jmenovala do funkce Ivanu 
Bezroučkovou, vítězka výběrového 
řízení ale nakonec odmítla. „Stá-
vající zaměstnavatel jí totiž nabídl 
mnohem více peněz, než může 
dát město Kroměříž. Nezbývá nám, 
než rozhodnutí paní Bezroučkové 
akceptovat, byť osobně mě to vel-
mi mrzí,“ uvedl místostarosta Vít 
Peštuka. Radní budou rozhodovat, 
zda do funkce vedoucí stavebního 
úřadu jmenují v pořadí druhého 
kandidáta, nebo jestli výběrové ří-
zení bude vypsáno znovu. Bývalý 
vedoucí stavebního úřadu Vladimír 
Zicháček odešel letos v lednu, vede-
ním stavebního úřadu je pověřena 
Hana Kubáčková, vedoucí oddělení 
územního rozhodování a stavební-
ho řádu.                                                        (jv)

Kalendář na rok 2020 
nabízí pohled na Kromě-

říž z ptačí perspektivy 
Kroměřížská radnice připravila - ja-
ko již tradičně - nástěnný kalendář 
na příští rok. Po sérii kalendářů za-
chycujících historickou Kroměříž 
se téma opět vrací do současnosti, 
avšak pohledem, který nemá každý 
možnost spatřit. „Díky novým tech-
nologiím roste zájem o pohledy 
z ptačí perspektivy a tohoto trendu 
jsme se rozhodli využít jako téma 
pro nástěnný kalendář,“ uvedla 
místostarostka Daniela Hebnarová. 
Aktuální letecké snímky si radnice 
nechala pořídit firmou CBS Nakla-
datelství v průběhu letošního roku. 
Třináct nejzajímavějších fotografií 
pak vybrala do kalendáře. Kalendář 
nazvaný „Kroměříž 2020 – Z  ptačí 
perspektivy“ je v  prodeji v Turistic-
kém informačním centru na Velkém 
náměstí za 140 korun.                      (red)
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Policie obvinila starostu Kro-
měříže Jaroslava Němce z údaj-
né trestné činnosti, kterou pod-
le uherskohradišťské policie 
spáchal při zadávání právních 
služeb souvisejících se společ-
ností Vodovody a kanalizace 
Kroměříž (VaK). „Kauza Kromě-
říž vstoupí do právních dějin 
jako další exemplární případ 
nezákonné a nedůvodné krimi-
nalizace komunálního politika,“ 
uvedla advokátka Jana Zwyr-
tek Hamplová, která město ve 
věci od počátku zastupovala a 
která se na oblast samosprávy 
specializuje již více jak 20 let. 

Členové koalice mají jasno
Starostu podpořili členové vedení 
města, postup radnice jako správ-
ný v prohlášení označili kromě-
řížští Piráti. „Za panem starostou 
stojíme. Uzavření akcionářské 
dohody ve VaK považujeme za 
správný krok, který občanům 
přinesl prospěch,“ shodli se mís-
tostarostové Daniela Hebnarová, 
Vít Peštuka, Karel Holík a Vratislav 
Krejčíř.

Dohoda přináší prospěch ob-
cím i lidem
Akcionářská dohoda ve VaK byla 
uzavřena v  roce 2016 mezi Kro-
měříží, městem Morkovice-Slíža-
ny a obcemi Dřínov a Zborovice. 
Dohoda lidem na 30 let zajišťuje 
přijatelnou cenu vody, obnovu 
vodovodů a kanalizace s  pomo-
cí dotací i to, že zisk společnosti 
skončí právě u měst a obcí, a ne 
u privátních subjektů. Město už 
za nynější místostarostky Hebna-
rové, která byla starostkou v  le-
tech 2010 až 2014, zvažovalo, jak 
VaK ochránit. Tehdy byla poprvé 
oslovena advokátní kancelář PRK 
Partners, která jako jediná z oslo-

vených specialistů na toto práv-
ní odvětví na poptávku města 
zareagovala kladně. „Na začátku 
město nemělo představu, jak za-
jistit, aby VaK zůstal v rukou měst 
a obcí. Zadávali jsme proto právní 
služby postupně formou zakázek 
malého rozsahu. Zjednodušeně 
řečeno, nejprve bylo potřeba zjis-
tit, co je možné udělat. Poté jsme 
zadali právní služby za účelem 
vypracování akcionářské dohody. 
Nebylo přitom jisté, zda se to po-
daří a zda bude skutečně přijata. 
Další právní služby bylo nutné ob-
jednat v souvislosti s útoky, které 
se objevily po přijetí akcionářské 
dohody,“ rekapituloval Němec. 
Proti akcionářské dohodě rázně 
vystupovalo hnutí ANO.

Akcionářská práva ztratila cenu
Předseda Poslanecké sněmovny 
Radek Vondráček (ANO) a další 
tehdejší zastupitel za ANO Libor 
Kalousek jako jediní dva zastu-
pitelé Kroměříže akcionářskou 
dohodu nepodpořili. Vondráček 
dokonce na radu města přivedl 
Milana Fritze, bývalého radního 
Holešova za hnutí ANO a před-
sedu představenstva společnosti 
Česká infrastrukturní, která se sna-
žila ve VaK získat majoritu. Když se 
jí to nepodařilo, nabízela odkup 
výkonu svých akcionářských práv 
za desítky milionů korun Kromě-
říži. „Akcionářská práva, která dr-
ží Česká infrastrukturní, po přijetí 
akcionářské dohody ztratila cenu. 
Zkazili jsme někomu výnosný 
byznys,“ mínil Němec. 

Předmět sporu: právní služby
Hnutí ANO v Kroměříži před loň-
skými komunálními volbami 
argumentovalo podobně jako 
nyní policie tím, že prý měla být 
vypsána jedna zakázka na právní 
služby najednou. „Těžko město 
mohlo vypsat jedinou zakázku, 
když nebylo jisté, jak se věc bude 
vyvíjet. Navíc v oblasti speciálních 
právních služeb je soutěž kontra-
produktivní – nejde přece o to mít 
službu levnou, ale kvalitní, a ad-
vokáty, kterým mohu důvěřovat,“ 

vysvětlila Zwyrtek Hamplová.

Trestní oznámení v rámci před-
volebního boje
Podle Zwyrtek Hamplové je po-
divné i to, že policie v usnesení o 
zahájení trestního stíhání cituje 
pouze Tomáše Opatrného, který 
se přitom stal zastupitelem měs-
ta za ANO až po rezignaci Radka 
Vondráčka v  prosinci roku 2017, 

tedy více než rok po uzavření ak-
cionářské dohody. „Pan Opatrný 
u jednání ani u zadávání právních 
služeb jako zastupitel nebyl. Je 
mi proto záhadou, o čem ve věci 
může svědčit. Policie místo fak-
tů používá pouze právní názory 
pana Opatrného, který má navíc 
společnou advokátní kancelář 
s  Radkem Vondráčkem z hnutí 
ANO. Zpětné názory zastupitele 
jedné politické strany do policej-
ního usnesení o zahájení trestní-
ho stíhání prostě nepatří,“ řekla 
Zwyrtek Hamplová. Policie také 
podle ní nepřihlédla k  tomu, že 
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) potvrdil, že rad-
nice při uzavírání smluv nepo-
chybila. Podnět k  ÚOHS i trestní 
oznámení na policii byly podány 
až zhruba po dvou letech, a to 
těsně před loňskými volbami, 
které starosta Němec po odcho-
du z  ANO v  čele kandidátky Ne-
závislých vyhrál. „Načasováním 
se jedná o politicky motivované 
trestní stíhání. Policie v  usnesení 
vůbec nehovoří o tom, jaký motiv 
by měl mít pan starosta k  tomu, 
aby město poškodil. Společenská 
škodlivost v jeho jednání absen-
tuje, naopak uzavření akcionářské 
dohody se ukázalo jako přínosné 
a prospěšné. Navíc zanedlouho 
po uzavření akcionářské dohody 
zákon samosprávám umožnil po-
ptávat některé specifické služby 
včetně právních přímo. Takže i 
kdyby byly výhrady policie smě-
rem k  oslovení jedné advokátní 
kanceláře formálně správné, dnes 
by se jednalo o zcela legální po-
stup,“ uzavřela Zwyrtek Hamplo-
vá.                                                       (jv)

Obvinění starosty vůbec není o trestné činnosti, 
ale o politice, říká advokátka města

Foto: Š. Kučerová
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Svatební obřad na rok 
2020 je možné objed-

návat od listopadu
Lidé si mohou od 1. listopadu ob-
jednávat termíny svateb na příští 
rok. Mohou tak učinit osobně na 
oddělení matriky kroměřížské rad-
nice na Velkém náměstí v prvním 
patře nebo telefonicky na čísle 573 
321 182. „Řada snoubenců při plá-
nování svatby klade na její termín 
velký důraz. Zvažují roční období, 
den v týdnu, i když soboty zůstávají 
nejčastější, speciální datum, které 
pro ně má význam, nebo počítají s 
tím, že se bude dobře pamatovat,“ 
uvedla vedoucí oddělení matriky 
Kateřina Lučanová. 
Konají-li se svatby v předem schvá-
lených termínech v obřadní síni a 
snoubenci mají oba trvalý pobyt 
v Česku, obřad je bezplatný. Za 
poplatek je ve výjimečných přípa-
dech možné svatbu uskutečnit i v 
jiném termínu nebo na jiném mís-
tě, ovšem vždy po dohodě s matri-
kou, kde získají snoubenci všechny 
potřebné a podrobné informace. 
Svatební termíny pro rok 2020 
jsou: 11. a 25. ledna, 8. a 24. úno-
ra, 14., 21. a 28. března, 4., 18. a 
25. dubna, 16. a 30. května, 20. a 
27. června, 11., 18. a 25. červen-
ce, 1., 8. a 15. srpna, 5., 12., 19. a
26. září, 3., 17. a 31. října, 7. a 
21. listopadu a také 5. a 19. pro-
since. Loni bylo v Kroměříži uza-
vřeno 204 manželství, dalších 
29 obřadů se konalo v okolních 
vesnicích, které spadají do správ-
ního obvodu matričního úřadu 
v Kroměříži. Jednadvacet svateb 
bylo z tohoto počtu církevních. 
Letos bylo zatím v Kroměříži od-
dáno 176 párů, dalších 11 svateb 
se uskutečnilo v okolních obcích.                                                      

(jv)    

3

Hanácké náměstí nedaleko cen-
tra Kroměříže oživila další atrak-
ce. Město zde totiž vybudovalo 
workoutové hřiště, které doplni-
lo stávající dětské hřiště 
a hřiště na pétanque.
„Workoutové hřiště roz-
víjí silové dovednosti a 
obratnost. Lidé na něm 
mohou posilovat, pro-
táhnout se či provozovat 
strečing, a tím formovat 
svou postavu a zvyšovat 
fyzickou kondici,“ uvedl 
místostarosta Vratislav 
Krejčíř. Hřiště postavi-
la společnost Evropská 
Training, s. r. o. z Tovačo-

va na Přerovsku. Nové workouto-
vé hřiště stojí na původně volné 
zelené ploše naproti stávajícímu
dětskému hřišti na jižním okraji 

náměstí. Náklady činí téměř půl 
milionu korun.  „Tvoří ho například 
šplhací tyč, sestava tří bradel, vy-
soké hrazdy s měnitelnou výškou, 

vodorovný i svislý žebřík, 
zádový žebřík, kruhy a 
šikmá i rovná posilovací 
lavice. Dopadová plocha 
je z  lité pryže, přístupová 
pak ze zámkové dlažby. 
Přístup navazuje na stá-
vající zpevněnou plochu 
náměstí,“ popsal vedoucí 
radničního odboru služeb 
Lambert Hanzal. Nechy-
bí ani lavičky, odpadko-
vý koš a stojany na kola.   

(jv)      

Na Hanáckém náměstí lidem slouží 
nové workoutové hřiště

Foto: J. Vondrášek

Město podá ústav-
ní stížnost, odmítá 
státním zástupcem 
ustanoveného 
opatrovníka
Kroměříž podá ústavní stížnost 
proti rozhodnutí státního zástup-
ce Radima Daňhela, kterým městu 
ustanovil pro potřeby trestního 
řízení proti starostovi Jaroslavu 
Němcovi opatrovníka. Radní při-
tom již dříve vybrali jako právního 
zástupce města advokátku Janu 
Zwyrtek Hamplovou, která měs-
to Kroměříž v uvedené věci hájí. 
Stížnost radnice proti rozhodnutí 
Daňhela zamítl Ctibor Hubáček z 
Krajského státního zastupitelství 
v Brně – pobočky ve Zlíně. Městu 
tedy nyní nezbývá nic jiného, než 
podat ústavní stížnost. Podání 

stížnosti nepodpořil komunista Mi-
chal Kostka a všech pět zástupců 
hnutí ANO. Zwyrtek Hamplová pa-
trně není v dané kauze žalobcům 
pohodlná. „Odebrat městu právo 
na samosprávu a svěřit ji do rukou 
jednoho z advokátů, aby ten roz-
hodoval za řádně zvolené zastu-
pitele, nemůže v této zemi nikdo, 
tedy ani státní zástupce. Půjdeme 
s daným usnesením k Ústavnímu 
soudu, protože dané rozhodnutí 
nemůže obstát,“ uvedla katego-
ricky Zwyrtek Hamplová.  Okresní 
státní zastupitelství v Kroměříži, 
konkrétně jeho náměstek Daňhel, 
v usnesení o ustanovení opatrov-
níka tvrdí, že v dané věci je dána 
kolize zájmů Němce, který je obvi-
něný a zároveň za město jako sta-
rosta jedná. Daňhel vidí problém 
v tom, že starosta udělil Zwyrtek 
Hamplové plnou moc. Podle něj 

tak advokátka nemůže nestranně 
město hájit. Tuto argumentaci pře-
vzal i Hubáček. Opomenuli přitom, 
že Zwyrtek Hamplovou jako advo-
kátku města vybrala městská rada, 
nikoliv sám starosta, který plnou 
moc poté jako statutární zástupce 
města pouze podepsal. 
„Došlo k protiústavnímu zásahu do 
práva na samosprávu, kdy město 
jako jednotka územní samosprávy 
nadále trvá na tom, aby jako jeho 
zmocněnkyně vystupovala Mgr. 
Jana Zwyrtek Hamplová. Podle 
Ústavy České republiky jsou územ-
ní samosprávné celky územními 
společenstvy občanů, které mají 
právo na samosprávu. To je reali-
zováno prostřednictvím volených 
zástupců, členů zastupitelstva, 
jejichž mandát je nezcizitelný, a 
nelze jim ho právní cestou nijak 
odebrat.          (pokračování na str. 4)

Obyvatelům sídliště na Barbořině 
bude sloužit nové sportoviště v uli-
ci Bedřicha Zelinky. Náklady činí 
zhruba 2,4 milionu korun. „Mám 
radost, že se nám podařilo do-
končit další z  řady sportovišť, kde 
dospělí a především děti mohou 
aktivně trávit volný čas,“ pozname-
nal starosta Jaroslav Němec. Pů-
vodní dětské hřiště a sportoviště 
v ulici Bedřicha Zelinky přestavěla 
společnost sport cité +, s. r. o. z Bí-
lovic na Uherskohradišťsku. Areál 
je vybaven novými herními prvky 
a mobiliářem. Stavbaři opravili 
dopadové plochy, sportoviště má 
povrch z  umělé trávy a celý areál 

je po obvodu oplocený. Víceúče-
lová sportoviště a dětská hřiště 
patří k  prioritám vedení města. 
Radnice již letos dokončila nové 
víceúčelové sportovní hřiště v Ko-
tojedech, stálo zhruba 7,2 milionu 
korun. Loni město posta-
vilo sportovní areál v části 
Postoupky. Náklady činily 
3,6 milionu korun.
V minulém volebním ob-
dobí vybudovalo i nová 
víceúčelová hřiště v  čás-
tech města Bílany za asi 
4,9 milionu korun a Tráv-
ník za necelé čtyři miliony 
korun. Nové sociální zaří-

zení je u sportovního areálu Žlíbek 
v Těšnovicích, přišlo zhruba na 1,6 
milionu korun. Město také postup-
ně obnovuje prvky na dětských 
hřištích a buduje nové herní kout-
ky.                                                                  (jv)

Město dokončilo stavbu nového hřiště 
na Barbořině

Foto: ilustrační

Foto: J. Vondrášek



Zlínský kraj ocenil dvě osobnos-
ti působící v sociálních službách 
v Kroměříži. V anketě Pracovník 
roku letos uspěly Dagmar Klučko-
vá, ředitelka příspěvkové organi-
zace města Sociální služby města 
Kroměříže, a Erika Hanzalová, kte-
rá pracuje pro Sjednocenou orga-
nizaci nevidomých a slabozrakých 
České republiky (SONS ČR). „Obě 
dámy si ocenění zaslouží, odvá-
dějí výbornou práci,“ komentoval 
výsledky ankety místostarosta Vít 
Peštuka. 
Klučková byla oceněna za snahu o 

spolupráci s dalšími organizacemi, 
včetně zahraničních, za svou akti-
vitu, podíl na plánování sociálních 
služeb na Kroměřížsku, organi-

zování odborných konferencí, za 
snahu o zavádění moderních tren-
dů do praxe, například při transfor-
maci sociálních služeb pro osoby 

se zdravotním 
postižením či 
při podpoře 
zaměstnávání 
osob se zdra-
votním posti-
žením. Zaujala 
i snahou o pro-
pojení aktivit 
všech seniorů 
a jejich klubů 

ve městě. Hanzalová u SONS ČR 
působila nejprve jako dobrovol-
nice. V současné době je vedoucí 
služeb odborného sociálního po-
radenství a sociálně aktivizačních 
služeb a působí i jako terénní a 
ambulantní sociální pracovnice. 
Pomáhá klientům s vyřizováním 
sociálních dávek, při získávání 
kompenzačních pomůcek, řeší s 
úřady problém odstraňování bariér 
či zaměstnávání osob se zrakovým 
postižením. Pořádá také odborné 
přednášky o problémech nevido-
mých a slabozrakých osob.        (jv)
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V krajské anketě Pracovník roku sociálních služeb uspěly 
dvě osobnosti z Kroměříže

Atletický tým žáků ZŠ Oskol Kroměříž získal popáté v řadě vítězství 
v  celorepublikovém finále projektu Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů. Úspěch a skvělou reprezentaci ocenili nejen jejich 
spolužáci, pedagogové, trenéři a vedení školy, ale pochvaly se do-
čkali také od starosty Jaroslava Němce a místostarosty Karla Holíka, 
kteří se s nadějnými atlety osobně setkali. Podle vyjádření samot-
ných sportovců se letos ve finálových bojích OVOV sešly velmi kva-
litní a dobře připravené týmy a o vítězství se bojovalo urputně až 
do poslední disciplíny.

Radnice pokračuje 
v modernizaci 
kamerového 
systému
Kroměřížská radnice pokračuje 
v modernizaci městského ka-
merového systému. „Nový ka-
merový bod bude instalován v 
ulici Spáčilova a u plaveckého 
bazénu bude stávající analogo-
vá kamera vyměněna za novou 
digitální. Věřím, že nové kamery 
přispějí k tomu, aby se občané 
v obou lokalitách cítili bezpeč-
něji,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec. Pořízení a instalace 
obou kamer přijde na 900 tisíc 
korun. Jejich zkušební provoz 
by měl být zahájen do konce lis-

topadu. Podle ředitele městské 
policie Libora Kubiše kamera 
ve Spáčilově ulici umožní stráž-
níkům dohlédnout na dění na 
lávce pro pěší přes řeku Mora-
vu i na restauraci Kanada, kam 
městská policie často vyjíždí 
na oznámení občanů. Ještě 
během podzimu bude v části 
Dolní zahrady instalována také 
starší analogová kamera, která 
bude dohlížet na lokalitu Račín, 
kde žijí nepřizpůsobiví občané. 
„Věřím, že tato kamera přispěje 
ke zklidnění situace na Račíně,“ 
doplnil Němec. 
Kroměříž bude mít po instalaci 
kamer ve Spáčilově ulici a na 
Račíně 21 pevných kamerových 
bodů a k tomu dvě mobilní ka-
mery, které lze podle potřeby 
přesouvat.                                   (jv)

Kroměřížská radnice poskytne 
obecně prospěšné společnosti 
Astras dotaci na zajištění nouzo-
vého přenocování pro osoby bez 
přístřeší – nocležny pro muže. 
„Rada schválila dotaci 20 tisíc ko-
run na listopad a prosinec letošní-
ho roku. Do rozpočtu na příští rok 
pak bude zařazena částka 30 tisíc 
na měsíce leden až březen 2020,“ 
uvedl místostarosta Vít Peštuka. 
Nocležna bude fungovat v měsí-
cích listopad až březen, kdy noč-
ní teploty mohou klesat pod bod 
mrazu. „Služba bude poskytovat 
krátkodobé či nouzové přespání 
mužům, kteří nemohou využívat 
azylový dům pro muže, například 
z kapacitních důvodů. Cílem této 
služby je předejít vážné újmě na 
zdraví či životě u osob, které jsou 
bez přístřeší a nemají zajištěno 
žádné ubytování,“ upozornil ve-

doucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Radovan Klabal. 
Nocležna nabídne čtyři lůžka a 
hygienické zázemí, a to v prosto-
rách azylového domu pro muže v 
Purkyňově ulici. Pokud by kapaci-
ta nestačila, další lidé bez domova 
budou moci přečkat mrazivou noc 
v teple ve vstupních prostorách 
budovy. 
Část minulé zimy, letos v únoru a 
v březnu, v Kroměříži tuto službu 
bezdomovcům nabízela obec-
ně prospěšná společnost ADRA. 
Město se s ní dohodlo poté, co 
společnost Astras ukončila provoz 
nocležny. „Jsem rád, že na nad-
cházející zimu jsme se dokázali 
domluvit a že díky společnosti As-
tras budou mít muži bez přístřeší 
důstojné podmínky k tomu, aby 
mrazivé zimní noci přečkali,“ uza-
vřel místostarosta Peštuka.        (jv)

Město přispěje na provoz nocležny 
pro muže bez domova

(dokončení ze str. 3)
Státní zastupitelství však odebra-
lo právo rozhodovat nejen ob-
viněnému starostovi, ale i všem 
ostatním členům zastupitelstva, 
aniž má k tomu jakoukoli zákon-
nou oporu,“ řekla tajemnice měst-
ského úřadu Veronika Škrabalová. 
Město Kroměříž má podle stát-
ních zástupců zastupovat advo-
kátka Silvie Majtánová z Bystřice 
pod Hostýnem. „Je s podivem, že 
se nám paní magistra Majtánová 
ozvala dopisem, který byl datován 

o den dříve, než rozhodlo krajské 
státní zastupitelství o stížnosti 
města. Asi byla předem informo-
vána o tom, jak o naší stížnosti 
bude rozhodnuto. Navíc v dopi-
se požaduje ustanovení osoby, 
která s ní bude spolupracovat na 
vyčíslení škody. Městská rada při-
tom dříve konstatovala, že městu 
v souvislosti s právními službami 
týkající se společnosti Vodovody a 
kanalizace Kroměříž žádná škoda 
nevznikla,“ uzavřel starosta Ně-
mec.                                                       (jv)

Foto: archiv

Foto: Š. Kučerová
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Advent v Kroměříži začne rozsvícením vánočního stromu a skončí
 na radničním nádvoří zlatou nedělí

Předvánoční období je hektické, 
uspěchané, plné starostí s  vybírá-
ním dárků a nákupy. O to více než 
jindy během roku je třeba se za-
stavit, zklidnit se, posedět s přáteli, 
načerpat energii a nasát sváteční 
atmosféru. Obyvatelé i návštěvníci 
Kroměříže budou mít možnost od 
posledního listopadového týdne 
až téměř do štědrého dne užít si 
naplno adventní pohodu. Připra-
vený je adventní jarmark s  rozsví-
cením vánočního stromu, týdenní 
program v i u Domu kultury a letos 
desetidenní Advent na radnici. 
Poslední listopadový čtvrtek - 
28. 11. v 16.30 hodin – se před bu-
dovou radnice na Velkém náměstí 
slavnostně rozsvítí za účasti členů 
vedení města v čele se starostou Ja-
roslavem Němcem vánoční strom. 
Ten vyrostl na soukromém pozemku 
v ulici František Vančury v Kroměříži. 
Vyvrcholí tím dvoudenní program 
27. a 28. 11. s  adventním jarmar-
kem na Velkém náměstí, v němž se 
představí žáci místních uměleckých 

škol, nejrůznější hudební uskupe-
ní, např. Martin Harich s kapelou a 
hvězda dětských zábavných show 
Míša Růžičková. Další adventní 
program se namísto tradičního 
podia na Velkém náměstí odehraje 
v prostorech Domu kultury a v jeho 
nejbližším okolí. Od 5. do 12. pro-
since zde budou návštěvníkům 
k dispozici stánky s občerstvením a 
dárky. Ve slavnostně vyzdobených 
sálech se pak odehrají všechny pro-
gramy z bohaté nadílky pro malé i 
velké. Vystoupí spolek Loudadlo i 
s loutkami Jů a Hele, své předsta-
vení odehraje místní Říše loutek, s 
programem se bude prezentovat i 
ZŠ a MŠ V. Vančury. Děti se mohou 
těšit také na mikulášskou nadílku a 
chybět nebudou ani koncerty a dis-
kotéka. Oba projekty má ve své re-
žii Dům kultury v Kroměříži. Město 
Kroměříž připraví pro všechny, kteří 
si chtějí užít předvánoční čas v ko-
morním prostředí plném chutí a 
vůní, na radničním dvoře již počtvr-
té Advent na radnici. Desetiden-

ní program, který začne v  pátek 
13. 12. a vyvrcholí na zlatou ne-
děli 22. 12., budou tvořit koncerty 
místních kapel i všem známých hu-
debníků, divadelní představení pro 
malé i velké, vystoupení dětských 
folklorních souborů, pěveckých 
sborů a zástupců kroměřížských 
základních i středních škol. Ve stán-
cích, kde se budou měnit prodejci 
i sortiment, mohou zájemci koupit 
drobné dárky, ozdoby a dekorace, 
tradiční i méně obvyklé dobroty 

a chybět nebude široká nabídka 
punčů, svařáků, káv a vánočního 
cukroví. Po loňském výletu do Doby 
ledové se mohou návštěvníci těšit 
na nové neméně zajímavé téma, 
které překvapí, pobaví a vytvo-
ří kulisu i originální fotokoutek a 
pomyslně pozve přítomné opět 
na dalekou cestu, tentokrát za tuč-
ňáky… Nenechte si ujít neopako-
vatelnou atmosféru Adventu na 
radnici plnou kouzelných zážitků.
                                                                (šak)

Kroměřížská radnice sice ještě nemá kompletní 
data o návštěvnosti města, nedávno skončenou 
turistickou sezonu si přesto troufá hodnotit jako 
vydařenou. „Myslím, že se nám letos podařilo roz-
šířit turistickou nabídku Kroměříže o nové služby 
a posunout tak dobré jméno města zase o kousek 
dál,“ mínil starosta Jaroslav Němec.

Kroměříž na sebe upozornila novinkou v  podo-
bě turistické plavby, přičemž loď brázdící hladi-
nu řeky se okamžitě stala atrakcí. Po technické 
stránce projekt znamenal pořídit plovoucí molo, 
zabezpečit pohodlný a bezpečný nástup a výstup 

a zajistit přístup k hladině, a to včetně nezbytných 
administrativních úkonů a povolení. A také najít 
zkušeného provozovatele, kterým se stala společ-
nost Kroměřížská plavební. „I když sezona začala se 
zpožděním, od poloviny července do konce září se 
na palubě výletní lodě Bruno svezlo téměř 700 lidí, 
což je s ohledem na omezenou kapacitu lodě vyni-
kající start,“ poznamenala místostarostka Daniela 
Hebnarová.
Další letošní novinku přivítali především cyklisté. 
Se začátkem prázdnin totiž radnice zprovoznila 
svou první veřejnou nabíječku pro elektrokola. 
„Úspěšně slouží na nově opraveném náměstí Míru. 
Jak ukázala praxe, není využívána jen cyklisty, ale 
i pěšími k  nabíjení mobilních telefonů,“ popsal 
vedoucí radničního odboru kultury a cestovního 
ruchu Pavel Zrna. V portfoliu významných událostí 
radnice přispěla i dvěma novými originálními ak-
cemi. Zábavná soutěžní show Drtivá porážka při-
lákala téměř dva tisíce návštěvníků a 1500 fandů 
tvrdší muziky svou účastí na rockové opeře Vymí-
tač jasně potvrdilo, že i tento žánr má v Kroměříži 

své místo. „A zájem 
přitom neopadl 
ani o dnes již za-
vedené služby pro 
turisty, jako jsou 
kostýmované pro-
hlídky Tajemství 
staré Kroměříže či 
hra Hledání pokla-
du biskupa Bruna,“ 
uzavřel Zrna.   (red)

Letošní novinky pro turisty v Kroměříži 
slavily úspěch

Radnice koupí nový 
platební automat 

do budovy na Husově 
náměstí

Městský úřad pořídí nový platební ter-
minál do budovy B na Husově náměstí. 
„Dosavadní zařízení dosloužilo a jeho 
oprava se jeví jako nerentabilní. Měst-
ská rada se proto rozhodla koupit nový 
platební automat,“ uvedl místostarosta 
Vratislav Krejčíř. Městskou kasu přijde 
nové zařízení a jeho pětiletá technická 
podpora celkem zhruba na 600 tisíc ko-
run. V automatu lidé platí poplatky, kte-
ré vybírají odbory občansko-správních 
agend, životního prostředí a Obecní 
živnostenský úřad. „Nefunkčnost pla-
tebního automatu komplikuje lidem 
život. Musí přejít na vedlejší budovu C, 
zaplatit poplatek na pokladně a vrátit 
se zpět na budovu B. Tímto je tak pře-
těžovaná pokladna v budově C, kde se 
tvoří fronty. Proto se budeme snažit, 
aby nový automat lidem začal slou-
žit, co nejdříve to bude možné,“ dodal 
Krejčíř. Radní rozhodli, že zařízení dodá 
pražská společnost Payment4U. „Výro-
ba trvá zhruba šest týdnů, další čas za-
bere instalace a zkušební provoz. Reálný 
odhad je, že automat by mohl být v pro-
vozu začátkem příštího roku,“ popsal ve-
doucí odboru informačních technologií 
Pavel Kopecký.                                                (jv)

Foto: J. Vondrášek 
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Zahradu domova se zvláštním re-
žimem Strom života v Purkyňově 
ulici krášlí nový strom – olivovník. 
„Město jej darovalo k desetileté-
mu výročí působení tohoto zaříze-
ní v rámci Sociálních služeb města 
Kroměříže,“ uvedl místostarosta 
Vít Peštuka, který strom spolu se 
starostou Jaroslavem Němcem 
symbolicky předal vedoucímu do-
mova Jaroslavu Forýtkovi. 
Strom života pečuje o klienty s 
Alzheimerovou chorobou a jiný-
mi typy demencí. Podle Forýtka 
je kapacita domova čítající 54 
míst plně obsazena. Olivovník je 

považován za symbol moudrosti, 
smíření a právě života, konkrétně 

tento darovaný má zhruba 80 let. 
„Je tedy ve věku blízkém celé řadě 
obyvatel domova. U olivovníku 
mohou trávit čas společně i se 
svými rodinnými příslušníky,“ do-
dal Peštuka. 
Současná koalice na kroměřížské 
radnici se věnuje problematice 
jak městské zeleně, tak i zeleně v 
extravilánu. „Připravujeme celou 
řadu opatření pro zpříjemnění po-
bytu ve městě i v jeho přilehlém 
okolí. Chceme tím reagovat na 
změnu klimatu, podpořit zadržo-
vání vody v krajině a zabránit erozi 
půdy,“ uzavřel Peštuka.                  (jv)

Desetileté výročí Stromu života 
připomíná robustní olivovník

I díky knihovně 
se děti mohou 

zdokonalit v cizím 
jazyce

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člo-
věkem. Stará pravda, na kte-
rou nezapomíná ani Knihovna 
Kroměřížska. Ve svém knižním 
fondu má zařazeny knihy psa-
né v různých jazycích. A neplatí 
to jen pro dospělé čtenáře. Ba 
právě naopak. Na cizojazyčnou 
literaturu se zaměřuje i odděle-
ní pro děti a mládež. V dětském 
oddělení jsou cizojazyčné 
knížky od leporel přes Krtečka, 
Pejska a kočičku až po Harryho 
Pottera či Percyho Jacksona. 
Knihovnice se snaží fond dopl-
ňovat tak, aby si v něm tu svoji 
knihu našly všechny věkové 
kategorie. Čtenáři si můžou 
přečíst knížky v  němčině, ruš-
tině, francouzštině, italštině a 
samozřejmě také ve slovenšti-
ně. Nejvyhledávanějším jazy-
kem ovšem zůstává angličtina. 
Knihy v anglickém jazyce, které 
jsou ve fondu zastoupeny nej-
více, si půjčují nejen děti, ale 
často také jejich rodiče. Velmi 
oblíbené jsou bilingvní knihy. 
Jsou to díla psaná dvojjazyčně, 
kdy např. jedna strana textu 
je v  angličtině a druhá strana 
v  češtině.  Oceňují je i cizinci 
žijící na Kroměřížsku, kteří se 
zde usadili a chtějí se zdoko-
nalit v naší rodné řeči. I když na 
cizojazyčnou literaturu se v od-
dělení pro děti a mládež zatím 
nestojí fronta, zájem o ni se 
v letošním roce přece jen zvedl. 
Proto na tuto situaci knihovna 
zareagovala a v  regálech brzy 
přibyde více než dvacet dalších 
nových titulů. Tak pokud hle-
dáte příjemný způsob, jak se 
zdokonalit v cizí řeči, Knihovna 
Kroměřížska je tu právě pro vás.

Marcela Kořínková, 
Knihovna Kroměřížska

Tradiční evropské 
dny pokračují, 
tentokrát předsta-
vením Finska
Téměř desetiletou tradici mají Ev-
ropské dny, které každého půl roku 
v Kroměříži pořádá Olga Sehnalová 
a které představují zemi aktuálně 
předsedající Radě Evropské unie. 
Cyklus pokračuje představením Fin-
ska a startuje v pondělí 18. listopa-
du. O slavnostní zahájení Finských 
dnů se postará úvodní česko-finská 
beseda v Domě kultury. O životě ve 
Finsku budou hovořit odborníci na 
baltistiku z Masarykovy univerzity 
v Brně Elli Kulmala a Petra Hebe-

dová, zazní ale i finské písně v po-
dání žáků ZUŠ Kroměříž a chybět 
nebude ani ochutnávka tradičních 
finských jídel. V úterý 19. listopadu 
se Finské dny přenesou do Knihov-
ny Kroměřížska, kde je pro školáky 
na dopoledne připraveno povídání 
s překladatelkou knížek pro děti 
Alžbětou Štollovou. V 16 h se pak v 
knihovně uskuteční cestovatelská 
beseda s Michalem Pitínem nazva-
ná Finsko – tři roky na severu. Puto-
vání se Sobíkem, to je název dob-
rodružného filmu pro děti z drsné 
přírody za polárním kruhem, který 
ozdobí Finské dny ve středu 20. 11. 
od 14 h v kině Nadsklepí. Ve čtvrtek 
dorazí do Kroměříže náš přední vo-
jenský historik plk. Eduard Stehlík, 

aby od 16 h v knihovně pohovořil o 
finsko-ruské válce z finské perspek-
tivy. Celé Finské dny zakončí v pátek 
22. 11. v 17 h v Klubu Starý pivovar 
koncert finské folk-rockové hudby v 
podání souboru Fčeličky. 
Po celý týden se také můžete těšit 
na výstavu fotografií finské přírody 
v  Domě kultury, soutěžní výstavu 
fotografií Finsko mýma očima a 
výstavu knih s finskou tematikou v 
Knihovně Kroměřížska či na speciál-
ní nabídku finského menu v Restau-
raci a kavárně Scéna.                       (pz)

Hledá se poklad 
aneb Co se děje v muzeu

Muzeum Kroměřížska prochází od roku 2017 
rozsáhlou rekonstrukcí výstavních prostor. Jejím 
výsledkem je nově otevřená expozice Strážci 
času přibližující vývoj a fungování různých dru-
hů hodin. Další překvapení přinesou dvě připra-
vované expozice, a to „Kroměříž v soukolí dějin 
1848 -1948“, která seznámí návštěvníky s historií 
města, a „Poklady staré půdy“. K vytvoření tajem-
né atmosféry v autentických prostorách můžete 

přispět právě vy objevem zapomenutých nebo 
neobvyklých předmětů na půdách a ve skle-
pech, které by mohly obohatit připravovanou 
expozici. Věnujte je do sbírek muzea nebo dlou-
hodobě zapůjčte. Hodily by se například modely 
vláčků, lodí a letadel, staré hračky, dětské knihy, 
cestopisy, glóbusy, stará křesla, stojací lampy, 
hudební nástroje, plechové cedule… Muzeum 
hledá věci starší než ze 70. let minulého století. 
Po telefonické (733 622 603, 734 396 185) nebo 
emailové (vaclavikova@muzeum-km.cz, bartiko-
va@muzeum-km.cz) domluvě můžete věci při-
nést přímo do Muzea Kroměřížska.                  (red)

Dobrý člověk, 
výborný ředitel

V minulých dnech jsme se rozloučili 
s panem Ing. Jaromírem Mikšíkem, 
dlouholetým ředitelem Středního 
odborného učiliště strojírenského 
v Kroměříži. Po roce 1989 měl mož-
nost uskutečnit své nejsmělejší vize. 
Jeho škola se změnila na Centrum 
odborné přípravy technické a stala 

se celorepublikovým školícím pra-
covištěm pro zavádění výukových 
standardů z  vyspělých evropských 
zemí a příkladem vzdělávání pro 
celou republiku. Založil tradici ce-
lostátních seminářů s  tématem 
celoživotního učení. Dokázal to, 
co nikdo jiný před ním. Vedl řadu 
výukových programů od jedno-
rázových školení až po rozsáhlé 
projekty pro úspěšné firmy. Škole 
zasvětil 35 let svého aktivního živo-

ta. Z toho 15 let jako ředitel. PAN ŘE-
DITEL. Byl jedním ze zakládajících 
členů Klubu UNESCO v  Kroměříži, 
iniciátorem založení Spolku přátel 
výtvarného umění Kroměřížska, 
podílel se na realizaci řady výstav 
doma i v zahraničí. Za jeho příklad-
nou práci mu Zastupitelstvo města 
Kroměříže udělilo Bronzový kro-
měřížský tolar. Dobrý člověk bude 
v našich srdcích stále žít.

  Za přátele Bronislav Fuksa

Foto: J. Vondrášek
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KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 11/2019, V. ročník. Vyšlo dne 31. 10. 2019. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, 
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po 
uzávěrce Kulturního servisu.

28. 11. | Rozsvícení vánočního stromu

18. 11. | Rudy Linka

11. 11. | Svatomartinské hodování

Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

do ne 3. 11. 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Nahlédnout do úžasného světa miniaturních, avšak 
o to zajímavějších tvorů umožňuje nová výstava 
Společenský život hmyzu. Prostřednictvím textů, 
fotografií, exponátů, modelů termitiště a mra-
veniště ve skutečné velikosti, přibližuje základní 
témata týkající se sociálního života hmyzu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

po 4. 11. - so 30. 11.
LISTOPAD 1989 V KROMĚŘÍŽI - 
30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Výstava připomínající listopadové události roku 
1989 a jejich průběh v Kroměříži. Vernisáž se usku-
teční v pondělí 4. 11. 2019 v 15.30 hodin.
Foyer kroměřížské radnice

po 4. 11. - so 30. 11. 
FINSKO MÝMA OČIMA
Soutěžní výstava fotografií. Výstava fotografií u 
příležitosti Finských dnů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 5. 11. - so 30. 11. 
Z TVORBY TAŤÁNY HAVLÍČKOVÉ 
A JEJÍCH ŽÁKŮ
Výstava obrazů malířky, kreslířky a sochařky a je-
jích žáků.  
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 12. 11. – ne 5. 1. 
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Vánoční výstava v  kulisách klasických evropských 
vánočních příběhů a pohádek.
Muzeum Kroměřížska

www.muzeum-km.cz

čt 14. 11. - so 14. 12. 
POD MODRÝM NEBEM 
Výstava výtvarných prací účastníků 7. meziná-
rodního sympózia neprofesionálních výtvarníků 
„Pohlady do umenia“ v Selcích u Bánské Bystrice v 
srpnu 2019 a 15. výtvarného setkání Sluňákov 2019. 
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 14. listopadu 
od 16.00 hodin.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 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

čt 21. 11. - po 30. 12.
KOUZELNÝ DOTEK ADVENTU
Výstava netradičních adventních kalendářů, knih 
apod.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do út 31. 12.
AKT A PORTRÉT ČERNOBÍLE
Výstava fotografií Miroslava Pláňavy.
Foyer Domu kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do út 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 2. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
UHERSKÝ BROD
Krajská liga mužů v hokeji. Utkání s Brodem nepo-
třebují reklamu. Spartak nás v posledních 5 letech na 
našem ledě 4x porazil. Nám se zase několikrát dařilo 
u soupeře. Jsou to typická derby, padá dost branek, 
nezbytná je koncentrace do poslední minuty!

st 13. 11. I 18.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
Krajská liga mužů v hokeji. Hradiště je nevyzpyta-
telné. V Hradišti bývalo i deklasováno, ale když nám 
v únoru 2018 (před play-off) „teklo do bot“, byli 
jsme poraženi na svém zimáku. Hradiště má vý-
kyvy, ale umí překvapit. V letošním 1. kole vyhrálo 
na ledě mistra v Hodoníně 1:4.

so 23. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HHK VELKÉ MEZ.
Krajská liga mužů v  hokeji. Horáci mají TOP tým 
už řadu sezon. Porazit favorita chce 100 % výkonu 
mužstva a je svátkem pro fanoušky. Na Vysočině 
jsme naposledy uspěli r. 2014, doma vyhráli ještě 
17. 11. 2016. Od zavedení play-off (2016) byli Horáci 
1x vítězem, 2x finalistou.

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

Plavání státní svátek
Neděle 17. listopadu 12.00 – 18.00

KINO NADSKLEPÍ

pá 1. 11.
17.30 I STÁHNI A ZEMŘEŠ, premiéra
20.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

so 2. 11.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

ne 3. 11.
20.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

po 4. 11.
19.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

st 6. 11.
15.00 I TERORISTKA, Kino odpo + kino dopo 2019
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I DOBRÁ SMRT + PŘEDFILM SPOLU SAMI, 
artkino

čt 7. 11.
19.00 I BITVA U MIDWAY, premiéra

pá 8. 11.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra

so 9. 11.
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra
20.00 I BITVA U MIDWAY, premiéra

ne 10. 11.
15.00 I ADDAMSOVA RODINA, bijásek, premiéra
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra

po 11. 11.
19.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

st 13. 11.
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra
20.00 I ABSTINENT, artkino

čt 14. 11.
19.00 I DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA, 
premiéra

pá 15. 11.
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra
20.00 I LE MANS´66, premiéra

so 16. 11.
17.30 I JOKER tit., přidáváme
20.00 I DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA, 
premiéra

ne 17. 11.
14.30 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D 
dab., bijásek, přidáváme
17.30 I AMNESTIE, premiéra

po 18. 11.
19.00 I LE MANS´66, premiéra

st 20. 11.
17.00 I AMNESTIE, premiéra
20.00 I DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA, 
premiéra

čt 21. 11.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I VLASTNÍCI, premiéra

pá 22. 11.
17.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
20.00 I VLASTNÍCI, premiéra

so 23. 11.
17.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D dab., bijásek, 
premiéra
20.00 I VLASTNÍCI, premiéra

ne 24. 11.
15.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 

premiéra
17.30 I VLASTNÍCI, premiéra

po 25. 11.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I LE MANS´66, premiéra

st 27. 11.
10.00 I BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ, Kino odpo
+ kino dopo 2019
18.00 I PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA + BESEDA 
S TVŮRCI, artkino

čt 28. 11.
19.00 I NA NOŽE, premiéra

pá 29. 11.
17.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
20.00 I VÝJIMEČNÍ, premiéra

so 30. 11.
16.15 I SNOW FILM FEST 2019, filmový festival
20.00 I VLASTNÍCI, premiéra

BIJÁSEK
ADDAMSOVA RODINA
USA 2019, 90 min, přístupné bez omezení, dabing 
Připravte si prsty na lusknutí. Na plátna kin se vrací 
ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny sou-
těže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a 
výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí 
i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože 
Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že 
dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/UK 2019, 118 min, přístupné bez omezení, 2D, 
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.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
USA 2019, přístupné bez omezení, dabing 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď 
ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové 
království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a 
Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a 
pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se 
Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku 
Ledové království II musí doufat, že je mocná dosta-
tečně.

PREMIÉRA
STÁHNI A ZEMŘEŠ
USA 2019, 100 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o 
které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do 
smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již každému 
začal děsivý odpočet?

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA 2019, 133 min, nevhodné pro děti do 12 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. 

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.

BITVA U MIDWAY
USA/CHN 2019, 138 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda 
Emmericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí 
příběh příslušníků amerického námořnictva a le-
tectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na 
pacifickém bojišti druhé světové války.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

CZE 2019, 105 min, přístupné bez omezení, česky
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná maji-
telka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí 
na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným 
osmiletým synem Mikulášem strávit advent na ho-
rách, aby se tak vyhla svému citovému problému. 
Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysoko-
horské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o 
žádné seznamování opravdu nestojí. 

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
USA 2019, 152 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nyní dospělý Dan Torrance (Ewan McGregor) se 
usilovně snaží vyrovnat s hrůzným zážitkem z 
hotelu Overlook před 40 lety a najít klid v duši. 
Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, 
odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádný-
mi mimosmyslovými schopnostmi označovanými 
jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má 
stejné tajuplné nadání jako ona, a obrátí se na něj se 
zoufalou prosbou o pomoc. 

LE MANS 6́6 
USA 2019, 153 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér 
aut Carroll Shelby (Matt Damon) a britský jezdec 
Ken Miles (Christian Bale) postaví pro automobilku 
Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním 
mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 
hodin Le Mans ve Francii roku 1966.

AMNESTIE
CZE/SVK 2019, 128 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině lidí 
svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu 
jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých promi-
nentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a vězňů 
se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socia-
lismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce zrychlí 
a který vyvrcholí během krvavých událostí největší 
vězeňské vzpoury v historii Československa.

VLASTNÍCI
CZE 2019, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. 

Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, 
patří jim byty v jednom postarším činžovním domě 
a právě mají společnou schůzi, na které se musí 
dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. 
Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve 
prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři 
nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé 
ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni 
se ale nakonec musí společně domluvit na správě 
domu, ve kterém mají své byty.

NA NOŽE
USA 2019, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Satirická krimi komedie “Na nože” zábavným způ-
sobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování 
záhadného úmrtí autora tajemných detektivních 
příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. 
Svérázný detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) poj-
me řešení případu po svém a vyšetřování každého 
člena této excentrické rodiny se ukáže býti složi-
tější, než se zpočátku zdálo.

VÝJIMEČNÍ
FRA 2019, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Přes 20 let žijí Bruno (Vincent Cassel) a Malik (Reda 
Kateb) ve světě, který zná jen málo z nás – ve světě 
autistických dětí a mladistvých. Ve svých organiza-

ABSTINENT
CZE 2019, 78 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem 
protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které 
si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními 
opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými 
se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k 
tomu málo.

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
+ BESEDA S TVŮRCI
CZE 2018, 88 min, nepřístupné pro děti do 15 let, česky
Pláč svatého Šebestiána je historickým dramatem s bala-
dickými rysy. Jde o fiktivní příběh, který je však rámován 
skutečnými historickými událostmi. Odehrává se na 
území Svaté říše římské v době velké morové rány, tedy 
přibližně roku 1348. Východiskem filmu jsou projevy 
násilí vůči židovskému obyvatelstvu středoevropských 
a západoevropských zemí, k němuž v době šíření moru 
docházelo. Po projekci proběhne beseda s tvůrci. 

FILMOVÝ FESTIVAL
SNOW FILM FEST 2019
Zažijte dobrodružství na plátně kina! Snow Film 
Fest přináší do kina Nadsklepí ty nejlepší zimní 
cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z 
domácí produkce. Vstup pro děti do 12 let zdarma. 

cích učí mladé lidi ze sociálně slabého prostředí, 
jak se starat o komplikované případy, které všude 
jinde odmítli. Jejich neotřelý přístup však vzbudí 
pozornost státní inspekce a hrozí, že bude program 
zrušen. Brunovi, Malikovi a všem, kteří jsou pro 
životy tolika lidí nepostradatelní, nezbývá než 
přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl.

PŘIDÁVÁME
JOKER
USA 2019, 122 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
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.

ARTKINO
DOBRÁ SMRT + PŘEDFILM SPOLU SAMI
AUT/FRA/CZE 2019, 93 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Musela se dívat, jak její matka umírá na tehdy nedi-
agnostikovatelnou svalovou dystrofii. I tělo dvaase-
dmdesátileté Janette ochabuje, nemoc rychle po-
stupuje. Rozhodla se, že na rozdíl od matky ze světa 
odejde důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální 
možnost „dobré smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si 
musí dojet do Švýcarska. 

Celý festival bude probíhat v hlavním sále kina 
Nadsklepí v časovém rozmezí 16:15 - 19:30. Více 
informací naleznete na https://www.dk-kromeriz.
cz/snow-film-fest.

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 každou 
první středu v měsíci a dopolední promítání vždy 
od 10.00 každou poslední středu v měsíci za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč.

TERORISTKA
CZE 2019, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie 
(Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou 
řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když 
jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin 
Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhel-
mová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co 
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku 
rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako 
je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky.

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
DEU 2018, 111 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Komediální příběh o tom nedůležitém v současném 
materiálním světě. Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 
100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý 
den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této 
výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze 
žít, je přátelství.



 

PŘEHLED AKCÍ

so 2. 11. 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 tvůrce biotroniky 
a přinašeče, pana Josefa Zezulky. Na závěr přednášek 
proběhne biotronický duchovní obřad. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 2. 11. I 15.00 
RADOVANOVY RADOVÁNKY 
Pohádkové představení brněnského Divadla Věž. 
Divadelní přepis známé pohádkové knížky Zdeňka 
Svěráka nás zavede do malého zahradnictví, ve kte-
rém vyrůstá neobyčejně veselý chlapec Radovan. 
Ten už jako dospělý zahradník vzpomíná na nej-
různější dobrodružství a potřeštěné kousky, které 
vyváděl se svou nejlepší kamarádkou Kateřinkou. 
Kouzelný příběh je orámován mnoha krásnými 
písničkami autorského dua Uhlíř a Svěrák a sám 
autor také namluvil roli dospělého Radovana jako 
vypravěče.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 4. 11. I 16.00
BESEDA: DEPRESE U DĚTÍ 
A DOSPĚLÝCH
Beseda s psycholožkou vhodná pro širokou ve-
řejnost. Povídání na téma: co je a co není deprese, z 
čeho může pramenit aneb druhy deprese, možnosti 
léčby, specifika deprese dětského věku. Provázet 
besedou bude psycholožka Mgr. Pavlína Krejčí. Zá-
jem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 4. 11. I 16.00
DUŠIČKOVÝ KONCERT

Vzpomínka na 6. výročí umrtí prof. Jana Štěpánka. 
Pořádá VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.
Hřbitov Kroměříž
www.ped-km.cz

út 5. 11. I 18.00 
DIALOG DVOU SVĚTŮ – 
JAN POTMĚŠIL A VÁCLAV NÁVRAT
V pořadu „Dialog dvou světů“ k památce výročí Sa-
metové revoluce se konfrontují dva umělecké světy: 
divadelní zastupuje herec Jan Potměšil a ten hudební 
uvádí svou hrou houslista a skladatel Václav Návrat. 
Oba umělci mají mnoho co vyprávět ze svých vzpo-
mínek a zážitků. Jan Potměšil velmi krásně hovoří o 
svých setkáních s Václavem Havlem. V průběhu bese-
dy přečte některé málo známé dobové dokumenty, 
články či básně inspirované revolučními událostmi. 
Vynikající houslista a zároveň hudební skladatel 
Václav Návrat zkomponoval od té doby celou řadu 
skladeb pro sólové housle s humanistickými odkazy 
na duchovní svobodu. Uvede zde průvodním slovem 
a zahraje například skladby: Nigredo (Temno), Rajská 
zahrada,  Poutník čistoty a jako vrchol zazní závažné 
hudební dílo Jan Palach.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 5. 11. I 19.00 
VEČER PRO VIOLONCELLO 
A KLAVÍR
Michael Ericsson je jednou z nejvýraznějších 
osobností violoncellové generace 20. století. Na 
klavír jej doprovodí mladý český klavírista Daniel 
Jun. Interpreti tohoto večera představí pestrý 
program skladeb pro violoncello a klavír od J. S. Ba-
cha, F. Mendelssohna, M. Brucha, F. Liszta a dalších.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 6. 11. I 16.30 
CH. GOUNOD:
FAUST A MARKÉTKA
Hudební akademie. Ukázky z francouzské opery 
o pěti dějstvích.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 6. 11. I 17.00
INDIE II. ČÁST
Foto p. Pospíšil. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 7. 11. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: KVAK A ŽBLUŇK 
SE BOJÍ RÁDI
Zastavení nad knihou Arnolda Lobela. Určeno pro 
děti 3-6 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 7. 11. I 17.00
STŘEDOVĚKÉ KLÁŠTERNÍ
ZAHRADY A JEJICH ROSTLINY
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech 
představí nejen historii středověkých klášterních 
zahrad, ale zejména léčivé rostliny, které k nám 
doputovaly pravděpodobně již ve středověku 
prostřednictvím klášterních zahrad. Léčivé rostliny 
představí Jarmila Skružná z Botanické zahrady hl. 
města Prahy.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 7. 11. I 19.00
VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO 
Koncert písničkářské legendy ze západních Čech. 
Muzikant, který působil v několika kapelách (Plí-
žák, Roháči).  Na koncertu zazní již zlidovělé písně 
Toulavej, Česačů bavlny bál či Jen tak dál ale i další: 
Náklaďák do L.A., Zelená košile, Hlava nad vodou, 
Sobotní blues, Hádej, kdo tě má rád, které podle 
autora „rozjasní tvář a pohladí duši“.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 9. 11. I 10.00 - 20.00
MŇAM! GASTROFESTIVAL
- SVATOMARTINSKÝ SPECIÁL 
Celým dnem provází herečka Markéta Hrubešová. 
Pozvání přijalo více než deset regionálních vinař-
ství. Těšit se můžete na husí a kachní speciality či 
domácí zabijačkové lahůdky.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

po 11. 11. I 10.00  
SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ 2019
Celodenní program začne v 11 hodin 11 minut 
otevřením první lahve „mladého“ svatomartinské-
ho vína starostou Kroměříže Jaroslavem Němcem. 
Letos je nachystaná novinka - v průběhu dne bude 
nalévat i sám svatý Martin!  Na Svatomartinském 
jarmarku od deseti hodin budou přichystány zabi-
jačkové pochutiny, husí speciality a sladké i slané 
občerstvení včetně bezlepkového. Pro děti atrakce 
včetně kolotoče. K tanci i poslechu zahrají cimbá-
lová muzika Jaroslava Marečka a Dubina.
18.00 – Zahájení svatomartinského průvodu 
z  Hanáckého na Velké náměstí. Lampiony, které 
mohou sv. Martinovi posvítit na cestu si vezměte 
s sebou.
18.20 – 19.00 Velké náměstí - pokračování 
programu pro rodiny s dětmi.
Hanácké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

po 11. 11. - st 13. 11. a pá 15. 11. 
I 9.00 - 14.00  
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 
Prezentace technických výsledků práce studentů 
Střední školy. Centrum odborné přípravy technické 
Kroměříž.
Co bude k vidění:
- programovatelní roboti
- 3D tiskárny – tisk
- drony a jejich praktické využití
- elektronika a optoelektronika v praxi
- modely alternativních zdrojů energie
- ukázky soutěžních výrobků žáků SŠ-COPT KM 
v SOČ a ENERSOL
- možná přijde i BARIBAL
- každý návštěvník si může nechat zdarma
diagnostikovat (AUDIOLOGIE) frekvenční charak-
teristiku vlastních sluchových orgánů a získat vý-
stupní ATEST.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 11. 11. I 16.00 
BESEDA: PŘEMÝŠLÍTE 

O PĚSTOUNSKÉ PÉČI?  CHCETE
ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE?
Beseda o pěstounské péči se sociálními pracovnicemi 
pro náhradní rodinou péči, odd. sociálně právní ochra-
ny dětí MěÚ Kroměříž. Povídání o  formách pěstoun-
ské péče,  jak se stát pěstounem, co vše pěstounská 
péče obnáší, o kontaktu s biologickou rodinou, o do-
provázení pěstounů a bude přítomna i pěstounka, kdy 
se lze ptát přímo na reálné zkušenosti. Zájem o účast 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 11. 11. I 18.00
MLÝNY 
Komediální drama Divadla Sklep. Hra souboru, 
který je zakládajícím členem Pražské 5, vznikla na 
motivy „raného opusu“ Václava Havla a Karla Bryn-
dy Život před sebou. Děj se odehrává za socialismu 
kdesi ve vojenském útvaru. Jednoduchá zápletka, 
točící se okolo zastřelení civilisty při strážní službě, 
poskytla východisko pro jedovatou satirickou ko-
medii, věrně zachycující podobu lidové armády jako 
zcela absurdního stroje na ničení lidských charakte-
rů. Bezesporu nejúspěšnější hra divadla Sklep je na 
repertoáru přes třicet let a je tak suverénně nejdéle 
uváděnou hrou, která navíc i přes pokročilý věk ně-
kterých protagonistů, nemění základní obsazení, 
kde i dnes figurují Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David 
Vávra, Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Ondřej 
Trojan, František Váša, Milan Šteindler a další.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 12. 11. – st 13. 11.
VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Veletrh práce a vzdělávání má žákům 8. a 9. tříd ZŠ 
a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy 
a v  orientaci mezi středními školami, a to v  sou-
vislosti s  aktuálními potřebami trhu práce a jeho 
klíčovými profesemi. Prezentovat se budou střední 
školy Zlínského kraje a firmy, které se středními 
školami spolupracují a poskytují absolventům 
pracovní uplatnění. Veletrhu se zúčastní kariéroví a 
výchovní poradci, veřejnost.
Dům kultury v Kroměříži

www.dk-kromeriz.cz

út 12. 11. – út 31. 12. 
VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Dílna s dekorováním vánočních koulí tradiční zdo-
bící technikou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 12. 11. I 15.00 
PODĚKOVÁNÍ ZA 30 LET SVOBODY
Setkání u lavičky Václava Havla na Velkém náměs-
tí. Pořádá Klub UNESCO Kroměříž a Gymnázium 
Kroměříž.
Velké náměstí, Kroměříž
www.unesco-kromeriz.cz

út 12. 11. I 16.00 
GENETICKY MODIFIKOVANÉ 
PLODINY: MOŽNOST NEBO 
NUTNOST?
Moderní metody genového inženýrství jsou jem-
ným, precizním a cíleným nástrojem určeným k 
úpravě nebo opravě genetické informace. Tyto 
metody prochází obrovskou revolucí a míra inovací 
v molekulární biologii je srovnatelná s pokrokem v 
informačních technologiích. V současné době do-
chází k zásadním změnám v nahlížení na možnosti 
využívání a aplikace cílené modifikace genů a 
genomů a je jen otázkou času, než budou tyto tech-
nologie hrát klíčovou úlohu v moderním zeměděl-
ství. Přednáší RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 13. 11. I 8.00
KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA
Již XXVI. ročník tradiční konference pro odborníky i 
obdivovatele židovské tematiky.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

st 13. 11. I 16.00 
PROHLÍDKA KRYTU POD
KNIHOVNOU
Prohlídka krytu s průvodcem.

Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 15. 11. I 16.30
SWING V AMADEU
Přijďte si připomenout první republiku a   hity 30. 
a 40. let z naší i světové pokladnice   swingové a 
taneční hudby v podání J+J Bandu.
Cukrárna Amadeus

so 16. 11. I 9.00 – 12.00 a 13.00 
– 16.00 
ADVENT ZA DVEŘMI ANEB VÝRO-
BA ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ
Tvořivá dílna pro malé i velké.  Výroba originálních 
adventních kalendářů z různých materiálů. Pro kaž-
dého dětského návštěvníka bude připravené malé 
překvapení.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ne 17. 11. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše potřebné pro vaše domácí zvířata. 
K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 17. 11. I 15.00 
DOBRODRUŽSTVÍ NA OSTROVĚ 
ČIČIDŽUMA
Pohádka pro děti. Malý Martin se prostřednic-
tvím knížky dostane na ostrov Čičidžuma. Spolu s 
opičkou Marly hledají poklad. Spolu s nimi má ale 
zájem o poklad i pirát Zlovous se svým rádcem 
papouškem. Po různých dobrodružstvích je poklad 
nalezen, i když jeho obsah je překvapením pro 
všechny. Představení je určeno dětem od 3 let. Dět-
ské divadelní předplatné 2019/2020 Divadelního 
spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 17.11. I 16.00 
SVĚTLO PRO KRYLA 
Tradiční pietní vzpomínková akce spojená s 30. 
výročím sametové revoluce a nabytím svobody, 
při které se zapalují svíčky u Expozice Karla Kryla, 
do které je celý den od 9.00 do 17.00 vstup zdar-
ma, proběhne v neděli 17. listopadu. S pásmem 
Krylových písní a básní vystoupí od 16 hodin kyta-
rista Tomáš Olšina. Svíčky s sebou.
Expozice Karla Kryla
www.dk-kromeriz.cz

ne 17. 11. I 17.00
ČAJE O PÁTÉ
Taneční podvečer se skupinou PKM pro všechny 
milovníky klubové zábavy.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

po 18. 11. – PÁ 22. 11. 
FINSKÉ DNY
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie.
Program:
PO 18. 11. / 16.00 / Dům kultury v Kroměříži
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Tradiční úvodní beseda se zajímavými hosty. Jak 
se žije ve Finsku přiblíží přednášející oboru bal-
tistika Masarykovy univerzity v Brně Elli Kulmala, 
MA a Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. Finské písně v 
podání žáků kroměřížské ZUŠ. Finské speciality - 
ochutnávka Restaurace a kavárny Scéna.
ÚT 19. 11. / 10.00 / Knihovna Kroměřížska
FINSKÉ DNY DĚTEM
Povídání s překladatelkou knížek pro děti Alžbětou 
Štollovou, MA nejen o knihách, ale i o Finsku. (akce 
pro školy)
ÚT 19. 11. / 16.00 / Knihovna Kroměřížska
FINSKO – TŘI ROKY NA SEVERU
Tradiční cestovatelská beseda s Mgr. Michalem 
Pitínem o přírodě a lidech Země tisíců jezer.
ST 20. 11. / 14.00 / Kino Nadsklepí
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Dobrodružný film pro děti z drsné přírody za 
polárním kruhem. (akce pro školní družiny)
ST 20. 11. / 16.00 / Knihovna Kroměřížska
FINSKO – RUSKÁ VÁLKA
Beseda s vojenským historikem plk. Eduardem 

Stehlíkem, MBA o finsko-ruské válce z finské per-
spektivy.
PÁ 22. 11. / 17.00 / Klub Starý pivovar
ÚLET NA SEVER
Koncert finské folk-rockové hudby v podání sou-
boru Fčeličky. Představí písně ze svého alba Úlet 
na sever.
Po celý týden můžete navštívit 
Výstava fotografií finské přírody - Dům kultury
Finsko je známé krásnou přírodou, svými přírodní-
mi parky a téměř 200.000 jezery. Výstava fotografií 
vám předvede Finsko ve své kráse.
Finsko mýma očima - Knihovna Kroměřížska
Soutěžní výstava fotografií z Finska navštíveného 
našimi spoluobčany. Při příležitosti Finských dnů 
pořádá Informační centrum Europe Direct Kroměříž.
Finsko nejen v literatuře - Knihovna Kroměřížska
Výstava knih se vztahem k Finsku z fondu Knihovny 
Kroměřížska.
Finské dny na Scéně - Restaurace a kavárna Scéna
Speciální nabídka poledního menu zaměřená na 
finská národní jídla.

po 18. 11. I 18.00
ONE MAN SHOW - RUDY LINKA – 
OSLAVA TŘICETI LET SVOBODY
V rámci letošních oslav Třiceti let sametové revolu-
ce dorazí do Kroměříže světově uznávaný a respek-
tovaný jazzový kytarista, skladatel a producent 
Rudy Linka. Předvede svůj originální projekt  kom-
binující mluvené slovo a hudbu, který nazval One 
Man Show, jehož základním leitmotivem je právě 
znovunabytá svoboda.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

út 19. 11. I 9.00
BESEDA: TOXICKÁ DOMÁCNOST
Beseda s lékařkou. Proč užívat netoxické produkty 
a jaký je jejich vliv na zdraví člověka i planety, dále 
jak se zorientovat ve složení prodávané kosmetiky 
a drogerie, jaké jsou netoxické produkty v péči o 
děti. Také se bude probírat netoxická péče jako 
podpůrná léčba ekzému a jiných zdravotních obtíží. 
Provázet besedou bude MUDr. Radka Červenková. 
Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 

dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 19. 11. I 19.00 
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Na koncertě zazní v první půli známá díla roman-
tické a jazzové literatury v podání vynikajících sólis-
tů a pedagogů kroměřížské konzervatoře. Ve druhé 
půli vystoupí Komorní orchestr studentů této školy 
a pod vedením Pavla Nikla uslyšíte v jejich podání 
mj. Dvě Concerta grossa od Petera Breinera, která 
strhnou posluchače svou energií a známými motivy 
písní skupiny Beatles.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 20. 11. I 12.00  
SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ
Seznámení se způsoby zdravení po celém světě. Do-
plněno o soutěžní kvíz. Zábavné odpoledne pro děti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 20. 11. I 17.00
INDIE III. ČÁST
Foto p. Pospíšil. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 21. 11. I 9.00 – 11.30 
ADVENT V LÉČEBNĚ
Program a prodej výrobků činnostních terapií. 
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

čt 21. 11. I 16.30 
REFORMNÍ MYŠLENKY JANA 
MILÍČE
Přednáška Mojmíra Adámka.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 21. 11. I 19.00
ROZMARNÝ DUCH
Divadelní představení. Měli jste někdy doma ducha? 
Tak buďte rádi, že nebyl rozmarný. Takový rozmarný 
duch vám může vyrobit mnohem více vrásek na čele 
než divoký „poltergeist“. V rámci Divadelního před-

platného 2019/2020 Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 23. 11. I 15.00 
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHALOVI 
MAZLÍČCI 
Zábavná dětská show. Michal si občas myslí, že už je 
moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, 
největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého 
kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. 
Komik a bavič Michal Nesvadba v Mazlíčcích před-
stavuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednic-
tvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Bě-
hem představení se s Michalem přenesou na klidné 
a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají 
představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nej-
roztomilejších exotických zvířecích přátel.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 24. 11. I 18.00
JANEK LEDECKÝ S KAPELOU - 
VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
(1. ADVENTNÍ KONCERT)
Sérii adventních koncertů zahájí se svou kapelou 
populární zpěvák i skladatel Janek Ledecký. V rámci 
turné, které zpěvák pojede už po třiadvacáté pře-
hraje veškeré skladby ze své „vánoční“ desky Sliby 
se maj plnit o Vánocích, i své největší hity. K svá-
teční atmosféře přispěje i doprovodný M. Nostitz 
Quartet, Jankovi hudební kolegové - baskytarista 
Dave Mendéz, kroměřížský bubeník Hans Sedlář a 
klávesista Pavel Mucha, i doposud největší světelný 
park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 25. 11. – st 27. 11. I 9.00 - 
18.00 
ADVENTNÍ JARMARK SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Prodej výrobků vyrobených v zařízeních SSKM 
s vánoční tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 25. 11. I 16.00
PŘEDNÁŠKA: ZÁVISLOST NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A CHYTRÝCH 
TELEFONECH
Přednáška s psycholožkou vhodná pro každého 
rodiče. Povídání zejména o tom, kdy a jak seznámit 
předškolní děti s informačními technologiemi, jaké 
jsou zásady použití IT dětmi, jaký je přínos nebo 
omezení v rozvoji inteligence dětí, jaké je bezpečné 
použití IT školními dětmi. Provázet přednáškou bude 
psycholožka Paed Dr. Mgr. Hana Pašteková Ruper-
tová. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 26. 11. I 16.30 
PŘEDNÁŠKA: JAK VEN
Z FINANČNÍCH PROBLÉMŮ
FORMOU ODDLUŽENÍ?
Přednáška s  advokátkou na témata: komu je od-
dlužení určeno, jaké jsou podmínky pro povolení 
a schválení oddlužení, jak podat návrh na povolení 
oddlužení, jak oddlužení probíhá, co pro dlužníka 
oddlužení znamená v praktickém životě, jak projít 
oddlužením úspěšně, tedy jak dosáhnout osvobo-
zení od placení neuhrazených pohledávek. Provázet 
přednáškou bude Mgr. Alena Vavříková. Zájem o 
účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz

st 27. 11. I 13.00 - 17.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s des-
kovými hrami. Určeno výhradně pro děti a mládež.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 11. I 16.00
AUTORSKÉ NOVOROČENKY 
A VÁNOČNÍ INSPIRACE KROMĚ-
ŘÍŽSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Prodej novoročenek a dárků členů SPVUK. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 27. 11. I 16.30 
MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH
Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou. 
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice 
Hana Hindráková si Afriku zamilovala natolik, že 
se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji do 
Afriky přivedlo a jak se od dobrovolnictví dostala 
k psaní románů z afrického prostředí. Součástí be-
sedy je i prodej originálních afrických šperků, které 
vyráběly ženy z nairobských chudinských čtvrtí.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 11. I 17.00
PROCHÁZKA PO KROMĚŘÍŽI
Video p. Havelka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 27. 11. – čt 28. 11.  
ADVENTNÍ JARMARK NA VELKÉM 
NÁMĚSTÍ
Tradiční akce začne už ve středu 27. listopadu hudebně 
tanečním vystoupením žáků kroměřížské hudební 
školy D-Music, po kterém bude následovat pásmo me-
lodií v podání Swing Bandu Zdeňka Mojžíše. Na čtvrtek 
28. 11. je nachystán Vánoční koncert Petry Zindlerové, 
vystoupí i Sboreček ZUŠ Kroměříž. Po slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu v  16.30 hodin za účasti 
starosty města bude náměstí patřit známé hvězdě dět-
ských zábavných show Míše Růžičkové. Celý dvoudenní 
programový blok završí od 18.15 svým vystoupením 
finalista soutěže Česko-Slovenská SuperStar Martin 
Harich s kapelou. Po oba dny bude na Velkém náměstí 
fungovat i oblíbený Adventní jarmark s nabídkou nej-
různějšího zboží, regionálních pochutin, lahodného 
svařáku či nákupu drobných dárků.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 28. 11.
80 LET ZŠ U SÝPEK KROMĚŘÍŽ
Oslava výročí založení školy. V  15.00 hodin proběhne 
vernisáž výstavy a v 16.00 hodin začne školní akademie.
Dům kultury v Kroměříži
www.zssypky.cz

čt 28. 11. I 15.00
VELKÁ VÁLKA NA MALÉM MĚSTĚ: 
1914-1918
Další z přednášek cyklu Akademie III. věku. O ději-
nách města přednáší Mgr. Martina Šlancarová.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 28. 11. I 16.30  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 28. 11. I 19.00
BENEFIČNÍ KONCERT DÍVČÍHO PĚ-
VECKÉHO SBORU SPGŠ KROMĚŘÍŽ
Koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní 
činnost. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.ped-km.cz

pá 29. 11. I 12.00 - 17.00  
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Předvánoční program pro děti a výstava knih s 
vánoční a zimní tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 29. 11. I 16.00 – 17.30 a 17.30 – 19.00
WORKSHOP: LOGOHRÁTKY
Workshop s logopedkou pro děti a jejich rodiče. Zá-
jem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 29. 11. I 18.00
SPIRITUÁL KVINTET
(2. ADVENTNÍ KONCERT) 
Druhý adventní koncert slibuje skutečně jedinečný 
hudební zážitek. Už v polovině roku totiž legendární 
folková kapela Spirituál kvintet avizovala v šedesátém 
roce své existence ukončení přebohaté kariéry sérií de-
seti vystoupení v březnu 2020 v pražské Lucerně. Ad-
ventní koncert v Kroměříži je tak pro mnohé poslední 

možností vidět tuto slavnou hudební formaci v akci. V 
již několik let neměněné sestavě Jiří Tichota (umělecký 
vedoucí), Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Jiří Cerha, 
Veronika Součková, Jiří Holoubek a Pavel Peroutka 
představí program, který posluchačům přináší písně z 
přebohaté pokladnice adventních a vánočních skladeb 
dvou kontinentů - Starého a Nového světa. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 30. 11. I 9.00 – 21.00
KROMĚŘÍŽSKÝ MEZINÁRODNÍ 
TANEČNÍ FESTIVAL 2019
Mezinárodní festival ve sportovním tanci přivítá 
Taneční ligu dospělých, juniorů a mládeže, a také 
postupové soutěže E-A od dětí až po seniory.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 30. 11. 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 tvůrce biotroniky a přina-
šeče, pana Josefa Zezulky. Na závěr přednášek proběh-
ne biotronický duchovní obřad. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 30. 11. I 16.00 - 17.30
TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ
PODZÁMECKOU ZAHRADOU ZA 
MIKULÁŠEM
Večerní procházka tajemnou Podzámeckou za-
hradou. Pořádá MC Klubíčko, vstup je pouze z Vej-
vanovského ulice.
Podzámecká zahrada
www.klubickokm.cz

ne 1. 12. I 15.00  
MIKULÁŠ V SOKOLE
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče, završené pří-
chodem Mikuláše a rozdělení nadílky. K tomu sou-
těže a diskotéka. Občerstvení zajištěno. 

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 13. 11. I 16.30 
ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
RAKOUSKA-UHERSKA
Numismatická přednáška. Přednáší Mgr. Radek Olšina.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 13. 11. I 17.00
JARNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 13. 11. I 19.00 
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Přednáška Mgr. Vojtěcha Ševčíka k 30. výročí sva-
tořečení Anežky České 12. listopadu 1989. Uvádí a 
následující diskusi moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

čt 14. 11. I 16.30 
OTEVŘETE OČI
Tradiční setkání regionálních básníků a příznivců 
poezie. Koná se u příležitosti Dne poezie.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 14. 11. I 19.00 
LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY 
V EVROPĚ
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura 
se vrací na pódia s novým stand upem. Tentokrát se 
vydal do oblasti, která je dostupná a krásná, přesto 
o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopo-
vat Evropu. Přijďte se zasmát u jeho vyprávění o 14 
000 kilometrů dlouhé cestě na sedadle spolujezdce. 
Ladislav vás ve společnosti svérázných řidičů prove-
de čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén 
přes malebné albánské vesnice až za polární kruh. 
Odhalí vám přitom místa, na která jste se vždycky 
chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli. A taky 
vám se svým nakažlivým optimismem dokáže, že 
jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinen-
tu světa.



 

PŘEHLED AKCÍ

so 2. 11. 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 tvůrce biotroniky 
a přinašeče, pana Josefa Zezulky. Na závěr přednášek 
proběhne biotronický duchovní obřad. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 2. 11. I 15.00 
RADOVANOVY RADOVÁNKY 
Pohádkové představení brněnského Divadla Věž. 
Divadelní přepis známé pohádkové knížky Zdeňka 
Svěráka nás zavede do malého zahradnictví, ve kte-
rém vyrůstá neobyčejně veselý chlapec Radovan. 
Ten už jako dospělý zahradník vzpomíná na nej-
různější dobrodružství a potřeštěné kousky, které 
vyváděl se svou nejlepší kamarádkou Kateřinkou. 
Kouzelný příběh je orámován mnoha krásnými 
písničkami autorského dua Uhlíř a Svěrák a sám 
autor také namluvil roli dospělého Radovana jako 
vypravěče.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 4. 11. I 16.00
BESEDA: DEPRESE U DĚTÍ 
A DOSPĚLÝCH
Beseda s psycholožkou vhodná pro širokou ve-
řejnost. Povídání na téma: co je a co není deprese, z 
čeho může pramenit aneb druhy deprese, možnosti 
léčby, specifika deprese dětského věku. Provázet 
besedou bude psycholožka Mgr. Pavlína Krejčí. Zá-
jem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 4. 11. I 16.00
DUŠIČKOVÝ KONCERT

Vzpomínka na 6. výročí umrtí prof. Jana Štěpánka. 
Pořádá VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.
Hřbitov Kroměříž
www.ped-km.cz

út 5. 11. I 18.00 
DIALOG DVOU SVĚTŮ – 
JAN POTMĚŠIL A VÁCLAV NÁVRAT
V pořadu „Dialog dvou světů“ k památce výročí Sa-
metové revoluce se konfrontují dva umělecké světy: 
divadelní zastupuje herec Jan Potměšil a ten hudební 
uvádí svou hrou houslista a skladatel Václav Návrat. 
Oba umělci mají mnoho co vyprávět ze svých vzpo-
mínek a zážitků. Jan Potměšil velmi krásně hovoří o 
svých setkáních s Václavem Havlem. V průběhu bese-
dy přečte některé málo známé dobové dokumenty, 
články či básně inspirované revolučními událostmi. 
Vynikající houslista a zároveň hudební skladatel 
Václav Návrat zkomponoval od té doby celou řadu 
skladeb pro sólové housle s humanistickými odkazy 
na duchovní svobodu. Uvede zde průvodním slovem 
a zahraje například skladby: Nigredo (Temno), Rajská 
zahrada,  Poutník čistoty a jako vrchol zazní závažné 
hudební dílo Jan Palach.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 5. 11. I 19.00 
VEČER PRO VIOLONCELLO 
A KLAVÍR
Michael Ericsson je jednou z nejvýraznějších 
osobností violoncellové generace 20. století. Na 
klavír jej doprovodí mladý český klavírista Daniel 
Jun. Interpreti tohoto večera představí pestrý 
program skladeb pro violoncello a klavír od J. S. Ba-
cha, F. Mendelssohna, M. Brucha, F. Liszta a dalších.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 6. 11. I 16.30 
CH. GOUNOD:
FAUST A MARKÉTKA
Hudební akademie. Ukázky z francouzské opery 
o pěti dějstvích.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 6. 11. I 17.00
INDIE II. ČÁST
Foto p. Pospíšil. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 7. 11. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: KVAK A ŽBLUŇK 
SE BOJÍ RÁDI
Zastavení nad knihou Arnolda Lobela. Určeno pro 
děti 3-6 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 7. 11. I 17.00
STŘEDOVĚKÉ KLÁŠTERNÍ
ZAHRADY A JEJICH ROSTLINY
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech 
představí nejen historii středověkých klášterních 
zahrad, ale zejména léčivé rostliny, které k nám 
doputovaly pravděpodobně již ve středověku 
prostřednictvím klášterních zahrad. Léčivé rostliny 
představí Jarmila Skružná z Botanické zahrady hl. 
města Prahy.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 7. 11. I 19.00
VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO 
Koncert písničkářské legendy ze západních Čech. 
Muzikant, který působil v několika kapelách (Plí-
žák, Roháči).  Na koncertu zazní již zlidovělé písně 
Toulavej, Česačů bavlny bál či Jen tak dál ale i další: 
Náklaďák do L.A., Zelená košile, Hlava nad vodou, 
Sobotní blues, Hádej, kdo tě má rád, které podle 
autora „rozjasní tvář a pohladí duši“.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 9. 11. I 10.00 - 20.00
MŇAM! GASTROFESTIVAL
- SVATOMARTINSKÝ SPECIÁL 
Celým dnem provází herečka Markéta Hrubešová. 
Pozvání přijalo více než deset regionálních vinař-
ství. Těšit se můžete na husí a kachní speciality či 
domácí zabijačkové lahůdky.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

po 11. 11. I 10.00  
SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ 2019
Celodenní program začne v 11 hodin 11 minut 
otevřením první lahve „mladého“ svatomartinské-
ho vína starostou Kroměříže Jaroslavem Němcem. 
Letos je nachystaná novinka - v průběhu dne bude 
nalévat i sám svatý Martin!  Na Svatomartinském 
jarmarku od deseti hodin budou přichystány zabi-
jačkové pochutiny, husí speciality a sladké i slané 
občerstvení včetně bezlepkového. Pro děti atrakce 
včetně kolotoče. K tanci i poslechu zahrají cimbá-
lová muzika Jaroslava Marečka a Dubina.
18.00 – Zahájení svatomartinského průvodu 
z  Hanáckého na Velké náměstí. Lampiony, které 
mohou sv. Martinovi posvítit na cestu si vezměte 
s sebou.
18.20 – 19.00 Velké náměstí - pokračování 
programu pro rodiny s dětmi.
Hanácké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

po 11. 11. - st 13. 11. a pá 15. 11. 
I 9.00 - 14.00  
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 
Prezentace technických výsledků práce studentů 
Střední školy. Centrum odborné přípravy technické 
Kroměříž.
Co bude k vidění:
- programovatelní roboti
- 3D tiskárny – tisk
- drony a jejich praktické využití
- elektronika a optoelektronika v praxi
- modely alternativních zdrojů energie
- ukázky soutěžních výrobků žáků SŠ-COPT KM 
v SOČ a ENERSOL
- možná přijde i BARIBAL
- každý návštěvník si může nechat zdarma
diagnostikovat (AUDIOLOGIE) frekvenční charak-
teristiku vlastních sluchových orgánů a získat vý-
stupní ATEST.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 11. 11. I 16.00 
BESEDA: PŘEMÝŠLÍTE 

O PĚSTOUNSKÉ PÉČI?  CHCETE
ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE?
Beseda o pěstounské péči se sociálními pracovnicemi 
pro náhradní rodinou péči, odd. sociálně právní ochra-
ny dětí MěÚ Kroměříž. Povídání o  formách pěstoun-
ské péče,  jak se stát pěstounem, co vše pěstounská 
péče obnáší, o kontaktu s biologickou rodinou, o do-
provázení pěstounů a bude přítomna i pěstounka, kdy 
se lze ptát přímo na reálné zkušenosti. Zájem o účast 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

po 11. 11. I 18.00
MLÝNY 
Komediální drama Divadla Sklep. Hra souboru, 
který je zakládajícím členem Pražské 5, vznikla na 
motivy „raného opusu“ Václava Havla a Karla Bryn-
dy Život před sebou. Děj se odehrává za socialismu 
kdesi ve vojenském útvaru. Jednoduchá zápletka, 
točící se okolo zastřelení civilisty při strážní službě, 
poskytla východisko pro jedovatou satirickou ko-
medii, věrně zachycující podobu lidové armády jako 
zcela absurdního stroje na ničení lidských charakte-
rů. Bezesporu nejúspěšnější hra divadla Sklep je na 
repertoáru přes třicet let a je tak suverénně nejdéle 
uváděnou hrou, která navíc i přes pokročilý věk ně-
kterých protagonistů, nemění základní obsazení, 
kde i dnes figurují Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David 
Vávra, Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Ondřej 
Trojan, František Váša, Milan Šteindler a další.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 12. 11. – st 13. 11.
VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Veletrh práce a vzdělávání má žákům 8. a 9. tříd ZŠ 
a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy 
a v  orientaci mezi středními školami, a to v  sou-
vislosti s  aktuálními potřebami trhu práce a jeho 
klíčovými profesemi. Prezentovat se budou střední 
školy Zlínského kraje a firmy, které se středními 
školami spolupracují a poskytují absolventům 
pracovní uplatnění. Veletrhu se zúčastní kariéroví a 
výchovní poradci, veřejnost.
Dům kultury v Kroměříži

www.dk-kromeriz.cz

út 12. 11. – út 31. 12. 
VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Dílna s dekorováním vánočních koulí tradiční zdo-
bící technikou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 12. 11. I 15.00 
PODĚKOVÁNÍ ZA 30 LET SVOBODY
Setkání u lavičky Václava Havla na Velkém náměs-
tí. Pořádá Klub UNESCO Kroměříž a Gymnázium 
Kroměříž.
Velké náměstí, Kroměříž
www.unesco-kromeriz.cz

út 12. 11. I 16.00 
GENETICKY MODIFIKOVANÉ 
PLODINY: MOŽNOST NEBO 
NUTNOST?
Moderní metody genového inženýrství jsou jem-
ným, precizním a cíleným nástrojem určeným k 
úpravě nebo opravě genetické informace. Tyto 
metody prochází obrovskou revolucí a míra inovací 
v molekulární biologii je srovnatelná s pokrokem v 
informačních technologiích. V současné době do-
chází k zásadním změnám v nahlížení na možnosti 
využívání a aplikace cílené modifikace genů a 
genomů a je jen otázkou času, než budou tyto tech-
nologie hrát klíčovou úlohu v moderním zeměděl-
ství. Přednáší RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 13. 11. I 8.00
KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA
Již XXVI. ročník tradiční konference pro odborníky i 
obdivovatele židovské tematiky.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

st 13. 11. I 16.00 
PROHLÍDKA KRYTU POD
KNIHOVNOU
Prohlídka krytu s průvodcem.

Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 15. 11. I 16.30
SWING V AMADEU
Přijďte si připomenout první republiku a   hity 30. 
a 40. let z naší i světové pokladnice   swingové a 
taneční hudby v podání J+J Bandu.
Cukrárna Amadeus

so 16. 11. I 9.00 – 12.00 a 13.00 
– 16.00 
ADVENT ZA DVEŘMI ANEB VÝRO-
BA ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ
Tvořivá dílna pro malé i velké.  Výroba originálních 
adventních kalendářů z různých materiálů. Pro kaž-
dého dětského návštěvníka bude připravené malé 
překvapení.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ne 17. 11. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše potřebné pro vaše domácí zvířata. 
K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 17. 11. I 15.00 
DOBRODRUŽSTVÍ NA OSTROVĚ 
ČIČIDŽUMA
Pohádka pro děti. Malý Martin se prostřednic-
tvím knížky dostane na ostrov Čičidžuma. Spolu s 
opičkou Marly hledají poklad. Spolu s nimi má ale 
zájem o poklad i pirát Zlovous se svým rádcem 
papouškem. Po různých dobrodružstvích je poklad 
nalezen, i když jeho obsah je překvapením pro 
všechny. Představení je určeno dětem od 3 let. Dět-
ské divadelní předplatné 2019/2020 Divadelního 
spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 17.11. I 16.00 
SVĚTLO PRO KRYLA 
Tradiční pietní vzpomínková akce spojená s 30. 
výročím sametové revoluce a nabytím svobody, 
při které se zapalují svíčky u Expozice Karla Kryla, 
do které je celý den od 9.00 do 17.00 vstup zdar-
ma, proběhne v neděli 17. listopadu. S pásmem 
Krylových písní a básní vystoupí od 16 hodin kyta-
rista Tomáš Olšina. Svíčky s sebou.
Expozice Karla Kryla
www.dk-kromeriz.cz

ne 17. 11. I 17.00
ČAJE O PÁTÉ
Taneční podvečer se skupinou PKM pro všechny 
milovníky klubové zábavy.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

po 18. 11. – PÁ 22. 11. 
FINSKÉ DNY
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie.
Program:
PO 18. 11. / 16.00 / Dům kultury v Kroměříži
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Tradiční úvodní beseda se zajímavými hosty. Jak 
se žije ve Finsku přiblíží přednášející oboru bal-
tistika Masarykovy univerzity v Brně Elli Kulmala, 
MA a Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. Finské písně v 
podání žáků kroměřížské ZUŠ. Finské speciality - 
ochutnávka Restaurace a kavárny Scéna.
ÚT 19. 11. / 10.00 / Knihovna Kroměřížska
FINSKÉ DNY DĚTEM
Povídání s překladatelkou knížek pro děti Alžbětou 
Štollovou, MA nejen o knihách, ale i o Finsku. (akce 
pro školy)
ÚT 19. 11. / 16.00 / Knihovna Kroměřížska
FINSKO – TŘI ROKY NA SEVERU
Tradiční cestovatelská beseda s Mgr. Michalem 
Pitínem o přírodě a lidech Země tisíců jezer.
ST 20. 11. / 14.00 / Kino Nadsklepí
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Dobrodružný film pro děti z drsné přírody za 
polárním kruhem. (akce pro školní družiny)
ST 20. 11. / 16.00 / Knihovna Kroměřížska
FINSKO – RUSKÁ VÁLKA
Beseda s vojenským historikem plk. Eduardem 

Stehlíkem, MBA o finsko-ruské válce z finské per-
spektivy.
PÁ 22. 11. / 17.00 / Klub Starý pivovar
ÚLET NA SEVER
Koncert finské folk-rockové hudby v podání sou-
boru Fčeličky. Představí písně ze svého alba Úlet 
na sever.
Po celý týden můžete navštívit 
Výstava fotografií finské přírody - Dům kultury
Finsko je známé krásnou přírodou, svými přírodní-
mi parky a téměř 200.000 jezery. Výstava fotografií 
vám předvede Finsko ve své kráse.
Finsko mýma očima - Knihovna Kroměřížska
Soutěžní výstava fotografií z Finska navštíveného 
našimi spoluobčany. Při příležitosti Finských dnů 
pořádá Informační centrum Europe Direct Kroměříž.
Finsko nejen v literatuře - Knihovna Kroměřížska
Výstava knih se vztahem k Finsku z fondu Knihovny 
Kroměřížska.
Finské dny na Scéně - Restaurace a kavárna Scéna
Speciální nabídka poledního menu zaměřená na 
finská národní jídla.

po 18. 11. I 18.00
ONE MAN SHOW - RUDY LINKA – 
OSLAVA TŘICETI LET SVOBODY
V rámci letošních oslav Třiceti let sametové revolu-
ce dorazí do Kroměříže světově uznávaný a respek-
tovaný jazzový kytarista, skladatel a producent 
Rudy Linka. Předvede svůj originální projekt  kom-
binující mluvené slovo a hudbu, který nazval One 
Man Show, jehož základním leitmotivem je právě 
znovunabytá svoboda.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

út 19. 11. I 9.00
BESEDA: TOXICKÁ DOMÁCNOST
Beseda s lékařkou. Proč užívat netoxické produkty 
a jaký je jejich vliv na zdraví člověka i planety, dále 
jak se zorientovat ve složení prodávané kosmetiky 
a drogerie, jaké jsou netoxické produkty v péči o 
děti. Také se bude probírat netoxická péče jako 
podpůrná léčba ekzému a jiných zdravotních obtíží. 
Provázet besedou bude MUDr. Radka Červenková. 
Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 

dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 19. 11. I 19.00 
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Na koncertě zazní v první půli známá díla roman-
tické a jazzové literatury v podání vynikajících sólis-
tů a pedagogů kroměřížské konzervatoře. Ve druhé 
půli vystoupí Komorní orchestr studentů této školy 
a pod vedením Pavla Nikla uslyšíte v jejich podání 
mj. Dvě Concerta grossa od Petera Breinera, která 
strhnou posluchače svou energií a známými motivy 
písní skupiny Beatles.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 20. 11. I 12.00  
SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ
Seznámení se způsoby zdravení po celém světě. Do-
plněno o soutěžní kvíz. Zábavné odpoledne pro děti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 20. 11. I 17.00
INDIE III. ČÁST
Foto p. Pospíšil. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 21. 11. I 9.00 – 11.30 
ADVENT V LÉČEBNĚ
Program a prodej výrobků činnostních terapií. 
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

čt 21. 11. I 16.30 
REFORMNÍ MYŠLENKY JANA 
MILÍČE
Přednáška Mojmíra Adámka.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 21. 11. I 19.00
ROZMARNÝ DUCH
Divadelní představení. Měli jste někdy doma ducha? 
Tak buďte rádi, že nebyl rozmarný. Takový rozmarný 
duch vám může vyrobit mnohem více vrásek na čele 
než divoký „poltergeist“. V rámci Divadelního před-

platného 2019/2020 Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 23. 11. I 15.00 
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHALOVI 
MAZLÍČCI 
Zábavná dětská show. Michal si občas myslí, že už je 
moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, 
největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého 
kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. 
Komik a bavič Michal Nesvadba v Mazlíčcích před-
stavuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednic-
tvím tohoto představení cestují v prostoru i čase. Bě-
hem představení se s Michalem přenesou na klidné 
a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají 
představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nej-
roztomilejších exotických zvířecích přátel.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 24. 11. I 18.00
JANEK LEDECKÝ S KAPELOU - 
VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
(1. ADVENTNÍ KONCERT)
Sérii adventních koncertů zahájí se svou kapelou 
populární zpěvák i skladatel Janek Ledecký. V rámci 
turné, které zpěvák pojede už po třiadvacáté pře-
hraje veškeré skladby ze své „vánoční“ desky Sliby 
se maj plnit o Vánocích, i své největší hity. K svá-
teční atmosféře přispěje i doprovodný M. Nostitz 
Quartet, Jankovi hudební kolegové - baskytarista 
Dave Mendéz, kroměřížský bubeník Hans Sedlář a 
klávesista Pavel Mucha, i doposud největší světelný 
park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 25. 11. – st 27. 11. I 9.00 - 
18.00 
ADVENTNÍ JARMARK SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Prodej výrobků vyrobených v zařízeních SSKM 
s vánoční tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 25. 11. I 16.00
PŘEDNÁŠKA: ZÁVISLOST NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A CHYTRÝCH 
TELEFONECH
Přednáška s psycholožkou vhodná pro každého 
rodiče. Povídání zejména o tom, kdy a jak seznámit 
předškolní děti s informačními technologiemi, jaké 
jsou zásady použití IT dětmi, jaký je přínos nebo 
omezení v rozvoji inteligence dětí, jaké je bezpečné 
použití IT školními dětmi. Provázet přednáškou bude 
psycholožka Paed Dr. Mgr. Hana Pašteková Ruper-
tová. Zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 26. 11. I 16.30 
PŘEDNÁŠKA: JAK VEN
Z FINANČNÍCH PROBLÉMŮ
FORMOU ODDLUŽENÍ?
Přednáška s  advokátkou na témata: komu je od-
dlužení určeno, jaké jsou podmínky pro povolení 
a schválení oddlužení, jak podat návrh na povolení 
oddlužení, jak oddlužení probíhá, co pro dlužníka 
oddlužení znamená v praktickém životě, jak projít 
oddlužením úspěšně, tedy jak dosáhnout osvobo-
zení od placení neuhrazených pohledávek. Provázet 
přednáškou bude Mgr. Alena Vavříková. Zájem o 
účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz

st 27. 11. I 13.00 - 17.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s des-
kovými hrami. Určeno výhradně pro děti a mládež.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 11. I 16.00
AUTORSKÉ NOVOROČENKY 
A VÁNOČNÍ INSPIRACE KROMĚ-
ŘÍŽSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Prodej novoročenek a dárků členů SPVUK. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 27. 11. I 16.30 
MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH
Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou. 
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice 
Hana Hindráková si Afriku zamilovala natolik, že 
se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji do 
Afriky přivedlo a jak se od dobrovolnictví dostala 
k psaní románů z afrického prostředí. Součástí be-
sedy je i prodej originálních afrických šperků, které 
vyráběly ženy z nairobských chudinských čtvrtí.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 11. I 17.00
PROCHÁZKA PO KROMĚŘÍŽI
Video p. Havelka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 27. 11. – čt 28. 11.  
ADVENTNÍ JARMARK NA VELKÉM 
NÁMĚSTÍ
Tradiční akce začne už ve středu 27. listopadu hudebně 
tanečním vystoupením žáků kroměřížské hudební 
školy D-Music, po kterém bude následovat pásmo me-
lodií v podání Swing Bandu Zdeňka Mojžíše. Na čtvrtek 
28. 11. je nachystán Vánoční koncert Petry Zindlerové, 
vystoupí i Sboreček ZUŠ Kroměříž. Po slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu v  16.30 hodin za účasti 
starosty města bude náměstí patřit známé hvězdě dět-
ských zábavných show Míše Růžičkové. Celý dvoudenní 
programový blok završí od 18.15 svým vystoupením 
finalista soutěže Česko-Slovenská SuperStar Martin 
Harich s kapelou. Po oba dny bude na Velkém náměstí 
fungovat i oblíbený Adventní jarmark s nabídkou nej-
různějšího zboží, regionálních pochutin, lahodného 
svařáku či nákupu drobných dárků.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 28. 11.
80 LET ZŠ U SÝPEK KROMĚŘÍŽ
Oslava výročí založení školy. V  15.00 hodin proběhne 
vernisáž výstavy a v 16.00 hodin začne školní akademie.
Dům kultury v Kroměříži
www.zssypky.cz

čt 28. 11. I 15.00
VELKÁ VÁLKA NA MALÉM MĚSTĚ: 
1914-1918
Další z přednášek cyklu Akademie III. věku. O ději-
nách města přednáší Mgr. Martina Šlancarová.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 28. 11. I 16.30  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 28. 11. I 19.00
BENEFIČNÍ KONCERT DÍVČÍHO PĚ-
VECKÉHO SBORU SPGŠ KROMĚŘÍŽ
Koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní 
činnost. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.ped-km.cz

pá 29. 11. I 12.00 - 17.00  
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Předvánoční program pro děti a výstava knih s 
vánoční a zimní tematikou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 29. 11. I 16.00 – 17.30 a 17.30 – 19.00
WORKSHOP: LOGOHRÁTKY
Workshop s logopedkou pro děti a jejich rodiče. Zá-
jem o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.
cz, dotazy tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 29. 11. I 18.00
SPIRITUÁL KVINTET
(2. ADVENTNÍ KONCERT) 
Druhý adventní koncert slibuje skutečně jedinečný 
hudební zážitek. Už v polovině roku totiž legendární 
folková kapela Spirituál kvintet avizovala v šedesátém 
roce své existence ukončení přebohaté kariéry sérií de-
seti vystoupení v březnu 2020 v pražské Lucerně. Ad-
ventní koncert v Kroměříži je tak pro mnohé poslední 

možností vidět tuto slavnou hudební formaci v akci. V 
již několik let neměněné sestavě Jiří Tichota (umělecký 
vedoucí), Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Jiří Cerha, 
Veronika Součková, Jiří Holoubek a Pavel Peroutka 
představí program, který posluchačům přináší písně z 
přebohaté pokladnice adventních a vánočních skladeb 
dvou kontinentů - Starého a Nového světa. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 30. 11. I 9.00 – 21.00
KROMĚŘÍŽSKÝ MEZINÁRODNÍ 
TANEČNÍ FESTIVAL 2019
Mezinárodní festival ve sportovním tanci přivítá 
Taneční ligu dospělých, juniorů a mládeže, a také 
postupové soutěže E-A od dětí až po seniory.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 30. 11. 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 tvůrce biotroniky a přina-
šeče, pana Josefa Zezulky. Na závěr přednášek proběh-
ne biotronický duchovní obřad. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 30. 11. I 16.00 - 17.30
TAJEMNÉ PUTOVÁNÍ
PODZÁMECKOU ZAHRADOU ZA 
MIKULÁŠEM
Večerní procházka tajemnou Podzámeckou za-
hradou. Pořádá MC Klubíčko, vstup je pouze z Vej-
vanovského ulice.
Podzámecká zahrada
www.klubickokm.cz

ne 1. 12. I 15.00  
MIKULÁŠ V SOKOLE
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče, završené pří-
chodem Mikuláše a rozdělení nadílky. K tomu sou-
těže a diskotéka. Občerstvení zajištěno. 

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 13. 11. I 16.30 
ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
RAKOUSKA-UHERSKA
Numismatická přednáška. Přednáší Mgr. Radek Olšina.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 13. 11. I 17.00
JARNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 13. 11. I 19.00 
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Přednáška Mgr. Vojtěcha Ševčíka k 30. výročí sva-
tořečení Anežky České 12. listopadu 1989. Uvádí a 
následující diskusi moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

čt 14. 11. I 16.30 
OTEVŘETE OČI
Tradiční setkání regionálních básníků a příznivců 
poezie. Koná se u příležitosti Dne poezie.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 14. 11. I 19.00 
LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY 
V EVROPĚ
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura 
se vrací na pódia s novým stand upem. Tentokrát se 
vydal do oblasti, která je dostupná a krásná, přesto 
o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopo-
vat Evropu. Přijďte se zasmát u jeho vyprávění o 14 
000 kilometrů dlouhé cestě na sedadle spolujezdce. 
Ladislav vás ve společnosti svérázných řidičů prove-
de čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén 
přes malebné albánské vesnice až za polární kruh. 
Odhalí vám přitom místa, na která jste se vždycky 
chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli. A taky 
vám se svým nakažlivým optimismem dokáže, že 
jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinen-
tu světa.



                 

Označení programů zdarmaOznačení programů pro děti

2019
11 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 11/2019, V. ročník. Vyšlo dne 31. 10. 2019. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, 
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po 
uzávěrce Kulturního servisu.

28. 11. | Rozsvícení vánočního stromu

18. 11. | Rudy Linka

11. 11. | Svatomartinské hodování

Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

do ne 3. 11. 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Nahlédnout do úžasného světa miniaturních, avšak 
o to zajímavějších tvorů umožňuje nová výstava 
Společenský život hmyzu. Prostřednictvím textů, 
fotografií, exponátů, modelů termitiště a mra-
veniště ve skutečné velikosti, přibližuje základní 
témata týkající se sociálního života hmyzu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

po 4. 11. - so 30. 11.
LISTOPAD 1989 V KROMĚŘÍŽI - 
30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Výstava připomínající listopadové události roku 
1989 a jejich průběh v Kroměříži. Vernisáž se usku-
teční v pondělí 4. 11. 2019 v 15.30 hodin.
Foyer kroměřížské radnice

po 4. 11. - so 30. 11. 
FINSKO MÝMA OČIMA
Soutěžní výstava fotografií. Výstava fotografií u 
příležitosti Finských dnů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 5. 11. - so 30. 11. 
Z TVORBY TAŤÁNY HAVLÍČKOVÉ 
A JEJÍCH ŽÁKŮ
Výstava obrazů malířky, kreslířky a sochařky a je-
jích žáků.  
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 12. 11. – ne 5. 1. 
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Vánoční výstava v  kulisách klasických evropských 
vánočních příběhů a pohádek.
Muzeum Kroměřížska

www.muzeum-km.cz

čt 14. 11. - so 14. 12. 
POD MODRÝM NEBEM 
Výstava výtvarných prací účastníků 7. meziná-
rodního sympózia neprofesionálních výtvarníků 
„Pohlady do umenia“ v Selcích u Bánské Bystrice v 
srpnu 2019 a 15. výtvarného setkání Sluňákov 2019. 
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 14. listopadu 
od 16.00 hodin.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 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

čt 21. 11. - po 30. 12.
KOUZELNÝ DOTEK ADVENTU
Výstava netradičních adventních kalendářů, knih 
apod.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do út 31. 12.
AKT A PORTRÉT ČERNOBÍLE
Výstava fotografií Miroslava Pláňavy.
Foyer Domu kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do út 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 2. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
UHERSKÝ BROD
Krajská liga mužů v hokeji. Utkání s Brodem nepo-
třebují reklamu. Spartak nás v posledních 5 letech na 
našem ledě 4x porazil. Nám se zase několikrát dařilo 
u soupeře. Jsou to typická derby, padá dost branek, 
nezbytná je koncentrace do poslední minuty!

st 13. 11. I 18.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
Krajská liga mužů v hokeji. Hradiště je nevyzpyta-
telné. V Hradišti bývalo i deklasováno, ale když nám 
v únoru 2018 (před play-off) „teklo do bot“, byli 
jsme poraženi na svém zimáku. Hradiště má vý-
kyvy, ale umí překvapit. V letošním 1. kole vyhrálo 
na ledě mistra v Hodoníně 1:4.

so 23. 11. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HHK VELKÉ MEZ.
Krajská liga mužů v  hokeji. Horáci mají TOP tým 
už řadu sezon. Porazit favorita chce 100 % výkonu 
mužstva a je svátkem pro fanoušky. Na Vysočině 
jsme naposledy uspěli r. 2014, doma vyhráli ještě 
17. 11. 2016. Od zavedení play-off (2016) byli Horáci 
1x vítězem, 2x finalistou.

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

Plavání státní svátek
Neděle 17. listopadu 12.00 – 18.00

KINO NADSKLEPÍ

pá 1. 11.
17.30 I STÁHNI A ZEMŘEŠ, premiéra
20.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

so 2. 11.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

ne 3. 11.
20.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

po 4. 11.
19.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

st 6. 11.
15.00 I TERORISTKA, Kino odpo + kino dopo 2019
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I DOBRÁ SMRT + PŘEDFILM SPOLU SAMI, 
artkino

čt 7. 11.
19.00 I BITVA U MIDWAY, premiéra

pá 8. 11.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra
20.00 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra

so 9. 11.
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra
20.00 I BITVA U MIDWAY, premiéra

ne 10. 11.
15.00 I ADDAMSOVA RODINA, bijásek, premiéra
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra

po 11. 11.
19.00 I TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD tit., premiéra

st 13. 11.
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra
20.00 I ABSTINENT, artkino

čt 14. 11.
19.00 I DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA, 
premiéra

pá 15. 11.
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, premiéra
20.00 I LE MANS´66, premiéra

so 16. 11.
17.30 I JOKER tit., přidáváme
20.00 I DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA, 
premiéra

ne 17. 11.
14.30 I ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 2D 
dab., bijásek, přidáváme
17.30 I AMNESTIE, premiéra

po 18. 11.
19.00 I LE MANS´66, premiéra

st 20. 11.
17.00 I AMNESTIE, premiéra
20.00 I DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA, 
premiéra

čt 21. 11.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I VLASTNÍCI, premiéra

pá 22. 11.
17.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
20.00 I VLASTNÍCI, premiéra

so 23. 11.
17.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D dab., bijásek, 
premiéra
20.00 I VLASTNÍCI, premiéra

ne 24. 11.
15.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 

premiéra
17.30 I VLASTNÍCI, premiéra

po 25. 11.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I LE MANS´66, premiéra

st 27. 11.
10.00 I BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ, Kino odpo
+ kino dopo 2019
18.00 I PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA + BESEDA 
S TVŮRCI, artkino

čt 28. 11.
19.00 I NA NOŽE, premiéra

pá 29. 11.
17.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
20.00 I VÝJIMEČNÍ, premiéra

so 30. 11.
16.15 I SNOW FILM FEST 2019, filmový festival
20.00 I VLASTNÍCI, premiéra

BIJÁSEK
ADDAMSOVA RODINA
USA 2019, 90 min, přístupné bez omezení, dabing 
Připravte si prsty na lusknutí. Na plátna kin se vrací 
ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny sou-
těže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a 
výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí 
i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože 
Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že 
dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/UK 2019, 118 min, přístupné bez omezení, 2D, 
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.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
USA 2019, přístupné bez omezení, dabing 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď 
ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové 
království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a 
Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a 
pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se 
Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku 
Ledové království II musí doufat, že je mocná dosta-
tečně.

PREMIÉRA
STÁHNI A ZEMŘEŠ
USA 2019, 100 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o 
které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do 
smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již každému 
začal děsivý odpočet?

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA 2019, 133 min, nevhodné pro děti do 12 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. 

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.

BITVA U MIDWAY
USA/CHN 2019, 138 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda 
Emmericha (Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí 
příběh příslušníků amerického námořnictva a le-
tectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na 
pacifickém bojišti druhé světové války.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

CZE 2019, 105 min, přístupné bez omezení, česky
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná maji-
telka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí 
na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným 
osmiletým synem Mikulášem strávit advent na ho-
rách, aby se tak vyhla svému citovému problému. 
Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysoko-
horské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o 
žádné seznamování opravdu nestojí. 

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
USA 2019, 152 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nyní dospělý Dan Torrance (Ewan McGregor) se 
usilovně snaží vyrovnat s hrůzným zážitkem z 
hotelu Overlook před 40 lety a najít klid v duši. 
Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, 
odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádný-
mi mimosmyslovými schopnostmi označovanými 
jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má 
stejné tajuplné nadání jako ona, a obrátí se na něj se 
zoufalou prosbou o pomoc. 

LE MANS 6́6 
USA 2019, 153 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér 
aut Carroll Shelby (Matt Damon) a britský jezdec 
Ken Miles (Christian Bale) postaví pro automobilku 
Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním 
mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 
hodin Le Mans ve Francii roku 1966.

AMNESTIE
CZE/SVK 2019, 128 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině lidí 
svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu 
jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých promi-
nentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a vězňů 
se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socia-
lismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce zrychlí 
a který vyvrcholí během krvavých událostí největší 
vězeňské vzpoury v historii Československa.

VLASTNÍCI
CZE 2019, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. 

Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, 
patří jim byty v jednom postarším činžovním domě 
a právě mají společnou schůzi, na které se musí 
dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. 
Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve 
prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři 
nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé 
ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni 
se ale nakonec musí společně domluvit na správě 
domu, ve kterém mají své byty.

NA NOŽE
USA 2019, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Satirická krimi komedie “Na nože” zábavným způ-
sobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování 
záhadného úmrtí autora tajemných detektivních 
příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. 
Svérázný detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) poj-
me řešení případu po svém a vyšetřování každého 
člena této excentrické rodiny se ukáže býti složi-
tější, než se zpočátku zdálo.

VÝJIMEČNÍ
FRA 2019, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Přes 20 let žijí Bruno (Vincent Cassel) a Malik (Reda 
Kateb) ve světě, který zná jen málo z nás – ve světě 
autistických dětí a mladistvých. Ve svých organiza-

ABSTINENT
CZE 2019, 78 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem 
protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které 
si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními 
opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými 
se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k 
tomu málo.

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
+ BESEDA S TVŮRCI
CZE 2018, 88 min, nepřístupné pro děti do 15 let, česky
Pláč svatého Šebestiána je historickým dramatem s bala-
dickými rysy. Jde o fiktivní příběh, který je však rámován 
skutečnými historickými událostmi. Odehrává se na 
území Svaté říše římské v době velké morové rány, tedy 
přibližně roku 1348. Východiskem filmu jsou projevy 
násilí vůči židovskému obyvatelstvu středoevropských 
a západoevropských zemí, k němuž v době šíření moru 
docházelo. Po projekci proběhne beseda s tvůrci. 

FILMOVÝ FESTIVAL
SNOW FILM FEST 2019
Zažijte dobrodružství na plátně kina! Snow Film 
Fest přináší do kina Nadsklepí ty nejlepší zimní 
cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z 
domácí produkce. Vstup pro děti do 12 let zdarma. 

cích učí mladé lidi ze sociálně slabého prostředí, 
jak se starat o komplikované případy, které všude 
jinde odmítli. Jejich neotřelý přístup však vzbudí 
pozornost státní inspekce a hrozí, že bude program 
zrušen. Brunovi, Malikovi a všem, kteří jsou pro 
životy tolika lidí nepostradatelní, nezbývá než 
přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl.

PŘIDÁVÁME
JOKER
USA 2019, 122 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
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.

ARTKINO
DOBRÁ SMRT + PŘEDFILM SPOLU SAMI
AUT/FRA/CZE 2019, 93 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Musela se dívat, jak její matka umírá na tehdy nedi-
agnostikovatelnou svalovou dystrofii. I tělo dvaase-
dmdesátileté Janette ochabuje, nemoc rychle po-
stupuje. Rozhodla se, že na rozdíl od matky ze světa 
odejde důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální 
možnost „dobré smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si 
musí dojet do Švýcarska. 

Celý festival bude probíhat v hlavním sále kina 
Nadsklepí v časovém rozmezí 16:15 - 19:30. Více 
informací naleznete na https://www.dk-kromeriz.
cz/snow-film-fest.

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 každou 
první středu v měsíci a dopolední promítání vždy 
od 10.00 každou poslední středu v měsíci za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč.

TERORISTKA
CZE 2019, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie 
(Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou 
řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když 
jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin 
Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhel-
mová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co 
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku 
rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako 
je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky.

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
DEU 2018, 111 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Komediální příběh o tom nedůležitém v současném 
materiálním světě. Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 
100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý 
den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této 
výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze 
žít, je přátelství.



KULTURA11  2019

Na Svatomartinském hodování bude nalévat 
i svatý Martin
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 Herec Martin 
Trnavský ve skvělé 

one man show
Mimo oblíbený pravidelný cy-
klus divadelního předplatného 
se do Kroměříže vrací herec 
Martin Trnavský, který exceluje 
v  komediální one man show 
Kolega Mela Gibsona. Komor-
ní komedii, kterou má na pro-
gramu Divadelní spolek Frída, 
odehraje v  úterý 3. prosince 
od 18 hodin v divadelním sále 
Domu kultury v  Kroměříži. 
Martin Trnavský, dobře známý 
i z  televizních inscenací a seri-
álů, hraje druhořadého herce 
z  provinčního divadla, který je 
zatčen za loupežné přepadení 
banky a vyslýchán policií. Za 
hodinu a  půl nám odvypráví 
svůj příběh, během něhož se 
dozvíme nejen detaily jeho po-
hnutého hereckého i osobního 
života, ale i to, jak důležité pro 
něj bylo kdysi v letadle z Kana-
dy do Frankfurtu setkání s Me-
lem Gibsonem...                        (jd)

Předzvěstí blížící se  zimy, chlad-
ných dnů a předvánočního času se 
stalo v  Kroměříži Svatomartinské 
hodování. Svátek svatého Martina 
je navíc dnem, kdy vinaři začínají 
nabízet zájemcům produkty z  le-
tošní sklizně. 
Již tradiční kroměřížské Svatomar-
tinské hodování proběhne 
na Hanáckém náměstí v 
pondělí 11. listopadu a 
pořadatelem celodenního 
programu je Dům kultury 
v Kroměříži, který zve místní 
i přespolní. Oficiální zaháje-
ní programu je naplánova-
né na 11 hodin 11 minut, 
kdy starosta města Jaroslav 
Němec otevře první lahev 
„mladého“ svatomartinské-
ho vína. Letošní novinkou je 

zajímavá skutečnost, že v průběhu 
dne bude zájemcům víno nalévat 
i sám svatý Martin! V rámci Svato-
martinského jarmarku, který začne 
v 10 hodin, se budou podávat zabi-
jačkové pochutiny, husí speciality 
a sladké i slané občerstvení včetně 
bezlepkového. Pořadatelé mysleli i 

na děti, pro něž připravili zajímavé 
atrakce včetně kolotoče. K tanci i 
poslechu budou hrát cimbálová 
muzika Jaroslava Marečka a Dubi-
na – bez hudby to zkrátka nejde... 
Večer proběhne další oblíbená 
součást hodování - průvod sv. 
Martina z Hanáckého náměstí na 

Velké náměstí, který stejně 
jako v předešlých letech 
připravili dobrovolníci z 
farnosti od sv. Mořice za 
podpory města Kroměříže. 
Lampiony, které mohou sv. 
Martinovi posvítit na cestu, 
si zájemci mohou vzít s se-
bou. V „cíli“ cesty na Velkém 
náměstí je připravený pro-
gram pro rodiny s  dětmi. 
Na akci se neplatí vstupné.
                                               (red)

V roce, kdy si Češi i Slováci připomínají třicet let od 
znovunabytí svobody v listopadu 1989, nezůstává 
stranou ani programová nabídka Domu kultury v 
Kroměříži. Kromě tradiční pietní akce Světlo pro Kryla, 
která proběhne 17. listopadu v Expozici Karla Kryla, 
si Kroměřížané uplynulých třicet let od Sametové re-
voluce mohou připomenout i jinak. V úterý 5. listo-
padu zavítá do hudebního sálu Domu kultury herec 
Jan Potměšil, výrazná osobnost listopadových dnů, 
který se v komponovaném pořadu Dialog dvou světů 
představí s houslistou Václavem Návratem. V průbě-
hu besedy také přečte některé málo známé dobové 
dokumenty, články či básně inspirované revoluční-
mi událostmi a bude čas i na otázky diváků. V pátek 
11. listopadu dobu před listopadem 89 připomene 
vynikající komediální satira pražského Divadla Sklep 
Mlýny vycházející z rané hry Václava Havla a Karla Bry-
ndy Život před sebou, jež se odehrává za socialismu 
v nejmenovaném vojenském útvaru. Symbolicky, pří-
mo v neděli 17. listopadu bude v kině Nadsklepí také 
premiéra českého filmového drama Amnestie v čes-
ko-slovenské produkci. V emotivním thrilleru rekon-
struujícím největší vzpouru ve vězeňské historii Čes-
koslovenska, jehož příběh odráží i porevoluční změny, 

návštěvníci uvidí Romana Luknára, Norberta Lichého, 
Annu Geislerovou,  Marka Vašuta a další herce. Pásmo 
pořadů věnovaných výročí třiceti let svobody završí 
fenomenální jazzový kytarista Rudy Linka, jenž se v 
pondělí 18. listopadu v Klubu Starý pivovar předve-
de svůj originální projekt kombinující mluvené slovo a 
hudbu, který nazval One Man Show, jehož základním 
leitmotivem je právě znovunabytá svoboda. Zaklada-
tel festivalu Bohemia Jazz Fest, známý i ze spolupráce 
s Českou televizí, se tentokrát vydává mezi diváky po 
celé republice sám se svou stand up show, jež s leh-
kostí a humorem představuje všechny aspekty jeho 
tvůrčí a osobní stránky.                                                       (jd)

Ples města 
ozdobí Katarína 

Knechtová
Plesovou noblesu v Kroměříži 
odstartuje v  sobotu 18. ledna 
Reprezentační ples města Kro-
měříže. Návštěvníkům budou 
k dispozici od 19 hodin všechny 
prostory Domu kultury. Hostem 
večera a V.I.P. hvězdou bude 
slovenská zpěvačka Katarína 
Knechtová, držitelka mnoha hu-
debních cen a autorka hitů Bože 
môj nebo Spomal. Ve slavnost-
ně nazdobeném společenském 
sále zahraje brněnská   bigban-
dová kapela The People Music. 
V hudebním sále vystoupí místní 
kroměřížské Event Jazz Trio. Pro-
gram zpestří i taneční vystoupe-
ní Tanečního klubu Gradace a 
tombola s hodnotnými cenami. 
Večerem provede známý mode-
rátor České televize Vojtěch Ber-
natský.                                             (jd)

Třicet let svobody připomenou hudební programy, 
divadelní představení, zážitky pamětníků a vzpomínka 

na Karla Kryla

Hrajte si a cestujte s Michalem Nesvadbou
Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. 
Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale v představení, které proběhne 
v sobotu 23. listopadu od 15 hodin v divadelním sále Domu kultury 
v Kroměříži, přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát 
si s nimi může klidně dál. Komik a bavič Michal Nesvadba v Mazlíčcích 
představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednictvím tohoto 
představení cestují v prostoru i čase. Během představení se s Michalem 
přenesou na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají 
představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exo-
tických zvířecích přátel.                                                                                    (red)

Foto: J. Soporský
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Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
Kroměříž oslavila poslední záři-
jovou sobotu 70. výročí svého 
založení. Škola byla v  roce 1949 
založena ve Zlíně, ale z  prosto-

rových důvodů přesídlila po roce 
do Kroměříže, kde setrvala až 
do současnosti. Oslavy začaly 
prohlídkou nově zrekonstruované 
budovy školy a vzpomínkovými 

setkáními absolventů. Vr-
cholem svátečního dne byl 
večerní koncert, v  jehož 
první polovině účinkoval 
školní komorní a symfonic-
ký orchestr pod vedením 
Jiřího Kadavého a ve druhé 
pak symfonický orchestr 
složený z absolventů školy 
– filharmoniků působících 
nejen v  České republice, 

ale i v zahraničí. Toto těleso se před-
stavilo pod taktovkou Tomáše Ne-
topila. Na koncertě, který se konal 
ve Velkém skleníku Květné zahrady, 
zazněly skladby Pavla Josefa Vej-
vanovského, Bohuslava Martinů 
a Antonína Dvořáka. Jako sólisté 
vystoupili trumpetisté Pavel Sko-
pal a Ondřej Moťka a violista Pavel 
Nikl. Slavnostním večerem prová-
zel herec uherskohradišťského 
Slováckého divadla David Vacke. 
Záštitu nad oslavami převzali hej-
tman Zlínského kraje Jiří Čunek a 
starosta Kroměříže Jaroslav Němec.        

 Jiří Chrástecký

Osobnost a město. 
Úloha osobnosti 

v rozvoji měst 
na Moravě 
v 19. století 

a v první polovině 
20. století

Dvousté výročí narození JUDr. Ja-
na Kozánka (1819-1890) význam-
ného advokáta, poslance, me-
cenáše kultury, podporovatele 
škol a hospodářského rozvoje 
města Kroměříže připomněla 
začátkem října odborná kon-
ference s  názvem „Osobnost a 
město. Úloha osobnosti v  roz-
voji měst na Moravě v  19. sto-
letí a v  první polovině 20. sto-
letí“. V  Kroměříži ji pořádal MZA 
v  Brně – Státní okresní archív 
Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, 
Knihovna Kroměřížska a město 
Kroměříž. Jednání se účastnili 
odborníci nejen z archívů, muzeí 
a knihoven, ale i z akademických 
pracovišť z celé Moravy. Za měs-
to Kroměříž přivítala návštěvníky 
konference místostarostka Da-
niela Hebnarová. Se svými pří-
spěvky vystoupilo patnáct před-
nášejících a téměř stovka účast-
níků z  řad laické i odborné 
veřejnosti, včetně studentů kro-
měřížského gymnázia a konzer-
vatoře, si se zájmem vyslechla 
referáty věnované úloze osob-
ností v  rozvoji měst na Moravě. 
Pozornost byla soustředěna na 
města jako centra celostátních 
a samosprávných institucí, kul-
tury, školství, zdravotnictví nebo 
hospodářského rozvoje regionu. 
Na konferenci zazněly příspěvky 
věnované nejen dějinám Kro-
měříže, ale i Přerova, Olomouce, 
Litovle a dalších měst.  
Martina Šlancarová, MZA v Brně 

– SOkA Kroměříž

Kroměřížská konzervatoř slavila 

Muzeum Kroměřížska již podvanácté přibližuje 
díla pacientů Psychiatrické nemocnice v  Kro-
měříži, kteří se léčí z  nejrůznějších duševních 
poruch, nemocí či závislostí. Výstava Umění je 
stav duše nabízí pět desítek akvarelů, maleb, 
kreseb nebo linorytů. Potrvá do 17. listopadu.

Hradišťští hasiči slavili 70 let 
své činnosti
V polovině září oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Hra-
disku 70 let svého fungování. Historie sboru ovšem 
sahá až do roku 1900, kdy byl založen smíšený sbor 
Postoupky-Miňůvky-Hradisko, v  roce 1949 však došlo 
k  jeho rozdělení na dvě samostatné požární jednotky. 
Na oslavu byli pozvání zástupci OSH Kroměříž a jednotky 
SDH okolních okrsků, pozvání přijali také naši přátelé ze 
Slovenska - DHZ Jedľové Kostoľany. Po položení věnců 
k hrobu padlých hasičů v první světové válce následovala 
slavnostní schůze s předáním ocenění aktivním členům, 
po obědě pak přednáškou s promítáním o historii sbo-
ru. Odpolední program byl přenesen na náves obce, kde 
bylo možné zhlédnout historickou hasičskou techni-
ku. SDH Hradisko děkuje všem sborům, které se těchto 
oslav zúčastnily, za příkladnou propagaci dobrovolných 
hasičů.  V neposlední řadě děkujeme městu Kroměříži za 
poskytnutí finančního příspěvku na podporu této akce. 

Dan Suchomel, osadní výbor Hradisko

Noc Sokoloven v Postoupkách 
Sokolové z T. J. Sokol Postoupky  se  v poslední zářijo-
vou sobotu  zapojili  do celorepublikového projektu s 
názvem Noc Sokoloven. Organizátoři nejen pro míst-
ní připravili společensko-sportovní odpoledne plné 
zábavy. Děti si v tvořivé dílně měly možnost vyřezat 
a nazdobit  dýně a vyrábět i další věci z podzimních 
přírodnin. Kdo se nebál, měl možnost  se protáh-
nout na lanovém mostě mezi stromy. Zejména chlap-
ci absolvovali jízdu zručnosti na dětské čtyřkolce, 
dospělé potěšil výkon kroměřížské hudební skupiny 
Sunday Band Syntesis, která vytvořila příjemnou at-
mosféru.  Odpoledne pak návštěvníci vytvořili živý 
obraz v podobě velkého srdce, jehož aktéry se se sta-
li přítomní s  červenými květy v rukou na dokreslení   
symboliky lásky a přátelství. V podvečer si děti opek-
ly špekáčky a v sále  tělocvičny, kde měly možnost 
strávit noc, zhlédly filmové pásmo. Organizátoři akce z 
T. J. Sokol Postoupky děkují za spolupráci partnerům 
akce, příznivcům a obětavým rodičům.       

Aleš Strážnický, T. J. Sokol Postoupky

Den otevřených dveří 7. 12. 2019 

agkm.cz



…  fotbal to je hra!
K velmi oblíbeným zábavám Kro-
měřížanů patřil a patří sport a 
nevyhledávanějším z nich je pro 
mnohé určitě fotbal – kopaná. 
Více než stoletá historie kro-
měřížského fotbalového klubu je 
nabita významnými událostmi a 
také osobnostmi, které ji tvořily. 
První kroměřížský fotbalový klub 
klade své počátky k roku 1903, kdy 
hráli fotbal studenti gymnázia pod 
vedením profesora Sicha. Fotbal 
hráli také kluci na kroměřížských 
náměstích a ulicích. Hra se stávala 
stále populárnější a v roce 1907 je 
založen F. K. Kroměříž, který  byl 
základem pro později založený 
sportovní klub Haná Kroměříž, 
jehož součástí byli i fotbalisté. Od 
roku 1909 se fotbalová utkání 
odehrávala na Rejdišti, které je s 
kroměřížským fotbalem spojeno 
téměř po celé 20. století. Doba 
Velké války 1914-1918 přerušila 
slibný vývoj fotbalového klubu, 
ale již v roce 1919 se schází hráči a 
příznivci fotbalu a vzniká Hanácká 
Slavia Kroměříž. Mužstvo získává 
řadu vítězství, v červenci 1934 hrá-
lo o postup do Moravskoslezské 
divize s ostravskými fotbalisty. 
„Hanáci“ vyhráli a vedli si dobře i 
v divizi. Do mužstva se v roce 1937 
vrátil slavný fotbalista Jožka Silný 
(1902-1981 Kroměříž), technický a 
důrazný střední útočník. Silný hrál 
fotbal od mládí v Hanácké Slavii; 
v roce 1928 přestoupil do Slavie 
Praha, o tři roky později do pražské 
Sparty. V ní sehrál 379 zápasů a 
dokázal soupeřům nastřílet 375 
branek. Je členem Klubu ligo-
vých kanonýrů, v lize jich nastřílel 
113. Jako první v historii naší ligy 
nastřílel víc jak sto gólů. V repre-
zentaci odehrál 50 zápasů a vstře-
lil 28 gólů, díky čemuž patří k nej-
lepším reprezentačním střelcům 
české historie. Byl členem týmu, 
který získal v Itálii stříbrné medai-
le na MS 1934. V sezóně 1933/34 
působil ve francouzském týmu 
SC Nimes. J. Silný se vrátil do Kro-
měříže na konci své kariéry; až 
do roku 1942 hrál druhou ligu za 
Hanáckou Slavii. Ta v roce 1943 
sestoupila do nižší soutěže. V době 
Protektorátu Čechy a Morava 1939-
1945 byly sportovní aktivity upoza-
děny, v roce 1944 zabralo Rejdiště 
německé vojsko. Po osvobození v 
roce 1945 se vrací i život sportovců 
do zaběhnutých kolejí, ale v roce 

1948 nastala řada změn; Hanácká 
Slavia byla rozdělena mezi něko-
lik městských jednot a družstva 
nesla různá jména (např. Spartak, 
Slavoj atd.). V roce 1958 jsou malé 
jednoty sloučeny v celoměst-
skou jednotu Slavia. Její fotbalová 
mužstva – dospělých i dorostenců 
– si vedla různě, úspěch střídal pád. 
V roce 1968 získalo postup do I. li-
gy mužstvo dorostenců, jehož 
kapitán byl další slavnou osob-
ností kroměřížského fotbalu - Petr 
Uličný. Nastává úspěšné období 
kroměřížského fotbalu, tým mužů 
postoupil do divize, kde se udržel 
až do roku 1983. V tomto roce 
končila aktivní činnost úspěšná 
generace kroměřížských fotba-
listů – Vladimír a Zdeněk Humpovi, 
L. Slezák, A. Drye, M. Dohnal, 
R. Kocáb a další. Vystřídali je další 
hráči, jimž se vedlo se střídavými 
úspěchy. Na konci roku 1991 se 
vrátil fotbalový oddíl ke svému 
původnímu názvu SK Hanácká Sla-
via Kroměříž. V ročníku 1991/1992 
byla Hanácká Slavia zařazena do E 
skupiny (severomoravské) a v jarní 
části sezóny 1993/1994  mužstvo 
svou skupinu s převahou vyhrálo. 
Pečlivá systematická  práce, pod-
pora ze strany soukromých subjek-
tů i vedení města Kroměříže vedlo 
k velkému úspěchu, kdy v sezóně 
2003/2004 vybojovali Hanáci po-
stup ze III. ligy do druhé nejvyšší 
soutěže, která se dosud ve městě 
i regionu nehrála. Účast v této 

soutěži neměla dlouhého trvání. V 
současnosti „Hanáci“ bojují v Mo-
ravskoslezké fotbalové lize. 
Současný kroměřížský fotbalový 
areál se nachází v Obvodové ulici, 
kam se přestěhoval v  80. letech 
20. století z oblíbeného hřiště na 
Rejdišti. Velkou úpravou prošel 
areál v letech 2002 a 2003, kdy 
byla zastřešena hlavní (západní) 
tribuna a byla osazena plastovými 
sedačkami s opěradly. Hřiště má 
rozměr plochy 105 x 68 m, trávník 
je automaticky zavlažován a sa-
mozřejmostí je i umělé osvětlení. 
Celková kapacita stadionu je 1529 
diváků (700 krytých míst). Součástí 
fotbalového areálu SK Hanácká 
Slavia Kroměříž jsou tři travnaté 
plochy - hlavní a dvě vedlejší hřiště 
- a jedna plocha s umělou trávou. 
Přípravky a žákovská družstva mají 
k dispozici a mohou využívat školní 
hřiště ZŠ Slovan a ZŠ Oskol. Boha-
tou historii kopané v Kroměříži vyt-
vářely stovky hráčů, funkcionářů a 
trenérů. Díky nim má kroměřížský 
fotbal dobré jméno a patří neod-
dělitelně k životu obyvatel města. 
Kroměřížské fotbalisty jistě čeká 
řada úspěchů a ponesou tak kro-
měřížskou fotbalovou tradici dál…

(podrobněji např. na web. stránkách 
SK Hanácká Slavia Kroměříž; čerpá-
no z archivních pramenů, tisku 
a www.hanackaslavia.cz.)
PhDr. Jitka Zezulová,
MZA v Brně-SOkA Kroměříž

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

JAK SE KROMĚŘÍŽANé BAVILI 
V NEDáVNé MINULOSTI XI.

Vážení čtenáři,
sport je nedílnou součástí života 
(nejen) v  Kroměříži. A ať už jsme 
příznivci fotbalu nebo jiného spor-
tu, pravdou je, že kopaná je jednou 
z  nejpopulárnějších kratochvílí. 
Tentokrát se tedy můžete seznámit 
s historií fotbalu v Kroměříži.
Z  autorů správných odpovědí na 
otázku z minulého vydání zpravoda-
je jsme vylosovali tyto výherce: 

Jana Bušová
Marcela Hasoňová

Mirek Vláčil                                    

ÚKOL č. 11:
Kdy vznikl v Kroměříži 

fotbalový oddíl s názvem 
Hanácká Slavia Kroměříž?

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

Kariéra MUDr. Hynka Grábla, 
špičkového odborníka na pražské 
klinice, předčasně skončila kvůli 
jednomu karambolu s alkoholem 
a následky teď musí nést nejen on, 
ale i jeho rodina. Životní ani finanční 
účetnictví nevykazují příznivou 
bilanci a na horizontu zítřka se 
objevují všechny symptomy krize 
středního věku. Pomůže mu milo-
vaná profese, milenka nebo nová 
šance vrátit se k zajímavé operativě 
a kariérně růst? Také jako e-kniha.

Jiří Glet: Zajímavá a záhadná 
místa v Čechách

V této knize se například dozvíte 
o našem největším nálezu zlatého 
pokladu v Podmoklech nad Be-
rounkou, o záhadě Kounovských 
řad a tajemné kouřící hoře Boreč. 
Můžete rovněž navštívit Kazín, 
Tetín a Libušín, sídla bájných 
kněžen Kazi, Tety a Libuše a další 
desítky tajuplných a záhadných 
míst v ČR. Kniha je dostupná pou-
ze v elektronické podobě.

www.knihkm.cz

Na Rejdišti probíhaly boje o každý míč.

POZVáNKA NA PŘEDNáŠKY V ARCHIVU 
LISTOPAD 2019
Středa 13. 11. 2019 v 17 h 
Matriky narození, zápisy v nich a jejich historie. Mgr. David Sobek

Středa 20. 11. 2019 v 17 h 
Péče o děti v průběhu století. Mgr. Martina Šlancarová

Středa 27. 11. 2019 v 17 h 
Z historie kroměřížského sirotčince. Mgr. Marie Součková

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

Jožka Silný



Den bez aut 
s kroměřížských 
červeným křížem 
V  rámci Evropského týdne mobili-
ty uspořádalo město Kroměříž ve 

spolupráci s  oblastním spolkem 
červeného kříže Den bez aut s  Čes-
kým červeným křížem. Program se 
uskutečnil na dětském dopravním 
hřišti v Kroměříži a byl určený žákům 
pátých tříd místních základních škol. 

Pro děti byla připravena 
řada stanovišť zaměře-
ných na prevenci a bez-
pečnost v dopravě a po-
skytování první pomoci. 
Kluci i holky si vyzkoušeli 
jízdu podle pravidel, al-
kobrýle, zopakovali si 

známé i neobvyklé dopravní značky, 
seznámili se s obvazovou technikou 
i zotavovací polohou a resuscitova-
li. Závěrem všechny třídy převzaly 
účastnický certifikát, děti dostaly 
také malé občerstvení a drobný 
dárek.  Poděkování patří městu Kro-
měříži, všem zúčastněným školám, 
žákům a jejich doprovodu, studen-
tům SZŠ Kroměříž a ÚPV SP VZ Brno, 
Městské policii Kroměříž a paní uči-
telce Hájkové a jejím žákům ze ZŠ 
Slovan Kroměříž za aktivní pomoc. 
Hana Komínková, OS ČČK Kroměříž
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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

Představujeme vám dalšího pejska 
pobývajícího v  Městském útulku 
Čápka. Pokud vás zaujme a infor-
mace, které přinášíme ve zpravoda-
ji, se vám nebudou zdát dostačují-
cí, zkuste přijít na Čápku osobně 
v době návštěvních hodin, podívat 
se na pejsky, zeptat se na vše, co vás 
zajímá, a vzít na procházku třeba 
právě fenku Loris.
LORIS je kříženec větší velikosti na-
lezený v Kroměříži. Desetiměsíční 
fenka váží 22 kilogramů. Je hodná, 
kamarádská a kontaktní. Moc toho 
zatím neumí, ale je učenlivá a ráda 
spolupracuje. Určitě se vzhledem 
ke svému věku naučí spoustu no-
vých věcí. Hledá se pro ni aktivnější 
páníček, který má rád delší vycház-
ky. 

  Loris

Seniorský podzim 
2019 jsme zahájili 
prohlídkou historic-
ké Olomouce
Ačkoli bydlíme všichni v Kroměří-
ži, která se nachází nedaleko Olo-
mouce a je s ní od nepaměti spja-
ta, mnozí členové našeho Centra 
pro seniory Zachar Kroměříž olo-
moucké památky neznají. Proto 
jsme se 25. září vypravili tyto „ne-
dostatky“ napravit. Kdo přijíždí 
k Olomouci od Tovačova, nemůže 
si nevšimnout impozantní stavby 
poutního kostela Očištění Panny 
Marie v Dubu nad Moravou. Pro-
to se tato překrásná památka sta-
la naším prvním cílem. Výtečnou 
průvodkyní nám byla paní Marie 

Škrlová a její sestra - naše členka 
- Růžena Prokešová. Oběma patří 
velký dík. Zážitkem pro nás byla 
i prohlídka tamější výstavy orná-
tů, včetně daru císařovny Marie 
Terezie. Z  Dubu jsme zamířili do 
Olomouce. Ani občasný déšť nám 
nemohl pokazit krásné dojmy 
z  prohlídky historického jádra, 
zejména kostela sv. Michala, kam 
nás mimo jiné, zavedl zkušený 
průvodce pan Blaho. Rovněž nás 
obeznámil s  nejcennější barokní 
památkou – Sloupem Nejsvětější 

Trojice – památkou, která je od 
roku 2000 zařazena mezi světové 
dědictví UNESCO. Všechny nad-
chla prohlídka monumentální 
katedrály sv. Václava a celého Vác-
lavského náměstí. Z historického 
jádra jsme se vydali k  moderní 
budově Regionálního centra Olo-
mouc. V 18. poschodí jsme v čín-
ské restauraci zakončili u výborné 
kávy naše úspěšné putování za 
poznáním krásného historického 
města – starobylé Olomouce.  

Marie Šerá, Centrum pro seniory

AKTUALITY Z KLUBU SENIORů

V měsíci září opustila náš klub seniorů paní Jena Ventrubová. 
Šlo o velmi skromnou a obětavou ženu, která i přes svůj zdravotní handicap, nebo možná právě proto, pomá-
hala s obdivuhodnou laskavostí a nasazením stejně postiženým lidem. V roce 1980 založila pro lidi s roztrou-
šenou sklerózou specifickou organizaci s názvem „ROZKA“. V posledních letech se její zdravotní stav zhoršoval, 
nicméně její postoj k postiženým lidem se neměnil. Do posledních dnů svého života byla prospěšná alespoň 
svojí radou. Čest její památce!                                                                                                                                                         Jana Letková

Kroměřížské setkání 
pracovníků Moravské-
ho zemského archivu 
v Brně.
Ač je pátek třináctého pokládán za 
ne příliš šťastné datum, tak letošní 
pátek 13. září byl dnem slunným a 
pohodovým, který přál setkání pra-
covníků Moravského zemského ar-
chivu v Brně v Kroměříži. Sešli se pra-
covníci nejen brněnského ústředí, ale 
také všech patnácti okresních archi-
vů krajů Jihomoravského, Vysočiny 
a Zlínského. Celkem 115 archivářů, 
restaurátorů, technických i admini-
strativních pracovníků si prohlédlo 
památky UNESCO našeho města 

a seznámili se s  historií Kroměříže. 
Den pak byl zakončen přátelským 
posezením na nádvoří kroměřížské 
radnice a v prostorách Starého pivo-
varu. Na velmi úspěšném průběhu 
setkání, umocněném krásou města, 
měli velký podíl starosta města Kro-
měříže Jaroslav Němec a další zá-
stupci města v něm působících orga-
nizací. Všichni zúčastnění obdivovali 
nejen krásu našeho města, bohatou 
nabídku kulturního vyžití, ale také 
jeho upravenost, čistotu a přátel-
skou atmosféru. Naši hosté odjížděli 
okouzleni městem, jehož nadšenými 
propagátory se jistě stali.

Jitka Zezulová, 
MZA v Brně – SOkA Kroměříž

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODáVKY ELEKTRICKé ENERGIE 
// 5. 11 od 9 do 16 h - Kroměříž, Bílanská 1691, 1782/74, 1783/76, 1784/78, 1823/52, 
1825, 1826/46, 1845, 1846/66, 1847/64, 1848/62, 1849/60, 1850/58, 1851, 1857/1857, 1861/1861, 
1918/87, 1937/89, 1938/91, 1939/93, 2219/83, 2296/2296, 2434. // 7. 11. od 8.45 do 13.45 
h – Kroměříž, Chropyňská 1686, 3478, Na Síádlách1686, 3478. // 13. 11. od 9 do 16 h – 
Kroměříž, Ztracená 4270/17, 62/18, 63/63, 64/3, 65/5, 66/7, 67/67, 68, 69/13, 70/70, 72/72, 73/21, 
73/73, 74/74, 75/25, 75/75, 76/27, 76/76, 77/29. // Informace o přerušení dodávky el. energie ve va-
šem bydlišti si můžete objednat v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společ-
nosti E.on v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg

STŘÍBRO Z ŽILINY
Druhý říjnový víkend se Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se sbormistrem Jiřím 
Jablunkou zúčastnil III. ročníku mezinárodní soutěže Žilina Voce Magna. Ne-
tradičně náš sbor cestoval vlakem. Čekalo nás mnoho hudebních zážitků, když 
jsme na koncertech či soutěži slyšely dalších 15 sborů. Ze zdařilého klání jsme si 
odnesli STŘÍBRNÉ PÁSMO v kategorii mládežnické sbory dívčí i nové zkušenosti a 
především inspiraci do další práce. Finanční dotací naši zahraniční cestu podpoři-
lo město Kroměříž, za což srdečně děkujeme.                   E. Fojtů a B. Selucká, 3.A SPgŠ 



 Veronika Marčonková, Hulín
Lucie Zbranková, Kroměříž
Jaroslav Šuba, Hulín
Bibiana Nováková, Chvalčov
Kristýna Mikulíková, Pravčice
Inna Orlová, Lhota
Marek Vaculík, Plešovec
Lukáš Zapletal, Nová Dědina
Matyáš Michálek, Kroměříž
Jiří Apollenář, Kroměříž
Tereza Ovečková, Slížany
Sofie Spilková, Polabiny
Alexandr Vlčan, Kroměříž
Tereza Jurčíková, Kroměříž
Matyas Rábel, Kojetín
Barbora Kučerová, Kroměříž

Ella Musilová, Bedihošť
Mariana Krčmová, Kyselovice
Miriam Nováková, Nětčice
Adéla Doleželová, Količín
Jakub Pátek, Prostějov
Jakub Prachař, Střílky
Jakub Mrhálek, Věžky
Veronika Šašková, Morkovice
Tomáš Hamada, Kroměříž
Kateřina Prašnická, Morkovice
Alena Vaňharová, Kroměříž
Elena Sedláková, Seloutky
Michaela Sedláková, Seloutky
Tereza Juříčková, Kroměříž
Natálie Dlouhá, Hluchov
Dominik Hájek, Prostějov
Dorian H. Ramos, Prostějov
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Zdeněk Číhal, *1959, Morkovice
Milan Symerský, *1934, Kroměříž
Jiřina Adamcová, *1924, Kroměříž
Irena Mrázová, *1935, Kroměříž
Tomáš Kalina, *1957, Soběsuky
Jaromír Dřímal, *1951, Kroměříž
Miloslav Galatík, *1939, Kvasice
Jaroslav Šiška, *1942, Kroměříž
Ladislav Samsonek, *1940, 
Kostelany
Petra Macháčková, *1971, Kroměříž
Karel Stančík, *1954, Lubná
Antonín Janeček, *1934, Kroměříž
Ing. Jaroslav Mikšík, *1937, 
Kroměříž
RNDr. Věra Vašková, *1945, 
Kroměříž
Marie Vrajová, *1929, Kroměříž

Radek Ščudlík, *1962, Kroměříž
Lubomír Koranda, *1946, Kroměříž
Alena Klimecká, *1939, Kroměříž
Julius Hradil, *1934, Kroměříž
Ludmila Kučírková, *1928, Střílky
František Vávra, *1940, Kroměříž
Květoslava Káčerková, *1936, 
Kroměříž
Vítězslav Konupčík, *1941, 
Kroměříž
Miroslav Foltýn, *1949, Kroměříž
Anežka Jurajová, *1938, Kroměříž
Jaroslav Hrabal, *1944, Trávník
František Gajdoš, *1943, Kroměříž
Jaroslav Švec, *1933, Lubná
Július Mišelnický, *1927, Pravčice
Mária Čevelová, *1925, Hulín 

Úmrtí – září 2019

Narození – září 2019

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou:
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 zveřejněním.

Sňatky – září 2019
Daniel Křemeček, Záhlinice – Hana Kordíková, Jarohněvice
Jakub Navrátil, Bezměrov – Lucie Denešová, Kroměříž
Pavel Šupčík, Halenkovice – Veronika Macháčková, Říkovice
Jakub Merc, Kroměříž – Lenka Křížová, Kroměříž
Jaromír Sajdl, Lysá nad Labem – Zdeňka Švehláková, Postoupky
Martin Krčmář, Kroměříž – Karolina Loučková, Kroměříž
Lukáš Motal, Skaštice – Silvie Galíková, Bohuslavice u Zlína
Vladimír Kuchta, Kroměříž – Andrea Machalová, Uherské Hradiště
František Salaj, Hulín - Petra Přidalová, Hulín
Jakub Tomeček, Kostelec u Hol. – Karolína Sichálková, Kroměříž
Radek Ešler, Kroměříž – Petra Voláková, Kroměříž
Hao-Pin Lien, Tchaj-wan – Petra Kotásková, Zlín
Martin Rybář, Praha – Adéla Kupská, Praha
Patrik Vojtek, Slovensko – Kateřina Rozsívalová, Kojetín
Jaroslav Jaremko, Ukrajina – Kamila Czereová, Kroměříž
Michal Večerka, Postoupky – Vendula Kučerová, Postoupky
Ondřej Staněk, Kroměříž – Radka Dvouletá, Kojetín
Jan Frkal, Rataje – Ivana Jurečková, Kroměříž
Karel Horehleď, Zdounky – Věra Přikrylová, Zdounky

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

Slavnostní vítání malých občánků 
na kroměřížské radnici

Dominik Brázdil Jan GernEmanuela Gavendová

Matěj Tesař

Marek Brázdil

Vojtěch RozsypalŠtěpán Zimmermann

INZERCE
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Změna programu vyhrazena.

12. 11. - 31. 12.  Vánoční ladění - dílna s dekorováním vánočních koulí 
tradiční zdobící technikou. Muzeum Kroměřížska.

12. 11. - 5. 1. Pohádkové Vánoce, vánoční výstava v kulisách klasických 
evropských vánočních příběhů a pohádek. Muzeum Kroměřížska.
16. 11. / 9 - 12 a 13 - 16 h Adventní kalendáře - výroba originálních advent-
ních kalendářů. Muzeum Kroměřížska.

21. 11. - 30. 12. Kouzelný dotek adventu, výstava netradičních adventních 
kalendářů, knih apod. Odd. pro dospělé Knihovny Kroměřížska.

21. 11. / 9 - 11.30 h  Advent v léčebně, program a prodej výrobků 
činnostních terapií. Sál Psychiatrické nemocnice.

24. 11. v 18 h Janek Ledecký - Vánoční turné 2019, 1. adventní koncert. 
Dům kultury.

25. - 27. 11. / 9 - 18 h  Adventní jarmark sociálních služeb města 
Kroměříže, prodej výrobků uživatelů domovů SSKM. Vestibul Knihovny 
Kroměřížska.

27. 11. od 16 h Autorské novoročenky a vánoční inspirace kroměříž-
ských výtvarníků, prodej novoročenek a dárků členů SPVUK. Dům kultury, 
pravá klubovna.

27. a 28. 11. Adventní jarmark s programem a rozsvícením vánočního 
stromu, hudebně taneční vystoupení, koncerty a zábavná show vyvrcholí 
koncertem Martina Haricha. Vánoční strom se rozsvítí 28. 11. v 16.30 h. 
Velké náměstí.

28. 11. v 19 h Benefiční koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ 
Kroměříž, dobrovolné vstupné věnuje Spolek přátel SPgŠ KM na charitativní 
činnost. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

29. 11. ve 12 h Den pro dětskou knihu, předvánoční program s výstavou 
knih. Knihovna Kroměřížska.

29. 11. v 18 h Spirituál kvintet, 2. adventní koncert. Dům kultury.

30. 11. 16 - 17.30 h - Tajemné putování Podzámeckou zahradou 
za Mikulášem. Pořádá MC Klubíčko. Vstup z Vejvanovského ulice. 

1. 12. v 15 h Mikuláš v Sokole, mikulášská nadílka, diskotéka, soutěže. 
Sokolský dům.

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

5. – 12. 12. Advent v Domě kultury, prodej občerstvení a dárků na ploše 
před DK, koncerty, pohádky a vystoupení pro děti i dospělé ve vnitřních prosto-
rech DK. Dům kultury.

6. 12. Mikulášská nadílka, zápisné do knihovny s 50% slevou. Knihovna 
Kroměřížska.

6. 12. / 15 - 18 h Mikuláš v ZUŠ, tradiční mikulášská nadílka, v 17.30
rozsvícení stromu na nádvoří. ZUŠ Kroměříž. 

6. 12. ve 20 h Adventní koncert Petry Janů s dětským sborem 
Slunečnice. Výstaviště Kroměříž.

7. 12. / 9 - 17 h Adventní výstava Floria Vánoce 2019, přehlídka betlémů, 
řemesel a tradičních vánočních dobrot. Výstaviště Kroměříž.

7. 12. v 11 h Čertovský běh, 9. ročník desetikilometrového běhu. 
Zimní stadion Kroměříž.

8. 12. v 18 h ROCKSYMPHONY – M Jandová, V. Noid Bárta a zlínská 
filharmonie, 3. adventní koncert. Dům kultury.

10. 12. v 16.30 h Adventní koncert žáků ZUŠ. Kino Nadsklepí.

12. 12. v 15 h  Vánoční besídka, v rámci Akademie 3. věku. Knihovna 
Kroměřížska. 

13. - 22. 12. / 10 - 19 h Advent na radnici, každodenní kulturní program, 
dílničky, zimní kino, prodej vánočních dobrot a dárků, pořádá město Kroměříž. 
Nádvoří radnice.

13. 12. v 16.30 h Vánoční swing, koncert J+J Bandu. Cukrárna Amadeus.

14. 12. 9 9 - 12 a 13 - 16 h  Vánoční dílna, výroba vánočních dekorací 
a ozdob. Muzeum Kroměřížska. 
15. 12. v 16 h Adventní koncert příčných fléten. Sál ZUŠ Kroměříž.

15. 12. v 18 h Grande Moravia Ladislava Pavluše, 4. adventní koncert. 
Dům kultury.

16. 12. v 18 h Varhanní koncert ZUŠ. Kostel CČSH Kroměříž.

17. 12. v 16.30 h Koncert smyčcového oddělení ZUŠ. Sál ZUŠ Kroměříž.

18. 12. v 17 h Vánoční koncert ZUŠ. Dům kultury.

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

19. 12. v 18 h Předvánoční koncert konzervatoře, na programu 
Jiří Pavlica – Missa Brevis aj. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

19. 12. v 19 h Kouzelné Vánoce, koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ 
Kroměříž s Dechovou hudbou Hanačka z Břestu. Dům kultury Kroměříž. 

19. 12. v 19 h Mandragora, divadelní představení DS Václav Václavov. 
Klub Starý pivovar.

20. 12.  Vánoční nadílka, zápisné do knihovny s 50% slevou. Knihovna 
Kroměřížska.

22. 12. v 15 h Tygříkovo štěstí, dětské divadelní představení. Klub Starý 
pivovar.

25. 12. v 17 h J. J. Ryba: Česká mše vánoční, pořádá ART Collegium 2002 
Kroměříž. Kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

26. 12. ve 20.33 h Štěpánské Hard & Heavy, Kiss revival Czech Company. 
Stará masna.

27. 12.  v 16 h  Vánoční koncert Moravských madrigalistů, díla 
J. S. Bacha, A. Bertaliho, A. Michny z Otradovic a dalších. Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.

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

31. 12. ve 14 h Silvestrovské odpoledne pro rodiny s dětmi, posezení 
s přáteli i rodinou, občerstvení s sebou. Sokolský dům.

31. 12. od 18 h Silvestrovský ohňostroj, k tanci a poslechu zahraje Argema. 
Hanácké náměstí.

6. 1.  v 16 h Tříkrálový koncert ZUŠ. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.


