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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Státní zástupce zastavil trestní stíhání 
starosty Jaroslava Němce

Státní zástupce Radim Daňhel za-
stavením trestního stíhání starosty 
Kroměříže Jaroslava Němce vyho-
věl jeho stížnosti proti obvinění z 
údajné trestné činnosti, kterou sta-
rosta podle uherskohradišťského 
policisty Václava Veselého spáchal 
při zadávání právních služeb sou-
visejících se společností Vodovody 
a kanalizace Kroměříž (VaK). „Stát-
ní zástupce konstatoval, že jsem 
žádný trestný čin nespáchal. Jsem 
rád, že po téměř rok a půl trvajícím 
martyriu celá vymyšlená kauza 
končí a můžeme se soustředit na 
práci pro občany,“ uvedl Němec. 
Podle právničky města Jany Zwy-
rtek Hamplové kauza Kroměříž 
vstoupí do právních dějin jako dal-
ší exemplární případ nezákonné a 

nedůvodné kriminalizace komu-
nálního politika, který jednal ve 
prospěch občanů Kroměříže i okol-
ních obcí s cílem ochránit pro ně 
vodárenskou společnost před hro-
zící privatizací. Starostu po obvině-
ní podpořilo vedení města. Podle 
místostarostů 
Daniely Heb-
narové, Víta 
Peštuky, Karla 
Holíka a Vrati-
slava Krejčíře 
byl postup 
radnice při za-
dávání práv-
ních služeb 
včetně služeb 
souvisejících s 
uzavřením ak-

cionářské dohody ve VaK správný. 
„Jsem vděčný za podporu kolegů ve 
vedení města, radních, zastupitelů, 
a to včetně některých opozičních, 
a samozřejmě i řady občanů Kro-
měříže, kteří mi psali a fandili. Chci 
především poděkovat své rodině, 

která za mnou v těžkých 
chvílích stála, i pracovní-
kům městského úřadu, 
zejména paní tajemnici 
Veronice Škrabalové, 
která v souvislosti s ak-
cionářskou dohodou ve 
VaK a následným děním 
včetně mého trestního 
stíhání odvedla opravdu 
obrovský kus práce,“ do-
dal Němec.    

(pokračování na str. 2)

Vážení čtenáři, 
není tajemstvím, že Kroměříž 
čekají významné změny, co se 
sportovišť týče. I proto jsem 
rád, že jste se mnozí aktivně 
zapojili do příprav plánu roz-
voje sportu, který bude pod-
kladem pro rozvoj podmínek 
pro organizovaný sport i ne-
organizované aktivity oby-
vatel Kroměříže až do roku 
2025. V příštím roce bude 
opravena technologie chlazení 
na zimním stadionu. Připra-
vujeme i další opravy sporto-
višť a také stavbu nové spor-
tovní haly. Věřím, že brzy 
vám oznámíme bližší infor-
mace i o této chystané inves-
tici. Zájmem mým a celého 
vedení města je také to, aby 
byl řádně spravován městský 
majetek. Od začátku svého 
působení na radnici se proto 
zaměřuji také na řešení pro-
blémů s neplatiči v městských 
bytech. U soudu jsou již žaloby 
na vyklizení bytů. Dlužníkům 
říkáme, že pokud si nezačnou 
plnit povinnosti, v městském 
bytě nebudou. Týká se to i lo-
kality Račín, kde se ani letos 
nezastavily demoliční práce, 
jak se dočtete na jiném mís-
tě zpravodaje. Chceme také, 
aby nepřizpůsobiví obyvatelé 
neobtěžovali své okolí, proto 
jsme na Račíně instalovali ka-
meru, díky které zde městská 
policie bude lépe dohlížet na 
pořádek.
Věřím, že si konec roku užije-
te v klidu a se svými blízkými. 
A že se spolu třeba potkáme 
na některé z adventních akcí, 
které připravilo město a Dům 
kultury. Přeji vám krásné 
Vánoce!   
Karel Holík
místostarosta

Svatý Martin sice dorazil na bílém koni, přesto nepřinesl letošní první sníh. Celodenní jarmark s programem 
na Hanáckém náměstí však byl příležitostí k ochutnání svatomartinských vín , husích dobrot a dalších tradič-
ních specialit. Večer pak návštěvníci Svatomartinského hodování doprovodili Martina do centra Kroměříže.

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský
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Sbírka pod vánočním 
stromem pomůže 

žákům speciální školy i 
dětskému domovu

Kroměřížané i návštěvníci města 
mohou i v letošním roce podpořit 
neziskové organizace ve vánoč-
ní sbírce. Pokladnička je tradičně 
umístěna pod vánočním stromem, 
který se na Velkém náměstí rozzá-
řil ve čtvrtek 28. listopadu. Výtěžek 
se rozdělí rovným dílem mezi spo-
lek Korálky, který pomáhá zdravot-
ně postiženým dětem, a Dětský 
domov Kroměříž. „Korálky peníze 
použijí zejména k hrazení nákladů 
na zabezpečení dopravy žáků do 
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury. Dět-
ský domov hodlá ze sbírky pod-
pořit rozvoj dětí, především jejich 
sportovní, zájmovou a kulturní 
činnost,“ přiblížil místostarosta Vít 
Peštuka. 
Spolek Korálky a Dětský domov 
Kroměříž patří mezi tradiční pří-
jemce peněz z vánoční sbírky. V 
uplynulých čtyřech letech si výtě-
žek z ní rozdělily. Loni se vybralo 
24 868 korun.                                                     (jv)

(dokončení ze str. 1)
Zastavením trestního stíhání pro 
něj ale případ nekončí. „Poradím 
se s právníky, ale je takřka jisté, že 
budu po státu požadovat náhra-
du škody. Téměř rok a půl dlouhé 
trestní stíhání se projevilo nega-
tivně na mém zdraví, zasáhlo můj 
rodinný život, kdy trestní stíhání 
těžce nesla manželka i děti, a po-
škodilo mě i v životě pracovním a 
politickém,“ řekl Němec. 
Akcionářská dohoda ve VaK byla 
uzavřena v roce 2016 mezi Kromě-
říží, městem Morkovice-Slížany a 
obcemi Dřínov a Zborovice a na 30 
let lidem zajišťuje přijatelnou cenu 
vody, obnovu vodovodů a kanali-
zace s pomocí dotací i to, že zisk 
společnosti skončí právě u měst 
a obcí, a ne u privátních subjektů. 

(jv)   
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V kroměřížských Dolních zahra-
dách probíhá demolice dalších 
objektů v lokalitě Račín, kde by-
dlí nepřizpůsobiví občané. „De-
moličním pracím předcházelo 
vyklizení prostor, odkud bylo 
odvezeno těžko uvěřitelných 
7,5 tuny komunálního odpadu,“ 
uvedl místostarosta Karel Holík. 
Na odstranění dvou hospodář-
ských budov pracuje společnost 
MORKUS Morava z obce Lazní-
ky na Přerovsku, která 
už loni v první etapě 
v lokalitě demolovala 
dva obytné domy a 
jednu hospodářskou 
budovu. Město letošní 
demolice obou budov 
přijde zhruba na 480 
tisíc korun. Podle Holí-
ka je odstranění těch-
to objektů nezbytné. 
Bývaly totiž nelegálně 
obývány a neplatiči do 
nich natahovali elektři-

nu kabely z obytných budov, což 
neodpovídalo bezpečnostním 
normám. Demolice na Račíně 
odstraněním dvou hospodář-
ských budov nekončí. Radnice 
plánuje, že několik platících ná-
jemníků přestěhuje jinam. „A 
neplatiče vystěhujeme,“ doplnil 
Holík. Lokalita Račín je dlou-
hodobě problematická. 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 lokalitě je nyní 
13 obydlených bytů se zhruba 
čtyřmi desítkami nájemníků. Byty 
mají ve správě stejně jako ostatní 
městské byty Kroměřížské tech-
nické služby (KTS), společnost pa-
tří městu. KTS podaly na neplatiče 
z Račína desítku žalob na zaplace-
ní dlužné částky a také žaloby na 
vyklizení bytu. Lokalitu Račín sle-

duje nově kamera měst-
ského kamerového systé-
mu. „Cílem je, aby městská 
policie mohla monitoro-
vat případné přestupky. 
Kamera by měla přispět ke 
zklidnění situace na Račí-
ně,“ poznamenal starosta 
Jaroslav Němec. „Jedná se 
o plnohodnotnou otoč-
nou kameru, která mapu-
je celou lokalitu,“ popsal 
ředitel městské policie Li-
bor Kubiš.                        (jv)

Město zahájilo demolici dalších objektů 
v lokalitě Račín

Zastupitelé Kroměříže schválili 
prodej pozemku v lokalitě za síd-
lištěm Zachar a také plánovací 
smlouvu se společností Hanác-
ká pole, s. r. o., která zde plánuje 
výstavbu rodinných a bytových 
domů. „Smlouva investora zava-
zuje k vybudování komunikací, 
chodníků, dešťové kanalizace, 
retenční nádrže, veřejného osvět-
lení a k terénním a sadovým 
úpravám. Vše následně převede 
do vlastnictví města, respektive 
Kroměřížských technických slu-
žeb,“ uvedl místostarosta Karel 

Holík. Investor v lokalitě v první 
etapě plánuje výstavbu asi šesti 
desítek rodinných domů a jedno-
ho bytového domu. „V Kroměříži 
byty scházejí, přitom poptávka po 
nich je vysoká. Proto tuto aktivitu 
vítáme,“ dodal starosta Jaroslav 
Němec. Město navíc získá zhruba 
6,8 milionu korun za prodej zmí-
něného pozemku. Smlouva také 
investora zavazuje k tomu, aby za-
platil polovinu nákladů na úpravu 
příjezdové komunikace k lokalitě 
Hanácká pole včetně dopravního 
řešení napojení na Albertovu ulici. 

Cena infrastruktury, včetně plyno-
vodu, vodovodu, retenční nádrže 
či kanalizace, kterou investor bude 
muset v první etapě vybudovat, je 
odhadována na více než 40 milio-
nů korun. Město by podle tohoto 
odhadu mělo získat komunikace 
a chodníky za více než devět mili-
onů korun, dešťovou kanalizaci za 
7,3 milionu korun a retenční nádrž 
za 3,5 milionu korun. Na městem 
vlastněnou společnost Kroměříž-
ské technické služby by mělo být 
převedeno veřejné osvětlení za 
800 tisíc korun.                                    (jv)

Bytová výstavba v lokalitě za sídlištěm Zachar 
má zelenou

V závěru listopadu skončily 
stavební práce ve Vodní ulici. 
Rekonstrukce, která proběh-
la ve dvou etapách v loňském 
a letošním roce, zahrnovala 
opravy vodovodu a kanalizace, 
výměnu plynového potrubí a 
závěrečnou úpravu povrchu uli-
ce. Ten po dohodě s památkáři 
zachovává historický ráz ulice. 
Chodníky tvoří pásy žulových 
desek a silnici žulové kostky. 
Chodníky jsou širší na úkor ko-
munikace, v ulici tak zůstává 
více místa pro pěší a pro restau-
rační předzahrádky.Foto: Š. Kučerová

Foto: J. Vondrášek
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Silnice mezi psychiatric-
kou nemocnicí 

a Květnou zahradou 
je jednosměrná

Místní komunikace mezi areálem 
Psychiatrické nemocnice v Kro-
měříži a Květnou zahradou je od 
konce listopadu pro automobily 
jednosměrná. „Důvodem opatření 
je snaha snížit počet aut projíždě-
jících frekventovanou křižovatkou 
ulic Havlíčkova – Albertova. Prosíme 
řidiče, aby zejména v prvních dnech 
platnosti nového dopravního zna-
čení dbali zvýšené opatrnosti,“ uve-
dl starosta Jaroslav Němec. Silnice 
je pro automobily jednosměrná ve 
směru od Havlíčkovy ulice až po uli-
ci Koperníkova. Zachována jsou par-
kovací místa, automobily ale nově 
stojí vpravo ve směru jízdy podél 
zídky Květné zahrady. „V protisměru 
je umožněn průjezd jen cyklistům, 
cyklokoridor je zvýrazněn vodorov-
ným dopravním značením,“ dodal 
místostarosta Karel Holík. Rychlost 
vozidel je nově omezena na 30 ki-
lometrů za hodinu. Cyklisté sice 
mohou do protisměru, i jich se ale 
týká omezení. „Nemohou vjíždět 
na jízdním kole do křižovatky s ulicí 
Havlíčkova. Musí z kola sesednout 
a pokračovat pěšky po chodníku,“ 
uzavřel Foltýn.                                        (jv)    

Radnice zřídí 
centrální spisovnu

Kroměřížská radnice koupí bývalou 
kotelnu na sídlišti Zachar v Rumun-
ské ulici za 3,3 milionu korun. „Měs-
to je ze zákona povinno ukládat 
dokumenty. Momentálně má ale 
spisovnu v nevyhovujících podmín-
kách, objekt bývalé kotelny naopak 
potřebám spisovny po všech strán-
kách vyhovuje,“ uvedl místostarosta 
Karel Holík. Bývalá kotelna s ohle-
dem na svou výšku umožní instalaci 
posuvných regálů o šesti až sedmi 
policích. Poté, co město uzavře 
kupní smlouvu, bude připravovat 
rekonstrukci budovy. Spisy by se do 
ní mohly stěhovat za dva roky.     (jv)

3

Kroměřížané si připomněli 101 
let od vyhlášení samostatné-
ho Československa. V důsledku 
změn po první světové válce se 
v roce 1918 země osamostatnila 
a přestala být součástí Rakous-
ka-Uherska. Den vzniku samo-
statného československého stá-
tu je státním svátkem a slaví se 
28. října. Představitelé města, 
T.J. Sokol Kroměříž, Českého sva-
zu bojovníků za svobodu v Kro-
měříži, Sdružení válečných vete-
ránů ČR Zlínský kraj, Českoslo-
venské obce legionářské z jedno-
ty Kroměříž a Valtice a další lidé 

položili při této příležitosti věnce 
u sochy T. G. Masaryka před bu-
dovou Justiční akademie. Mís-
tostarostka Daniela Hebnarová 
řekla, že pomník T. G. Masaryka 
byl ve městě poprvé odhalen v 
roce 1928 a poté byl několikrát 
odstraněn a znovu obnoven. Sta-
rostka T.J. Sokol Lucie Korvasová 
připomněla význam sokolského 
hnutí, jehož dějiny se kryjí s ději-
nami naší země. 
O pár dní později obyvatelé i 
představitelé Kroměříže polože-
ním věnců na městském hřbito-
vě u památníku obětem první a 

druhé světové války vzdali hold 
válečným veteránům. „Den váleč-
ných veteránů je příležitostí vzpo-
menout na občany, kteří bojovali 
za naši zemi a kteří za ni položili 
své životy,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec. Den válečných veteránů 
se celosvětově slaví právě 11. lis-
topadu a Česká republika si ten-
to významný den připomíná od 
roku 2001. Datum se odvíjí ode 
dne 11. listopadu 1918, kdy bylo 
podepsáno příměří mezi Spojen-
ci a Německem a skončily tak na 
západní frontě boje první světové 
války.                                                  (jv)      

Kroměříž si připomněla dva významné svátky

Rozsah zimní údržby 
zůstává v Kroměříži 
stejný

Plán zimní údržby na nadcháze-
jící období se v Kroměříži oproti 
minulé zimě nezměnil. „Kroměříž-
ské technické služby se tak budou 
nadále starat o asi 120 kilometrů 
chodníků a zhruba 80 kilomet-
rů komunikací,“ popsal starosta 
Jaroslav Němec. Podle Vlastimila 
Foltýna z odboru služeb se na 
nadcházející zimu nepořizovala 
žádná nová technika na zimní 

údržbu. Technické služby ji nadá-
le budou zajišťovat pomocí dvou 
sypačů, pěti multikár a šesti kusy 
další techniky včetně dvou chod-
níkových fréz či traktoru s radlicí. 
„Přechody pro chodce, zastávky 
autobusů a prostory kolem škol a 
dalších veřejných budov se uklíze-
jí ručně,“ uvedl Foltýn. Na ošetření 
chodníků a komunikací se bude 
používat sůl, solanka i inertní 
materiál. Zajímavostí je, že pro 
údržbu lávky pro pěší přes řeku 
Moravu platí striktní zákaz použí-
vání soli. 
Zimní údržba v loňském roce stála 

město 3,9 milionu korun. „Náklady 
za zimní měsíce letošního roku, 
to jest od ledna do konce března 
2019, činily zhruba 4,5 milionu 
korun,“ doplnila Pavla Cielecká z 
odboru služeb. Další peníze si letos 
vyžádá ještě údržba chodníků a 
komunikací na konci roku.          (jv)   

Oddělení místních poplatků fi-
nančního odboru kroměřížské 
radnice je od začátku listopadu 
kompletně přestěhované do bu-
dovy městské policie na adresu 
Velké náměstí 33. V kancelářích v 
prvním patře objektu sídlí úředníci, 
kteří se věnují agendě související s 
poplatkem ze psů a s poplatkem za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů. „Lidé už do budovy městské 
policie dříve chodili hradit popla-

tek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Nyní se k pracovnicím na 
pokladně přestěhují i ostatní úřed-
níci, kteří se této agendě věnují. 
Jeví se jako logické mít výběr míst-
ních poplatků na jednom místě,“ 
uvedla tajemnice městského 
úřadu Veronika Škrabalová. Ve 
stávající kanceláři v budově rad-
nice na Velkém náměstí 115, kam 
lidé dosud chodili platit poplat-
ky za psy, od poloviny listopadu 
nově sídlí úřednice, které mají na 
starost vymáhání pohledávek.   

(jv)

Poplatky ze psů lidé nově platí v budově 
městské policie

Foto: ilustrační

Foto: ilustrační

Foto: J. Vondrášek

Foto: J. Vondrášek



Mateřská škola Mánesova získala 
dotaci z evropských fondů, díky 
které bude moci od ledna příští-
ho roku zřídit takzvanou dětskou 
skupinu pro děti od jednoho roku 
do tří let. „Těší mě, že se nám po-
dařilo evropské peníze získat a že 
budeme moci vyjít vstříc rodičům, 
kteří mají o tuto službu zájem,“ 
uvedla místostarostka Daniela 
Hebnarová. 
Zřízení dětské skupiny či jeslí má 
radniční koalice v programovém 
prohlášení. Podle Pavlíny Cveko-
vé z odboru regionálního rozvoje 
získá školka na tyto účely zhruba 

3,3 milionu korun, a to na obdo-
bí od 1. ledna 2020 až 30. června 
2022. Dalších asi 170 tisíc korun 
činí spolufinancování z vlastních 
zdrojů. „Bližší informace týkající 
se přihlašování dětí, školkovného, 

provozní doby a podobně bu-
dou zveřejněny na internetových 
stránkách Mateřské školy Máne-
sova,“ dodala Cveková. Mateřská 
škola má volné prostory, které 
byly pro potřeby dětské skupiny 
upraveny. Kapacita bude 12 dětí. 
„V případě, že zájem o dětskou 
skupinu provozovanou MŠ Máne-
sova bude větší, zvážíme navýše-
ní její kapacity,“ řekla Hebnarová. 
Radnice zřízením dětské skupiny 
reaguje na zájem občanů města, 
který vyjádřili v anketě pořádané 
na internetových stránkách radni-
ce.                                                          (jv)
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Evropské peníze umožní zřízení dětské skupiny 
pro nejmenší děti

Foto: ilustrační

Radnice v příštím 
roce rozdělí 

sociálním službám 
celkem 

6,4 milionu korun
Kroměříž podpoří v roce 2020 
sociální služby částkou 6,4 mi-
lionu korun. Rozhodli o tom 
zastupitelé. Peníze obdrží na 
základě výpočtů registrované 
sociální služby zařazené do sítě 
sociálních služeb, včetně pří-
spěvkové organizace Sociální 
služby města Kroměříže. „Mám 
radost z toho, že se nám opět 
podařilo částku pro sociální 
služby navýšit. Oproti letošnímu 
roku je to o půl milionu korun 
více. Je to jasná zpráva pro ob-
čany, že vedení města i zastu-
pitelé považují systematické 
zkvalitňování sociálních služeb 
ve městě za svou prioritu,“ uvedl 
místostarosta Vít Peštuka. Letos 
město registrovaným sociálním 
službám rozdělilo na dotacích 
3,03 milionu korun, dalších 2,87 
milionu korun dostaly formou 
příspěvku Sociální služby měs-
ta Kroměříže. Dotační program 
poprvé zavedený v roce 2017 
zohlednil množství sociální prá-
ce, tedy počet výkonů, které so-
ciální služby poskytly klientům s 
trvalým bydlištěm v Kroměříži. 
Dotace do 50 tisíc korun schva-
luje městská rada, částky převy-
šující tuto sumu pak zastupitelé. 
Podle vedoucího odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Rado-
vana Klabala radnice změnou 
pravidel podporuje více organi-
zace, které poskytují své služby 
klientům z Kroměříže. Současně 
poskytovatele sociálních služeb 
motivuje k podávání žádostí o 
dotace i na jiná města a obce, 
odkud mají klienty.                    (jv)

Radnice se postará 
o výsadbu zeleně na 
polních cestách
Kroměřížská radnice chystá vý-
sadbu zeleně na polních cestách, 
existujících i zaoraných, které jsou 
v majetku města. „Výsadba stromů 
významně přispívá k adaptaci na 
změnu klimatu, čistšímu ovzduší, 
podporuje zadržování vody v kra-
jině a snižuje erozi půdy. Chceme 
výsadbou také podpořit vztah člo-
věka ke krajině, zpřístupnit obča-
nům města krajinu kolem Kromě-
říže,“ poznamenal místostarosta Vít 

Peštuka. Podle něj by v budoucnu 
měly být zelení osázené polní cesty 
kolem města propojeny do okruž-
ní procházkové trasy. „Doplňovat 
by ji měly naučné stezky, které tak 
kromě relaxace a pobytu v přírodě 
obyvatelům města dopřejí i pozná-
ní okolní krajiny,“ doplnil Peštuka. 
Záměr je na začátku. Radnice bude 
podle místostarosty jednat se sub-
jekty, které mají pole či polní cesty 
v nájmu. „Na základě toho vytvoří-
me návrh výsadby zeleně v dané 
lokalitě. Byl bych rád, kdybychom 
se s nájemci dohodli a s výsadbou 
zeleně začali už v příštím roce,“ uza-
vřel Peštuka.                                      (jv)

Učitelé si předávali 
nápady, jak využít 
ve výuce školní 
zahrady
Dvě desítky pedagogů z mateř-
ských škol z Kroměříže a okolí vy-
razily na Slovácko a Zlínsko, aby se 
zde inspirovaly v tom, jak ve výuce 
využít školní zahrady. „Domů si uči-
telé odvezli nejen materiály s dob-
rými nápady, ale i zaujetí pro věc 
a zjištění, že pro samá pravidla a 
vyhlášky mnohdy zapomínáme dě-

tem dopřávat obyčejné zkušenosti 
s pěstováním a poznáváním rostlin, 
skutečnou prací a přiroze-
nou hrou,“ řekla místosta-
rostka Daniela Hebnarová. 
V dnešní době se příroda 
vzdaluje nejen dětem z měst, 
ale o moc lépe na tom nejsou 
ani mnohé děti na venkově. 
Školní zahrady tak bývají pro 
některé děti jediným místem, 
které jim přibližuje přírodu. I 
proto byla do projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělává-
ní (MAP) zařazena aktivita, 

která se zaměřila právě na využívání 
takových zahrad. Učitelé vyrazili do 

Uherského Hradiště, Uherského Bro-
du a do Vysokého Pole na Zlínsku. 
„Prohlédli si zahrady, viděli systém 
výuky, poslechli si zkušenosti kole-
gů, prodiskutovali různé možnosti 
a inspirovali se. V následujících dvou 
letech budeme do našich mateř-
ských škol nejen přenášet získané 
zkušenosti, ale také tvořit nové, 
vlastní, originální přístupy. Věříme, 
že dětem budou jen a jen ku pro-
spěchu,“ poznamenala Eliška Pifko-
vá z radničního odboru regionální-
ho rozvoje, která vede tým projektu 
MAP.                                                      (jv)

Hanáci 
na Kroměřížsku

Foyer radnice na Velkém ná-
městí se stalo již tradičním 
místem výstav, jejichž témata 
se vážou k historii či součas-
nosti Kroměříže a okolí. Jeden 
z projektů chystaný na příští 
rok má pracovní název Haná-
ci na Kroměřížsku a bude se 
věnovat folklornímu dění v 
regionu. Zájemci o spolupráci 
na její přípravě mohou po-
skytnout materiály – fotogra-
fické i textové, staré i aktuální 
související s folklorem na Kro-
měřížsku. Je možné je přinést 
na odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy MěÚ Kroměříž se 
sídlem na Riegrově náměstí. 
Po ukončení výstavy budou 
matriály uloženy v kroměříž-
ském archivu.                      (red)
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Originální tučňáci, klasický betlém a obří adventní kalendář – 
takový je letošní Advent na radnici 

Adventní čas je magic-
kým obdobím blížících 
se Vánoc plným trochu 
tajemného očekávání, 
ochutnávání, nasávání 
vůní, setkávání…  Mís-
tem, kde můžete tohle 
všechno zažít, bude 
letos opět nádvoří 
kroměřížské radnice. 
Advent na radnici – 
v  pořadí již čtvrtý - se letos bude 
konat od pátku 13. do zlaté ne-
děle 22. prosince. Návštěvníci 
tu najdou vše, na co jsou zvyklí 
z  předchozích ročníků - hudební 
vystoupení, divadelní a filmová 
představení, dílničky, betlém, stán-
ky s vánoční výzdobou, drobnými 
dárky, vánočními i nevánočními 
dobrotami, cukrovím, punči, sva-
řáky, ale i zajímavé novinky – třeba 
originální téma celé akce. Přijďte 
posedět, setkat se s přáteli, zahřát 
se teplými nápoji nebo zajímavým 

programem, užít si sváteční atmo-
sféru. Třeba jen na skok… Uvidíte, 
že Advent na radnici neztrácí své 
kouzlo ani originalitu. Po loňském 
výletu do doby ledové je tentokrát 
připravené putování za tučňáky 
z  Madagaskaru a jejich „trsajícími“ 
kamarády (snad jim předvánoč-
ní zima nepokazí zábavu). Další 
novinkou pak bude „radniční“ ad-
ventní kalendář, který bude záro-
veň fotokoutkem.
V  programu se představí místní 
hudebníci – Swing Band, Jamtour, 

Minami, PKM, Moravan, dua Lucy 
& Mary a Alis &Týna; kapely a zpě-
váci ze širšího okolí – Jiří Zonyga, 
Lam Trio, Koňaboj, Event jazz Trio, 
Sixmen & Singladies, Golden De-
licious; zastoupeny budou nejrůz-
nější hudební žánry – jazz, swing, 
folk; pořadatelé mysleli i na milov-
níky folkloru - vystoupí cimbálová 
muzika místní konzervatoře, Dubi-
na, dětské soubory Malý Hanáček a 
Klubíčko. Svými vystoupeními při-
spějí také žáci některých kroměříž-
ských základních a středních škol. 

Návštěvníci Adventu na 
radnici se mohou těšit 
na tři promítání zimního 
kina pod širým nebem. 
Děti čeká animák plný 
sněhu a ledu o velkém 
dobrodružství Yetiho, 
česká hraná klasika po-
zve diváky s  Andělem 
na hory a prostřednic-
tvím jedné z  nejoblíbe-

nějších pohádkových komedií je 
upozorní, že S  čerty nejsou žerty. 
Radniční nádvoří, kde program 
připravuje město Kroměříž, bude 
veřejnosti přístupné každý den 
od 10 do 19 hodin, stejná bude 
i prodejní doba stánků a v tuto 
dobu bude také probíhat pro-
gram. Vstup na Advent na radni-
ci a kulturní program je zdarma, 
platit se bude pouze za materiál 
v dílničkách s vánočním tvořením, 
kterých bude letos nepočítaně. 
                                                                (šak)

Zákoutí s adventním kalendářem 
vytvoří originální fotokoutek

Čekání na Štědrý den si nedočkavci – a nejen ti malí – krá-
tí sledováním adventních kalendářů s dobrotami. Podle 
otevřených okének tak na první pohled zjistí, kolik dní ještě 
zůstává do Vánoc.  Na letošní advent je připravený speciál-
ní „radničně adventní“ kalendář, na němž budou návštěv-
níci i pořadatelé společně sledovat, jak ubíhají jednotlivé 
dny Adventu na radnici. A bude to obrovský kalendář… 
Dokonce tak velký, že jej zájemci mohou využít jako fo-
tokoutek.
Jednotlivé dny Adventu na radnici (od 13. do 22. prosin-
ce) budou představovat ne okénka, ale obrovské dárky. 
Každý den si příslušný dárek odnese jeden náhodný ná-
vštěvník. Vše vyvrcholí 22. prosince, poslední zlatý dárek 
je tedy připravený na ZLATOU neděli. 
A jak můžete získat dárek z adventního kalendáře? Tím, 
že budete nakupovat ve stáncích na Adventu na radnici. 
Každé ráno totiž pořadatel vybere jednoho z prodejců ke 
spolupráci a zvolí „klíč“ - např. že obdarovaným se stane 
ten, kdo koupí třetí punč po 15. hodině. Prodávající hned 
upozorní, že se stáváte vítězem a tedy majitelem dárku. 
Každý den budou návštěvníci informováni na tabulce u 
kalendáře a na události fb, jaký stánek je třeba navštívit, 
co si koupit a kdo má šanci vyhrát…
Tak hodně štěstí!                                                                                  (šak)

Listopadové Finské dny v Kroměříži osobně zahájil velvyslanec Finska Jukka Uolevi 
Pesola, který spolu se starostou města Jaroslavem Němcem převzal nad projektem 
záštitu. Na zahájení Finských dnů přijel také další vzácný host, bývalý finský europo-
slanec a současný člen Evropského účetního dvora Hannu Takkula. Finskou náladu 
navodilo vystoupení žáků ZUŠ a výstava fotografií z Finska, beseda, která srovna-
la zkušenosti Češky a Finky ze života v obou zemích, a nechyběla ani ochutnávka 
typických finských jídel. Program dalších dní zahrnoval besedy, filmovou projekci i 
hudební vystoupení.

Stolní hra 
Ohnivé dědictví odhalí 
velké kroměřížské 
tajemství
Sháníte-li na Vánoce zajímavou společen-
skou hru, zastavte se od 6. prosince v turis-
tickém informačním centru. K dostání tu 
bude zcela nová originální stolní hra Ohni-
vé dědictví, kterou vydává město Kroměříž 
v souvislosti s přípravou příští turistické 
sezony. Hra je založena na skrytém pohy-
bu, její děj se celý odehrává v Kroměříži 
na pozadí historického Povondrova plánu 
města z roku 1915 a především hráčům 
odhalí jedno velké kroměřížské tajemství. 

Součástí hry je i komiks, který hráče zasvětí 
do rozehraného příběhu. Chcete-li se do-
zvědět o této novince z produkce odboru 
kultury a cestovního ruchu více, přijďte 
13. prosince na Advent na radnici, kde 
bude hra v 18.00 hodin slavnostně pokřtě-
na ohněm.                                                                          (pz)

Foto: M. Žíla

Foto: P. Zrna

Foto: Š. Kučerová



KULTURA, SPOLEČNOST 12  2019

Přijďte prožít kouzelný adventní 
čas do slavnostně vyzdobeného a 
rozsvíceného Domu kultury v Kro-
měříži a Kina Nadsklepí. Osvětle-
nou branou z ulice Tovačovského 
vstoupíte na útulné náměstíčko 
před Domem kultury, kde vás při-
vítá vůně horkého punče, kávy, 
vánočního pečiva a dalších dobrot 
ve slavnostně vyzdobených stán-
cích. Od čtvrtka 5. prosince bude 
po osm dní připraven program 
pro všechny generace. V příjemně 
vytopeném foyer Domu kultury, v 
divadelním sále a v kině Nadskle-
pí jsou vítány rodiny s dětmi, se-
nioři, školky, školy či maminky na 

mateřské dovolené. Všechny pro-
gramy jsou zdarma. K pohádkám, 
koncertům a dalším pořadům se 
připojí vánoční tvořivé dílničky, 
Ježíškova pošta, pondělní prodej-
ní vánoční jarmark ZŠ a MŠ Kromě-
říž, F. Vančury, výuka hanáckých 
tanců, ukázka oblékání hanácké-
ho kroje a další překvapení. Kino 
Nadsklepí připraví promítání pro 
školní družiny i veřejnost, krátké 
pohádky i rodinná představení. 
Většinu programů uvidíte na pó-
diu ve foyer Domu kultury, popř. 
v divadelním sále. Konat se bude 
také soutěž o nejhezčí vánoční 
stromeček. Výzdobu připraví děti 

z mateřských a základních škol z 
Kroměříže. Odměnou jim bude 
divadelní představení s  názvem 

Vánoční povídání o pejskovi a ko-
čičce, které bude volně přístupné i 
dalším zájemcům.                        (dk)

Advent bude letos poprvé přímo v Domě kultury

6

I na jaře je možné 
s Domem kultury 
procestovat svět
Cyklus Procestujte svět s  Domem 
kultury se dlouhodobě zaměřuje 
na čím dál tím oblíbenější cestova-
telské přednášky. Místa přednášek 
a velikosti sálu se mění v závislosti 
na typu přednášejícího, k  dispozi-
ci je menší, leč útulný loutkový sál 
Domu kultury i větší prostor v kině 

Nadsklepí. Začátky jsou až na jednu 
výjimku vždy v 18 hodin. 
V  úterý 14. ledna odstartuje jarní 
cyklus v  Domě kultury Jakub Ven-
glář, který si připravil téma Léto 
na Sibiři. V pondělí  10. února vy-
stoupí v  kině Nadsklepí Patrik De-
kan, jenž představí téma  Norsko  a 
25. února se projekt přesune opět 
do loutkového sálu Domu kultury, 
kde bude přednášet  Jan Husák  o 
Španělsku.  Závěrečné trio předná-
šek se odehraje již výhradně v kině 

Nadsklepí. V  pondělí 16. března, 
tentokrát v  19 hodin, vystoupí již 
poněkolikáté oblíbená Pavla Bičí-
ková s přednáškou nesoucí název S 
batohem napříč Marokem. Přesně 
za měsíc, tedy 16. dubna, navštíví 
kino Nadsklepí známý spisovatel 
a  spoluzakladatel časopisu Koktejl 
Josef Formánek s tématem Siberut 
- ostrov duchů a jarní cyklus zakon-
čí 5. května Tomáš Kubeš, který při-
jede se svou úspěšnou přednáškou 
Černobyl - spící peklo.                     (jd)

Kroměřížané se po roční odmlce 
opět dočkají organizované oslavy 
příchodu nového roku na Hanác-
kém náměstí. Program zahrnující 
vystoupení rockové skupiny Ar-
gema i ohňostroj začne 31. pro-
since v  18 hodin. „Rád bych po-
zval všechny obyvatele města ke 
společnému přivítání roku 2020,“ 
řekl starosta Jaroslav Němec. Akci 
pořádá Dům kultury a město Kro-
měříž. „V pauze uprostřed koncer-
tu skupiny Argema, kolem 18.45, 
návštěvníky akce pozdraví pan 
starosta, který poté zahájí slav-
nostní silvestrovský ohňostroj s 
hudebním doprovodem,“ uvedl 
ředitel Domu kultury Pavel Sed-
láček. Na akci bude zajištěno 
občerstvení, a to včetně horkých 
nápojů. Organizované oslavy 
příchodu nového roku nebyly 
v Kroměříži v posledních letech 
obvyklé, lidé se scházeli spontán-
ně na Velkém náměstí. Velký oh-
ňostroj se konal několikrát v 90. 

letech na Velkém náměstí, slavil 
se jím také příchod nového mi-
lénia a v roce 2013 zpestřil oslavy 
750. výročí založení města. V roce 
2017 se lidé těšili z ohňostroje na 
Hanáckém náměstí. V letech, kdy 
ohňostroj nepořádala radnice, 
Velké náměstí rozzářila pyrotech-
nika, kterou přinesli sami občané.            

(jv)

Hanácké náměstí ožije 
silvestrovskou oslavou, bude 

i ohňostroj

Foto: J. Soporský
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31. 12. | Silvestrovský ohňostroj

13. - 22. 12. | Advent na radnici

5. - 12. 12. | Advent s Domem kultury

20.00 I ŠPINDL 2, premiéra

so 7. 12.
17.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra
20.00 I ŠPINDL 2, premiéra

ne 8. 12.
15.00 I PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY, Advent 
s Domem kultury 
17.00 I PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY,
bijásek, premiéra
20.00 | ŠPINDL 2, premiéra

po 9. 12.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra

st 11. 12.
17.00 I ODCHÁZENÍ + BESEDA S TVŮRCI,
artkino, premiéra
20.00 I BUDIŽ SVĚTLO, artkino

čt 12. 12.
17.00 I VÁNOCE A SPOL., Advent s Domem kultury 
20.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra

pá 13. 12.
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra
20.00 I LAST CHRISTMAS, premiéra

so 14. 12.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, přidáváme
20.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 3D dab., premiéra

ne 15. 12.
14.30 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra

po 16. 12.
19.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra

st 18. 12.
17.30 I VLASTNÍCI, přidáváme
20.00 I ČERNÉ VÁNOCE, premiéra
22.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 

tit., předpremiéra 

čt 19. 12.
19.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
tit., premiéra

pá 20. 12.
17.30 I LAST CHRISTMAS, premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

so 21. 12.
16.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 3D 
dab., premiéra

ne 22. 12.
15.00 I PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY,
bijásek, premiéra
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

po 23. 12.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I LAST CHRISTMAS, premiéra

pá 27. 12.
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

so 28. 12.
17.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra
20.00 I ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, premiéra

ne 29. 12.
15.00 I ŠPIÓNI V PŘEVLEKU, bijásek, premiéra
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, přidáváme
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

po 30. 12.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 

premiéra
19.00 I ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
USA 2019, 103 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
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.

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
CZE 2019, 60 min, přístupné bez omezení, dabing 
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro 
malé i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a 
legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to ra-
ději ale nezkoušejte!

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
USA 2019, 100 min, přístupné bez omezení, dabing 
Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter 
Beckett jsou naprostými protiklady. Lance je kul-
tivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatímco Walter…
ne. Ale když nečekané události všechno změní, je 
tato nepravděpodobná dvojice nucena se spojit 
na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné mas-
kování – proměnu Lance na statečného, divokého, 
majestátního…holuba. 

PREMIÉRA
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-
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. Bru-
novi, Malikovi a všem, kteří jsou pro životy tolika lidí 

nepostradatelní, nezbývá než přesvědčit úřady, že 
má jejich práce smysl.

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

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
USA 2019, 114 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
titulky i dabing 
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, 
aby našli Spencera, který záhadně zmizel.  Zjistí 
však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji 
bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen 
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená po-
hoří plné nových nebezpečných nástrah.

ŠPINDL 2
CZE 2019, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla 
recept i na šťastný vztah. Renata je manželka zná-
mého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším 
ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím 
vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka 
a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté ka-
riéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem. Kde jinde 
by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v 
zasněženém Špindlu?

LAST CHRISTMAS
UK 2019, 103 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kate (Emilia Clarke) pracuje v obchodě s vánočními 
potřebami - chodí v asexuálním skřítkovském kos-
týmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád 
jede vánoční hit George Michaela Last Christmas. 
Okázale kašle na všechno a na všechny a životem 
proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká 
Toma (Henry Golding), trochu záhadného mladíka, 
který se jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. 

ČERNÉ VÁNOCE
USA 2019, 98 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ide-
ální období pro vraždění vysokoškolských studentek. 
Jelikož však emancipační tendence zastavit nelze, 
holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných 
obětí a rozhodnou se vrátit úder.

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
USA 2019, 155 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
titulky i dabing 
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, 
aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 
galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve 
strhujícím závěru stěžejní ságy Skywalkerů se zrodí 
nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu 
galaxie.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
CZE/SVK 2019, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vy-
sokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta 
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu 
má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené 
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas 
životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a 
jiný naopak budoucím láskám.

PŘIDÁVÁME
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
CZE 2019, 105 min, přístupné bez omezení, česky
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka 
biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na po-
pud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmi-
letým synem Mikulášem strávit advent na horách, 
aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky 
své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské 
chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné 
seznamování opravdu nestojí. 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
CZE 2019, 110 min, přístupné bez omezení, česky

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 dohro-
mady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou 
se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, 
jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafi-
novaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech 
vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí 
společně domluvit na správě domu, ve kterém mají 
své byty.

ARTKINO
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
HRV 2016, 99 min, přístupné bez omezení, titulky
O Vánocích, když si všichni vzájemně přejí „šťastné a 
veselé“, se propletou osudy několika velmi rozdílných 
lidí. Jak se tyto postavy promíchají a kdo se do koho 
zamiluje? 

ODCHÁZENÍ + BESEDA S TVŮRCI
CZE 2019, 22 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Na první pohled cesta bez konce, zahalená do mlhy, 
metafory a symbolismu. Postupně přechází do bodu, 

kdy je třeba klást si existenciální otázky, kam lidská 
společnost směřuje. Má cesta vůbec nějaký konec? 
A může lidskost umřít? Obrazově i zvukově minima-
listická meditace o lidské společnosti. Po projekci 
proběhne beseda s tvůrci. 

BUDIŽ SVĚTLO
CZE/SVK 2019, 93 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
slovensky
Milan má tři děti a jezdí pracovat do Německa, aby 
rodinu uživil. Když se na Vánoce vrátí domů, zjistí, že 
jeho nejstarší syn Adam je členem polovojenské mlá-
dežnické skupiny a navíc je zapletený do šikanování 
a smrti spolužáka. Otec se rozhoduje, jak by se měl 
zachovat. Společně s manželkou Zuzkou při tom zjiš-
ťují skutečnou pravdu o synovi, o své rodině, o sobě 
samých, a také o společnosti, ve které žijí.

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

PSÍ POSLÁNÍ 2
USA 2019, 108 min, přístupné bez omezení, dabing
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování 
celosvětově úspěšného rodinného filmu Psí poslání. 
Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey 
nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které 
zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si ne-
dokázali ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho 
dobrodružná cesta několika životy naplněnými lás-
kou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvě-
lými drbáními na bříšku.

ADVENT S DOMEM
KULTURY
Přijďte prožít kouzelný adventní čas do slavnostně vy-
zdobeného a rozsvíceného Domu kultury v Kroměříži a 
kina Nadsklepí. Kino Nadsklepí připraví promítání pro 
školní družiny i veřejnost, krátké pohádky i rodinná 
představení.

MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
CZE/SVK 2018, 65 min, přístupné bez omezení, česky
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči 
stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale 
obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět 
se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo 
krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich ro-
diče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

PŘÁNÍ K MÁNÍ
CZE/SVK 2017, 106 min, přístupné bez omezení, česky
Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou 
vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách 
náctiletého Alberta, který je až po uši zamilován 
do sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi 
Albertovými rodiči, a také o lásce rodičovské, kdy se 
floutek a lamač dívčích srdcí Bosák junior snaží získat 
pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra. 
Albert a všichni ostatní nakonec přijdou na to, že 
ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně 
odvaha věci kolem sebe změnit k lepšímu. To ovšem 
neznamená, že opravdová kouzla a čáry neexistují…

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
CZE 2018, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou ne-

chat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, 
která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh 
naši dva kutilové vymyslí? Jak si poradí s vánoční vý-
zdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním 
stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví 
Silvestra…

VÁNOCE A SPOL.
FRA 2017, 99 min, přístupné bez omezení, dabing
Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde 
Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni totiž 
najednou záhadně onemocní. Je to naprostá kata-
strofa, kterou musí Santa zachránit neplánovaným 
výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají neče-
kané překážky, hlavně v podobě nic nechápajících 
lidí.

Otevírací doba pokladen DK během
vánočních svátků:
DK 21. 12. - 1. 1. 2020 zavřeno
Kino 24. 12. -  26. 12.

a  31. 12. - 1. 1. zavřeno
Expozice KK 21. 12. - 1. 1. zavřeno
Dále běžný provoz.

Úprava otevírací doby v Expozici Karla Kryla 
v Kroměříži v zimních měsících 
platná od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020
Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Čtvrtek 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Pátek 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Sobota 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Neděle 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00

Vánoční otevírací doba Knihovny Kroměřížska
23. 12. 10.00 – 16.00
24. 12. – 29. 12. zavřeno
30. 12. 10.00 – 16.00
31. 12. – 1. 1. zavřeno
2. 1. 12.00 – 18.00



 

PŘEHLED AKCÍ

ne 1. 12. I 15.00  
MIKULÁŠ V SOKOLE
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče, završené pří-
chodem Mikuláše a rozdělením nadílky. K tomu sou-
těže a diskotéka. Občerstvení zajištěno. 
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz/

do út 31. 12. 
VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Dílna s dekorováním vánočních koulí tradiční zdobící 
technikou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 3. 12. I 18.00
KOLEGA MELA GIBSONA
– DIVADELNÍ SPOLEK 
Komorní komedie pro jednoho herce, ve které exce-
luje herec Martin Trnavský, se začíná ve chvíli, kdy je 
hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, 
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán 
policií. Za hodinu a půl nám odvypráví svůj příběh, 
během něhož se dozvíme nejen detaily  jeho pohnu-
tého hereckého i osobního života, ale i to, jak důležité 
pro něj bylo kdysi v letadle z Kanady do Frankfurtu 
setkání s Melem Gibsonem.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz 

st 4. 12. I 9.00
BESEDA: ZTIŠENÍ S DĚTMI
Beseda s psychologem vhodná pro každého rodiče. 
Čeká vás povídání o tom, k čemu je ztišení dobré, jak 
vést děti ke ztišení, jak sám sebe ztišit, když jsou pří-
tomné děti. Beseda bude praktická, budeme sdílet 
vlastní nápady a zkoušet krátká cvičení. Zájem hlaste 
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 
nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 4. 12. I 16.00 a 17.30 

VÁNOČNÍ KYTAROVÝ KONCERT
Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž a studenti Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

st 4. 12. I 16.30 
F. LEHÁR: PAGANINI
Hudební akademie. Ukázky z operety rakouského 
hudebního skladatele.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 12. I 17.00
PŘED LÉTEM
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 5. 12. - čt 12. 12.
I 9.00 - 17.00  
ADVENT S DOMEM KULTURY 
Přijďte prožít kouzelný adventní čas do slavnostně 
vyzdobeného a rozsvíceného Domu kultury v 
Kroměříži a Kina Nadsklepí. Osvětlenou branou z 
ulice Tovačovského vstoupíte na útulné náměstíčko 
před Domem kultury, kde vás přivítá vůně horkého 
punče, kávy, vánočního pečiva a dalších dobrot ve 
slavnostně vyzdobených stáncích.  

Program:
Čtvrtek 5. 12.
9.00 - Vánoční povídání o Pejskovi a Kočičce – divadlo 
pro děti Řád Červených Nosů, DK – divadelní sál
16.00 - Mikulášská nadílka - návštěva mikulášské
trojice plná soutěží a her, DK – foyer
Pátek 6. 12.
9.30 - Jožka Rapáč - koncert harmonikáře z Brna,
DK – foyer
14.00 - Mimi & Líza: Záhada vánočního světla – film
 pro děti, kino Nadsklepí – veřejnost
17.00 - Přání k mání - rodinný film, kino Nadsklepí
Sobota 7. 12.
10.00 - Vánoční čas – divadlo pro děti – loutkohe-
recká skupina Loudadlo, DK – Divadelní sál
15.00 - Bombarďák – zábavná show pro děti, DK – foyer
17.00 - Hvězdoslav Karambola – koncert hudební 

skupiny, DK – foyer
Neděle 8. 12.
10.00 - Perníková chaloupka – pohádka pro
děti – Říše loutek Kroměříž, DK – Loutkový sál
15.00 - Pat a Mat: Zimní radovánky – film pro děti, 
kino Nadsklepí
Pondělí 9. 12.    
9.00 - Vystoupení a jarmark ZŠ a MŠ Kroměříž,
F. Vančury, DK – foyer
14.00 - O princezně, Luciášovi a makových buchtách 
– divadlo pro děti CziDivadlo Praha, DK -Divadelní sál
14.00 - Mimi & Líza – film pro děti, kino Nadsklepí 
–školní družiny
16.00 - Divousy – koncert folkové kapely, DK – foyer
Úterý 10. 12.
9.30 - Cimbálová muzika Litera Vlčnov, DK – foyer
15.00 - Vánoční pohádka - divadlo pro děti divadlo 
Kejkle, DK – foyer
16.00 - Hanácké sóbor Kroměříž - výuka tanečku,
ukázka oblékání hanáckého kroje, DK – foyer
Středa 11. 12.
9.30 - Tátové ze školky a Vánoční koleda – interak-
tivní představení pro děti, DK – foyer
14.00 - Mimi & Líza – film pro děti,
kino Nadsklepí – školní družiny
15.00 - Míja – dětská vánoční show Míši Sloukové, 
DK – foyer
16.30 - 4 PSI – koncert country-rockové kapely, 
DK – foyer
Čtvrtek 12. 12.
10.00 - J+J Swing band – koncert swingové kapely, 
DK – foyer
17.00 - Vánoce a spol. – rodinný film, kino Nadsklepí

Po celou dobu bude k dispozici JEŽÍŠKOVA POŠTA, 
adventní jarmark a tvořivé dílničky.    
Změna programu vyhrazena.
Uvedené časy jsou pouze orientační
Dům kultury v Kroměříži a Kino 
Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 5. 12. I 13.00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášská nadílka v Dětském světě Kroměříž.
Program:
14.00 - výtvarná dílnička 

15.00 - předčítání mikulášské pohádky andílkem 
16.00 - příchod Mikuláše
Výstaviště Kroměříž
www.detskysvetkromeriz.cz

čt 5. 12. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
Setkání nad knihou A. Popprové o vánočních zvycích 
a tradicích. Určeno pro děti 3-6leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 12. I 17.00 
BOHOVÉ Z MOLENBEEKU
Poetický film o přátelství tří dětí uprostřed brusel-
ské čtvrti Molenbeek, místa, které po teroristických 
útocích v Paříži a v Bruselu v roce 2016 získalo pověst 
líhně islámského terorismu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 12. I 17.00
VILOVÉ ZAHRADY V OKOLÍ ŘÍMA
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech 
představí příběh několika významných zahradních 
areálů založených nedaleko Říma. Tyto areály již ve 
své době poutaly zaslouženou pozornost a staly se 
inspiračním zdrojem i zaalpské zahradní kultury. 
Okouzlující italské vilové zahrady představí Lenka 
Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury 
při Národním památkovém ústavu v Kroměříži.
Květná zahrada
www.npu.cz/uop-kromeriz | www.nczk.cz

pá 6. 12. I 9.00
BESEDA: PRÁCE S DĚTMI
A JEJICH EMOCEMI
Beseda s psycholožkou vhodná pro každého rodiče. 
Povídání o tom, co jsou emoce, v čem jsou důležité, 
co je emoční inteligence a jak ji rozvíjet, ukážeme si 
praktické možnosti práce s emocemi u dětí. Besedou 
bude provázet Mgr. et Mgr. Hana Šušlíková. Zájem 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 6. 12. I 9.00 – 18.00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve všech odděleních knihovny je pro zájemce připra-
veno zápisné s 50% slevou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 6. 12. I 15.00 – 18.00 
MIKULÁŠ V ZUŠ
Tradiční mikulášská nadílka, v 17.30 hodin rozsvícení 
stromu na nádvoří. Vystoupí žáci hudebního, vý-
tvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

pá 6. 12. I 20.00
VÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ 
A DĚTSKÉHO SBORU SLUNEČNICE
Letos se představí se svým vánočním programem 
Petra Janů, která vystoupí spolu s dětským sbo-
rem Slunečnice. Diváci se mohou těšit na adventní 
program plný jejich nejznámějších hitů v originálním 
akustickém podání. 
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

so 7. 12. I 9.00 
FLORIA VÁNOCE 2019
Vánoční betlémy, tradiční řemesla, zdobení baněk, 
adventní program a zabijačkové speciality. Těšit se 
můžete na čertovskou minishow s Míšou Sloukovou, 
dětskou show kouzelníka Šeklina, vystoupení dětí ze 
Školní družiny Slovan, pohádku od Divadla Kejkle, vy-
stoupení Chropyňských babek, bublinovou „Bubble 
Show“ od Pavla Rollera a mnoho dalších. 
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

ne 8. 12. I 18.00
ROCKSYMPHONY II. – FILHARMO-
NIE B. MARTINŮ ZLÍN, VÁCLAV 
NOID BÁRTA A MARTA JANDOVÁ 
(3. ADVENTNÍ KONCERT)
Třetí adventní koncert představí dobře známou 
Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín s originálním 
projektem spojujícím rockovou a vážnou hudbu. 
Skladby od skupin jako Metallica, Europe, Judas 

Priest, Aerosmith, Black Sabbath či Bon Jovi neztrá-
cí nic na své dynamičnosti a přímočarosti a zároveň 
získávají pestrou škálu symfonických barev. Důležitá 
je i pěvecká složka, o kterou se postarají dva skvělí 
zpěváci - Václav Noid Bárta a Marta Jandová, kteří 
předvedou i několik působivých duetů.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 8. 12. I 19.00
EVA EMINGEROVÁ
Koncert české jazzové zpěvačky. 
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

út 10. 12. I 16.30 – 18.00 
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Vystoupí žáci hudebního oboru.
Kino Nadsklepí
www.zuskm.cz

st 11. 12. I 13.00 – 17.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s des-
kovými hrami. Určeno dětem a mládeži do 15 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 12. I 16.30 – 18.00 
VÁNOCE V BIBLI - POEZIE NEBO 
THRILLER?
Přednáší Mgr. Marek Ryšánek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 12. 12. I 9.30 – 10.30  
RHYTHM, RHYME AND STORY TIME
Zpěv, tanec nebo poslech příběhů - to vše v ang-
lickém jazyce s Marcelou Gibson. Program podpory 
aktivního pohybu a rozvoje schopnosti myšlení u 
dětí. Pro děti od nula do šesti let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 12. 12. I 15.00 
VÁNOČNÍ BESÍDKA

vanovského
14.00 - Dílnička - výroba ekotašek 
14.30 - Jamtour - koncert 
17.00 - Jiří Zonyga & Větry z jihu - koncert 
Neděle 15. 12.
11.00 - Swing Band - koncert 
13.30 - Lucy & Mary - hudební vystoupení
14.00 - Dílnička se Sokolem 
15.30 - Biskupští manové - divadelní vystoupení 
17.00 - Yeti: Ledové dobrodružství - zimní kino 
Pondělí 16. 12. 
11.00 - ZŠ Zámoraví 
14.00 - ZŠ Zámoraví 
15.00 - Vánoční odpoledne s VOŠPS a SPgŠ Kroměříž 
- dílnička a koledování
17.00 - LAM Trio - koncert 
Úterý 17. 12.
10.30 - ZŠ Slovan 
14.00 - ZŠ a MŠ F. Vančury 
17.00 - Dětský folklorní soubor Klubíčko
17.30 - Anděl na horách - zimní kino 
Středa 18. 12.
10.00 - ZŠ Komenského 
15.00 - ZŠ Komenského 
16.00 - Biskupští manové - „vojenská“ přehlídka 
17.30 - Minami - koncert
Čtvrtek 19. 12. 
10.00 - ZŠ církevní - O narození Ježíška
14.00 - ZŠ církevní 
15.00 - Dílnička se Sokolem 
17.00 - Pěvecký sbor Moravan
17.30 - S čerty nejsou žerty - zimní kino 
Pátek 20. 12.
15.00 - Sunday Band Synthesis - koncert
17.00 - Koňaboj - koncert 
Sobota 21. 12.
11.00 - PKM - koncert
14.00 - Květiny a dekorace - dílnička
14.30 - Alis & Týna - koncert
17.00 - Event Jazz Trio - koncert
ZLATÁ neděle 22. 12.
10.30 - Dubina - vystoupení cimbálovky 
14.00 - Rampouchová pohádka aneb Mlčeti ZLATO
15.00 - Předání a otevření posledního ZLATÉHO dárku 
radničního adventního kalendáře
16.30 - Golden Delicious - koncert

Nádvoří radnice a klubu Starý pivovar
www.kromeriz.eu

pá 13. 12. I 16.30
VÁNOČNÍ SWING
Vánoční swingový koncert J+J Bandu.
Cukrárna Amadeus

so 14. 12. I 9.00 – 12.00  
VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
Farmářské trhy, jak jste zvyklí, tentokrát se jmelím, 
snad i kapry a vánočními stromečky. Fotokoutek a 
dílna na výrobu vánočních papírů bramborovými 
tiskátky pro děti. 
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 14. 12. I 9.00 – 12.00 a 13.00 
– 16.00 
VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba vánočních dekorací a ozdob.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ne 15. 12. 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 15. 12. I 16.00
ADVENTNÍ KONCERT PŘÍČNÝCH 
FLÉTEN
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

ne 15. 12. I 17.00
ČAJE O PÁTÉ
Taneční podvečer se skupinou PKM pro všechny mi-
lovníky klubové zábavy.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 15. 12. I 18.00
GRANDE MORAVIA LADISLAVA 
PAVLUŠE (4. ADVENTNÍ KONCERT)
Sérii letošních adventních koncertů zakončí známé 
hudební těleso z Kyjova, orchestr Grande Moravia 
se svými sólisty.  Opět se můžete těšit na skvělé dívčí 
trio Tři barvy ve složení: Eliška Trtíková, Mária a Lucia 
Bikárovy, ale i na velmi milé překvapení. Během ve-
čera uslyšíte nejen oblíbené vánoční písně, ale také 
skladby ze světových i domácích muzikálů a známé 
světové hity. To vše za doprovodu velkého orchestru.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 16. 12. I 18.00 – 19.00
VARHANNÍ KONCERT ZUŠ
Kostel CČSH Kroměříž
www.zuskm.cz

po 16. 12. 18.00 
VELKÁ VÁNOČNÍ TANEČNÍ
PŘEHLÍDKA
Taneční přehlídka. Na programu budou ukázky stan-
dardních a latinskoamerických tanců, sólová taneční 
show, dětská vystoupení i taneční formace. V průbě-
hu večera vystoupí mistři České republiky 2019, fina-
listé MČR 2019 ve standardních, latinskoamerických 
a kombinaci deseti tanců a latinskoamerická formace 
- vítěz celostátní soutěže Sedmikvítek 2018. 
Dům kultury v Kroměříži
www.tk-gradace.cz

út 17. 12. I 16.30
KONCERT SMYČCOVÉHO
ODDĚLENÍ ZUŠ
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

út 17. 12. I 18.00 
JIŘÍ KOLBABA – SEDM DIVŮ 
ISLANDU
Cestovatelská přednáška. Osamělá pevnina v 
severovýchodním Atlantiku je druhým největším 
ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá 
ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Objeví-
me termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, 

třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže 
zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které 
potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná 
peklo i ráj. Autor Jiří Kolbaba byl na oblíbeném Islan-
du již dvaadvacetkrát.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18. 12. I 17.00 – 18.30
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Dům kultury v Kroměříži
www.zuskm.cz

čt 19. 12. I 16.00 
ŽIVÝ BETLÉM
Vystoupení žáků ZŠ Církevní s vánočním příběhem. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.czs-km.cz

čt 19. 12. I 18.00
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
KONZERVATOŘE
Účinkuje Studentský symfonický orchestr konzerva-
toře a Smíšený pěvecký sbor konzervatoře. Na 
programu Jiří Pavlica – Missa Brevis aj.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.konzkm.cz

čt 19. 12. I 18.00 – 19.00
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
FLÉTNOVÉHO ORCHESTRU
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
Kostel svatého Jana Křtitele
www.zuskm.cz

čt 19. 12. I 18.30
ADVENTNÍ KONCERT
Koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž s 
Dechovou hudbou Hanačka z Břestu.
Dům kultury v Kroměříži

čt 19. 12. I 19.00
MANDRAGORA
Divadelní představení DS Václav z Václavova. V rene-
sanci to rozhodně s lidmi a morálkou nebylo o nic 
lepší než dnes. Zvláště, když účel světí prostředky 
a ani duchovním nebylo nic svaté. Kalimach šílí po 

krásné Lukrecii a udělá cokoli, aby s ní strávil jedinou 
vášnivou noc. Inscenace v rámci Divadelního před-
platného 2019/2020 Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 20. 12. I 10.00 – 18.00 
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Ve všech odděleních knihovny je pro zájemce připra-
veno zápisné s 50% slevou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ne 22. 12. I 15.00 
TYGŘÍKOVO ŠTĚSTÍ
Interaktivní maňásková pohádka pro celou rodinu. 
Malý tygřík Timbo uteče před zlým kouzelníkem, 
prožije své velké dobrodružství v  pralese, překoná 
jeho nebezpečné nástrahy a spolu se svou maminkou 
najde v pralese kamarády i svůj domov. Představení 
je určeno dětem od 3 let. Inscenace v rámci Dětského 
divadelního předplatného 2019/2020 Divadelního 
spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

st 25. 12. I 17.00 
JAN JAKUB RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ
Tradiční provedení České mše vánoční od Jana Jaku-
ba Ryby. Účinkují sólisté Eva Kývalová - soprán, Pavla 
Mlčáková - alt, Tadeáš Hoza - tenor, Pavel Slivka - bas 
a  dále sbor Moravan, smíšený sbor Smetana Hulín, 
chrámový sbor Panny Marie a  Beseda Kyselovice. 
Diriguje: Lenka Polášková. Vstupné na místě 90 Kč, 
děti zdarma.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 12. I 20.33
ŠTĚPÁNSKÉ HARD & HEAVY
Kiss revival Czech Company.
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 27. 12. I 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
MORAVSKÝCH MADRIGALISTŮ
S doprovodem komorního orchestru zazní díla J. S. 
Bacha, A. Bertaliho, A. Michny z Otradovic a dalších. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.dk-kromeriz.cz

ne 29. 12. I 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 
SBORU MORAVAN
Vánoční koncert.
Kostel svatého Mořice

út 31. 12. I 14.00  
SILVESTR V SOKOLE
Odpoledne strávené v příjemném prostředí Sokol-
ského domu s dětmi a rodiči. Povídání, hudba, sou-
těže. Mlsání vlastní, studené i horké nápoje zajištěny. 
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

út 31. 12. I 18.00  
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Slavnostní silvestrovský ohňostroj. K  tanci a posle-
chu zahraje od 18.00 hodin kapela Argema. V pauze 
mezi dvěma bloky, kolem 18.45 hodin, pozdraví 
návštěvníky starosta města a zahájí slavnostní 
silvestrovský ohňostroj. Občerstvení a horké nápoje 
zajištěny.
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

po 2. 12. – po 30. 12. 
KOUZELNÝ DOTEK ADVENTU
Výstava knih se zimní a vánoční tematikou doplněná 
o netradiční adventní kalendář.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 3. 12. - po 30. 12. 
MOŘSKÝ SVĚT FLORIDA

Mořský svět objektivem Davida Foltýna.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do so 14. 12. 
POD MODRÝM NEBEM 
Výstava výtvarných prací účastníků 7. mezinárodní-
ho sympózia neprofesionálních výtvarníků „Pohlady 
do umenia“ v Selcích u Bánské Bystrice v srpnu 2019 a 
15. výtvarného setkání Sluňákov 2019. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 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. 
Dům 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

do ne 5. 1. 
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Vánoční výstava v kulisách klasických evropských 
vánočních příběhů a pohádek.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 2. 2. 
JINDŘICH ŠTREIT - (AB)NORMA-
LIZACE
Rozsáhlá výstava 106 velkoformátových fotografií 
světově proslulého fotografa prof. Jindřicha Štreita. 
Na výstavě budou k vidění doposud nevystavované 

a nepublikované fotografie z archivu, které přibližují 
dobu – průvody, manifestace, schůze, všudypřítom-
ná hesla, život na vesnici i ve městě. K výstavě vyšla i 
stejnojmenná kniha.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 7. 12. I 11.00
ČERTOVSKÝ BĚH
Devátý ročník desetikilometrového běhu. Registrace 
na www.rudahvezda.webnode.cz nebo na místě od 
9.30 hodin. Poběží se obrátková trať vedoucí po asfal-
tové komunikaci.
Zimní stadion
www.rudahvezda.webnode.cz

st 11. 12. I 18.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC 
BRUMOV-BYLNICE
Krajská liga mužů v hokeji. Brumovští se do krajské-
ho přeboru vrátili v létě 2018 a loni jsme je porazili 
doma i na Valašsku. Také nedávno jsme se vraceli 
z Brumova s plným bodovým ziskem. Soutěž se 
nicméně vyrovnává a podcenit soupeře se nevyplácí. 
Brumov je bojovný, houževnatý.

Bruslení veřejnosti v prosinci
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
Web: www.szmk.cz

Plavání veřejnosti v prosinci (mimo svátky)
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 veřejnosti o vánočních prázdninách
Sobota 21. 12. 11.00 - 20.00
Neděle 22. 12. 12.00 – 18.00
Pondělí 23. 12. 9.00 - 21.00
Úterý 24. 12. ZAVŘENO
Středa 25. 12. ZAVŘENO
Čtvrtek 26. 12. 11.00 - 20.00
Pátek 27. 12. 9.00 - 21.00
Sobota 28. 12. 11.00 - 20.00
Neděle 29. 12. 12.00 -18.00
Pondělí 30. 12. 9.00 - 21.00
Úterý 31. 12. 10.00 - 14.00
Středa 1. 1. ZAVŘENO
 

KINO NADSKLEPÍ

ne 1. 12.
14.30 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I VÝJIMEČNÍ, premiéra

po 2. 12.
19.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

st 4. 12.
15.00 I PSÍ POSLÁNÍ 2, Kino odpo + kino dopo 2019
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, přidáváme
20.00 I ŠŤASTNÉ A VESELÉ, artkino

čt 5. 12.
19.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D tit., premiéra

pá 6. 12.
14.00 I MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO 
SVĚTLA, Advent s Domem kultury 
17.00 I PŘÁNÍ K MÁNÍ, Advent s Domem kultury

Vánoční ukončení 25. ročníku Akademie III. věku. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 12. 12. I 18.00 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 
2019: ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, 
ŠIMON CABAN, DARINA ABRAHÁ-
MOVÁ – MALÝ PRINC 
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších 
příběhů světové literatury. Představení s podmanivou 
hudbou Kryštofa Marka a nápaditou, originální vý-
pravou z dílny Šimona Cabana, který je i režisérem,  je 
tentokrát určené i dětem od desíti let, nicméně rozletu 
fantazie se nemusí bránit ani dospělí.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 13. 12. – ne 22. 12.
I 10.00 - 19.00  
ADVENT NA RADNICI
Adventní čas je kouzelným obdobím blížících se Vánoc 
plným trochu tajemného očekávání, ochutnávání, 
nasávání vůní, setkávání. Místem, kde můžete tohle 
všechno zažít, bude letos opět nádvoří kroměřížské 
radnice. Návštěvníci tu najdou vše, na co jsou zvyklí z 
předchozích ročníků - hudební vystoupení, divadelní a 
filmová představení, dílničky, betlém, stánky s vánoční 
výzdobou, drobnými dárky, vánočními i nevánočními 
dobrotami, cukrovím, punči, svařáky, ale i zajímavé 
novinky – třeba originální téma celé akce. Přijďte po-
sedět, setkat se s přáteli, zahřát se teplými nápoji nebo 
zajímavým programem, užít si sváteční atmosféru. 
Třeba jen na skok… Uvidíte, že Advent na radnici ne-
ztrácí své kouzlo ani originalitu.

Program:
Pátek 13. 12.
11.00 - ZŠ 1. máje 
13.00 - ZŠ 1. máje 
15.00 - Malý Hanáček - Přišli jsme k vám na koledu 
- MŠ Kollárova
16.30 - Sixmen & SingLadies - koncert 
18.00 - Ohnivé dědictví - představení nové stolní hry, 
křest ohněm
Sobota 14. 12.
10.30 - Cimbálová muzika Konzervatoře P. J. Vej-



 

PŘEHLED AKCÍ

ne 1. 12. I 15.00  
MIKULÁŠ V SOKOLE
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče, završené pří-
chodem Mikuláše a rozdělením nadílky. K tomu sou-
těže a diskotéka. Občerstvení zajištěno. 
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz/

do út 31. 12. 
VÁNOČNÍ LADĚNÍ
Dílna s dekorováním vánočních koulí tradiční zdobící 
technikou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 3. 12. I 18.00
KOLEGA MELA GIBSONA
– DIVADELNÍ SPOLEK 
Komorní komedie pro jednoho herce, ve které exce-
luje herec Martin Trnavský, se začíná ve chvíli, kdy je 
hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, 
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán 
policií. Za hodinu a půl nám odvypráví svůj příběh, 
během něhož se dozvíme nejen detaily  jeho pohnu-
tého hereckého i osobního života, ale i to, jak důležité 
pro něj bylo kdysi v letadle z Kanady do Frankfurtu 
setkání s Melem Gibsonem.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz 

st 4. 12. I 9.00
BESEDA: ZTIŠENÍ S DĚTMI
Beseda s psychologem vhodná pro každého rodiče. 
Čeká vás povídání o tom, k čemu je ztišení dobré, jak 
vést děti ke ztišení, jak sám sebe ztišit, když jsou pří-
tomné děti. Beseda bude praktická, budeme sdílet 
vlastní nápady a zkoušet krátká cvičení. Zájem hlaste 
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 
nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 4. 12. I 16.00 a 17.30 

VÁNOČNÍ KYTAROVÝ KONCERT
Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž a studenti Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

st 4. 12. I 16.30 
F. LEHÁR: PAGANINI
Hudební akademie. Ukázky z operety rakouského 
hudebního skladatele.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 12. I 17.00
PŘED LÉTEM
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 5. 12. - čt 12. 12.
I 9.00 - 17.00  
ADVENT S DOMEM KULTURY 
Přijďte prožít kouzelný adventní čas do slavnostně 
vyzdobeného a rozsvíceného Domu kultury v 
Kroměříži a Kina Nadsklepí. Osvětlenou branou z 
ulice Tovačovského vstoupíte na útulné náměstíčko 
před Domem kultury, kde vás přivítá vůně horkého 
punče, kávy, vánočního pečiva a dalších dobrot ve 
slavnostně vyzdobených stáncích.  

Program:
Čtvrtek 5. 12.
9.00 - Vánoční povídání o Pejskovi a Kočičce – divadlo 
pro děti Řád Červených Nosů, DK – divadelní sál
16.00 - Mikulášská nadílka - návštěva mikulášské
trojice plná soutěží a her, DK – foyer
Pátek 6. 12.
9.30 - Jožka Rapáč - koncert harmonikáře z Brna,
DK – foyer
14.00 - Mimi & Líza: Záhada vánočního světla – film
 pro děti, kino Nadsklepí – veřejnost
17.00 - Přání k mání - rodinný film, kino Nadsklepí
Sobota 7. 12.
10.00 - Vánoční čas – divadlo pro děti – loutkohe-
recká skupina Loudadlo, DK – Divadelní sál
15.00 - Bombarďák – zábavná show pro děti, DK – foyer
17.00 - Hvězdoslav Karambola – koncert hudební 

skupiny, DK – foyer
Neděle 8. 12.
10.00 - Perníková chaloupka – pohádka pro
děti – Říše loutek Kroměříž, DK – Loutkový sál
15.00 - Pat a Mat: Zimní radovánky – film pro děti, 
kino Nadsklepí
Pondělí 9. 12.    
9.00 - Vystoupení a jarmark ZŠ a MŠ Kroměříž,
F. Vančury, DK – foyer
14.00 - O princezně, Luciášovi a makových buchtách 
– divadlo pro děti CziDivadlo Praha, DK -Divadelní sál
14.00 - Mimi & Líza – film pro děti, kino Nadsklepí 
–školní družiny
16.00 - Divousy – koncert folkové kapely, DK – foyer
Úterý 10. 12.
9.30 - Cimbálová muzika Litera Vlčnov, DK – foyer
15.00 - Vánoční pohádka - divadlo pro děti divadlo 
Kejkle, DK – foyer
16.00 - Hanácké sóbor Kroměříž - výuka tanečku,
ukázka oblékání hanáckého kroje, DK – foyer
Středa 11. 12.
9.30 - Tátové ze školky a Vánoční koleda – interak-
tivní představení pro děti, DK – foyer
14.00 - Mimi & Líza – film pro děti,
kino Nadsklepí – školní družiny
15.00 - Míja – dětská vánoční show Míši Sloukové, 
DK – foyer
16.30 - 4 PSI – koncert country-rockové kapely, 
DK – foyer
Čtvrtek 12. 12.
10.00 - J+J Swing band – koncert swingové kapely, 
DK – foyer
17.00 - Vánoce a spol. – rodinný film, kino Nadsklepí

Po celou dobu bude k dispozici JEŽÍŠKOVA POŠTA, 
adventní jarmark a tvořivé dílničky.    
Změna programu vyhrazena.
Uvedené časy jsou pouze orientační
Dům kultury v Kroměříži a Kino 
Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 5. 12. I 13.00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášská nadílka v Dětském světě Kroměříž.
Program:
14.00 - výtvarná dílnička 

15.00 - předčítání mikulášské pohádky andílkem 
16.00 - příchod Mikuláše
Výstaviště Kroměříž
www.detskysvetkromeriz.cz

čt 5. 12. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
Setkání nad knihou A. Popprové o vánočních zvycích 
a tradicích. Určeno pro děti 3-6leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 12. I 17.00 
BOHOVÉ Z MOLENBEEKU
Poetický film o přátelství tří dětí uprostřed brusel-
ské čtvrti Molenbeek, místa, které po teroristických 
útocích v Paříži a v Bruselu v roce 2016 získalo pověst 
líhně islámského terorismu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 12. I 17.00
VILOVÉ ZAHRADY V OKOLÍ ŘÍMA
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech 
představí příběh několika významných zahradních 
areálů založených nedaleko Říma. Tyto areály již ve 
své době poutaly zaslouženou pozornost a staly se 
inspiračním zdrojem i zaalpské zahradní kultury. 
Okouzlující italské vilové zahrady představí Lenka 
Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury 
při Národním památkovém ústavu v Kroměříži.
Květná zahrada
www.npu.cz/uop-kromeriz | www.nczk.cz

pá 6. 12. I 9.00
BESEDA: PRÁCE S DĚTMI
A JEJICH EMOCEMI
Beseda s psycholožkou vhodná pro každého rodiče. 
Povídání o tom, co jsou emoce, v čem jsou důležité, 
co je emoční inteligence a jak ji rozvíjet, ukážeme si 
praktické možnosti práce s emocemi u dětí. Besedou 
bude provázet Mgr. et Mgr. Hana Šušlíková. Zájem 
hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy 
tamtéž nebo na tel. 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 6. 12. I 9.00 – 18.00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve všech odděleních knihovny je pro zájemce připra-
veno zápisné s 50% slevou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 6. 12. I 15.00 – 18.00 
MIKULÁŠ V ZUŠ
Tradiční mikulášská nadílka, v 17.30 hodin rozsvícení 
stromu na nádvoří. Vystoupí žáci hudebního, vý-
tvarného, tanečního a literárně dramatického oboru.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

pá 6. 12. I 20.00
VÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ 
A DĚTSKÉHO SBORU SLUNEČNICE
Letos se představí se svým vánočním programem 
Petra Janů, která vystoupí spolu s dětským sbo-
rem Slunečnice. Diváci se mohou těšit na adventní 
program plný jejich nejznámějších hitů v originálním 
akustickém podání. 
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

so 7. 12. I 9.00 
FLORIA VÁNOCE 2019
Vánoční betlémy, tradiční řemesla, zdobení baněk, 
adventní program a zabijačkové speciality. Těšit se 
můžete na čertovskou minishow s Míšou Sloukovou, 
dětskou show kouzelníka Šeklina, vystoupení dětí ze 
Školní družiny Slovan, pohádku od Divadla Kejkle, vy-
stoupení Chropyňských babek, bublinovou „Bubble 
Show“ od Pavla Rollera a mnoho dalších. 
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

ne 8. 12. I 18.00
ROCKSYMPHONY II. – FILHARMO-
NIE B. MARTINŮ ZLÍN, VÁCLAV 
NOID BÁRTA A MARTA JANDOVÁ 
(3. ADVENTNÍ KONCERT)
Třetí adventní koncert představí dobře známou 
Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín s originálním 
projektem spojujícím rockovou a vážnou hudbu. 
Skladby od skupin jako Metallica, Europe, Judas 

Priest, Aerosmith, Black Sabbath či Bon Jovi neztrá-
cí nic na své dynamičnosti a přímočarosti a zároveň 
získávají pestrou škálu symfonických barev. Důležitá 
je i pěvecká složka, o kterou se postarají dva skvělí 
zpěváci - Václav Noid Bárta a Marta Jandová, kteří 
předvedou i několik působivých duetů.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 8. 12. I 19.00
EVA EMINGEROVÁ
Koncert české jazzové zpěvačky. 
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

út 10. 12. I 16.30 – 18.00 
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Vystoupí žáci hudebního oboru.
Kino Nadsklepí
www.zuskm.cz

st 11. 12. I 13.00 – 17.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s des-
kovými hrami. Určeno dětem a mládeži do 15 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 12. I 16.30 – 18.00 
VÁNOCE V BIBLI - POEZIE NEBO 
THRILLER?
Přednáší Mgr. Marek Ryšánek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 12. 12. I 9.30 – 10.30  
RHYTHM, RHYME AND STORY TIME
Zpěv, tanec nebo poslech příběhů - to vše v ang-
lickém jazyce s Marcelou Gibson. Program podpory 
aktivního pohybu a rozvoje schopnosti myšlení u 
dětí. Pro děti od nula do šesti let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 12. 12. I 15.00 
VÁNOČNÍ BESÍDKA

vanovského
14.00 - Dílnička - výroba ekotašek 
14.30 - Jamtour - koncert 
17.00 - Jiří Zonyga & Větry z jihu - koncert 
Neděle 15. 12.
11.00 - Swing Band - koncert 
13.30 - Lucy & Mary - hudební vystoupení
14.00 - Dílnička se Sokolem 
15.30 - Biskupští manové - divadelní vystoupení 
17.00 - Yeti: Ledové dobrodružství - zimní kino 
Pondělí 16. 12. 
11.00 - ZŠ Zámoraví 
14.00 - ZŠ Zámoraví 
15.00 - Vánoční odpoledne s VOŠPS a SPgŠ Kroměříž 
- dílnička a koledování
17.00 - LAM Trio - koncert 
Úterý 17. 12.
10.30 - ZŠ Slovan 
14.00 - ZŠ a MŠ F. Vančury 
17.00 - Dětský folklorní soubor Klubíčko
17.30 - Anděl na horách - zimní kino 
Středa 18. 12.
10.00 - ZŠ Komenského 
15.00 - ZŠ Komenského 
16.00 - Biskupští manové - „vojenská“ přehlídka 
17.30 - Minami - koncert
Čtvrtek 19. 12. 
10.00 - ZŠ církevní - O narození Ježíška
14.00 - ZŠ církevní 
15.00 - Dílnička se Sokolem 
17.00 - Pěvecký sbor Moravan
17.30 - S čerty nejsou žerty - zimní kino 
Pátek 20. 12.
15.00 - Sunday Band Synthesis - koncert
17.00 - Koňaboj - koncert 
Sobota 21. 12.
11.00 - PKM - koncert
14.00 - Květiny a dekorace - dílnička
14.30 - Alis & Týna - koncert
17.00 - Event Jazz Trio - koncert
ZLATÁ neděle 22. 12.
10.30 - Dubina - vystoupení cimbálovky 
14.00 - Rampouchová pohádka aneb Mlčeti ZLATO
15.00 - Předání a otevření posledního ZLATÉHO dárku 
radničního adventního kalendáře
16.30 - Golden Delicious - koncert

Nádvoří radnice a klubu Starý pivovar
www.kromeriz.eu

pá 13. 12. I 16.30
VÁNOČNÍ SWING
Vánoční swingový koncert J+J Bandu.
Cukrárna Amadeus

so 14. 12. I 9.00 – 12.00  
VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
Farmářské trhy, jak jste zvyklí, tentokrát se jmelím, 
snad i kapry a vánočními stromečky. Fotokoutek a 
dílna na výrobu vánočních papírů bramborovými 
tiskátky pro děti. 
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 14. 12. I 9.00 – 12.00 a 13.00 
– 16.00 
VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba vánočních dekorací a ozdob.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ne 15. 12. 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 15. 12. I 16.00
ADVENTNÍ KONCERT PŘÍČNÝCH 
FLÉTEN
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

ne 15. 12. I 17.00
ČAJE O PÁTÉ
Taneční podvečer se skupinou PKM pro všechny mi-
lovníky klubové zábavy.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 15. 12. I 18.00
GRANDE MORAVIA LADISLAVA 
PAVLUŠE (4. ADVENTNÍ KONCERT)
Sérii letošních adventních koncertů zakončí známé 
hudební těleso z Kyjova, orchestr Grande Moravia 
se svými sólisty.  Opět se můžete těšit na skvělé dívčí 
trio Tři barvy ve složení: Eliška Trtíková, Mária a Lucia 
Bikárovy, ale i na velmi milé překvapení. Během ve-
čera uslyšíte nejen oblíbené vánoční písně, ale také 
skladby ze světových i domácích muzikálů a známé 
světové hity. To vše za doprovodu velkého orchestru.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 16. 12. I 18.00 – 19.00
VARHANNÍ KONCERT ZUŠ
Kostel CČSH Kroměříž
www.zuskm.cz

po 16. 12. 18.00 
VELKÁ VÁNOČNÍ TANEČNÍ
PŘEHLÍDKA
Taneční přehlídka. Na programu budou ukázky stan-
dardních a latinskoamerických tanců, sólová taneční 
show, dětská vystoupení i taneční formace. V průbě-
hu večera vystoupí mistři České republiky 2019, fina-
listé MČR 2019 ve standardních, latinskoamerických 
a kombinaci deseti tanců a latinskoamerická formace 
- vítěz celostátní soutěže Sedmikvítek 2018. 
Dům kultury v Kroměříži
www.tk-gradace.cz

út 17. 12. I 16.30
KONCERT SMYČCOVÉHO
ODDĚLENÍ ZUŠ
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

út 17. 12. I 18.00 
JIŘÍ KOLBABA – SEDM DIVŮ 
ISLANDU
Cestovatelská přednáška. Osamělá pevnina v 
severovýchodním Atlantiku je druhým největším 
ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá 
ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Objeví-
me termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, 

třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže 
zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které 
potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná 
peklo i ráj. Autor Jiří Kolbaba byl na oblíbeném Islan-
du již dvaadvacetkrát.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18. 12. I 17.00 – 18.30
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Dům kultury v Kroměříži
www.zuskm.cz

čt 19. 12. I 16.00 
ŽIVÝ BETLÉM
Vystoupení žáků ZŠ Církevní s vánočním příběhem. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.czs-km.cz

čt 19. 12. I 18.00
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
KONZERVATOŘE
Účinkuje Studentský symfonický orchestr konzerva-
toře a Smíšený pěvecký sbor konzervatoře. Na 
programu Jiří Pavlica – Missa Brevis aj.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.konzkm.cz

čt 19. 12. I 18.00 – 19.00
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
FLÉTNOVÉHO ORCHESTRU
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
Kostel svatého Jana Křtitele
www.zuskm.cz

čt 19. 12. I 18.30
ADVENTNÍ KONCERT
Koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž s 
Dechovou hudbou Hanačka z Břestu.
Dům kultury v Kroměříži

čt 19. 12. I 19.00
MANDRAGORA
Divadelní představení DS Václav z Václavova. V rene-
sanci to rozhodně s lidmi a morálkou nebylo o nic 
lepší než dnes. Zvláště, když účel světí prostředky 
a ani duchovním nebylo nic svaté. Kalimach šílí po 

krásné Lukrecii a udělá cokoli, aby s ní strávil jedinou 
vášnivou noc. Inscenace v rámci Divadelního před-
platného 2019/2020 Divadelního spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 20. 12. I 10.00 – 18.00 
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Ve všech odděleních knihovny je pro zájemce připra-
veno zápisné s 50% slevou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ne 22. 12. I 15.00 
TYGŘÍKOVO ŠTĚSTÍ
Interaktivní maňásková pohádka pro celou rodinu. 
Malý tygřík Timbo uteče před zlým kouzelníkem, 
prožije své velké dobrodružství v  pralese, překoná 
jeho nebezpečné nástrahy a spolu se svou maminkou 
najde v pralese kamarády i svůj domov. Představení 
je určeno dětem od 3 let. Inscenace v rámci Dětského 
divadelního předplatného 2019/2020 Divadelního 
spolku Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

st 25. 12. I 17.00 
JAN JAKUB RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ
Tradiční provedení České mše vánoční od Jana Jaku-
ba Ryby. Účinkují sólisté Eva Kývalová - soprán, Pavla 
Mlčáková - alt, Tadeáš Hoza - tenor, Pavel Slivka - bas 
a  dále sbor Moravan, smíšený sbor Smetana Hulín, 
chrámový sbor Panny Marie a  Beseda Kyselovice. 
Diriguje: Lenka Polášková. Vstupné na místě 90 Kč, 
děti zdarma.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 12. I 20.33
ŠTĚPÁNSKÉ HARD & HEAVY
Kiss revival Czech Company.
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 27. 12. I 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
MORAVSKÝCH MADRIGALISTŮ
S doprovodem komorního orchestru zazní díla J. S. 
Bacha, A. Bertaliho, A. Michny z Otradovic a dalších. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.dk-kromeriz.cz

ne 29. 12. I 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 
SBORU MORAVAN
Vánoční koncert.
Kostel svatého Mořice

út 31. 12. I 14.00  
SILVESTR V SOKOLE
Odpoledne strávené v příjemném prostředí Sokol-
ského domu s dětmi a rodiči. Povídání, hudba, sou-
těže. Mlsání vlastní, studené i horké nápoje zajištěny. 
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

út 31. 12. I 18.00  
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Slavnostní silvestrovský ohňostroj. K  tanci a posle-
chu zahraje od 18.00 hodin kapela Argema. V pauze 
mezi dvěma bloky, kolem 18.45 hodin, pozdraví 
návštěvníky starosta města a zahájí slavnostní 
silvestrovský ohňostroj. Občerstvení a horké nápoje 
zajištěny.
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

po 2. 12. – po 30. 12. 
KOUZELNÝ DOTEK ADVENTU
Výstava knih se zimní a vánoční tematikou doplněná 
o netradiční adventní kalendář.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 3. 12. - po 30. 12. 
MOŘSKÝ SVĚT FLORIDA

Mořský svět objektivem Davida Foltýna.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do so 14. 12. 
POD MODRÝM NEBEM 
Výstava výtvarných prací účastníků 7. mezinárodní-
ho sympózia neprofesionálních výtvarníků „Pohlady 
do umenia“ v Selcích u Bánské Bystrice v srpnu 2019 a 
15. výtvarného setkání Sluňákov 2019. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 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. 
Dům 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

do ne 5. 1. 
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Vánoční výstava v kulisách klasických evropských 
vánočních příběhů a pohádek.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 2. 2. 
JINDŘICH ŠTREIT - (AB)NORMA-
LIZACE
Rozsáhlá výstava 106 velkoformátových fotografií 
světově proslulého fotografa prof. Jindřicha Štreita. 
Na výstavě budou k vidění doposud nevystavované 

a nepublikované fotografie z archivu, které přibližují 
dobu – průvody, manifestace, schůze, všudypřítom-
ná hesla, život na vesnici i ve městě. K výstavě vyšla i 
stejnojmenná kniha.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 7. 12. I 11.00
ČERTOVSKÝ BĚH
Devátý ročník desetikilometrového běhu. Registrace 
na www.rudahvezda.webnode.cz nebo na místě od 
9.30 hodin. Poběží se obrátková trať vedoucí po asfal-
tové komunikaci.
Zimní stadion
www.rudahvezda.webnode.cz

st 11. 12. I 18.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC 
BRUMOV-BYLNICE
Krajská liga mužů v hokeji. Brumovští se do krajské-
ho přeboru vrátili v létě 2018 a loni jsme je porazili 
doma i na Valašsku. Také nedávno jsme se vraceli 
z Brumova s plným bodovým ziskem. Soutěž se 
nicméně vyrovnává a podcenit soupeře se nevyplácí. 
Brumov je bojovný, houževnatý.

Bruslení veřejnosti v prosinci
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
Web: www.szmk.cz

Plavání veřejnosti v prosinci (mimo svátky)
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 veřejnosti o vánočních prázdninách
Sobota 21. 12. 11.00 - 20.00
Neděle 22. 12. 12.00 – 18.00
Pondělí 23. 12. 9.00 - 21.00
Úterý 24. 12. ZAVŘENO
Středa 25. 12. ZAVŘENO
Čtvrtek 26. 12. 11.00 - 20.00
Pátek 27. 12. 9.00 - 21.00
Sobota 28. 12. 11.00 - 20.00
Neděle 29. 12. 12.00 -18.00
Pondělí 30. 12. 9.00 - 21.00
Úterý 31. 12. 10.00 - 14.00
Středa 1. 1. ZAVŘENO
 

KINO NADSKLEPÍ

ne 1. 12.
14.30 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I VÝJIMEČNÍ, premiéra

po 2. 12.
19.00 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, premiéra

st 4. 12.
15.00 I PSÍ POSLÁNÍ 2, Kino odpo + kino dopo 2019
17.30 I ŽENSKÁ NA VRCHOLU, přidáváme
20.00 I ŠŤASTNÉ A VESELÉ, artkino

čt 5. 12.
19.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D tit., premiéra

pá 6. 12.
14.00 I MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO 
SVĚTLA, Advent s Domem kultury 
17.00 I PŘÁNÍ K MÁNÍ, Advent s Domem kultury

Vánoční ukončení 25. ročníku Akademie III. věku. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 12. 12. I 18.00 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 
2019: ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, 
ŠIMON CABAN, DARINA ABRAHÁ-
MOVÁ – MALÝ PRINC 
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších 
příběhů světové literatury. Představení s podmanivou 
hudbou Kryštofa Marka a nápaditou, originální vý-
pravou z dílny Šimona Cabana, který je i režisérem,  je 
tentokrát určené i dětem od desíti let, nicméně rozletu 
fantazie se nemusí bránit ani dospělí.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 13. 12. – ne 22. 12.
I 10.00 - 19.00  
ADVENT NA RADNICI
Adventní čas je kouzelným obdobím blížících se Vánoc 
plným trochu tajemného očekávání, ochutnávání, 
nasávání vůní, setkávání. Místem, kde můžete tohle 
všechno zažít, bude letos opět nádvoří kroměřížské 
radnice. Návštěvníci tu najdou vše, na co jsou zvyklí z 
předchozích ročníků - hudební vystoupení, divadelní a 
filmová představení, dílničky, betlém, stánky s vánoční 
výzdobou, drobnými dárky, vánočními i nevánočními 
dobrotami, cukrovím, punči, svařáky, ale i zajímavé 
novinky – třeba originální téma celé akce. Přijďte po-
sedět, setkat se s přáteli, zahřát se teplými nápoji nebo 
zajímavým programem, užít si sváteční atmosféru. 
Třeba jen na skok… Uvidíte, že Advent na radnici ne-
ztrácí své kouzlo ani originalitu.

Program:
Pátek 13. 12.
11.00 - ZŠ 1. máje 
13.00 - ZŠ 1. máje 
15.00 - Malý Hanáček - Přišli jsme k vám na koledu 
- MŠ Kollárova
16.30 - Sixmen & SingLadies - koncert 
18.00 - Ohnivé dědictví - představení nové stolní hry, 
křest ohněm
Sobota 14. 12.
10.30 - Cimbálová muzika Konzervatoře P. J. Vej-
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31. 12. | Silvestrovský ohňostroj

13. - 22. 12. | Advent na radnici

5. - 12. 12. | Advent s Domem kultury

20.00 I ŠPINDL 2, premiéra

so 7. 12.
17.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra
20.00 I ŠPINDL 2, premiéra

ne 8. 12.
15.00 I PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY, Advent 
s Domem kultury 
17.00 I PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY,
bijásek, premiéra
20.00 | ŠPINDL 2, premiéra

po 9. 12.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra

st 11. 12.
17.00 I ODCHÁZENÍ + BESEDA S TVŮRCI,
artkino, premiéra
20.00 I BUDIŽ SVĚTLO, artkino

čt 12. 12.
17.00 I VÁNOCE A SPOL., Advent s Domem kultury 
20.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra

pá 13. 12.
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra
20.00 I LAST CHRISTMAS, premiéra

so 14. 12.
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, přidáváme
20.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 3D dab., premiéra

ne 15. 12.
14.30 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra

po 16. 12.
19.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra

st 18. 12.
17.30 I VLASTNÍCI, přidáváme
20.00 I ČERNÉ VÁNOCE, premiéra
22.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 

tit., předpremiéra 

čt 19. 12.
19.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
tit., premiéra

pá 20. 12.
17.30 I LAST CHRISTMAS, premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

so 21. 12.
16.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 3D 
dab., premiéra

ne 22. 12.
15.00 I PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY,
bijásek, premiéra
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

po 23. 12.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 
premiéra
19.00 I LAST CHRISTMAS, premiéra

pá 27. 12.
17.30 I ŠPINDL 2, premiéra
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

so 28. 12.
17.00 I JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D dab., premiéra
20.00 I ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, premiéra

ne 29. 12.
15.00 I ŠPIÓNI V PŘEVLEKU, bijásek, premiéra
17.30 I POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, přidáváme
20.00 I STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D 
dab., premiéra

po 30. 12.
16.00 I LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D dab., bijásek, 

premiéra
19.00 I ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
USA 2019, 103 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
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.

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
CZE 2019, 60 min, přístupné bez omezení, dabing 
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro 
malé i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a 
legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to ra-
ději ale nezkoušejte!

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
USA 2019, 100 min, přístupné bez omezení, dabing 
Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter 
Beckett jsou naprostými protiklady. Lance je kul-
tivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatímco Walter…
ne. Ale když nečekané události všechno změní, je 
tato nepravděpodobná dvojice nucena se spojit 
na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné mas-
kování – proměnu Lance na statečného, divokého, 
majestátního…holuba. 

PREMIÉRA
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-
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. Bru-
novi, Malikovi a všem, kteří jsou pro životy tolika lidí 

nepostradatelní, nezbývá než přesvědčit úřady, že 
má jejich práce smysl.

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

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
USA 2019, 114 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
titulky i dabing 
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, 
aby našli Spencera, který záhadně zmizel.  Zjistí 
však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji 
bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen 
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená po-
hoří plné nových nebezpečných nástrah.

ŠPINDL 2
CZE 2019, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla 
recept i na šťastný vztah. Renata je manželka zná-
mého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším 
ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím 
vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka 
a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté ka-
riéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem. Kde jinde 
by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v 
zasněženém Špindlu?

LAST CHRISTMAS
UK 2019, 103 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kate (Emilia Clarke) pracuje v obchodě s vánočními 
potřebami - chodí v asexuálním skřítkovském kos-
týmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád 
jede vánoční hit George Michaela Last Christmas. 
Okázale kašle na všechno a na všechny a životem 
proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká 
Toma (Henry Golding), trochu záhadného mladíka, 
který se jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. 

ČERNÉ VÁNOCE
USA 2019, 98 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ide-
ální období pro vraždění vysokoškolských studentek. 
Jelikož však emancipační tendence zastavit nelze, 
holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných 
obětí a rozhodnou se vrátit úder.

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
USA 2019, 155 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
titulky i dabing 
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, 
aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 
galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve 
strhujícím závěru stěžejní ságy Skywalkerů se zrodí 
nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu 
galaxie.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
CZE/SVK 2019, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vy-
sokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta 
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu 
má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené 
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas 
životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a 
jiný naopak budoucím láskám.

PŘIDÁVÁME
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
CZE 2019, 105 min, přístupné bez omezení, česky
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka 
biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na po-
pud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmi-
letým synem Mikulášem strávit advent na horách, 
aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky 
své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské 
chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné 
seznamování opravdu nestojí. 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
CZE 2019, 110 min, přístupné bez omezení, česky

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 dohro-
mady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou 
se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, 
jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafi-
novaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech 
vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí 
společně domluvit na správě domu, ve kterém mají 
své byty.

ARTKINO
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
HRV 2016, 99 min, přístupné bez omezení, titulky
O Vánocích, když si všichni vzájemně přejí „šťastné a 
veselé“, se propletou osudy několika velmi rozdílných 
lidí. Jak se tyto postavy promíchají a kdo se do koho 
zamiluje? 

ODCHÁZENÍ + BESEDA S TVŮRCI
CZE 2019, 22 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Na první pohled cesta bez konce, zahalená do mlhy, 
metafory a symbolismu. Postupně přechází do bodu, 

kdy je třeba klást si existenciální otázky, kam lidská 
společnost směřuje. Má cesta vůbec nějaký konec? 
A může lidskost umřít? Obrazově i zvukově minima-
listická meditace o lidské společnosti. Po projekci 
proběhne beseda s tvůrci. 

BUDIŽ SVĚTLO
CZE/SVK 2019, 93 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
slovensky
Milan má tři děti a jezdí pracovat do Německa, aby 
rodinu uživil. Když se na Vánoce vrátí domů, zjistí, že 
jeho nejstarší syn Adam je členem polovojenské mlá-
dežnické skupiny a navíc je zapletený do šikanování 
a smrti spolužáka. Otec se rozhoduje, jak by se měl 
zachovat. Společně s manželkou Zuzkou při tom zjiš-
ťují skutečnou pravdu o synovi, o své rodině, o sobě 
samých, a také o společnosti, ve které žijí.

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

PSÍ POSLÁNÍ 2
USA 2019, 108 min, přístupné bez omezení, dabing
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování 
celosvětově úspěšného rodinného filmu Psí poslání. 
Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey 
nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které 
zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si ne-
dokázali ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho 
dobrodružná cesta několika životy naplněnými lás-
kou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvě-
lými drbáními na bříšku.

ADVENT S DOMEM
KULTURY
Přijďte prožít kouzelný adventní čas do slavnostně vy-
zdobeného a rozsvíceného Domu kultury v Kroměříži a 
kina Nadsklepí. Kino Nadsklepí připraví promítání pro 
školní družiny i veřejnost, krátké pohádky i rodinná 
představení.

MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
CZE/SVK 2018, 65 min, přístupné bez omezení, česky
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči 
stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale 
obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět 
se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo 
krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich ro-
diče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

PŘÁNÍ K MÁNÍ
CZE/SVK 2017, 106 min, přístupné bez omezení, česky
Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou 
vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách 
náctiletého Alberta, který je až po uši zamilován 
do sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi 
Albertovými rodiči, a také o lásce rodičovské, kdy se 
floutek a lamač dívčích srdcí Bosák junior snaží získat 
pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra. 
Albert a všichni ostatní nakonec přijdou na to, že 
ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně 
odvaha věci kolem sebe změnit k lepšímu. To ovšem 
neznamená, že opravdová kouzla a čáry neexistují…

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
CZE 2018, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou ne-

chat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, 
která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh 
naši dva kutilové vymyslí? Jak si poradí s vánoční vý-
zdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním 
stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví 
Silvestra…

VÁNOCE A SPOL.
FRA 2017, 99 min, přístupné bez omezení, dabing
Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde 
Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni totiž 
najednou záhadně onemocní. Je to naprostá kata-
strofa, kterou musí Santa zachránit neplánovaným 
výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají neče-
kané překážky, hlavně v podobě nic nechápajících 
lidí.

Otevírací doba pokladen DK během
vánočních svátků:
DK 21. 12. - 1. 1. 2020 zavřeno
Kino 24. 12. -  26. 12.

a  31. 12. - 1. 1. zavřeno
Expozice KK 21. 12. - 1. 1. zavřeno
Dále běžný provoz.

Úprava otevírací doby v Expozici Karla Kryla 
v Kroměříži v zimních měsících 
platná od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020
Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Čtvrtek 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Pátek 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Sobota 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00
Neděle 09.00 – 12.00  13.00 – 17. 00

Vánoční otevírací doba Knihovny Kroměřížska
23. 12. 10.00 – 16.00
24. 12. – 29. 12. zavřeno
30. 12. 10.00 – 16.00
31. 12. – 1. 1. zavřeno
2. 1. 12.00 – 18.00
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Kroměřížský červený kříž ocenil bezpříspěvkové dárce krve
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Oblastní spolek ČČK Kroměříž přivítal ve velkém 
tanečním sále Domu kultury v Kroměříži bez-
příspěvkové dárce krve, aby jim poděkoval za 
dárcovství a předal medaile a Zlaté kříže prof. 
MUDr. Jana Jánského za vícečetné bezplatné 
darování krve. Pozvání se týkalo celkem 132 
dárců krve. Ti, kteří darovali krev dvacetkrát, 
byli oceněni stříbrnou medailí, čtyřicetinásobní 
dárci dostali medaili zlatou, za 80 odběrů si další 
dárci odnesli Zlatý kříž 3. třídy a za úctyhodných 
120 odběrů Zlatý kříž 2. třídy. Poděkování si 
ovšem zaslouží i dárci s deseti odběry, kteří 

jsou oceňováni bronzovou medailí přímo na 
transfuzním oddělení, a prvodárci. Ať už jsou 
to mnohonásobní dárci nebo „začátečníci“, 
dávají něco, co není schopen nikdo jiný než 
jiný člověk dát. Darují vzácnou tekutinu mnoh-
dy neznámému člověku. Neboť i na počátku 
21. století je lidská krev nenahraditelnou živou 
tekutinou. V  rámci slavnostního poděková-
ní byli ještě jednou odměněni dárci - obča-
né města Kroměříž, držitelé zlatých medailí 
a křížů.                                           Hanka Komínková, 
                                                                   OS ČČK Kroměříž                                         

Tři sestry
NO NAME ŠKWOR
ARAKAIN Visací zámek

Mňága a Žďorp
Ivan Mládek a Banjo Band
Cocotte Minute | SKYLINE | GATE Crasher 

Civilní Obrana | Hanz ś Fvckers | Kosovci | Polygon Rock

6. – 8. 8. 2020Pivní slavnosti

Vstupenky za nejvýhodnější  
ceny, POUZE TEĎ

Mediální 
partner

www.kaminkakemp.cz
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Kroměřížské Turistické informační 
centrum se sídlem v Prusinovského 
ulici obhájilo loňskou (i předloň-
skou) bronzovou příčku v  anketě 
Informační centrum roku. Také 
v roce 2019 je třetím nejlepším in-
formačním centrem ve Zlínském 
kraji. Anketu vyhlašuje každoroč-
ně Asociace turistických informač-
ních center, jejíž představitelé za-
čátkem listopadu předali ocenění 
nejlepším infocentrům v  rámci 
jednotlivých krajů i celého Česka. 
Nejlepším TIC v  kraji má Uherské 
Hradiště, absolutním vítězem an-
kety se stalo „íčko“ v Břeclavi.

Na „klubíčkové“ 
drakiádě to 

pořádně lítalo 
Mateřské centrum Klubíčko Kro-
měříž uspořádalo už 15. ročník 
oblíbené drakiády na místním le-
tišti. Do oblíbené podzimní akce 
se zapojilo okolo 600 návštěvní-
ků. Připravili jsme pět soutěžních 
stanovišť pro děti i rodiče, zájemci 
si mohli užít i další atrakce - třpy-
tivé tetování, skákací hrad, cukro-
vou vatou – a dokonce mohli na-
krmit a pohladit lamy Alpaky. Kar-
ty k soutěžení na jednotlivých při-
pravených stanovištích si vyzved-
lo 198 dětí, do soutěže „létání 
draků“ se zapojilo 162 účastníků. 
Ocenili jsme tři nejlepší majitele 
doma vyrobených draků a kromě 
toho udělili 15 cen za nejlepší dra-
čí lety.
Děkujeme městu Kroměříži za fi-
nanční podporu, díky jeho dotaci 

jsme mohli pořídit nejen ceny, ale 
také samotná soutěžní stanoviště 
uzpůsobená podzimní tematice. 
Dík patří i dalším sponzorům pro-
gramu. Těšíme se na viděnou na 
některé z  dalších akcí pro rodiny 
našeho mateřského centra, ať už 
je to Tajemné putování Podzá-
meckou zahradou za Mikulášem 
nebo při některé předvánoční 
akci v Klubíčku.                      

MC Klubíčko Kroměříž

Elektrokoloběžky 
míří do kroměříž-

ských škol
Svatý Martin sice sníh nepřinesl, 
ale je dost chladno. Přesto před 
ZŠ Komenského v Kroměříži par-
kují tři koloběžky a jeden chlapec 
si do školy hrdě nese svou první 
elektrokoloběžku. Moderní tech-
nologie neúprosně ovlivňují náš 
život a elektrokoloběžky se stá-
vají fenoménem současné doby.
Střední škola – COPT 
Kroměříž v  projektové 
součinnosti se ZŠ Ko-
menského v Kroměříži 
uvedly premiéru po-
hádky O alternativně 
obnovitelné elektroko-
loběžce. Stylové před-
stavení bylo vedeno 
v  symbióze pohádky 

a moderních technologií s  prak-
tickým vyústěním dovednostní 
jízdy na překážkové dráze v tělo-
cvičně školy. Co na to řekly prin-
cezny ze ZŠ? „Byla to bezva jízda.“ 
Chcete-li zažít obdobné emoce, 
pak navštivte naši střední školu 
na Mikuláše, kdy v rámci dne ote-
vřených dveří si můžete (dospělí 
i děti) vyzkoušet za zvuku po-
hádkových písniček své řidičské 
umění.                      Miloslav Otýpka, 

SŠ-COPT Kroměříž

Foto: TIC KM



12

12  2019SPOLEČNOST

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019

6.50  
21.00 půlnoční

–

21.00 půlnoční 9.15 9.15 16.00 9.15

– – 16.30–

7.30 7.30 17.00 9.00

15.30 dětská
21.00 půlnoční

–

8.00 
15.30 dětská

 22.00 půlnoční

7.00 8.00 8.00 7.00 8.00

18.00 18.00 18.00–

8.00 
9.15 

10.30

8.00 
18.00

8.00 
9.15 

10.30

8.00 
9.15 

10.30

7.45
10.45

7.45
10.15

16.00 10.15Kroměříž 
kostel sv. Mořice

Kroměříž 
kostel sv. Jana Křtitele

Kroměříž 
kostel Panny Marie

Kroměříž, Malý Val
kaple sv. Vincence de Paul

Kroměříž, ul. Koperníkova
kaple sv. Kříže

Kroměříž, Psychiatrická nemocnice
kostel sv. Cyrila a Metoděje

Hradisko 
kostel Všech svatých 9.15

16.30

9.00

8.00

18.00

8.00 
9.15 

10.30

7.45
10.15

úterý
24. 12.         

středa
25. 12.         

čtvrtek
26. 12.         

neděle
29 12.         

úterý
31. 12.         

středa
1. 1. 2020        

neděle
12. 1.      

9.15

-

7.30

8.00

18.00

8.00 
9.15 

10.30

7.45
10.15

18.00

–

11.30

6.00

–

8.00 
18.00

10.15

pondělí
6. 1. 

Křtu PáněZjevení Páně
Tří králů

Matky Boží
Nový rol

Svatého
Silvestra

Svaté
Rodina

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

2. – 30. 12. Kouzelný dotek adventu – výstava knih se zimní a vánoční 
tematikou a adventních kalendářů. Knihovna Kroměřížska. 

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 - 12 a 13 - 16 h  Vánoční dílna, výroba vánočních dekorací 
a ozdob. Muzeum Kroměřížska. 

14. 12. / 9 – 12 h Kroměřížské farmářské trhy. Hanácké náměstí.

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 Velká vánoční taneční přehlídka, taneční show TK Gradace.
 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 18.30 h Adventní 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.

Změna programu vyhrazena



Divadlo
Zimní období je díky horšímu 
počasí zaslíbeno různým kulturním 
aktivitám, k  nimž bezpochyby 
náleží a v  minulosti vždy také 
náleželo divadlo. První zmínka o 
ochotnickém divadle v  Kroměříži 
pochází z  roku 1865. Do té doby 
ve městě hostovaly různé kočovné 
divadelní společnosti – mimořád-
ný ohlas u kroměřížské veřejno-
sti mělo hostování první české 
divadelní společnosti ředitele 
Josefa Štandery, a to zejména 
herecké kreace jejího komika 
Jiřího Mošny. Hlavní základnou 
kroměřížských ochotníků bylo 
Měšťanské Nadsklepí, kde spolek 
uvedl většinu představení. Popu-
larita divadla a místních ochotníků 
vedla k  zapojení dalších spolků 
jiného zaměření, jako byl například 
Moravan, Sokol nebo studentský 
akademický spolek Milíč. Samo-
statnou kapitolou je i dětské a 
loutkové divadlo, která mají v Kro-
měříži rovněž dlouhou tradici. Děti 
z českých mateřských školek a opa-
troven hrály divadlo pod vedením 
Vojtěšky Baldessari-Plumlovské 
(1854 Plumlov-1934 Olomouc), 
která přišla také s  nápadem zřídit 
ve městě loutkové divadlo. 
Slibné období rozvíjejícího se 
divadla přerušila první světová vál-
ka (1914-1918). V  meziválečném 
období byl v Kroměříži kulturní ži-
vot velmi pestrý a intenzivní, připo-
jily se nové spolky a příležitostí 
k divadelnímu vyžití bylo nespočet. 
Kromě hostování profesionálních 
divadel své inscenace uváděl již 
zmiňovaný Spolek ochotnického 
divadla (1920 Strakonický dudák, 
1922 Revizor, Lakomec, Hamlet a 
jiné), dramatický odbor Milíče a od 
roku 1930 Nezávislá scéna. Ochot-
níci pořádávali poslední den roku 
tradiční divadelní představení, 
například v roce 1921 zvali diváky 
na „výpravou frašku se zpěvy a 
tanci Lišák a Smola“. Silvestrovské 
oslavy pořádané Sokolem byly 
také velmi zábavné, naplněné nej-
různějšími humornými scénkami 
na všelijaká témata a ukázkami 
z  populárních oper a divadelních 
představení.
Na počátku okupace byla činnost 
Milíče i Nezávislé scény úředně 
přerušena, mnozí divadelníci pro-
to přešli do Spolku ochotnického 
divadla. V  roce 1940 oslavil tento 
spolek 75. výročí svého založení 

hrou Milostná mámení. 
V  50. letech 20. století byla čin-
nost všech kroměřížských ochot-
nických spolků sloučena do jed-
noho Divadelního odboru ZK ROH 
PAL-Magneton, který působil pod 
vedením Vladimíra Janíčka. Soubor 
debutoval v roce 1953 ve skleníku 
Květné zahrady představením Les-
ní panna od J. K. Tyla. Pravidelně 
se zúčastňoval celostátní divadel-
ní přehlídky Jiráskův Hronov. Mezi 
nejvýraznější herecké osobnosti 
patřila Ludmila Cápková, na jejíž 
počest je od roku 2008 každoročně 
organizována divadelní přehlídka 
ochotnického divadla. V  souboru 
působila celá řada vynikajících her-
ců a hereček – za všechny jmenuj-
me L. Tvarůžka, M. Nesvadbu, 
E. Kaniovou, L. Mazáka a S. Hejhalo-
vou. 
Na dlouholetou tradici ochot-
nického divadla v  Kroměříži 
úspěšně navazuje Divadelní spolek 
Kroměříž, který pod tímto náz-
vem vznikl v  roce 2006 a jehož 
domovskou scénou je Klub Starý 
pivovar. 

Mgr. Martina Šlancarová
MZA v Brně – SOkA Kroměříž

(čerpáno z odborné literatury – 
z publikací Z. Lajkepa aj.)

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

JAK SE KROMĚŘÍŽANé BAVILI 
V NEDÁVNé MINULOSTI XII.

Vážení čtenáři,
poslední kapitola letošního ar-
chivního seriálu se zabývá divadlem, 
v  kroměřížských podmínkách 
ochotnickým. To má v našem městě 
dlouhou tradici a s úspěchem na ni 
navazují další divadelní soubory. 
Z  autorů správných odpovědí (fot-
balová Hanácká Slavia Kroměříž 
vznikla v  roce 1919)  na otázku 
z minulého vydání zpravodaje jsme 
vylosovali tyto výherce:

Hana Polášková
Jana Novotná
Ludvík Ocelík                                  

ÚKOL č. 12:
Jméno které herečky nese 

divadelní přehlídka konaná 
každoročně v Kroměříži?

Správnou odpověď označenou hes-
lem „Soutěž“ posílejte do 13. pro-
since na e-mail: zpravodaj@mesto
-kromeriz.cz, nebo na adresu: 
Kroměřížský zpravodaj, Velké ná-
městí 115, 767 01 Kroměříž. (Neza-
pomeňte uvést svou adresu a tele-
fonní kontakt!)
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Vlastimil Vondruška: Kronika 
zániku Evropy 1984 - 2054

Román na osudech rodiny Wagnerů 
představuje postupný úpadek ev-
ropské civilizace. Kniha je rozdělena 
na dvě části. První díl nazvaný „Jak 
to celé začalo“ popisuje léta 1984 
– 2019 a vychází z reálného vývoje 
Čech a Evropy. Druhý díl „Jak by to 
celé mohlo skončit“ modeluje for-
mou utopie jeden z možných vývo-
jů společnosti po roce 2020. Také 
jako e-kniha!

Aleš Palán
Jako v nebi, jenže jinak

V knize najdeme rozhovor se že-
nou, která na horské samotě pár 
kilometrů od slovenských hranic 
žije v podstatě celý dlouhý život. 
Setkáme se s chlapíkem, který před 
dvaceti lety koupil staré vojenské 
auto a v něm se od té doby skrývá 
mezi jihočeskými rybníky. Nahléd-
neme do poustevny jediného sou-
časného poustevníka, františkána 
bratra Anděla. Setkání s českými a 
moravskými samotáři opět přináší 
vyhraněné postoje, neopakovatel-
né životní příběhy a notnou dávku 
přírodní mystiky.  

www.knihkm.cz

Jiří Mahen: Nasreddin (10. 4. 1974, 
Divadlo na Starém pivovaře)

Představení Spolku ochotnického 
divadla „Dvojí život“ (18. 12. 1921 
Nadsklepí)

Představení Spolku ochotnického 
divadla „Lišák a Smola“ a oslavy 
Silvestra v Sokole (31.12. 1921)

 Julius Zeyer : Radúz a Mahulena 
(8.10. 1970, Dům kultury Kroměříž)



Halloween na Zámoraví
Desítky dýňových strašidýlek a 
lampionů ozdobily v 
dušičkovém období 
zámoravskou školu 
i školní zahradu. Zá-
řivě svítily na cestu 
všemožným zajíma-
vým bytostem na 
halloweenské stezce 
odvahy. Rodiče s  dět-
mi se na našem škol-
ním hřišti sešli i letos 

v hojném počtu patřičně natěšení 
na nezvyklá klání. Čarodějnice, 

duchové, čerti, 
princezny i všich-
ni ostatní zú-
častnění létali na 
koštěti, trefovali 
velkou dýni, lovili 
příšery v  hadím 
rybníce, skláda-
li   halloweenské 
puzzle či prolézali 
peklem střeže-

ným Luciferem, zkrátka plnili neo-
byčejné úkoly. Na konci strašidel-
né stezky pak na všechny čekalo 
občerstvení „U Bludiček“, v  jehož 
nabídce nechyběl krvavý párek, 
kouzelný lektvar i sladké pohoště-
ní od šikovných maminek. Kromě 
našich současných žáků do školy 
přišly i děti z  mateřských školek a 
zastavili se také bývalí žáci. Spo-
lečně jsme si tak mohli užít kouzlo 
tohoto svátku.                

ZŠ Zámoraví 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

Někteří obyvatelé psího útulku se 
na Čápce příliš neohřejí, jiní tu strá-
ví dlouhou dobu. Ke druhé skupi-
ně patří fenka Idea, která čeká na 
nový domov už bezmála dva roky. 
„Klientkou“ městského útulku je od 
března 2018, kdy byla nalezena v 
Kroměříži. IDEA je fena belgického 
ovčáka. Je čipovaná, váží 25 kilo-
gramů a je jí 5 let. Je kontaktní, tem-
peramentní a učenlivá. Umí základ-
ní povely a pěkně chodí na vodítku. 
Člověka, který ji na procházce vede, 
bez problémů poslouchá. Potřebu-
je klidný přístup, než si zvykne na 
nové prostředí a lidi. Ale jakmile si 
na nějakého člověka zvykne, je z ní 
mazel. Občas „vyjíždí“ po ostatních 
psech. Vhodným majitelem by byl 
člověk, který má s tímto plemenem 
zkušenosti a který by s ní dál cvičil a 
rozvíjel její dovednosti. 

  Idea

Česko-slovenské 
setkání v Lanžhotě
Lanžhotská Hospoda U Bartošů 
manželů Jitky a Břeti Osičkových 
se stala místem setkání Klubu 
seniorů Kroměříž, který zastupo-
vali členové Klubu vojenských 
důchodců, pěvecký sbor Rozárky 
a další kroměřížští senioři, a Klubu 
Nitra Zobor. Na společné schůzce 
se senioři dohodli při letošním 
sportovním dni, který se uskuteč-

nil v Nitře. Po chutném obědě nás 
manželé Osičkovi za doprovodu 
cimbálu potěšili směsí krásných 
písniček z  Lanžhota a Podlužan-
ského regionu a milým povídá-
ním. Poté se rozproudila volná 
zábava mezi členy spřátelených 
klubů za doprovodu harmoni-
ky. České a moravské písničky 
střídaly slovenské a došlo i na 
mluvené slovo a koštování 
vín místních – moravských a 
rovněž velmi kvalitních nitran-

ských, která dovezli naši přátelé. 
K  večeru jsme se loučili v  dobré 
náladě a domluvili se na dalším 
setkání, tentokrát v Nitře, na které 
se všichni již nyní těšíme.

Jaroslav Svárovský, 
Klub vojenských důchodců

AKTUALITY Z KLUBU SENIORů

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z KLUBU SENIORů 
Klub seniorů v Kroměříži přeje nejen svým členkám, členům a občanům dříve narozeným, ale i všem ostatním 
lidem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020. 
Děkujeme vedení města Kroměříže za podporu činnosti klubu, a to především při řešení potřeb týkajících se 
nejen seniorů, ale také osob se zdravotním postižením.  Velké díky patří za možnost využívat prostory ve Vele-
hradské ulici.                                                                                                                                                       Klub seniorů města Kroměříže

Oslavili jsme Světový 
den první pomoci
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže připravil na Dětském doprav-
ním hřišti v  Kroměříži program ke 
Světovému dni první pomoci. Sta-
noviště s  tematikou zdravovědy, 
poskytování první pomoci a pre-
vence v  dopravě přilákaly na 150 
návštěvníků všech věkových kate-
gorií. Ti mohli kromě vyzkoušení 

Malej Burgr Festival 
Kroměříž 
V centru Kroměříže se již podruhé 
konal „Malej burger  festival“. Farní 
ulici i přilehlý park zaplnily se svý-
mi dobrotami desítky stánkařů a 
stovky jejich natěšených příznivců. 
Přítomní nejen hodovali. Měli mož-

nost zhlédnout taneční vystoupení 
skupiny Dance Power z umělecké 
školy D Music, soutěž v pojídání 
chilli papriček a burgerů a také 
exhibici jedlíka Radima Dvořáčka, 
kterému na snědení dvou a půl ki-
lového hambáče stačilo pouhých 
sedm minut a čtrnáct vteřin. Pro 
milovníky zlatého moku pak byla 
připravena „škola čepování“ a pro 
obdivovatele rychlých kol výstava 
vozidel z 1. rallye Kroměříž. Před se-
tměním vyhlásil moderátor Radia 
Kroměříž Mirek Karásek výsledek 
hlasování návštěvníků o nejlepší 
hamburgery dne. Vítězem se stal 
tým „Musilovy prasata“ z Kvasic… 
V průběhu festivalu návštěvníci 
zakoupili 1461 kusů oblíbené po-
choutky, což je dvojnásobek loň-
ského prodeje. Takže za rok ve stej-
nou dobu a na stejném místě. 

Tým Malého Burgr Festivalu

vlastních znalostí a schopností sledovat 
opakovaně simulovanou dopravní ne-
hodu s ukázkami správného postupu za-
jištění místa nehody a poskytování první 
pomoci.                                               Alice Juračková, 

ředitelka OS ČČK KroměřížKroměříž



Jaroslav Tomi, Kroměříž
Barbora Suchánková, Kroměříž
Ivan Pospíšil, Dřínov
Tom Bia, Morkovice
Antonín Oborný, Kroměříž
Jan Večeřa, Kroměříž
Emma Pospíšilová, Záříčí
Vendula Šimčíková, Chropyně
Petr Boukal, Zborovice
Alice Adamcová, Brno
Julie Vránová, Zlobice
Tereza Naďová, Hulín
Jan Loučka, Kroměříž
Eva Vaculíková, Kroměříž

Aneta Nesvadbová, Šelešovice
Dominik Horák, Holešov
Jaroslav Savčák, Roštín
Apolena Daňhelová, Bystřice p. H.
Štěpán Zahurák, Osíčko
Šimon Kyselý, Kroměříž
Anna Janoštíková, Bezměrov
Sofie Daďová, Jankovice
Štěpán Klimek, Morkovice
Tereza Jakubcová, Prusinovice
Diana Šimíková, Rataje
Matteo Jurka, Brno
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Marie Macigová, *1937, Trávník
Miroslav Vaculík, *1939, Pravčice
František Zavadil, *1934, Zlobice
Jiří Kučera, *1929, Kroměříž
Oldřich Polišenský, *1945, Kroměříž
Antonín Nádvorník, *1939, Pravčice
Marie Frýbortová, *1942, Kroměříž
Zdeněk Pečinka, *1944, Kroměříž
Květuše Stašová, *1928, Kroměříž
Bedřich Adamec, *1947, Kroměříž
Jan Hala, *1946, Kroměříž

Ladislava Kaplánková, *1947, 
Kroměříž
Marie Fraňková, *1934, Chropyně
Marie Franková, *1941, Kroměříž
Antonín Navrátil, *1934, Morkovice 
Helena Machorková, *1926, 
Kroměříž
Antonín Puchar, *1931, Kroměříž
Radek Kolouch, *1964, Bařice

Úmrtí – říjen 2019Narození – říjen 2019

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k  vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná 
vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné domlu-
vit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři 

rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. 
Těšíme se na vás a vaše miminko.                                                      
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 7. 12., 14. 12.

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

V seznamu jsou uvedeny děti,  u nichž 
rodiče souhlasili se zveřejněním. Sňatky – říjen 2019

Radek Mlýnek, Kroměříž – Michaela Pavlasová, Kroměříž
Petr Matúšů, Otrokovice – Hana Hrnčířová, Otrokovice
Juan Carlos Molina Rojas, Praha – Jana Dreiseitlová, Praha
Ondřej Fijalík, Kroměříž – Marta Štěpánová, Kroměříž
Jaroslav Heža, Kojetín – Kristýna Frgalová, Přerov
Svatoslav Zedka, Kojetín – Barbora Solařová, Kojetín
Martin Stolička, Kroměříž – Hana Pisková, Soběsuky
Vojtěch Rohlíček, Praha – Eva Kobzová, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním.

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKé ENERGIE 
2. 12. od 7.30 do 16 h – Kroměříž, Gen. Svobody, Koperníkova, Smetano-
va, Třebízského, U Sýpek, Štěchovice (ulice nebo jejich části).
3. 12. od 7.30 do 13.15 h – Kroměříž, Chropyňská a Kaplanova (část zahr. 
osady mezi oběma ulicemi). Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem byd-
lišti si můžete objednat v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti 
E.on v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg

VÁNOČNÍ
STROMKY BAČA
z podhůří Hostýnských vrchů
Kroměříž –  ul. Spáčilova 569,  

u prodejny Kolovna KM
Věžky – 47 (u Kroměříže)

www.vanocnistromkybaca.cz

INZERCE

Alice Šilingerová Anežka Straková Anna Polášková Ben BartošekBeáta Mikudová

Jan Malinský Laura Otýpková Radek MičolaMarek Vaculík

Dominik Kovář Ema Doležalová

Stella SlaměnováMaxim ZapletalJan Kristýn

Pour Feliciter
2020

Za celý redakční tým
Kroměřížského
zpravodaje
přejeme našim
čtenářům

pohodu v čase
svátečním
i úspěšný start 
do nového roku...
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