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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Den ošetřovatelství ukáže,
jak jste na tom se zdravím

Divadelníci mají za sebou první
letošní premiéru. Úspěšnou
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SLOVO
ÚVODEM
Vážení a milí čtenáři,

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Benefice Kroměříž bez hranic byla celodenní zážitkovou akcí pro školy i pro veřejnost, která zajímavou
formou představila každému, kdo projevil zájem, život s postižením. Program zahájilo divadelní představení Dvanáct měsíčků v podání divadelního souboru Korálek dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.

Starosta popřál nejstarší obyvatelce města
k 105. narozeninám
Úctyhodné 105. narozeniny oslaléta, kdy pracovala ve vojenské
vila 17. března nejstarší Kroměříkuchyni, odkud se jí ani do důžanka paní Magdaléna Kytnerochodu nechtělo a se smíchem to
zdůvodnila přítomností mnoha
vá. K řadě gratulantů, z nichž někteří přicestovali za jubilantkou
mladých mužů na pracovišti. Žii ze zahraničí, se připojil starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Paní Kytnerové přinesl
obrovskou kytici a dárkový
koš plný dobrot, především
ale dorazil s přáním pevného zdraví, které je zapotřebí
v každém věku.
Jubilantce ale naštěstí slouží
stejně tak jako paměť, díky
níž zavzpomínala na období obou světových válek, na
dětství svých potomků, na Foto: Š. Kučerová

votní elán paní Kytnerové je obdivuhodný, smysl pro humor a ironii
nakažlivý. Pohybuje se sice s pomocí chodítka, ale když je pěkně,
vyrazí v doprovodu syna nebo
snachy ráda do parku, sleduje televizní pořady, nejraději má AZ-kvíz, denně se
dívá na zpravodajství, zajímá se o dění kolem sebe i
ve světě.
Magdaléna Kytnerová je
podle statistiky dvanáctou nejstarší obyvatelkou
v České republice a s vtipem sobě vlastním „slíbila“,
že to určitě dotáhne ještě
výše.
(šak)

oslavili jsme Velikonoce a stále
pokračuje příběh „obchvat“. Stát
se stále nemá k tomu, aby vrátil, co vzal. Respektive, když byl
v našem kraji na návštěvě pan
prezident Zeman, informoval
jsem ho o skutečném stavu věcí.
Že stát, když stavěl dálnici, vzal
si náš kroměřížský obchvat a z
těch dvou kilometrů udělal část
dálnice. A tím ublížil městu. Pan
prezident projevil podporu našim snahám a já jsem si myslel,
že máme vyhráno. Ale v tomto
státě zřejmě nerozhodují občané
a jimi volení politici, ale úředníci
v Praze. Vyrazil jsem tak za ministrem Ťokem, abych na něj opět
apeloval. Pan ministr sice naše
nároky uznal, ale vysvětlil mi, že
odpor ministerstva je příliš veliký. Nechápal jsem... Přece si nebudeme platit dálniční známku
na „náš“ obchvat? Ovšem úředníci tvrdí, že by to byl precedens.
A kterékoliv město by pak mohlo žádat o výjimku, došlo by k
výpadku ve výběru poplatků a
tak dále. Tak jsem s nadsázkou
navrhl, ať si stát náš obchvat nechá a nám postaví „druhé patro“.
Vypadá to jako bláznivá myšlenka, ale proč ne?
Nakonec to dopadlo tak, že přece
jen rozhodují občané a jimi volení
politici a pan ministr po několika
jednáních přišel s možným řešením. Věc projedná s ministrem
financí a navrhne, aby všechna
města se stejným problémem,
jako má Kroměříž, získala výjimku ze zpoplatnění. Možná bude
nutné věc projednat i ve vládě.
Zdá se, že jsme na dobré cestě.
Důležité je se nevzdávat.
Radek Vondráček
místostarosta a poslanec
radek.vondracek@mesto-kromeriz.cz

AKTUALITY

INFO Z RADNICE
Položením věnců bude
uctěna památka
padlých ve 2. světové
válce
Začátek měsíce května každoročně
probíhá v duchu oslav osvobození
Československa a ukončení bojů
2. světové války. Koná se řada vzpomínkových akcí za účasti pamětníků bojů a představitelů zemí, které
se do největšího ozbrojeného konfliktu v dějinách lidstva zapojily.
Také v Kroměříži letos vzpomeneme významné události související s osvobozením města, jehož
71. výročí se slaví. Ve středu
4. května v 10 hodin proběhne pietní akt k připomenutí ukončení
2. světové války a tradiční uctění památky padlých hrdinů Rumunské armády, kteří se podíleli
v květnu roku 1945 na osvobození
města Kroměříže. K pomníku padlých rumunských vojáků na Náměstí míru budou položeny věnce. O den později, tedy ve čtvrtek
5. května (ve 12 hodin), se pietní
akt položení věnců uskuteční na
hřbitově v Kroměříži u hrobu generála Ludvíka Svobody. Obě významné akce proběhnou za účasti
zástupců velvyslanectví Rumunska
a Ruska v České republice.
(rc)

Na radnici zavlála
tibetská zástava
Kroměřížská radnice se letos opět
připojila ke kampani Vlajka pro
Tibet. Jedná se o mezinárodní
projekt, jehož cílem je upozornit
na porušování lidských práv. Celosvětová kampaň se rozběhla
v Evropě v polovině 90. let minulého století, aby podpořila boj za
ochranu lidských práv, a to nejen
v Tibetu. K ní se vyvěšením vlajky připojují stovky českých měst
a obcí a jejich počet rok od roku
narůstá. Vždy 10. března si tak veřejnost tímto způsobem připomíná výročí tibetského povstání. (šak)

Foto: Š. Kučerová
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Kroměřížský starosta opět jednal
na ministerstvu dopravy
Vedení města Kroměříže stále
pokračuje ve své snaze o zrušení zpoplatnění úseku dálnice
kolem Kroměříže, který v minulosti sloužil jako obchvat
města. V úterý 2. března proběhlo v Praze další kolo jednání starosty města Jaroslava
Němce s ministrem dopravy
Danem Ťokem.
Starosta Němec opakovaně
ministra Ťoka informoval o naléhavosti této problematiky,
upozornil na obtížný průjezd
městem, na znečišťování životního prostředí smogem a ztíže-

né podmínky pro obyvatele žijící
v domech při hlavní průjezdové
komunikaci. Jednání se zúčastnil i Radek Vondráček, poslanec

a místostarosta města Kroměříže, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá. „Byl
jsem mile překvapen, jak velké
množství informací ministr
dopravy o dané problematice
má, a věřím, že se v nejbližší
době podaří najít společnou
dohodu a daný úsek dálnice
kolem Kroměříže bude bez
poplatku. Z celého jednání
jasně vyplývá, že ministr má
snahu řešit tuto problematiku ku prospěchu občanů
Kroměříže,“ sdělil starosta NěFoto: J. Sílešová mec.
(js)

Město získalo do svého vlastnictví další
zajímavou lokalitu
Stát, coby současný majitel, odprodá městu Kroměříži pozemek s budovami v Havlíčkově ulici v těsném
sousedství již neexistujícího lazaretu a před časem zbourané sýpky.
Město původně požádalo o jeho
bezúplatný převod. Této žádosti
stát nevyhověl, ale nabídl Kroměříži nemovitost k odkoupení za odhadní cenu. Na únorovém zasedání kroměřížští
zastupitelé tuto možnost projednali a po důkladném zvážení všech okolností schválili
nákup zmíněných nemovitostí ve třech splátkách za celkovou částku ve výši 23 milionů
korun. Poslední splátka bude

uhrazena ještě před koncem stávajícího volebního období.
„Kroměříž tak získá zcela mimořádnou příležitost využít atraktivní prostor, který těsně navazuje
na historické centrum města,“
vyjadřuje spokojenost s tímto kro-

kem starosta města Jaroslav Němec. Předpokládá se, že bývalá
ubytovna se změní v bytový dům
s takzvanými sociálními byty, které by měly coby startovací byty
pomoct mladým Kroměřížanům
na začátku pracovní kariéry a zároveň nabídnout bydlení seniorům s nižšími příjmy. Počítá
se také se zřízením služeb pro
potřeby nájemníků i obyvatel z blízkého okolí. Rozsáhlý
pozemek by mohl být využit
k vybudování tolik potřebných parkovacích prostor,
vzniknout by tu mohla také
odpočinková zóna v podobě
Foto: J. Sílešová parčíku.
(js, šak)

Rada Zlínského kraje a kroměřížští radní zasedli
ke společnému jednacímu stolu
Poslední únorový den se ve velkém jednacím sále Městského
úřadu v Kroměříži uskutečnilo
společné zasedání Rady Zlínského kraje a Rady města Kroměříže. Na programu bylo jednání o
čtyřech oblastech
činnosti
obou
subjektů – o dopravě,
sociální
problematice, životním prostředí
a o oblasti kultury
a cestovním ruchu.
„Přibližně
každý měsíc máme
plánováno
jedno společné
jednání s radou
vybraného města
2

s rozšířenou působností v kraji.
Je důležité vědět, jaké problémy
řeší v jednotlivých městech, slyšet je přímo od jejich volených
zástupců a společně hledat možnosti, jak může kraj pomoci. To

osobně považuji za velmi důležité. Žádné moderní komunikační
technologie nenahradí to, když si
lidé sednou k jednomu stolu,“ řekl
Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.
(js)

Foto: Š. Kučerová
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Rekonstrukci Domu kultury provede
kroměřížská firma
Město Kroměříž zahajuje po dvou
letech přípravných prací další
etapu úprav Domu kultury v Kroměříži. Dojde při ní k celkové rekonstrukci střechy, vyřešení části
vzduchotechniky a dílčí stavební
úpravy proběhnou i v tanečním
sále, který se současně dočká nového technického vybavení.
Dům kultury nebude po dobu rekonstrukce uzavřen, dojde pouze
k dílčímu omezení provozu, proto
si dovolujeme požádat návštěv-

Oceněni budou mladí
sportovci i jejich trenéři

níky o trpělivost a opatrnost. Věříme, že časový harmonogram,
který předpokládá zahájení prací
11. dubna a jejich ukončení v závěru měsíce září, bude dodržen a
podzimní taneční kurzy
už si studenti středních
škol
užijí
na novém
parketu. Ve
výběrovém

řízení na realizaci veřejné zakázky
byla vybrána kroměřížská firma
VW Wachal, a. s., předpokládaná
výše investice dosáhne téměř
20 milionů Kč.
(js)

Foto: archiv

Zástupci škol UNESCO v Česku
se sešli v Praze

Sportovní komise městské rady
vyhlašuje letošní – již jedenáctý – ročník ankety Nejúspěšnější
mladý sportovec, kolektiv a trenér příp. cvičitel města Kroměříže.
Vítězové budou vyhlášeni a oceněni v kategoriích nejúspěšnější
mladý sportovec, nejúspěšnější
mládežnický sportovní kolektiv,
trenér nebo cvičitel za výjimečné
výsledky a trenér popřípadě cvičitel za dlouhodobou práci s mládeží. Do ankety je možné přihlásit
sportovce narozené v roce 1997
a mladší. V případě trenérů platí
podmínka, že musí působit ve
školách nebo klubech na území
města Kroměříže. Návrh na ocenění mohou podávat tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a školy pracující na území
Kroměříže do 20. dubna 2016
na nominačním formuláři, který je k dispozici na http://ow.ly/
ZN709. V daném termínu je třeba jej doručit na odbor školství
kroměřížské radnice.
(šak)

V prostorách Sekretariátu České
komise pro UNESCO v Praze se
v úterý 22. března uskutečnilo
setkání koordinačního týmu Přidružených škol UNESCO v ČR.
Jedním z hlavních bodů jednání byla příprava setkání škol
UNESCO v Chebu, jež by se mělo
uskutečnit v září letošního roku,
na který navazovala prezentace
jednotlivých kandidátských škol.
V Kroměříži je celkem pět škol
přidružených k UNESCO, a to ZŠ
U Sýpek, ZŠ Zachar, Gymnázium
Kroměříž, Střední zdravotnická

Problematika
Medkových rybníků
a územní plán

možnost přeměny na plochy přírodního charakteru.
V území se nacházejí firmy Fremach Morava, Kružík, Navos, Vape
a Tradix. V severní části lokality
jsou v plochách čistého bydlení
v rodinných domech umístěny
zahrady s objekty pro rekreaci
obyvatel. V západní části lokality
platný územní plán předpokládá
využití území pro smíšené plochy
výroby a služeb, kde je rovněž
možné vytvářet příjemné prostředí pro každodenní život. Záleží i
na zájmu a iniciativě jednotlivých
vlastníků pozemků vytvořit v této
lokalitě spíše plochy sloužící pro
odpočinkovou a rekreační funkci.

Podle Územního plánu města
Kroměříže je okolí Medkových
rybníků součástí ploch všeobecně výrobního charakteru.
Tyto slouží převážně k umístění
provozoven výroby a výzkumu,
které jsou kompatibilní s ostatními městskými funkcemi. Přípustná je rovněž změna nevyužívané
výrobní plochy na městskou nebo
krajinnou zeleň, což je pro celé toto
území nesporným přínosem. Znamená to, že okolní území nemusí
být nutně zastavěné, ale přináší to

INFO Z MĚSTA

škola Kroměříž a Tauferova střední odborná škola veterinární.
Pražského setkání se zúčastnil
spolu s ředitelkou Základní školy U Sýpek Evou Šílovou i starosta města Kroměříže Jaroslav
Němec, který v závěru jednání
pozval všechny členy na Valnou
hromadu škol UNESCO v roce
2017 do Kroměříže. Všichni členové koordinačního týmu s velkým povděkem přivítali účast
starosty Kroměříže na tomto
setkání a ocenili osobní pozvání.
(js)

Hanácký den
Oživit hanácký folklor a lidové tradice z Kroměříže a okolí. Takovýto
cíl dali pořadatelé do vínku akci
Hanácký den, jež se 23. dubna
2016 uskuteční symbolicky na
Hanáckém náměstí. Odpoledne
nabité vystoupeními folklorních
soborů představujících hanáckou
kulturu z Kroměříže a nejbližšího
okolí obohatí také tvůrčí dílny pro
děti, ukázka řemesel a k dostání
budou pro návštěvníky hanácké
speciality. „Chceme ukázat Kroměřížanům naše hanácké zvyky a
tradice pojící se k našemu městu a
jeho okolí a také pomoci podpořit
rozvoj folkloru na Kroměřížsku,“
uvedl místostarosta Pavel Motyčka. Slavnostní úvod k této akci
obstará již 18. dubna v 15 hodin výstava historických fotografií ve foyer radnice „Hanáci na
Kroměřížsku“, čerpající z fotografií Josefa Matušíka, Petra Vaňka
a archivu Muzea Kroměřížska.
(vn)

1. máj můžete prožít
s ČSSD
Foto: archiv
Vlastní území Medkových rybníků
chrání současný územní plán jako
vodní plochy a vymezuje zde také
plochy ostatní městské zeleně, což
stanovuje nutnost ochrany pozemků pro nestavební účely.
Zadání nového Územního plánu
města Kroměříže rovněž obsahuje požadavek zajistit v této části
města ochranu přírodních hodnot
a krajinného rázu až po území přírodního parku Záhlinické rybníky
a Zámeček, které na tuto oblast
přímo navazují. Požadavek nezbytné ochrany přírodního rázu
celého území proto připravovaný
nový územní plán rovněž prověří.
Doris Nováková
3

Oslavy 1. května už dávno nemají
podobu pochodování v průvodu
a provolávání budovatelských hesel. První májový den však i nadále
zůstává dnem volna, Svátkem práce a váže se k němu spousta pranostik a zvyků, třeba ten s líbáním
pod rozkvetlou třešní… Zkrátka
stojí za to si tento jarní den užít.
Na letošního 1. května připravila
Česká strana sociálně demokratická v Kroměříži program určený
pro malé i velké Kroměřížany. Od
10. hodiny se na Hanáckém náměstí bude konat dopoledne plné
her a zábavy pro celou rodinu, kde
se jistě zabaví každý. Na odpoledne pak pořadatelé nachystali promítání rakouského filmu Králové
hor. Uskuteční se v kině Nadsklepí
od 14 hodin a vstupné je zdarma.
Nezůstávejte tedy doma a vydejte
se pobavit do ulic města.
(rc)
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Den úcty ke stáří si připomeneme 6. dubna
„Stáří se nevysmívej - vždyť
k němu směřuješ.“
(Menandros, antický dramatik)
Většina mladých lidí uvádí, že má
dobré vztahy se svými prarodiči
a osobně nemá se starými lidmi
žádný problém. Zároveň však
všichni hojně využívají negativních stereotypních tvrzení o seniorech. Co těm mladým vlastně
vadí? Jaké mohou být konkrétní
důvody necitlivého chování mladých vůči seniorům? Naprosto zásadním pojmem se zdá být slovo
úcta. Úcta je to, co mladí vůči seniorům uvědoměle ztrácejí.
Co nejvíc snižuje úctu mladých
k seniorům?
Pohrdání životní etapou stáří.
Mladí lidé stáří neuznávají. Já nechci být starý, nechci být nemocný, nechci, aby mně bolela kolena.
Stáří je vnímáno jako něco obecně
nepříjemného, staří jsou všichni
nemocní a nešťastní. Tento postoj
vychází i z kulturního uspořádání
dnešní společnosti s převažujícím
kultem mládí.
Odmítání životního stylu seniorů. Největším problémem pro
mladé je pochopit a uznat životní
styl seniorů, trávení volného času

a způsob konzumního chování.
Negativně je vnímána zejména
pasivita seniorů v trávení volného
času. Téměř vše podstatné, čeho si
mladí lidé váží, je dostupné spíše
jim než seniorům. Mladé neokouzluje hmotné zabezpečení, šetrnost,
pokoj, klid či životní zkušenosti. Vyznávají aktivitu, výkonnost, důraz
na pěstování zájmů, zážitky, cestování, vzdělávání, moderní technologie. Mladí lidé z toho často vyvozují jednoduše to, že jim senioři
nemají co nabídnout.
Rodinné vzory. Částečně se vyměňují role vnoučat a prarodičů.
Vnoučata ukazují svým prarodičům fotografie z dovolených a vypráví jim, jak se žije v cizině. Učí
prarodiče zacházet
s mobilním telefonem, a pokud jsou
dostatečně pokrokoví, tak i s počítačem.
Tato změna rolí přirozeně souvisí se změnou pociťované úcty
k nejbližším seniorům, které mladí znají.
Naopak pokud prarodiče (nebo jiní senioři) cestují, pracují,

ovládají technologie nebo pěstují
své zájmy, výrazně tím jejich prestiž v očích mladých stoupá. Mladí
tak explicitně rozdělují seniory do
dvou separátních skupin – ti aktivní a ti ostatní.
Výchova v rodině. Pokud se rodiče před dětmi vyjadřují o prarodičích neuctivě, nebo s nimi neuctivě jednají, začnou děti považovat
takové jednání za normu. Kořeny
snížené úcty dnešních mladých
k seniorům je možné hledat v generaci jejich rodičů. K tomu nahrává i celková výchova mladých
k větší suverénnosti a dává větší
prostor pro ventil jakýkoliv emocí. Snížená úcta dovoluje mladým
využívat seniory jako snadný cíl a

Regionální televize
TVS bude přinášet
zpravodajství
z Kroměříže
Od začátku dubna budou moci Kroměřížané i zájemci o dění ve městě z nejrůznějších koutů Moravy sledovat reportáže o společenských, kulturních i politických událostech probíhajících v Kroměříži. Vedení místní radnice se dohodlo na spolupráci s regionální televizí, která má své sídlo v Uherském Hradišti a postupně rozšiřuje pole své působnosti. V současné době přináší TVS
reportáže ze Slovácka, Valašska, moravsko-slovenského pomezí a navázáním
spolupráce s městem Kroměříží zařadila do regionálního spektra také Hanou.
Podle dohody, kterou odsouhlasila městská rada, by měl vzniknout zhruba jednou týdně report o zajímavé akci či důležité události v Kroměříži. „Spolupráci s
Regionální televizí TVS bereme jako možnost zviditelnění našeho města, jako
příležitost ukázat, že Kroměříž žije plnohodnotným kulturním a společenským
životem a stále se tu něco děje. Chceme, aby potenciální návštěvníci viděli, že
stojí za to k nám přijet,“ zdůvodňuje schválení tohoto kroku starosta města
Jaroslav Němec. Reportáže ze života Hanáckých Atén budou součástí magazínu Regiony, který je vysílán v těchto časech: 6:30, 9:45, 10:30, 13:45,
14:30,17:45, 18:30, 21:45 a 22:30. Čtyřiadvacetihodinové vysílání TVS
je možné sledovat pomocí kabelových rozvodů (v programové nabídce
UPC) nebo díky volně dostupnému pozemnímu digitálnímu vysílání
Multiplexu 4, kanál 42 nebo 45, případně prostřednictvím internetového
online vysílání na adrese www.tvslovacko.cz v sekci Regionální televize
TVS. Na stejné adrese zájemci dohledají podrobné vysílací schéma a stabilní
archiv odvysílaných reportáží. Region Zlínský kraj a jižní Morava představuje
zmiňovaná regionální televize zpravodajskými deníky také na satelitním programu Regionalnitelevize.cz.
(rc)
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ventil jejich frustrací. Ať už se jedná
o pubescentní rebelii, či potřebu
obsadit roli „obětního beránka“
k žertování. To vše vede k zamyšlení nad způsoby zvyšování úcty
mladých ke stáří, zejména v podpoře mezigeneračního setkávání.
Proto musíme dbát na sbližování
generací, podporovat programy
aktivního stárnutí a ve výchově
učit děti respektu a slušnosti v nejširším měřítku.
Úcta ke starším by měla být hlavně
spontánní, nenásilná, soustavná.
Úctu je třeba projevovat po celý
rok. Najděme si čas. Starší lidé si ji
zaslouží. Věkem získali různé zkušenosti, které mohou předávat
mladším. A také jim vděčíme za
život. A kdo nemá úctu ke starším
lidem, nemůže mít skutečnou úctu
k nikomu a k ničemu. A nezapomínejme, že každý z nás bude jednou
starý. Stáří není nemoc. Stáří je
výzva a neznamená konec životní
aktivity. Člověk je krásný nejen tehdy, když má pružný krok. Člověk je
krásný podle moudrosti, co se mu
zračí v oku, podle slov, podle vrásek a bílých vlasů. Člověk je krásný
tehdy, když ho ostatní lidé mají
rádi.
Mgr. Jitka Dvořáková
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Mezinárodní den ošetřovatelství přinese osvětu
a upozorní na zdravotní rizika
sebe pečovat. Organizátoři kladou
Mezi akce, které se konají v jarních měsících v Kroměříži a lákají
stejně jako v uplynulých ročnících
důraz na propagaci prevence karnávštěvníky svým obsahem a především přínosem, patří Mezinádiovaskulárních, metabolických
a onkologických onemocnění, na
rodní den ošetřovatelství. Koná
možnost jejich diagnostikování
se 12. dubna v Domě kultury
v Kroměříži a letos Střední zdraa následné účinné léčby. S tím je
votnická škola Kroměříž, jež je pořadatelem,
připravila již 15. ročník.
Zaměstnanci a studenti
školy, zástupci poskytovatelů nejrůznějších
služeb týkajících se
zdraví a krásy těla i ducha, prodejci zdravotních i kompenzačních
pomůcek či produktů
zdravé výživy představí
zájemcům možnosti, jak
se lépe chovat ke svéFoto: J. Soporský
mu tělu a zdraví a jak o

spojena nabídka nejrůznějších – a
mnohdy velmi jednoduchých a
rychlých – vyšetření a měření, při
nichž si mohou zájemci na místě
zdarma otestovat důležité ukazatele zdravotního stavu, jako jsou
glykémie, cholesterol, krevní tlak,
nasycenost krve kyslíkem, BMI, biologický
věk, množství antioxidantů v těle a další.
Nad projektem převzal
v letošním roce záštitu
starosta města Kroměříže Jaroslav Němec.
Předchozích 14 ročníků
dokumentuje
výstava fotografií ve
vestibulu
Knihovny
Kroměřížska, která je
veřejnosti přístupná
do 13. dubna. (šak)

Sociální šatník
bude sloužit také
v Kroměříži

tak mělo v květnu. Již v dubnu bude
také v Kroměříži rozmístěno pět
kontejnerů s logem ADRA, do kterých budou moci občané Kroměříže dávat oděvy, obuv a různé věci,
které pomohou někomu dalšímu.
Místo, přesný termín a rozmístění
bude upřesněno.
Stanislav Staněk, ADRA

V souvislosti s otevíráním ekonomických nůžek se zvyšuje i potřeba takzvaných sociálních šatníků.
Ve spolupráci s Městským úřadem
Kroměříž plánuje Dobrovolnické
centrum ADRA Frýdek-Místek tuto
službu nabídnout i kroměřížským

občanům. Sociální šatník pomáhá sociálně potřebným občanům,
kteří se ocitli v nelehké životní situaci, zejména lidem bez přístřeší,
samoživitelům s dětmi, obyvatelům
azylových domů, ubytoven, osobám v hmotné nouzi, osobám propuštěným z výkonu trestu, lidem
postiženým mimořádnou událostí
či živelnými pohromami. V rámci
této služby bude také k dispozici
charitativní obchůdek, který bude
sloužit široké veřejnosti. Stát by se

Zahájení výstavy kopie Turínského plátna
bylo součástí Poutních dnů
Třetí víkend v březnu týden před
Velikonocemi se v Kroměříži konal 6. ročník miniveletrhu poutních míst s názvem Poutní dny.
Desítky poutních míst z České i
Slovenské republiky tu prezentovaly svou nabídku, letos byla
připravena i ochutnávka mešních
vín ročníku 2015 z kroměřížských
arcibiskupských sklepů, zájemci mohli navštívit přednášky o
moravské spisovatelce, básnířce,
autorce aforismů a divadelních
dramat Marii Ebner Eschenbach,
součástí programu byl také
poutní jarmark lidových řemesel
pořádaný na Sněmovním náměstí před Arcibiskupským gymnáziem, kde mohli nejen poutníci
načerpat velikonoční inspiraci
a občerstvit se. Záštitu nad akcí
převzali Mons. Jan Graubner, za

Zlínský kraj radní Ladislav Kryštof,
za Kroměříž místostarosta města
Pavel Motyčka a za CzechTourism
jeho ředitelka Monika Palatková.
V pátek 18. března byla v prostorách Arcibiskupského zámku
zahájena výstava kopie Turínského plána; to
bude k vidění až
do konce letošní
turistické sezony.
Turínské plátno je
pohřební rubáš,
do kterého byl
po smrti zabalen
Ježíš Kristus a je
nejsvětější křesťanskou relikvií.
Jedná se o jedinou věrnou kopii
Turínského plátna
na světě, která je

zhotovena mezinárodním týmem
odborníků přesně podle originálu a utkána stejnou metodou jako
původní pohřební rubáš. Výstava
zahrnuje také relikvie související
s ukřižováním a množství obrazové dokumentace.
(tz)

Foto: J. Soporský
5

Letošní majáles
připravují sami
studenti
Lidé v letech ještě pamatují
slávu studentských majálesů
60. let, kdy studenti svými
žerty a provokativními hesly
typu „Se Sovětským svazem
na věčné časy a ani o minutu
déle“ pili komunistickým mocipánům krev. V plné parádě
by se za spolupráce studentů kroměřížských středních
škol a učilišť a města tato
tradice do Kroměříže měla
v letošním roce navrátit
29. dubna. „Duši každého města utvářejí lidé, kteří
v něm žijí a působí. Jsem proto velmi rád, že máme u nás
v Kroměříži aktivní studenty,
kteří jsou schopni uspořádat
takovou akci,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka, jenž
zaštiťuje majáles za město
Kroměříž. Program začne na
Hanáckém náměstí kostýmovaným studentským průvodem, který projde ulicemi
Kroměříže, Podzámeckou zahradou a skončí na Velkém
náměstí, kde bude probíhat
dopolední část programu složená z vystoupení zástupců
jednotlivých škol a vrcholící
volbou krále majálesu. Odpolední a večerní program na
Pionýrské louce vyplní převážně studentské a regionální kapely i pestrý doprovodný
program.
(vn)

Hanáci na Kroměřížsku
Pánové Josef Olišar a Josef Ščotka připravili společně výstavu
fotografií s názvem Hanáci na
Kroměřížsku ve foyer radnice
na Velkém náměstí. Výstavu zahájí vernisáž v pondělí
18. dubna v 15 hodin a obrázky
si mohou zájemci prohlédnout do
30. dubna vždy od pondělka do
pátku v době provozu městského
úřadu. Vystaveny budou fotografie Josefa Matušíka, Petra Vaňka
a rovněž snímky z archivu Muzea
Kroměřížska mapující lidovou
tvorbu na Kroměřížsku. Jedná se
o doprovodnou akci projektu Hanácký den, který se letos poprvé
uskuteční v sobotu 23. 4. na Hanáckém náměstí. Na pořádání výstavy se podílejí město Kroměříž,
Dům kultury v Kroměříži a Muzeum Kroměřížska.
(šak)
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Koníček, který přináší radost i úspěchy
Kroměříž zviditelňují v Česku
i ve světě především památky
v čele s Arcibiskupským zámkem
a zahradami. Dobré jméno však
městu dělají také lidé, a to v rozličných oborech. Patří k nim i Tomáš Červinka, který z významné
soutěžní akce ve francouzských
Métách v závěru loňského roku
přivezl tituly Evropský mistr a
dokonce dvě ocenění Evropský
šampion. Sebe, své město, Český svaz chovatelů i Česko reprezentoval na Evropské výstavě
drůbeže, holubů, okrasného
ptactva, králíků a morčat, je totiž velmi úspěšným chovatelem
králíků.

Tomáš Červinka se specializuje
na králíky zakrslého plemene. Na
evropskou výstavu, která se koná
jednou za tři roky – jak sám s úsměvem říká, je to taková „olympiáda“
pro chovatele – a jde o nejprestižnější akci na evropském kontinentu, jel s celkem 32 výstavními

kusy sestavenými do čtyřčlenných
kolekcí.

Plemeno zakrslých králíků, které
původní profesí a vzděláním,
Tomáš Červinka chová, je charaks jeho vzděláním v oboru zemědělteristické svým malým vzrůstem,
ství - původní profesí je zootechnik
jedinci, kteří se vystavují (tedy
- a také se současným povoláním,
ti ve věku od 6 měsíců do 6 let),
je majitelem obchůdku s potřemají předepsanou hmotnost 1,1
bami pro chovatele a zvířata. Mo– 1,35 kg a jejich uši by měly mít
mentálně má ve své péči asi stovdélku 4,5 – 5,5 cm. Pro dlouhodoku výstavních králíčků. Ne všichni
bý úspěšný chov je nezbytné zajedinci splňují přísná kritéria pro
hrnovat do chovu i novou „krev“
výstavní účely - nejsou tzv. potena tu nejčastěji chovatelé získávají
ciálními výstavními šampiony, ale
koupí kusů od jiných kolegů na
tito králíčci se mohou klidně stát
výstavě. Také někteří „odchovandomácími mazlíčky. Bohužel ne
ci“ T. Červinky končí v evropských
každý zájemce o chování zvířat
zemích, ale putovali také až za
doma obecně si uvědomuje, že
moře do Kanady a Spojených stápořídit si zvířecího kamaráda, je
tů amerických. Za nejvyhlášenější
závazek na delší dobu. Většinou si
velmoc v oblasti drobného zvířeclidé v obchodech kupují malinkétva je považováno Německo, kde
ho králíčka a neuvědomí si, že je
mají obrovskou základnu chovateještě „miminem“, které jim vyroste,
lů a chovných zvířat a kde se daří
byť ne tak výrazně jako nezakrslý
k činnosti tohoto druhu vést velmi
druh.
(rc)
dobře mládež.
Tomáš Červinka se
svému koníčku věnuje
už 24 let a svůj první
mezinárodní úspěch
v chovatelství získal už
v roce 2001 na Evropské výstavě drobného
zvířectva v rakouském
Welsu. Zájem však „nepodědil“ po žádném ze
svých předků. Spíš velFoto: A. Vrtal
mi úzce souvisí s jeho

Za jednu z těchto kolekcí získal titul Evropský mistr, za nejlepší jednotlivce v daném plemeni mu pak
byly uděleny dva tituly Evropský
šampion, a to v plemeni zakrslý
divoce zbarvený a v plemeni zakrslý beran strakáč. Kromě těchto
tří prestižních ocenění získal za
své vystavené králíky i další čestné
ceny. Evropské výstavy se zúčastnili chovatelé z šestnácti zemí s celkem 12 tisíci zvířaty, jen z Česka se
do Francie v listopadu 2015 vydalo
67 vystavovatelů. V kategorii, v níž
kroměřížský chovatel zabodoval,
bylo vystaveno 670 kusů králíků.
Zvířata byla hodnocena podle evropského standardu, který klade
důraz na šest základních „pozic“,
mezi něž patří hmotnost, tvar, typ,
struktura srsti, barva či podsada.
T. Červinka se evropské výstavy
zúčastnil rovněž jako mezinárodní
posuzovatel, tedy člen hodnotící
poroty.

Za Karlem IV. a Janem Milíčem z Kroměříže zavede návštěvníky
Středověká slavnost
O pěkných pár století zpět se podívají návštěvníci první letošní
velké kulturně společenské akce
v Kroměříži. Na sobotu 21. května je pro domácí i návštěvníky
města připravena Středověká
slavnost. Po loňském Setkání
vladařů, předloňském návratu do
časů Karla z Lichetensteina-Castelkornu a seznámení s biskupem Brunem ze Schauenburku
v roce 2013 je připraven „výlet“ do
14. století, do doby v níž žil Karel IV., jehož významné výročí si
letos připomínáme, a také Jan
Milíč z Kroměříže. Právě těmto
dvěma osobnostem je letos věnován projekt zahajující turistickou
sezonu.
Na Velkém náměstí se bude konat dobový jarmark s přehlídkou
nejrůznějších řemesel majících

vztah k období středověku. Lidé
se budou moct občerstvit ve stylové středověké krčmě, mohou
zakousnout něco, co naštěstí
dobu tak dávnou nepamatuje, ale
na jídelníčku to mohl mít i Karel
IV., a poručit si korbel něčeho na
zahnání žízně, třeba i ostřejšího.
Dobovou atmosféru na náměstí

dokreslí připravený program, který zahájí ve 14 hodin průvod, jenž
poputuje od kostela sv. Mořice.
V průběhu odpoledne vystoupí šermířské skupiny Berendal
a Zlínská šermířská společnost,
poslouchat se bude středověká
muzika v podání uskupení Rabussa a Tempus, zájemci se bu-

6

dou moct naučit dobové tance
pod vedením členů spolku Cruentus. Připraveny jsou scénky ze života Karla IV. a Jana Milíče – reálné
i trochu uměle vykonstruované.
Celoodpolední program zakončí
hudba a na samý závěr je připravena ohňová show v podání souboru Fuerza del Fuego.
(šak)

jednoho z nejkomplexnějších pátrání, které kdy jsou dle zákonů Města nezadaní lidé zatýkání a
odváženi do Hotelu. Tam si musejí do 45 dní najít
francouzská policie vedla.
odpovídajícího partnera. Pokud se jim to nepodaří, jsou proměněni ve zvíře dle vlastního výběru
ANI VE SNU!
CZE/BUL/SVK 2016, 79 min, nevhodné pro děti do a vypuštěni do Lesa… Díky černému humoru
absurdního dramatu se film stal nejen diváckým
12 let, česky
Šestnáctiletá Laura je hbitá, mrštná a paličatá. hitem MFF Karlovy Vary, ale získal také Cenu poroty
Touží se dostat do party parkouristů a zaskočí ji v Cannes 2015.
láska, kterou poprvé pocítí k Lukymu. Začne žít
dvojí život. Ve fantazijním světě romantických vizí jí CAROL
Luky patří. V realitě skončí její snaha se s ním sblížit USA 2015, 118 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
karambolem. Ve chvíli, kdy se oba světy zvláštním Cate Blanchett a Rooney Mara podávají životní hezpůsobem propojí, se Laura musí rozhodnout pro recké výkony v milostném dramatu Carol o citovém
vzplanutí a následném mileneckém vztahu dvou
jeden z nich.
žen v atmosféře 50. let. V době, kdy jejich osudová a
nekontrolovatelná láska znamenala porušení zákoJAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
CZE 2016, 89 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky na. Úchvatné kostýmy, výpravu a New York padesáModerní a dynamická Eva vlastní cukrárnu, stará tých let povznáší silný příběh, emoce a zaujetí obou
se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku. S hereckých hvězd.
bývalým manželem vychází tak skvěle, že zvažuje, že by dala jejich vztahu novou šanci. Pak však NIZOZEMSKÉ DNY: DUŠKA
Honza nečekaně oznámí, že se zamiloval a přemýšlí NLD/UKR/RUS 2007, 112 min, nevhodné pro děti do
o svatbě s někým úplně jiným! Jak se zbavit nevěsty 12 let, titulky
se v nové české komedii bude ptát Lenka Vlasáková, Bob, holandský filmový kritik, se seznámí s přáDavid Matásek, Andrea Kerestešová nebo Jana telským Duškou, kterého v opilosti pozve do Holandska a Duška se opravdu objeví na jeho prahu.
Švandová.
Nemohl si ale vybrat horší dobu: Bob konečně získal
svou múzu, pokladní z místního kina. Plynou dny,
přIdÁVÁMe
týdny a měsíce a Duška se nemá k odjezdu.
DEADPOOL
USA / CAN 2016, 106 min, nepřístupné pro děti do
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V NADSKLEPÍ: VINCENT
15 let, titulky
Nejnetradičnější komiksový antihrdina společnosti VAN GOGH: NOVÝ ZPŮSOB VIDĚNÍ
Marvel, bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý GBR 2015, 90 min, přístupné bez omezení, titulky
žoldák Wade Wilson, se podrobil experimentu, V návaznosti na Nizozemské dny uvádíme snímek
díky kterému získal schopnost rychlého samouz- natočený ve spolupráci s odborníky z Van Goghova
dravování. Wade po tomto experimentu přijme al- Musea o tomto fenoménu světového umění. Diváci
ter ego Deadpool. Vyzbrojený novými schopnostmi uvidí legendární mistrovská díla na velkém plátně
a zvráceným černým humorem pronásleduje muže, ve vysokém rozlišení. Speciálně pozvaní hosté,
včetně renomovaných světových kurátorů a hiskterý mu téměř zničil život.
toriků umění, nabízí své výklady a vysvětlení jeho
práce. Přijďte prožít výstavu do kina.
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
CZE 2015, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expe- GBR 1975, 90 min, přístupné bez omezení, titulky
dici - půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří. Záznam koncertu ze Štědrého dne 1975 na stadioDevítičlenný tým vyrazil z australského Perthu přes nu Hammersmith Odeon v Londýně. Neuvěřitelně
Východní Timor, Indonésii, Malajsii až do Thajska energický koncert byl průlomem v kariéře jedné
v posádce dvou trabantů, polského Fiatu neboli z nejznámějších kapel všech dob. Zazněly hity
malucha, Jawy a dokonce dvou invalidních vozíků, jako Killer Queen, Liar, Now I’m Here či Bohemian
jejichž majitelé byli členy týmu.
Rhapsody. Speciální uvedení do kin obsahuje také
dříve nezveřejněnou stopáž a rozhovory se všemi
C
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI členy kapely, také díky tomu čeká diváky nezapoUSA 2016, 151 min, nevhodné pro děti do 12 let, menutelný zážitek.
M
dabing / titulky
Y
V obavách z naprosto nekontrolované moci téměř KULTOVKY V NADSKLEPÍ: PREDÁTOR
božského superhrdiny se střetává respektovaný a USA 1987, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
mocný ochránce spravedlnosti ve městě Gotham s Dubnovou kultovkou je akční film, který seCMstal
nejuctívanějším spasitelem moderní doby ve městě legendou svého žánru. Arnold Schwarzenegger
MY
Metropolis. A zatímco mezi sebou Batman a Super- má jako major Dutch úkol vysvobodit několik
man válčí, rychle se vynořuje nová hrozba, která amerických vojáků ze zajetí partyzánů uprostřed
CY
představuje pro celé lidstvo ještě větší nebezpečí džungle. Nakonec se však musí utkat s daleko
než kdy v minulosti.
tajemnějším a nebezpečnějším nepřítelem.CMYPredátor je dokonalým filmem hlavně díky napětí a
houstnoucí atmosféře, kterou parádně dotváříK tuaRTkINO
šený a neostrý mimozemšťan.
SMRTELNÉ HISTORKY
CZE 2016, 80 min, přístupné bez omezení, česky
Tři příběhy a krátké blackouty kombinují hrané
akce s 3D a 2D animací, vedenou loutkou a zadní
projekcí. Každá část je vyrobena jinou technologií a
je jiného žánru, dohromady ale souvisejí obsahově
i formálně. Ve všech povídkách si tvůrci hrají s dvojím měřítkem a ústředními tématy hrdinství a smrti. Vždy se setkává něco malého s něčím velkým,
každý příběh však na hrdinství a smrt nahlíží jinak.
HUMR
GRC/IRL 2015, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let,
titulky
Děj snímku se odehrává v blízké budoucnosti, kdy
Označení programů pro děti
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NIZOZeMSkÉ dNY V kROMĚříŽI
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie. Země, jejíž čtvrtina území leží pod úrovní
pá 1. 4. I 16.00
moře, bývalá koloniální velmoc, země tulipánů, věBeSeda S eUROpOSlaNkYNí
trných mlýnů a sýrů, ráj cyklistů i místo posledního
OlGOU SehNalOVOU
odpočinku Jana Ámose Komenského – to všechno
O fungování i současném dění EP, o práci poslance. je Nizozemsko.
Pořádá Informační středisko Europe Direct Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
Pondělí 4. dubna
16:00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NIZOZEMSKÝCH
pá 1. 4. I 16.00
DNŮ, Dům kultury
apRílOVÝ ZÁVOd Na kOlOBRNdÁch Tradiční úvodní beseda se zajímavými hosty. Nizo3. ročník oblíbeného Aprílového závodu se koná zemské lidové písně v podání žáků kroměřížské ZUŠ
opět v okolí hřiště u pošty Oskol. Děti se na startu Holandsko na lodi, vernisáž výstavy fotografií.
předvedou se svou nejbláznivější kolobrndou, kte- Nizozemské speciality
rou porota na závěr vybere a odmění.
Studio Kamarád
Úterý 5. dubna
14:00-15:00 - NIZOZEMSKÉ DNY DĚTEM,
pá 1. 4. I 18.00
Knihovna Kroměřížska
aRT SeSSION paVla hlaVÁČe
15:45 - CESTOMÁNIE: NIZOZEMSKO,
Vernisáž k výstavě třebíčského a brněnských Knihovna Kroměřížska
výtvarníků a hudebníků.
16:30 - NIZOZEMSKO, ZEMĚ NEJEN VĚTRNÝCH
Hotel a hostel U Zlatého kohouta
MLÝNŮ, Knihovna Kroměřížska
pá 1. 4. I 18.30

ORIeNTÁlNí ShOW 2016
Orientální tanec je jedním z nejstarších tanečních
umění, můžete těšit na pestrobarevné vystoupení
řady různých tanečnic. Představí se vám nejrůznější
styly orientálního tance, od klasických po moderní.
Dům kultury v Kroměříži
pá 1. 4. I 18.30

VeČeR S adeRSeNeM
Putování za malou mořskou vílou.
Zábavný večer pro děti.
Knihovna Kroměřížska

Středa 6. dubna
18:00 - DUŠKA, Kino Nadsklepí
Čtvrtek 7. dubna
16:30 - KOMENSKÝ A NIZOZEMSKO,
Knihovna Kroměřížska
Pátek 8. dubna
17:30 - NIZOZEMSKÝ VEČER SE SÝRY, TULIPÁNY
A HUDBOU, Starý pivovar

PO CELÝ TÝDEN
HOLANDSKO NA LODI - Dům kultury
Výstava fotografií Jana Mottla.
so 2. 4. I 20.00
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT - Knihovna Kroměřížska
RITUal TOUR 2016-cROSSOVeR,
Putovní výstava o životě, odkazu a díle J. A. KohaRdROck & pROGReSIVe MeTal menského.
Kapely Boosters a Modesty & Pride na svém tour NIZOZEMSKO MÝMA OČIMA - Knihovna Kroměřížska
2016. Obě sestavy si odehrály více jak padesát kon- Soutěžní výstava fotografií z Nizozemska navštícertů po boku českých top kapel. Booters – česká veného našimi spoluobčany.
kapela, založená v roce 2011.
NIZOZEMSKO NEJEN V LITERATUŘE - Knihovna
Stará masna
Kroměřížska. Výstava publikací a webových odkazů
so 2. 4. I 20.00

TURNÉ kapelY STO ZVířaT
Legendární skáčková skupina Sto zvířat jede v roce
2016 tour k nové desce Ministerstvo mýho nitra,
kdy v rámci tohoto tour zavítá i do hudebního klubu
Slady. V rámci tour samozřejmě mimo novinek zahraje i své hity z předchozích alb.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz
ne 3. 4. I 14.00

OdpOledNe deSkOVÝch heR
Zastav se na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, vyberete si jednu z desítek her, sednete si ke
stolu a hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč.
Můžete si přinést i svou oblíbenou hru.
Klub Starý pivovar
ne 3. 4. I 14.30

BROUhÁdka aNeB pOhÁdka
O BROUČcích
Autorská pohádka Divadla Krapet, díky které se
přenesete do světa broučků a zjistíte, co všechno se
může stát, když se na paloučku potkají brouk Svalík,
brouk Škodík, Beruška a ještě k tomu najdou ubrečenou mravenčí kuklu. Tato dětská klauniáda je postavena na prvcích klasického herectví, pantomimy
či žonglování. Celé představení doprovází autorská
hudba absolventky HAMU katedry režie a skladby
Sylvy Smejkalové.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
ne 3. 4. 17.00

JaGUWaR /de/
+ もしもしSUpeRMaGIc /de/
Koncert pod křídly kolektivu DasLiga, dvě německé
kapely v hlavním sále kroměřížské Galerie Orlovny,
koncert bude předcházet promítání ze série dokumentů KineDok もしもしSUPERMAGICJAGUWAR
odkazují na shoegaze vlnu ranných devadesátých
let, u nás známou z tvorby Jana P. Muchowa. Na
místě bude i něco k jídlu a k pitífb.com/dasliga
Galerie Orlovna
www.facebook.com/DasLiga/

čt 7. 4. I 19.00

VeRONIČIN pOkOJ
Divadelní představení hry autora I. Levina. Mrazivý
horor – nebo rozštěp duše, z něhož mrazí neméně?
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz
pá 8. 4. - ne 10. 4. I 9.00 - 17.00

VÝSTaVa MYSlIVOSTI,
RYBÁřSTVí a VČelařSTVí
Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2015 spojená
s prodejem potřeb pro myslivce, rybáře a včelaře.
Lákadlem jistě bude přehlídka trofejí zvěře ulovené
v roce 2015. Návštěvníci zhlédnou stovky trofejí
srnčí, dančí, mufloní a jelení zvěře. Patříte-li mezi
milovníky dobrého jídla, přijďte ochutnat zvěřinové
a rybí speciality.
Výstaviště Floria Kroměříž
pá 8. 4. I 9.30

ZUBY, ZUBY, ZOUBeČkY: pReVeNce ZÁklad ÚSpĚchU
Proč je důležitá prevence? Co je to dentální zdraví? Jak
se správně starat o zoubky i dásně u nás i u našich dětí
– teorie nestačí, proto bude součástí besedy praktický
nácvik. Co zejména nepodcenit – u dospělých, u dětí!
Specifika zubních problémů v závislosti na věku.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz
pá 8. 4. I 17.00

ShOWdaNce 2016 aNeB
kROMĚříŽSkÉ hVĚZdY TaNČí
X. ročník tradiční jarní přehlídky nejlepších tanečních
párů a formací ve standardních a latinskoamerických
tancích. Originální taneční show na motivy známých
melodií. Akci pořádá TK Gradace a DK Kroměříž.
Dům kultury v Kroměříži
so 9. 4. I 9.00

st 13. 4. I 14.00

BOleST a JeJí řešeNí
Zdravotní přednáška o tom, jak se vyrovnat s bolestí
Přednášet bude MUDr Dagmar Rumpová. Hodinu
před začátkem akce je možné nechat si změřit krevní
tlak, hladinu glukozy, cholesterolu, kyslík v krvi.
Klub seniorů v Kroměříži
st 13. 4. I 16.30

VIlÉM přIBYl - TeNORISTa
Hudební pořad s ukázkami představí tenoristu
Viléma Přibyla.
Knihovna Kroměřížska
st 13. 4. I 17.00

kROMĚříŽSkO V kONTeXTU
2. SVĚTOVÉ VÁlkY
Křest sborníku z mezinárodní odborné konference
Kroměřížsko v kontextu 2. světové války.
Přednáškový sál archivu v Kroměříži

st 13.4. I 17.00

ČaSNÝ pOdZIM – předNÁška
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů, Hanácké náměstí
st 13. 4. I 18.00

deGUSTace VíN SaUVIGNON
2008-2015
Přijdte ochutnat nádherné Sauvignony od ročníku
2008 do prostředí, kde se utvářely a zrály.
Sklepy pod Arcibiskupským zámkem
čt 14. 4. I 9.00

NOSící SeMINÁř - UČíMe Se
VÁZaT Na ZÁda
Nosící seminář - Učíme se vázat na záda. Seminář
vhodný pro maminky, které již umí vázat dítě do
šátku a chtějí se zdokonalit a vázat dítě i na záda a
naučit se nové úvazy.
Klubíčko Kroměříž

peTkOBRaNí
Jarní úklid kolem cyklostezky. Sraz v 9:00 hodin
u základního kamene k dálnici na parkovišti u Šlaj- čt 14. 4. I 9.30
zy. Pomůcky pro úklid zajistíme. Akce se koná pouze kROMĚříŽSkÁ lITeRa
Slavnostní vyhlášení celookresní literární soutěže
za příznivého počasí.
pro žáky ZŠ.
Kroměříž
Knihovna Kroměřížska

o Nizozemsku z fondu Knihovny Kroměřížska.
so 9. 4. I 20.00
NIZOZEMSKÉ DNY NA SCÉNĚ - Restaurace a kavár- QUeeNIe - QUeeN TRIBUTe BaNd
na Scéna. Speciální nabídka poledního menu zamě- Autentickém pojetí písní Queen. Všechny písně jsou
řená na nizozemská národní jídla.
hrány živě v původních tóninách a na autentické
nástroje, čímž se kapela odlišuje od mnohých jiných
Partnerská akce:
kapel tohoto hudebního oboru.
Neděle 10. dubna
Slady - hudební klub
17:30 - VINCENT VAN GOGH: NOVÝ ZPŮSOB
www.sladykm.cz
VIDĚNÍ, Kino Nadsklepí
so 9. 4. I 20.30
Black SaBBaTh & dIO
út 5. 4. a 12.4. I 9.00 – 11.00 a
Pocta rockovému velikánovi R. J. Diovi z působení
čt 7. 4. a 14.4. I 14.00 – 16.00
v Black Sabbath a Rainbow. Kytara J. Bartoň LiSBíRka OdĚVŮ, pRÁdla a lÁTek metal, ex Citron.
Pravidelná jarní sbírka oděvů, látek, lůžkovin, apod. Stará masna
pro potřebné. Darovat můžete letní a zimní oblečení www.stara-masna.cz
- dámské, pánské, dětské. Lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, látky. Přikrývky, polštáře - po 11. 4. I 18.00
pouze duté vlákno, deky – co lze prát v běžné pračce. dRahOUškOVÉ
Velké náměstí 39 - Charita Kroměříž
daNY laUReNTOVÁ
Po velkém úspěchu hitu Bez předsudků se vyhlest 6. 4. I 17.00
dávaná dvojice předních komiků (J. Paulová a P. ZedníMalTa II. ČÁST – předNÁška
ček) objevuje v hlavních rolích komedie francouzské
Foto p. Plachá.
autorky Dany Laurentové. Tato komedie patří k tomu
Klub seniorů, Hanácké náměstí
nejlepšímu, co v současné době nabízí divadelní Paříž.
Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která se velice
čt 7. 4. I 10.00
vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou
pReVeNce RakOVINY pRSU
fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázPrevence rakoviny prsu. Multimediální prezentace kou, jež je i u nás aktuální a stále palčivější.
a nácvik samovyšetření na fantomovém modelu. Dům kultury v Kroměříži
Přehled výskytu karcinomu prsu v ČR. Informace www.dk-kromeriz.cz
o způsobu léčby a prevenci. Kontakty na akreditovaná mammodiagnostická centra.
út 12. 4. I 9.00 – 21.00
Klubíčko Kroměříž
VZpOMíNka Na kaRla kRYla
www.klubickokm.cz
Celodenní vstup zdarma, vzpomínkový program,
komentované prohlídky expozice. Od 19.00
čt 7. 4. I 17.00
v divadelním sále Starého pivovaru je připraveno
NaRcIS - pOUTaVÁ hISTORIe I
hudební vystoupení kapely Los Perdidos „I vši“ BaRVITÁ SOUČaSNOST křehkÉ
zhudebněné básně I. M. Jirouse.
kRÁSY
Expozice Karla Kryla
Již 2000 let se prolínají životy lidí a narcisů. Tato
křehká květina inspirovala nejen zahradníky, ale út 12. 4. I 16.30
i umělce a filosofy. Její stopu najdeme již v an- 2. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT
tické mytologii a středověkých zahradách, ale Vystoupí žáci hudebního oboru ve hře na el. klávesy,
zájem o její pěstování neklesá ani v 21. století. klavír a bicí.
Květná zahrada
ZUŠ Kroměříž
www.nczk.cz

čt 14. 4. I 16.30

ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí TaNeČNíhO OBORU ZUš kROMĚříŽ
Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Kroměříž ze třídy p. uč. Vendully Válkové.
Dům kultury v Kroměříži

pá 15. 4. I 16.30

2. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí
TaNeČNíhO OBORU ZUš kROMĚříŽ
Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Kroměříž ze třídy p. uč. Karly Koutné
Dům kultury v Kroměříži
pá 15. 4. I 20.30

BlUeS d´eFFecT & JaMTOUR
Dvě kroměřížské kapely hrající, blues, folk a folkrock v českém podání se srdečním nasazením…
Stará masna
www.stara-masna.cz
so 16. 4. I 9.30

BaBI, dĚdO, pOJĎ SI hRÁT!
Soutěžní zábavné dopoledne „Babi, dědo, pojď si
se mnou hrát!“ je nová aktivita Klubíku Naše babi a
děda aneb adoptivní prarodiče. Děti si poměří se znalosti, vědomosti, zručnost a pohotovost v různých
soutěžních disciplínách. Cílem aktivity je rozvíjet
a prohlubovat mezigenerační vztahy v rodině.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz
so 16. 4. I 10.00

UklIĎMe ČeSkO
Spolek Barbořice zve na úklidovou akci lesíku Barbořina konanou v rámci celorepublikové kampaně
„Ukliďme Česko“. Sraz v 10:00 na rohu ulic Kazimíra
Rudého a Odbojářů.
so 16. 4. I 13.00

cIBUlkY, kaM Se pOdíVÁš
Akce pro rodiny s dětmi. Příroda se po dlouhé
zimě opět probouzí a vy ji můžete v její celé kráse
obdivovat v Holandské zahradě. Přijďte za námi.
Uvítáme rodiny s dětmi a hravé dospělé.
Květná zahrada

so 16. 4. a ne 17. 4. I 11.00 a 14.00

kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY
hOlaNdSkÉ ZahRadY
Jaro je tady a Holandská zahrada se po zimním
spánku probudila do krásy. Vychutnejte si oslnivé
barvy více než 20 tisíc kvetoucích tulipánů, narcisů,
řebčíků a dalších cibulovin.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 20.4. I 17.00

lIpaVSkÉ OSTROVY-předNÁška
Video p. Šmídová.
Klub seniorů, Hanácké náměstí

st 20. 4. I 19.00

Talk ShOW ZBIGNIeWa
cZeNdlIka a paVla helaNa
kOSTel, hOSpOda, pOSTel
Originální talk show s hudbou. Zatímco Zbigniew
so 16. 4. I 20.00
Czendlik je i díky médiím známý jako pohodový a zácOUNTRY BÁl
bavný farář, Pavel Helan proslul jako písničkář a bavič
Společnost Magic Bus s.r.o. Vás zve na Country bál s osobitým humorem. Oba dva se přitom vtipně dos country kapelou Countrio Hodonín.
plňují, což předvedou v zábavném pořadu, kde bude
Střední škola hotelová a služeb
prostor na povídání i zpívání o životě i jiném.
www.magicbus.cz
Kino Nadsklepí

čt 28. 4. I 15.00

do 31. 12. 2016

pá 29. 4. I 11.00

do 31. 12. 2016

akadeMIe III. VĚkU
příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
Bulharsko známé i neznámé. Povídání o bul- V expozici se snoubí archeologické doklady o nejharských tradicích a zvycích.
starším osídlení regionu s nahlédnutím do živoKnihovna Kroměřížska
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
pá 29. 4. I 9.00
MeMORIÁl MaRTINa křeNka
do 31. 12. 2016
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU
a TOMÁše kříŽe
Společné putování na Kelčský Javorník se vzpo- MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
mínkou na naše kamarády a blízké. Všichni jsou Expozice umístěná v historickém sklepení podává
srdečně vítáni. Sraz v 9:00 na vlakovém nádraží kulturně historický obraz města Kroměříže „od mamutů do raného novověku“.
v Bystřici pod Hostýnem.
Muzeum Kroměřížska
Kelčský Javorník

hOMO pSYchOTIcUS
Autorské čtení osob s duševním onemocněním.
Zveme vás do zařízení Horizont Kroměříž, kde
proběhne autorské čtení uživatelky a poté čtení
Michaely Malé z knihy Homo Psychoticus.
Horizont Kroměříž

STUdeNTSkÝ MaJÁleS
čt 21. 4. I 15.30
Tradiční studentská oslava jara, tentokrát s kostýklUB pUNTík
movaným průvodem městem a hudebním večerem
Setkání rodičů a dětí ve věku 3-5 let. Sázení se- na Pionýrské louce.
mínka s Křemílkem a Vochomůrkou
Velké náměstí, Podzámecká zahrada
Knihovna Kroměřížska
pá 29. 4. I 13.00
www.knihkm.cz
ČaROdĚJNIckÁ kNIhOVNa
čt 21. 4. I 16.30
Zábavné odpoledne pro děti. Zpestření půjčování
leTeM dNešNíM SVĚTeM aNeB
knih - plnění zábavných úkolů.
NapříČ kONTINeNTY
Knihovna Kroměřížska
Přednáší Mgr. Ludmila Váňová. Pásmo zeměso 30. 4. I 9.00
pisných zajímavostí - zemské sféry.
JaRNí TVOřeNí (12 - 13 POLEDNÍ PAUZA)
Knihovna Kroměřížska
Dílna pro malé i velké s jarní tematikou. Výroba jarních
čt 21. 4. I 16.30
věnečků a dekorací nejen do bytu z přírodních materiá5. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT
lů. Dílna je vhodná pro malé i velké.
Vystoupí žáci hudebního oboru. Absolvují žáci ve Muzeum Kroměřížska
hře na saxofon, zobcovou flétnu, klavír a kytaru
so 30. 4. - ne 8. 5. I 9.00-17.00
ZUŠ Kroměříž
FlORIa JaRO 2016
čt 21. 4. I 17.00
40. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky a
NOVÉ pOZNaTkY O VÝZNaMNÝch zahrádkáře. Výstaviště se promění v místo provoněné
paMÁTkÁch ZlíNSkÉhO kRaJe
okouzlujícími aranžmá z jarních cibulovin, které nás
Přednáškový cyklus Památky i nepamátky Zlínské- vtáhnou do světa pohádek a budou lákat návštěvníky
ho kraje, na který vás zve Národní památkový ústav, na květinovou výstavu. Pohádkové příběhy budou vyúzemní odborné pracoviště v Kroměříži. Přednáší zdobeny velkým množstvím aranží tisíců kusů narcisů,
Mgr. Jan Štětina, Národní památkový ústav, památ- tulipánů, hyacintů, ale také muškátů a petúnií.
kář se zaměřením na stavebněhistorické průzkumy. Výstaviště Floria Kroměříž
Květná zahrada

po 18. 4. I 15.00 - 17.00

čt 21. 4. I 19.00

ne 17. 4. I 6.00

BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa a
OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd.
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 17. 4. I 17.00

NedĚlNí TaNeČNí ČaJ O pÁTÉ
S lOOdRY‘S FORTe
Pojďme oprášit tradici nedělních odpoledních
tanečních čajů a zavzpomínat, jaké to bylo za časů
našich rodičů a prarodičů. Proč už vlastně neexistují
odpolední taneční čaje. Důvodů proč v neděli „odpočívat“ máme všichni dost, ale jaké to bylo tehdy
to už si vlastně málokdo pamatuje.
Pojďme to tedy zkusit a zatrsat si!
Klub Starý pivovar

po 18. 4. I 13.00

haNÁcI Na kROMĚříŽSkU - VERNISÁŽ
Vernisáž výstavy historických fotografií mapující lidové tradice a zvyky na Kroměřížsku. Vernisáž výstavy
historických fotografií Petra Vaňka, Josefa Matušíka a
Muzea Kroměřížska mapující lidové tradice a zvyky na
Kroměřížsku. Výstava je součástí akce Hanácký den.
Radnice Kroměříž

SWINGOVÝ VeČeR
Hudební vzpomínky na 30. a 40. léta. J+J Band a
hosté pro vás připravili známé skladby z repertoáru
George Gerschwina, L. Armstronga a dalších.
Černý Orel
so 23. 4. a ne 24. 4. I 11.00 a 14.00

kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY
po 18. 4. I 16.30
hOlaNdSkÉ ZahRadY
3. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT
Jaro je tady a Holandská zahrada se po zimním
Vystoupí žáci hudebního oboru. Absolvují žáci v só- spánku probudila do krásy. Vychutnejte si oslnivé
lovém zpěvu, ve hře na klavír a ve hře na baskytaru barvy více než 20 tisíc kvetoucích tulipánů, narcisů,
ZUŠ Kroměříž
řebčíků a dalších cibulovin.
Květná zahrada
út 19. 4. I 16.30
www.nczk.cz
MeZI kRaJaNY V JIŽNí aMeRIce
Beseda s Lenkou Raškovou. Pořádá Informační stře- so 23. 4. I 14.00
haNÁckÝ deN
disko Europe Direct Kroměříž.
Zábavné odpoledne směřující k podpoře hanáckéKnihovna Kroměřížska
ho folklóru ve městě i jeho okolí formou prezentací
út 19. 4. I 19.00
souborů, krojů, zvyků a obyčejů, tvůrčích dílen i
hRŮZa V dIVadle: MIchal hRŮZa regionální gastronomie. V průběhu akce vystoupí se
a kapela hRŮZY V kROMĚříŽI
svými komponovanými pořady nejrůznější soubory
Michal Hrůza - jeden z nejpopulárnějších popových a kroužky. K tanci a poslechu budou hrát dechová
zpěváků v tuzemsku opět vyjel se svojí kapelou Hrůzy na hudba Zdounečanka i cimbalová muzika Dubina.
turné, tentokrát v naprosto jiném kabátu než obvykle. Jsou připraveny tvůrčí dílny, ukázky krojů, vázání šátVystupuje totiž v divadelních prostorech a akusticky, ků. Nebudou chybět ani atrakce pro děti a nedílnou
skladby tak budou hrané v různých úpravách.
součástí Hanáckého dne bude také Hanácké jarmark
Dům kultury v Kroměříži
s nabídkou produktů od regionálních výrobců.
www.dk-kromeriz.cz
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz
st 20. 4. - po 25. 4. I 8.00-17.30
leTNí BURZIČka
st 27. 4. I 17.00
Pravidelná sezónní burzička oblečení, obuvi, spor- BUlhaRSkO, pOhOří RIla – PřEDNÁŠKA
tovních potřeb aj. s doprovodným programem pro děti. Foto PhDr. Motyčka.
Klub seniorů, Hanácké náměstí
Rodiče si nakoupí a naše tety zatím zabaví jejich děti.
Studio Kamarád
čt 28. 4. I 9.00
www.studiokamarad.ic.cz
lÁTkOVací SeMINÁř
st 20. 4. I 16.30
Možnost osahání si mnoha druhů moderních lát4. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT
kových plen. Dozvíte se výhody a nevýhody použíVystoupí žáci hudebního oboru. Absolvují žáci ve vání látkových plen. Zájem o seminář hlaste prosím
hře na housle, zobcovou flétnu, kytaru a klavír
na info@pupisek.cz
ZUŠ Kroměříž
Klubíčko Kroměříž
www.zuskm.cz
www.klubickokm.cz

so 30. 4. a ne 1. 5. I 11.00 a 14.00

kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY
hOlaNdSkÉ ZahRadY
Jaro je tady a Holandská zahrada se po zimním
spánku probudila do krásy. Vychutnejte si oslnivé
barvy více než 20 tisíc kvetoucích tulipánů, narcisů,
řebčíků a dalších cibulovin.
Květná zahrada

eXpOZIce kaRla kRYla (STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého
návštěvníka a „nutí“ ho, aby se s dílem a osobností
Karla Kryla vyrovnal po svém.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

do út 31. 5.

OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 –
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují
každodenní život města i regionu v období protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

so 5. 3. - pá 22. 4.

kaMIl ÜBelaUeR - lOFOTY
Fotograf Kamil Übelauer nám pomocí obrazů krajiny malebného norského souostroví Lofoty nechá
nahlédnout do světa za polárním kruhem.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

pá 18. 3. - ne 22. 5.

peTeR kOZMa NeZNÁMÉ SVĚTY
Úžasně barevný a rozmanitý svět prostým okem neviditelných dějů a tajemného nitra hmoty. Jde o obor
tzv. vědecké fotografie -„art-tech photo“. Na fotografiích jsou zachyceny interakce atomových částic z
urychlovačů částic a také kvark gluonová hmota, křemíkové krystaly, mikročipy a podobné zajímavosti.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 29. 3. - ne 12. 6.

pRadĚdeČek pO škOle
Pradědeček po škole aneb „ Uč se synu moudrým
býti“. Malí i velcí si můžou také vyzkoušet, jaké to
ne 1. 5. I 10.00
bylo psát na břidlicové tabulky či krasopisně s pe1. MÁJ S ČSSd
Od 10.00 hodin začne na Hanáckém náměstí do- rem a kalamářem. Pro nezbedníky je nachystaná
poledne plné her a zábavy pro celou rodinu. Od 14.00 oslovská lavice a opravdová rákoska.
hodin – kino Nadsklepí rakouský film „Králové hor“ Muzeum Kroměřížska
Hanácké náměstí
pá 1. 4. - so 30. 4.

VÝSTaVa OBRaZŮ ladISlaVa
šeSTÁka
Cyklus komorních koncertů v Nadsklepí představí Vystudoval a jako výtvarník působil v Uherském
jak špičkové profesionální hudebníky, tak i mladé Hradišti, později na Zlínsku. Jeho obrazy jsou vytvořené kombinovanou technikou, často jsou inspizačínající umělce a pedagogy konzervatoře.
rované hudbou a životem muzikantů. Vernisáž se
Kino Nadsklepí
koná v neděli 3. dubna v 17.00.
Dům kultury
st 4. 5. I 18.00
út 3. 5. I 19.00

paTRIk SedlÁř: hOUSlOVÝ RecITÁl

MOlIÈRe: ScapINOVa šIBalSTVí dIVadlO peTRa BeZRUČe OSTRaVa

Poslední inscenací jarního předplatného bude další
z komedií slovutného pana Molièra. Tentokrát bude
mladým milencům pomáhat šibal Scapin. Je to sice
pouhý sluha, svou mazaností, bystrostí a ostrovtipem
však hravě strčí do kapsy nejenom mladé pány, ale
hlavně jejich tatíky, kteří láskám svých synů nepřejí.
Dům kultury v Kroměříži

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce
do 31. 12. 2016

paMÁTNík MaXe šVaBINSkÉhO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznamnějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska

pá 1. 4. - pá 29. 4.

NIZOZeMSkO MÝMa OČIMa
Soutěžní výstava fotografií. Výstava snímků amatérských fotografů s tematikou Nizozemí.
Knihovna Kroměřížska
europedirect.cz

pá 1. 4. - út 31. 5.I 18.00

aRT SeSSION paVla hlaVÁČe
Výstava třebíčského výtvarníka .
Hotel a hostel U Zlatého kohouta

út 12. 4. I 9.00 - 16.00

MeZINÁROdNí deN OšeTřOVaTelSTVí
15. ročník, akce zaměřená na propagaci zdravého životního stylu. Možnost diagnostických měření a testování
základních ukazatelů zdraví (glykemii, cholesterol,
krevní skupinu, krevní tlak, BMI, biologický věk apod.).
Pořádá Střední zdravotnická škola Kroměříž.
Dům kultury v Kroměříži

pá 14. 4. - pá 13. 5.

VÝSTaVa pRací VÝTVaRNÉhO
OBORU ZUš kROMĚříŽ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž
Vystavujíc žáci p. uč. Mgr. Jiřího Wiesnera, Mgr.
Kamily Kulhavé, PaedDr. Moniky Kučerové, Mgr.
Petry Komínkové, Mgr. et. Bc. Kateřiny Tománkové
Knihovna Kroměřížska
po 18. 4. - so 30. 4.

haNÁcI Na kROMĚříŽSkU

(VÝSTAVA JE PřÍSTUPNÁ V PROVOZNÍ DOBĚ RADNICE)

ne 3. 4.

17.00 I SUBURRA, premiéra
20.00 I TEORIE TYGRA, premiéra
po 4. 4.

17.30 I DEADPOOL, přidáváme
20.00 I TEORIE TYGRA, premiéra
st 6. 4.

18.00 I NIZOZEMSKÉ DNY: DUŠKA
20.15 I SMRTELNÉ HISTORKY, artkino

Výstava historických fotografií Petra Vaňka, Jose- čt 7. 4.
fa Matušíka a Muzea Kroměřížska mapující lidové 20.00 I SPOTLIGHT, premiéra
zvyky a tradice na Kroměřížsku. Připravili Josef
pá 8. 4.
Olišar a Josef Ščotka.
17.00 I XV. KRAJSKÁ SOUTĚŽ NEPROFESIORadnice Kroměříž
NÁLNÍ TVORBY KROMĚŘÍŽ 2016, Dům kultury
17.30 I SPOTLIGHT, premiéra
pROGRaM
20.00 I ULICE CLOVERFIELD 10, premiéra

SpORTOVNích akcí

so 9. 4.

9.00 I XV. KRAJSKÁ SOUTĚŽ NEPROFESIONÁLNÍ TVORBY KROMĚŘÍŽ 2016, Dům kultury
kROMĚříŽSkÝ 1/2 MaRaTON
17.30 I MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2,
a 1/4 MaRaTON
premiéra
Kroměřížský 1/2 maraton a 1/4 maraton + dětské 20.00 I SPOTLIGHT, premiéra
závody od 3 do 12 let v samostatných kategoriích.
Jedná se o dvou okruhovou trať převážně po silnici ne 10. 4.
a asi 10 % tratě tvoří šotolina. Trať je rovinatá, vy- 14.30 I PAT A MAT VE FILMU, bijásek
měřena měřícím kolečkem. Registrace od 9.00 hod 17.30 I VINCENT VAN GOGH: NOVÝ ZPŮSOB
a samotný start v 10.00 hod. Občerstvení (iont+vo- VIDĚNÍ, Světové malířství v Nadsklepí
20.00 I ULICE CLOVERFIELD 10, premiéra
da) na 5., 10. a 15. km a v cíli.
Hrubý rybník - Bágrák
po 11. 4.
rudahvezda.webnode.cz
17.30 I SPOTLIGHT, premiéra
so 16. 4. I 11.00
20.00 I MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2,
14. ROČNík - chřIBSkÁ
premiéra
padeSÁTka 2016
st 13. 4.
Závod Horských kol pro širokou veřejnost
Nový 14. ročník FORCE Chřibské padesátky. Nové je 17.30 I ULICE CLOVERFIELD 10, premiéra
místo zázemí v areálu výstaviště Floria v Kroměří- 20.00 I HUMR, artkino
ži. Nové jsou trasy závodu a to hned dvě - dlouhá
a kratší. Novinkou je i to, že dlouhá trasa je součástí čt 14. 4.
20.00 I JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK,
seriálu závodů Maxbike Karpaty MTB tour 2016
premiéra
Výstaviště Floria Kroměříž
www.cyklosportchropyne.cz
so 2. 4. I 10.00

pá 29. 4. I 18.00

pRaNa FlOW JÓGa S kaTaRINOU
MIkUlaNdOVOU
Tématický jógový workshop pro všechny se základními znalostmi jógových pozic. Bude to jóga a
taky trochu tanec. Přijede Katarina Mikulandová z
Prahy, lektorka prana flow jógy, majitelka jógového
studia Jóga Ateliér v Praze a lektorka vzdělávacích
programů.
Flow yoga studio
www.flow-yoga.cz
plán vycházek kČT na duben 2016
2. 4. Veselí nad Mor. Rozhledna Radošov – vede
p. Majíčková
9. 4. Beskydské nebe, Frenštát /v korunách
stromů/ - vede p. Doležalová
16. 4. Autobusový zájezd Třebíč a okolí – vede
p. Stratil
23. 4. Cimburk – vede p. Havelka
30. 4. Hranice, Teplice nad Bečvou, Hranice –
13 km – vede p. Hanzlíková
Odjezdy vycházek budou upřesňovány na nástěnce
v Kovářské ulici – obchod Olipa
plaVÁNí VeřeJNOSTI V BřeZNU
Po
sanitární den
Út+Čt
6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
St+Pá
9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
So
11.00 – 20.00
Ne
12.00 – 18.00

kINO NadSklepí
pá 1. 4.

17.30 I TEORIE TYGRA, premiéra
20.00 I SUBURRA, premiéra
so 2. 4.

16.30 - 21.00 I EXPEDIČNÍ KAMERA 2016
20.00 I TEORIE TYGRA, premiéra

pá 15. 4.

17.30 I OREL EDDIE, premiéra
20.00 I KOLONIE, premiéra
so 16. 4.

čt 28. 4.

20.00 I JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY, premiéra
pá 29. 4.

17.30 I JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY, premiéra
20.00 I ANI VE SNU, premiéra
so 30. 4.

14.30 I BELLA A SEBASTIAN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE, bijásek
17.30 I ANI VE SNU, premiéra
20.00 I JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY, premiéra

SUBURRA
ITA/FRA 2015, 134 min, nepřístupné pro děti do
15 let, titulky
Stefano Sollima, režisér mafiánského seriálu Gomorra, se ve svém novém filmu Suburra vrací k tématu italské mafie. Neapol tentokráte vystřídá řím
a boj o přístav v Ostii, který se má změnit v evropské
Las Vegas.
SPOTLIGHT
USA 2015, 129 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Mark Ruﬀalo, Michael Keaton, Rachel McAdams
a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The
Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ
neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních,
ale otřásl celou katolickou církví. Snímek letos získal Oscara v kategorii Nejlepší film.

XV. KRAJSKÁ SOUTĚŽ NEPROFESIONÁLNÍ
TVORBY KROMĚŘÍŽ 2016
XV. Krajská soutěž je určena pro neprofesionální tvůrce
filmů a videoprogramů z krajů Zlínského, Jihomoravského a nově také Moravskoslezského v kategoriích:
dokumenty, reportáže a publicistika, hrané snímky,
animované snímky, experimentální snímky, videoklipy. ULICE CLOVERFIELD 10
Soutěž, kterou spolupořádá ČSFV Kroměříž, KAF Kromě- USA 2016, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Jednu chvíli jedete v autě, pak to do vás z boku naříž, je přístupná pro všechny milovníky filmů zdarma.
pálí nějaký idiot a vy se probudíte pomlácení, ale
živí v podzemní kobce, kde vám neznámý podivín
EXPEDIČNÍ KAMERA 2016
Vydejte se hledat obávaný africký kmen Suri, řekne, že jste právě vyhráli hlavní cenu v životní loproběhněte se po legendárním traverzu ve výšce terii. Jste zmatení? Výborně. Přesně toho chtěl pro3000 m n. m. Dračími horami, jednou z nejtěžších ducent J. J. Abrams ve svém thrilleru docílit. Tento
cest jižní Afriky, nebo si na hranicích mezi Ugandou nevyzpytatelný film odkazuje k osm let starému
a Kongem užívejte sněhové radovánky v Měsíčních snímku Cloverfield (Monstrum).
horách. Pro tyto pocity si nemusíte nutně zlámat
nohu uprostřed amazonských pralesů, anebo se ne- MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
chat uštknout hadem v pampě. Stačí zajít do kina! USA 2016, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nejlepší romantické komedie všech dob užili
BIJÁSek
ještě více smíchu, jídla a především další velké řecké
PAT A MAT VE FILMU
svatby! Ještě tlustší a ještě více řecké, tentokrát se
CZE 2016, 80 min, přístupné bez omezení, česky
Známí nešikové slaví 40 let od svého vzniku, a byť totiž budou vdávat samotní rodiče Touly, jejíž svatse na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily bu jsme viděli v prvním díle.
jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
nástrah. Tentokrát se snaží zvelebit svůj příbytek CZE 2016, 120 min, přístupné bez omezení, česky
originálními úpravami, utkat se se zákeřným kak- Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po 12 letech sami
tusem nebo na rotopedu držet krok s diktátem sebou a jejich nevyčerpatelný smysl pro humor i
schopnost sebeironie, možná už s lehkým nádezdravého životního stylu. Jak se jim to povede?
chem skepse, jim pomáhá vyrovnat se s jejich neuspořádanými životy. Komedie s nezaměnitelnou
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
USA 2016, 108 min, přístupné bez omezení, dabing
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako
žádné jiné. V tomto velkolepém velkoměstě žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Když do města
dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí,
že být prvním králíkem v policejním sboru velkých
a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce
všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ…

režijní poetikou Dušana Kleina potěší tradičně
skvělými dialogy z pera Ladislava Pecháčka, nechybí písničky Jaroslava Uhlíře ani kreslené pasáže
Adolfa Borna.

OREL EDDIE
GBR 2016, 106 min, přístupné bez omezení, titulky
Michaelův životní sen je stát se olympionikem, ale
s nedostatkem sportovního talentu není lehké najít
vhodný sport. Jeho šancí jsou skoky na lyžích, v Británii totiž není moc skokanů. Vlastně žádní. Vyrazí
ne 17. 4.
KUNG FU PANDA 3
do Alp učit se od nejlepších, ale po několika pádech
14.30 I ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D,
USA/CHN 2016, 94 min, přístupné bez omezení, dabing si uvědomí, že to bez trenéra nepůjde. Na scénu
bijásek
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na tedy vstupuje Bronson Peary, údržbář zimního
17.30 I JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK,
světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než střediska, rváč a pijan, ale i bývalý skokan.
premiéra
slavný kung-fu bojovník, panda Po. V minulých
20.00 I OREL EDDIE, premiéra
dílech dosáhl Po nejvyššího možného stupně tím, KOLONIE
že se stal Dračím bojovníkem. Teď však před ním DEU 2015, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
po 18. 4.
17.30 I TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU, stojí nová velká výzva. Jeho milovaný mistr Sifu ho Mladý pár Lena a Daniel se nacházejí v Chile v době
totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě vojenského převratu 1973. Kvůli svému zapojení
přidáváme
více zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí stát do kampaně proti generálu Pinochetovi je Daniel
20.00 I KOLONIE, premiéra
učitelem.
zatčen a převezen do Colonia Dignidad, za misii
maskovaného trestaneckého tábora s brutálním
st 20. 4.
BELLA A SEBASTIAN 2:
režimem. Jeho jedinou nadějí na záchranu se stává
19.00 I Talk show Zbigniewa Czendlika a
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Lena, která se pod záminkou k misii přidá.
Pavla Helana: KOSTEL, HOSPODA, POSTEL
FRA 2015, 99 min, přístupný bez omezení, dabing
Konec 2. světové války s sebou přinesl radost a na- LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
čt 21. 4.
ději. Sebastian vyrostl, ale přátelství s jeho fenkou USA 2016, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let,
20.00 I LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 2D tit., premiéra
Bellou válka nijak nezměnila. Oba vyhlížejí návrat titulky / dabing
nevlastní maminky Angeliny, jejíž letadlo ale nad Sněhurka se ještě nenarodila a Ravenna tak může
pá 22. 4.
Alpami potká tragická nehoda. Sebastian s dě- se svým kouzelným zrcadlem diskutovat bez obav.
17.30 I LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D dab., premiéra
dečkem jsou pevně přesvědčeni, že Angelina žije. Starosti jí dělá jen mladší sestra Freya, která chce
20.00 I PREDÁTOR, Kultovky v Nadsklepí
Společně s Bellou se ji vydávají zachránit. V drsné jako Ledová královna dobýt svět. Na svých taženích
a požáry zmítané horské krajině ale číhá nebezpečí. proto unáší děti a cvičí je v nelítostné válečníky.
so 23. 4.
Mezi nimi je i malý Erik, který svými schopnostmi
17.30 I PŘÍPAD SK1, premiéra
vyniká. Příběh o tom, jak se z Erika stane silný vá20.00 I LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D dab., premiéra pReMIÉRa
lečník, jak se z malého chlapce stane Lovec.
TEORIE TYGRA
ne 24. 4.
CZE 2016, 101 min, přístupné bez omezení, česky
14.30 I KUNG FU PANDA 3 3D, bijásek
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že PŘÍPAD SK1
17.30 I QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA, záznam míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad FRA 2014, 120 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
koncertu
svým životem. Revolta starého pána rozkolísá za- Paříž 1991. Mladý detektiv Charlie řeší svůj první
20.00 I PŘÍPAD SK1, premiéra
vedené pořádky i v rodinách jeho dětí, které by si případ, vraždu mladé ženy. Při studiu podobných
to rády zařídily lépe, ale zničující rodinná strategie případů odhalí řadu podezřele podobných úmrtí.
st 27. 4.
pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce Dlouhých osm let je jediným, kdo věří v existenci
17.30 I LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 2D dab., premiéra
zapuštěné kořeny. Hrají J. Bartoška, E. Balzerová, T. sériového zabijáka. Vražd přibývá, intervaly mezi
nimi se zkracují a Charlie se stává architektem
20.00 I CAROL, artkino
Vilhelmová, I. Janžurová, J. Kohák a další.
17.00 I BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT
SPRAVEDLNOSTI 3D dab., přidáváme
20.00 I JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK,
premiéra
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Veroničin pokoj skrývá dávná rodinná tajemství
Mrazivý psychothriller s téměř
hororovou zápletkou… Taková je
divadelní hra Iry Levina Veroničin
pokoj, kterou nastudoval Divadelní
spolek Kroměříž a ve dvou premiérových představeních na začátku
března sehrál před vyprodaným
hledištěm Klubu Starý pivovar.
Čtveřice herců obklopená diváky
ze všech stran – divadelníci vytvořili „jeviště“ přímo uprostřed hlediště – dokázala vystupňovat napětí takovým způsobem, že se
návštěvníkům tajil dech. Proměny,
zvraty a dramatické situace plné
strachu a beznaděje a na druhé
straně hysterie a nenávisti nenechaly nikoho v hledišti ani chvilku

odpočinout. Jedna vypjatá situace
střídala druhou a z výkonů jednotlivých protagonistů běhal mráz
po zádech. Je obdivuhodné, jak
herci dokázali za pomoci výborné scény vytvořit atmosféru zla a

zvrácené rodinné sounáležitosti.
Dvojice nevinně vyhlížejících staroušků se zdánlivě náhodou setká v restauraci s mladým párem.
Je nadšena podobou dívky Susan
s již zemřelou dcerou jejich bý-

Foto: DS Kroměříž

Kroměříž navštívila skupina
ruských malířů
Pokud jste v posledních únorových
dnech zahlédli v centru města výtvarníky u svých stojanů, jak se
snaží zachytit atmosféru Kroměříže, pak vězte, že jste viděli členy
delegace svazu malířů „Plenernyj
Centr“ Jaroslavské oblasti z Ruska.
Ti na přelomu února a března zavítali na návštěvu Zlínského kraje
a tři dny pobývali i v Kroměříži.
Sami svůj umělecký směr nazývají moderní ruský impresionismus,
malují především venku, převážně
ve městech, a proto si vybrali Kroměříž, která spojuje historii a parky.
Mimo malování měli ruští hosté
na programu návštěvu muzea a vý-

Foto: A. Vrtal

valých údajných zaměstnavatelů
Veronikou a požádá ji, aby ji jedno
odpoledne sehrála a udělala tak
radost umírající Veroničině sestře.
Přijetí „role“ se však stane Susan
osudným a rozehraje brutální drama s tragickým koncem.
„Byla jsem moc zvědavá, jak publikum tento žánr přijme,“ říká
k výběru hry Jana Štěpánová,
která pod režijním vedením Ladislava „Láry“ Koláře ztvárnila
jednu z rolí. Partnerem jí byl Jiří
Kašík a v rolích mladého páru se
vystřídali Jana Hostičková s Miroslavem Michajlovičem a Michaela
Vachová s Janem Raclavským.
(šak)

Kamélie předvedly své kouzlo a krásu
ve Velkém skleníku Květné zahrady

stavu Maxe Švabinského, workshop
a prezentaci impresionismu v hodině výtvarné výchovy v kroměřížském gymnáziu, setkání s výtvarníky Kroměřížska a v závěru svého
pobytu v Kroměříži přijali pozvání
starosty města Jaroslava Němce.
„Jsem rád, že jste si pro svou práci
vybrali i naše krásné město. Na naší
spolupráci je pěkné a do budoucna přínosné, že vznikla na základě
impulsu výtvarníků ze dvou vzdálených měst a teprve poté byla přenesena na oficiální úroveň rozvoje
vztahů mezi Jaroslavskou oblastí
a Zlínským krajem. Budu velmi rád,
když tento neformální a přátelský
svazek bude pokračovat společným setkáváním a výměnou
zkušeností,“ shrnul v závěru
setkání starosta Jaroslav Němec.
Ruští umělci se aktivně zapojili
do projektu výtvarné sezony
Kroměříž 2016: V barvách, světle, umění. Kromě toho si prohlédli město, navštívili zajímavá
místa a zúčastnili se výtvarných
workshopů.
(js)

Po dobu delší než jeden měsíc měli návštěvníci možnost prohlédnout si kvetoucí rostliny vzácných kamélií. Ty se v Květné
zahradě pěstují od 2. poloviny 19. století a k vidění je tu zejména
druh Camellia japonica. Tradiční výstava se letos konala pod názvem Kamélie v čajové zahradě. Součástí doprovodného programu byly variace inspirované čajovými obřady a japonskou kulturou a návštěvníci mohli dokonce čaj ochutnat. Po celý měsíc
se v Květné zahradě konaly komentované prohlídky, ve skleníku
vystoupili hudebníci, mezi nimi operní pěvkyně Nao Higano, klavíristka Mária Vaitová či houslistka Hana Feltlová, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži připravilo tvořivé dílny pro děti
a zájemci se mohli zúčastnit skutečného čajového obřadu. (šak)

Foto: J. Soporský

Neznámé světy představuje Muzeum Kroměřížska
Po dva měsíce si mohou zájemci prohlédnout v Muzeu Kroměřížska díla, která je zavedou do hlubin mikrosvěta. Prostřednictvím sedmdesáti velkoformátových fotografií Petera Kozmy se dostanou do krásy prostým okem neviditelné.
Jaderný fyzik Peter Kozma zachycuje svět dějů a tajemného nitra hmoty. Jde o obor tzv. vědecké fotografie „art-tech
photo“. Na fotografiích jsou zachyceny interakce atomových částic z urychlovačů částic a také kvark gluonová hmota,
křemíkové krystaly, mikročipy, optická vlákna, nanotechnologie a laserové paprsky. Výstava je příležitostí k poučení, ale
především k výletu do světa fantaskních a překvapivých barev a tvarů skrytých v hlubinách mikrosvěta. Všechny fotografie jsou také v obsáhlé knize, která k výstavě vychází. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 17. března za účasti autora fotografií Petera Kozmy, který kromě vědeckých fotografií rovněž rád zvěčňuje zajímavé osobnosti vědecké, podnikatelské
a umělecké komunity jak doma tak i v zahraničí a obyčejný život v různých zemích, kam často pracovně jezdí. Výstava je
k vidění v Muzeu Kroměřížska v Galerii v podloubí do 22. května denně kromě pondělí (9-12 a 13 -17 h).
(tz)
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Foto: A. Vrtal
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O Kroměříž byl na ostravském veletrhu velký zájem
Pracovnice kroměřížského Turistického informačního centra se ve
dnech 4. - 6. března zúčastnily veletrhu cestovního ruchu v Ostravě
na Černé louce. Dovolená a Region,
Lázeňství je tradiční a největší přehlídkou cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, letos ji navštívilo
bezmála 11 tisíc lidí a svou nabídku
tu prezentovalo pět zemí – Česko,
Slovensko, Polsko, Maďarsko a Dominikánská republika. Veletrh ná-

Výstup na Kelčský
Javorník bude opět
vzpomínkovou akcí
Kroměřížští přátelé Martina
Křenka a Tomáše Kříže pořádají letos již pojedenácté vzpomínkový výstup na Kelčský Javorník. Zájemci se tak mohou
vydat zavzpomínat na dvojici
tragicky zesnulých přátel a
uctít jejich památku. Memoriál Martina Křenka a Tomáše
Kříže se uskuteční ve dnech
29. a 30. dubna a trasa povede z Bystřice pod Hostýnem
do Rajnochovic. Výstup se
koná za každého počasí a
sraz účastníků je buď v pátek 29. 4. v 17.45 hodin u
vlakového nádraží v Bystřici
pod Hostýnem (tato varianta platí pro ty, kteří chtějí na
Kelčském Javorníku přenocovat) nebo v sobotu 30. 4.
v 9 hodin rovněž u bystřického nádraží. Účastníci akce
by s sebou měli vzít kamínek
nebo jiný předmět k rozšíření
mohyly na vrcholu Javorníku.
(šak)

vštěvníkům nabídl velké množství
nejrůznějších tipů na trávení volného času a dovolené. Na stáncích se
prezentovala města, lokality i kraje,
které v rámci veletrhu představily
novinky a zajímavosti z oblasti cestování, lázeňství, wellness, zážitků a
kulturních akcí. A jelikož k cestování patří také dobré jídlo, nechyběly
ani krajové speciality.
Kroměříž se prezentovala prostředníctvím stánku TIC po celé tři

dny trvání veletrhu a byla jediná z
regionu, která svou nabídku představila v samostatném stánku.
Pracovnice centra rovněž využily
možnost nabídky propagačních
materiálů v prostorách u vstupu
na výstaviště. Celkový zájem o
Kroměříž byl obrovský. Návštěvníky zajímaly nejen památky, ale
pozornost budily i akce plánované na letošní turistickou sezonu.
Z. Veselá, TIC Kroměříž

Animace je legrace… Tak hurá do práce!
Takový je jeden z podtitulů soutěže ANIMÁG Kroměříž 2016. Jde o
soutěžní přehlídku animovaných
filmů, jejímž vyhlašovatelem a organizátorem je Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž. Na
projektu dále spolupracují Zlín
Film Festival a televizní stanice ČT
Déčko. Soutěž proběhne ve dvou
věkových kategoriích 11-15 a
15-19 let a přihlásit se mohou

jak jednotlivci, tak týmy či celá
zařízení, jako například školy či
volnočasové organizace. V každé z kategorií je dáno motivační
téma a doporučená délka filmu
je tři minuty. Do soutěže budou
zařazeny animované filmy vytvořené dětmi a mládeží s využitím
běžně dostupných technických
prostředků, jako jsou digitální fotoaparát, foťák v mobilu nebo tabletu a následně zpracované běžně

12

dostupnými programy v PC.
Na webu http://animag-kromeriz.cz najdete jak pravidla
a podmínky soutěže, tak i zajímavé rady a pokyny k samotné „animátorské“ práci. Uzávěrka přihlášek do soutěže je
30. dubna, 1. června pak budou v rámci programu zlínského filmového festivalu vyhlášeny výsledky. Tak hurá do práce!
(šak)
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PŘÍBĚHY
KROMĚŘÍŽSKÝCH NÁMĚSTÍ IV.

Velké náměstí I.
Naše kroky tentokrát vedou do
samotného centra Kroměříže
– na Velké náměstí. V minulosti
bylo známo pod různými názvy.
Nejstarší doložené pojmenování
Markt (tržiště) se datuje do roku
1668. Velkému náměstí se v raném novověku říkalo také Grosser
Markt (Velké tržiště), Grosser Platz
(Velké náměstí) nebo česky Hrubý
či Velký rynk.
Vznik Velkého náměstí těsně
souvisí se založením města olomouckým biskupem Brunem
ze Schauenburku ve 2. polovině
13. století. Kolem roku 1260
probíhala lokace města, při níž
byla vyměřena vrcholně středověká
podoba
Kroměříže.
Jejím základem a centrem se
stalo právě Velké náměstí, které
získalo lichoběžníkový půdorys
o stranách v délce 100 až 135

metrů. Toto tržiště zprvu obklopovaly dřevěné měšťanské domy.
Výjimku tvořil kamenný dům
č. p. 43, jehož výstavba se datuje do přelomu 13. a 14. století.
Takřka všechny domy na náměstí
měly statut „právovárečných“
nebo „šenkovních domů“, což
měšťanům dovolovalo vyrábět a
čepovat pivo či víno.
Významným předělem v dějinách
města se stal nástup olomouckého
biskupa Stanislava Thurza, který
v roce 1500 vykoupil Kroměříž
ze zástavy a učinil z ní biskupskou rezidenci. V této době získaly
měšťanské domy na náměstí
například podloubí lemující jeho
obvod. Renesanční přestavba z
2. poloviny 16. století se nevyhnula ani centru města. Jednou z

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,

hlavních dominant náměstí byla a
stále je budova radnice. Výstavba
symbolu městské správy proběhla
ve 2. polovině 16. století, a to pravděpodobně v době, kdy na biskupském stolci seděl Marek Khuen. Dokladem toho je na průčelí
radniční věže honosící se pamětní
deskou biskupa Františka z Dietrichsteinu z roku 1611, která na
jeho výše zmíněného předchůdce
odkazuje jedním z erbů. Budova
radnice získala renesanční podobu, která je patrná do současnosti.
Původní stavba byla pouze jednopatrová, o čemž svědčí dobová
vyobrazení z konce 16. století.
V prvním patře byla radní síň, v
níž zasedala městská rada v čele
s purkmistrem, i městský archiv.
Přízemí radnice bylo vyhrazeno
krámům (obchodům) některých
měšťanů. Za zmínku stojí rovněž
pranýř – symbol městské exekutivy, který na náměstí stával již v

roce 1554. Dokladem o stavební
činnosti v té době jsou dvoupatrové domy na Velkém náměstí,
které byly zřejmě postaveny až po
požáru města v roce 1558. Mezi
významné stavby patřil například
dům č. p. 38, (nyní Muzeum Kroměřížska) Regentský dům č. p. 39
se sgrafitovou fasádou nebo dnes
již neexistující měšťanský dům
č. p. 107 s renesančním arkýřem
(dnešní Baťa). V roce 1643 postihla Kroměříž katastrofa. Nejenže
byla dobyta švédskými vojsky, ale
záhy propukl také požár, jenž město zcela zdevastoval. Čas zmaru a
neštěstí ale vystřídalo období obnovy, k němuž došlo za biskupa
Karla z Lichtensteina-Castelkornu
v letech 1664–1695. Díky jeho
úsilí se přestavby dočkala radnice

i řada měšťanských domů. Mezi
nová nařízení biskupa platná pro
celé město patřila například stavba štítů (falešných pater) či pokrytí
střech šindeli. Z této doby patří
k nejvýznamnějším Hejtmanský
dům č. p. 40, Vrchnostenský dům
č. p. 41, v němž byla po dlouhá
léta umístěna biskupská účtárna,
nebo dům U Zlatého lva č. p. 106,
kde sídlila hlavní městská lékárna. V 17. století vznikly také dvě
barokní stavby přímo v prostoru
náměstí. Jednalo se o kašnu se
sousoším chlapce na delfínu (asi
1666) a mariánský sloup, který byl
postaven na paměť odvrácení morové epidemie (1680). V následujícím století se podoba náměstí
zásadně nezměnila. Ačkoliv byl
Hrubý rynk již částečně dlážděn,
k položení dlažby na celém
náměstí došlo až v 1. polovině
19. století. O životě kroměřížských
měšťanů na náměstí a jejich aktivitách také vypovídají názvy
některých domů odvozených od
domovních znamení, například
hostinské domy U zlatého kohouta, U zlaté hvězdy, U zlatého
stromu, U Zlatého jelena nebo U
Černého orla, který od roku 1734
sloužil jako lékárna. V průběhu
století na náměstí sídlila také pošta, kasárna či byt velitele vojenské
posádky. K zajímavým kapitolám
dějin Kroměříže bezesporu patří
problematika odvodu odpadu. Ve středověku a raném novověku byly splašky a odpady
vedeny z městských domů do
ulic a náměstí. O jejich čištění
se měl starat městský popravčí.
Teprve v letech 1723–1727 vznikl
na Velkém náměstí krytý zděný
kanál (rynštok), do kterého ústily
strouhy z městských domů a jejich záchodů. Kanál byl veden z
náměstí přes Moravcovu ulici, ze
které ústil do řeky Moravy. I přes
devastaci města za třicetileté války
a četné požáry, které k dějinám
měst neoddělitelně patřily, zůstalo
Velké náměstí po celou dobu existence centrem i srdcem celé Kroměříže. Byly zde pořádány jak trhy,
tak i nejrůznější městské slavnosti
a oslavy. O novodobých dějinách
Velkého náměstí se však dozvíte
příště.
Poznámka: čerpáno z odborné literatury (např. H. Chybová, M. Mercová, M. Perůtka).
Mgr. David Sobek
MZA Brno – SokA Kroměříž
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v tomto dílu seriálu o kroměřížských
náměstích jsme vás zavedli na Velké
náměstí. Místo bylo strategickým
bodem a středem města již od dob
jeho založení, proto se k tomu zajímavému tématu ještě v příštím
vydání vrátíme. Ze správných odpovědí na otázku v březnovém vydání
jsme vylosovali tyto výherce:
Ludmila Filíková
Božena Lösselová
Boris Dvorský

Otázka č. 4

Jak vypadala budova radnice
na konci 16. století?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. dubna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt!)

knižní novinky
Alessandro Baricco: Hedvábí
Poetický příběh se odehrává v
šedesátých letech 19. století. Jeho
protagonistou je obchodník Hervé
Joncour, prodejce vajíček bource
morušového, který se za svým
zbožím vydává až do tajemného
Japonska, kde na něj čeká osudové
setkání. Milostná novela byla také
převedena na filmové plátno.
Jaroslav Pospíšil – Hubert Valášek
– Hana Pospíšilová
Herr Direktor a ti druzí – Albrecht
Miesbach, protektorátní ředitel
Baťových závodů
Krátce po okupaci Československa
v roce 1939 muselo české vedení
světoznámých Baťových závodů
ve Zlíně vyřešit choulostivé otázky
spojené s vlastnictvím a fungováním firmy. Aby předešli okupační
úřady, získali čeští ředitelé do managementu Albrechta Miesbacha,
vedoucího pracovníka obuvnické
firmy v Augsburgu, který měl nad
podnikem držet ochrannou ruku
a zachovat jeho české vedení. Na
základě nově objevených dobových
materiálů a archivních pramenů
se podařilo nejen zrekonstruovat
Miesbachův silný životní příběh, ale
i osvětlit mnohé dosud neznáme
souvislosti.
www.knihkm.cz
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Sázej, sdílej, sklízej: semínkovna je i v Kroměříži
Semínkovna je iniciativa, která
vznikla na podporu svobodného
sdílení osiva, semínkaření a přírodního pěstitelství. Je otevřená
všem zájemcům o semenaření a
přírodní zahradničení.
Více informací na webu iniciativy seminkovny.wordpress.com.
Od 1. dubna můžete navštívit
semínkovnu i v Knihovně Kroměřížska na Slovanském náměstí. Kroměřížská semínkovna

funguje na podobném principu
jako veřejná knihovna: nabízená
semínka si můžete vypůjčit, vypěstujete rostliny (část rostlin na
semena) a část sklizených semínek přinesete zpět do semínkovny. Budeme rádi, když kroměřížskou semínkovnu obohatíte o
vaše semínka. I díky vám se tak
rozroste její nabídka.
Ivana Skácelová,
Knihovna Kroměřížska

STP 1 připravuje pobyt v Jeseníkách
Pobočný spolek STP 1 Kroměříž pořádá pro své členy a další zájemce ozdravný pobyt, který se uskuteční
ve dnech od 4. do 11. června v hotelu Koliba Ludvíkov. Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici
u paní Marie Večerkové v klubu Velehradská 625 vždy v pondělí a středu od 9 do 11 hodin.
STP 1 Kroměříž

dopisy čtenářů
Úspěch dramatického
kroužku

natrénovat scénické čtení.
Letošního 3. ročníku se zúčastnilo
109 souborů, zájmových či divadelních kroužků, tříd, skupin a nadšenců. A to nejenom z České republiky,
ale i z Německa a Velké Británie. Ze
zaslaných videí vybrala porota pět
nejlepších souborů, které předvedly
svá vystoupení v pražském divadle Minor. Máme velkou radost, že
se mezi ně patří i členové našeho
kroužku. Mgr. Romana Blažková

Členové dramatického kroužku Pokaždé jinak z Církevní základní školy v Kroměříži se zúčastnili projektu
s názvem Čtenář na jevišti. Ten motivuje mladé čtenáře k práci s knihou. Úkolem přihlášených kolektivů je vybrat si literární předlohu,
přetvořit si ji na scénář dle vlastních
představ, vytvořit scénu a kulisy a

Děti v pohybu
cvičily v Kroměříži
Hýbejte se všichni a s úsměvem
– takové bylo motto prvního
kola pohybového programu
Děti v pohybu, který se rozběhl
v minulých měsících v Kroměříži.
Cvičení probíhala v tělocvičnách
ZŠ Zámoraví, ZŠ Zachar, ZŠ Sýpky a ZŠ Oskol a kromě prvňáčků
těchto základních škol se hýbaly
i děti z MŠ Sluníčko a z MŠ Štěchovice. Ve většině uvedených
škol pomáhali při cvičení svým
mladším spolužákům i žáci vyšších ročníků a všude při cvičení
malé sportovce doprovázela
skvělá nálada. Další setkání proběhnou v nejbližších měsících
a všechny zúčastněné školy se
setkají v červnu při společném
městském finále.
Mgr. Svatava Ságnerová

Sbor „nové éry“ získal své první zlato
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se po letech zúčastnil prvního
soutěžního klání. Třicítka studentek z 2. a 3. ročníku se ve dnech
9.-11. února vydala do Krnova
na 39. ročník Hudebního festivalu středních pedagogických škol,
kde skvěle reprezentovala školu
i město. Sbor získal v kategorii
dívčí pěvecké sbory Zlaté pásmo,
dále Cenu poroty za kultivovaný
hlasový projev a za klavírní doprovod obdržela cenu
Eva Kočařová - korepetitorka. Sbor si tak
symbolicky
nadělil
první dárek k letošnímu 50. výročí svého
založení. Kromě zpěvu
sborového soutěžily
studentky i v jiných hudebních kategoriích,
v nichž uspěla nejlépe
Karin Křížová z 3. A (1.

místo v sólovém zpěvu muzikálovém) a Veronika Zavadilová ze 4.
A (3. místo v sólovém zpěvu klasickém). Všem patří velká gratulace a poděkování jak za svědomitou přípravu, tak za předvedené
soutěžní výkony. Všichni zúčastnění si třídenní muzicírování ve
Slezsku opravdu užili.
Jiří Jablunka,
sbormistr DíPS SPgŠ Kroměříž
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Dalším z pejsků, kteří v Městském
útulku Čápka Kroměříž čekají na své
nové pány a kamarády, je Katis. Čtyřletá fenka křížence velkého plemene
tu pobývá od září loňského roku. Je
aktivní, její temperament se dá využít
při různých psích sportech nebo ve
sportovní kynologii. Ideálním pánem
pro Katis by byl člověk, který by ji
všestranně zaměstnal a dal jí základní výcvik, vychoval ji. Mohl by z ní
být totiž skvělý pes. Je hravá, kamarádská, společenská. Vhodná by byla
– vzhledem ke svému vzrůstu (váží
26 kilogramů) a temperamentu – do
rodinného domu, případně na dvůr
či zahradu. Je však třeba, aby byla jediným pejskem v rodině, ostatní psy
nesnese. Nalezena byla v Kroměříži.
Zájemci se mohou na Katis i další psy
přijít podívat v návštěvních hodinách
útulku. Případně je možné pejska,
který se jim bude líbit, vzít na procházku nebo pravidelně navštěvovat.
Třeba se s někým ze čtyřnohých „klientů“ Čápky skamarádí natolik, že si
jej časem odvedou s sebou domů.
Městský útulek Čápka Kroměříž
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553
Kompletní nabídka psů na:
www.utulekkromeriz.cz
www.facebook.com/utulekkromeriz
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz
Návštěvní hodiny:
pondělí - sobota 14 - 17
neděle - svátky 14 - 16
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Andrea Baťková

Filip Dostalík

Hana Kováčová

Jan Kováč

Kateřina Handlová

Klára Šišková

Kryštof Švejda

Lukáš Strnka

Tereza Konečná

Tobiáš Andrýsek

Viktorie Válková

Vít Loučka

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné domluvit se na
individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. Bližší informace vám sdělí
matrikářky na tel. 573 321 180. Nejbližší volné termíny vítání jsou: 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5. a 21. 5.

Narození – únor 2016
Jan Pavlíček, Kroměříž
Markéta Němcová, Hulín
Elissa Labuťová, Pravčice
Radovan Horák, Hulín
David Zdráhal, Zborovice
Filip Štefan, Kojetín
Jakub Janoštík, Kroměříž

Sofie Prodanová, Záhlinice
Sebastian Pernička, Roštín
Tomáš Pospíšil, Kroměříž
Eliana Hrabalová, Hulín
Michaela Kudličková, Otrokovice
Jan Sekyra, Kroměříž
Marie Vydrová, Žeranovice

Úmrtí – únor 2016
Božena Pecinová, *1926, Trávník
Marie Matoušková, *1941, Roštín
Libuše Mikesková, *1931, Roštín
Marie Vrbová, *1937, Střílky
Růžena Polišenská, *1921, Kroměříž
Mgr. Jana Sumová, *1944, Kroměříž
Květoslav Janál, *1926, Kroměříž
Ludmila Šubartová, *1937, Měrůtky
Jaroslav Králík, *1965, Počenice
Vojtěch Janoštík, *1960, Kroměříž
Břetislav Rojíček, *1936, Popovice
Marie Sigmundová, *1937, Šelešovice
Josef Novák, *1941, Drahlov
Ervín Odehnal, *1926, Kroměříž
Marta Šišková, *1939, Hulín

František Urbánek, Kojetín
Natálie Koňaříková, Kroměříž
Veronika Macková, Lutopecny
Marek Lochman, Břest
Markéta Zápecová, Velké Těšany
Vendula Kuklínková, Nížkovice
Vilém Ludík, Morkovice
Amálie Šimčíková, Zástřizly
Lukáš Hora, Chropyně
Libor Tomeček, Kroměříž

Antonín Opavský, *1939, Kojetín
Ján Kopunec, *1927, Sobělice
Alois Kahaja, *1934, Lubná
Anna Böserlová, *1929, Skaštice
Zdenka Hradečná, *1942, Kroměříž
Josef Janalík, *1946, Hulín
Alois Navrátil, *1943, Kroměříž
Antonín Kunčar, *1942, Zlobice
Jitka Jurčíková, *1939, Zborovice
Jaroslav Rudý, *1942, Trávník
Ludmila Bělková, *1928, Vážany
Oldřich Přívara, *1932, Lubná
Miroslava Galatíková, *1931, Vážany
MUDr. Zdeněk Šula, *1932, Kroměříž
Libuše Tupá, *1926, Rataje
Josef Sikora, *1930, Kroměříž
Ludmila Lapčíková, *1931, Kroměříž
Marie Nádeníčková, *1931, Roštín

Adéla Pospíšilová, Kroměříž
Daniel Piska, Soběsuky
Viktor Staněk, Chropyně
Maxmilián Hradil, Kroměříž
Ondřej Houban, Křenovice
Amálie Navrátilová, Kroměříž
Natálie Šarišská, Kojetín
Uvedeny jsou pouze děti,
jejichž rodiče souhlasili
se zveřejněním v tisku.

Marie Košaříková, *1931, Kroměříž
Václav Mařák, *1947, Zborovice
Marie Haisová, *1950, Kroměříž
František Zbořil, *1935, Bařice
Marie Piškulová, *1940, Kroměříž
Julie Krčmová, *1936, Kroměříž
Jiří Hladůvka, *1937, Kroměříž
Pavel Vedra, *1948, Kroměříž
Ludmila Mihóková, *1930, Střížovice
Emilie Koutná, *1931, Kroměříž
Rudolf Velčovský, *1925, Kroměříž
Marie Albertová, *1927, Bařice
Zdeněk Juris, *1953, Kroměříž
Miluše Rokytová, *1921, Kroměříž
Alena Buršová, *1944, Kroměříž
Eva Svobodová, *1929, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.
INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ
ENERGIE / 4. 4. od 7.30 do
14.45 h – Kroměříž-Trávník, Trávnické zahrádky od
č. p. 153 směr Trávník po č.
p. 196. Informace o přerušení
dodávky el. energie ve vašem
bydlišti si můžete objednat
v e-mailové podobě nebo
prostřednictvím SMS přímo
u společnosti E.ON v rámci
služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://
portal.eon.cz/cs/otg
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Obrazové ohlédnutí

Utopením Moreny
přilákaly děti
do Kroměříže jaro
Smrť jde z města,
potokem jde cesta,
však, my tó smrť sprovodíme,
do potoka ju hodíme.
Smrtná neděla, kde se poděla?
Ona se nám utopila,
aby děti netrápila.
Takovými verši vyprovodily kroměřížské děti symbol zimy, smrti a zmaru – Morenu. Ve čtvrtek
10. března se tak vhozením figuríny ze slámy rozloučily se zimou a
přivítaly blížící se jaro. Tradičnímu
vynášení Moreny letos přihlíželo
velmi početné publikum složené
především z dětí kroměřížských mateřských škol. Folklorní tradice si tak
našly cestu k těm nejmladším pokračovatelům.
(šak)

Foto: Š. Kučerová

Kroměříž se stala místem „bez hranic“
Kroměřížský Dům kultury poskytl
své prostory benefiční akci s názvem Kroměříž bez hranic. Ta se
konala ve čtvrtek 17. března a její
výtěžek poslouží spolku Korálky
při Základní škole a Mateřské škole
speciální Kroměříž k nákupu automobilu pro dopravu dětí. Jde o ojedinělý kulturně vzdělávací projekt,
v jehož rámci si mohli žáci místních
základních a středních škol vy-

zkoušet cvičné simulace ze života
zrakově, sluchově či tělesně handicapovaných, seznámit se s kompenzačními pomůckami, variantami sportovních aktivit a zároveň
byli vtaženi do pantomimy i scénického představení, které si připravily
soubory handicapovaných herců,
tanečníků i lektorů.
Iniciátorem projektu byla VOŠPS
a SPgŠ Kroměříž.
(šak)

Foto.: Jiří Soporský
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