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Ples města a Radia Kroměříž vrátí 
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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Cenu města Kroměříže udělili zastupitelé 
Evženu Petříkovi 

Nositelem Ceny města Kromě-
říže za rok 2016 se stal Mgr. Ev-
žen Petřík. Ze tří nominovaných 
osobností jej vybrali 1. prosince 
kroměřížští zastupitelé. Cena 
města je každoročně udělována 
jedné osobnosti za podstatný 
přínos k rozvoji města, za jeho 
propagaci a reprezentaci.  
Evžen Petřík působí jako středo-
školský učitel historie na Gym-
náziu Kroměříž, záběr jeho akti-
vit je však obdivuhodně široký. 
Aktivně působí v  řadě kulturně 
společenských organizací, jako je 
např. Sbor kroměřížských ostro-
střelců či Československá obec 
legionářská, jeho jméno je však 

především spojeno se sdružením 
historického šermu Biskupští ma-

nové z  Kroměříže. Tato skupina 
se v  uplynulých letech pod jeho 
vedením stala nepostradatelnou 
součástí života v  Kroměříži. Ve 
spolupráci s  městem pořádá ce-
lou řadu významných akcí, např. 
Dobývání Kroměříže Švédy, Den 
uniformovaných sborů, středo-
věké slavnosti, Setkání vladařů. 
Tyto akce dnes významně doplňu-
jí kulturní nabídku města a přede-
vším se promítají i do propagace 
města a cestovního ruchu. Kostý-
mové prohlídky Tajemství staré 
Kroměříže, které už třetím rokem 
Biskupští manové realizují, jsou 
dnes vyhledávanou turistickou 
atrakcí.           (pokračování na str. 2)

Foto: M. Žíla

Šestidenní Advent na radnici přilákal Kroměřížany i návštěvníky města do pro mnohé neznámého pro-
středí nádvoří radnice, kde stánky s dobrotami i dárky, kluziště, hromada sněhu a program, jehož sou-
částí byla hudební vystoupení, filmové projekce pod širým nebem i tvoření pro děti, vytvořily kouzel-
nou sváteční atmosféru předvánoční pohody.

Foto: Biskupští manové

Vážení čtenáři, 
příchod nového roku nás 
většinou nutí k bilancování 
dosavadních úspěchů i ne-
zdarů a vede k nejrůznějším 
více či méně reálným před-
sevzetím. Hodnocení uply-
nulého roku ponechám na 
vás občanech, přesto si ale 
troufám tvrdit, že přesto-
že to byl rok náročný, byl 
úspěšný. Navíc jsme v něm 
dospěli do poloviny naše-
ho volebního období, což je 
z pohledu volených funkci-
onářů důvod k pečlivému 
plánování všech dalších ak-
tivit tak, abychom naplnili 
své volební sliby. Co nás tedy 
v následujícím roce čeká? 
Využiji tématu naší letošní 
turistické sezony, která se 
celá ponese v duchu pohy-
bu, sportu a aktivního trá-
vení volného času a kterou 
jsme pojmenovali sloganem 
Kroměříž nezastavíš. Název 
v sobě skrývá více významů. 
Kroměříž chceme turistům 
prezentovat jako atraktivní 
a dynamické město, neza-
stavíme však ani zkvalit-
ňování služeb pro občany. 
Budeme pokračovat v bu-
dování a obnově dětských 
hřišť tak, aby odpovídala 
současným trendům i po-
žadavkům na bezpečnost, 
zimní stadion čeká nákladná 
rekonstrukce strojovny, aby 
si sportovci i běžní občané 
užili lepšího a bezpečnějšího 
bruslení, čeká nás obnova 
chodníků i vozovek a mno-
ho dalších záměrů. A jsem 
přesvědčen, že se Kroměříž 
nezastaví ani před dalšími 
úkoly a výzvami, které nám 
život v novém roce přinese. 
Pour féliciter 2017. 

Jaroslav Němec
starosta



S  příjmy 509,8 milionů a vý-
daji 559,6 milionů bude v roce 
2017 hospodařit kroměřížská 
radnice. Vyplývá to z městské-
ho rozpočtu, který schválili za-
stupitelé na svém posledním 
jednání v  roce 2016. Navržen 
je jako schodkový, jako zdroj 
k pokrytí vyšších výdajů však 
poslouží plánovaný přebytek 
hospodaření z  předešlého ro-
ku. „V  praxi to znamená, že 
Kroměříž může i nadále snižo-
vat úvěrové zatížení, které už 
není při sestavování rozpočtu 
takovou zátěží jako v předchá-
zejícím období,“ poznamenal 
starosta Jaroslav Němec.  
Jednou z  nejsledovanějších po-
ložek rozpočtu bývají tradičně in-
vestice. Tou největší bude v roce 
2017 oprava strojovny na zim-
ním stadionu. Pozornost si tu vy-
žádá především chladicí zařízení, 
které už nevyhovuje současným 
potřebám. „Velká obnova sníží 

obsah čpavku v  chladicím za-
řízení a zefektivní provoz. Od 
rekonstrukce proto očekáváme 
jak lepší fungování a snížení pro-
vozních nákladů, tak především 
výrazné snížení bezpečnostního 
rizika,“ vysvětlil starosta a dodal, 
že výsledné náklady mohou vý-
razně ovlivnit dotace z externích 
zdrojů. „Tato investice závisí na 
tom, zda se nám podaří získat 
dotaci, která může činit až 24 mi-
lionů korun.“ 
Významnou investicí bude také 
oprava budovy klu-
bu Starý pivovar. 
Zatímco před něko-
lika lety rekonstruk-
ce zahrnovala jen 
přízemní prostory, 
v  letošním roce při-
jde řada i na úpravy 
v prvním patře, a to 
ve výši   9 milionů 
korun. V  plánu jsou 
také rekonstrukce 

kotelny v kině Nadsklepí, pokra-
čování výstavby hřišť v  místních 
částech či další investice v  bu-
dovách základních a mateřských 
škol. 
Přibližně 24 milionů korun, což 
je až o 8 milionů více než dosud, 
hodlá radnice využít k  opravám 
chodníků, vozovek a další infra-
struktury ve městě. Zejména pů-
jde o ulice K Terezovu, Zeyerova, 
Štursova, Alšova, Čelakovského, 
Kotojedská, Vrobelova, Gorkého, 
Žižkova a další.                           (pz)
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Nová ředitelka sociál-
ních služeb přichází do
Kroměříže ze Zborovic

Sociální služby města Kroměříže bu-
dou mít od února novou ředitelku. 
Na základě výběrového řízení se jí 
stane Dagmar Klučková, nynější 
vedoucí Domova pro osoby se zdra-
votním postižením Zborovice, která 
předtím pracovala na krajském úřa-
dě a rovněž i v Sociálních službách 
města Kroměříže. Stávající ředitel 
Ivo Vojtek, jenž byl v čele Sociál-
ních služeb města Kroměříže, resp. 
Okresního ústavu sociálních služeb 
Kroměříž od 1. července 1990, od-
chází na vlastní žádost do penze. 
Za jeho působení došlo v kroměříž-
ských sociálních službách k mnoha 
změnám: ke zřízení koedukovaných 
zařízení pro mentálně postižené, k 
zavedení nových typů pracovníků 
sociálních služeb a zavádění stan-
dardů kvality do praxe, ke zřízení 
fakultativních služeb, vyjednání ná-
hrad za objekty navrácené původ-
ním majitelům v rámci restitučního 
řízení a v neposlední řadě i k vybu-
dování nových domovů pro seniory 
ve Vážanech, na Riegrově náměstí 
a na Erbenově nábřeží, Domova se 
zvláštním režimem Strom života a 
Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Barborka.                      (vn)
                                                        

1  2017

Největší investicí v novém rozpočtu bude oprava 
strojovny na zimním stadionu 

Senior taxi přepraví klienty starší 70 let 
za velmi solidní cenu

Sociální služby města Kro-
měříže zřídily novou službu 
-  senior taxi. Díky ní mají od 
začátku letošního roku kro-
měřížští občané starší 70 let 
možnost objednat si k  ná-
vštěvě úřadu nebo lékaře po 
Kroměříži a jejích místních 
částech cenově zvýhodněnou 
dopravu. „Vyšli jsme ze zku-
šeností z  jiných měst, kde již 
tato služba funguje, a nabíd-
li ji i našim občanům. Zatím 
jsme dali půl roku zkušební 
dobu, pak uvidíme, 
jak se to osvědčí,“ sdě-
lil místostarosta Pavel 
Motyčka.
Cestující senioři zaplatí 
15 Kč za jeden ujetý kilo-
metr a 120 Kč za každou 
započatou hodinu čeká-
ní v  případě, že senior 
bude chtít, ať na něj taxík 

během návštěvy lékaře či úřadu 
počká. Senior taxi je možné vy-
užít v pracovní dny od 6.30 do 
15 hodin a zájemci si je mohou 
objednat na telefonním čísle 
601 086 101 od 8 do 14 hodin 
nejméně jeden pracovní den 
předem. Platí pravidlo, že kdo 
si daný termín zamluví dřív, ten 
má přednost. 
Službu může využít senior s tr-
valým pobytem v  Kroměříži 
(je však povinen tuto skuteč-
nost prokázat před nástupem 

do auta průkazem totožnosti) 
maximálně čtyřikrát do mě-
síce. Možná je i „hromadná“ 
přeprava až čtyř osob, jestliže 
budou mít společné nástupní a 
výstupní místo. Cena se v tom-
to případě nenásobí počtem 
cestujících, ale zůstává stejná, 
jako kdyby cestoval pouze je-
den zákazník. V  tomto případě 
je cesta v senior taxi evidována 
tomu seniorovi, jenž si službu 
objednal, a od něj je také vy-
žadována platba. „Zatím senior 

taxi nemohou využít 
občané na vozíku, je-
likož auto pro ně není 
uzpůsobeno. Ale po-
kud se služba osvědčí 
a bude pokračovat, tak 
bychom chtěli pořídit 
auto, které by umožňo-
valo i jejich přepravu,“ 
doplnil Motyčka.       (vn)

(dokončení ze str. 1)
Svůj obdivuhodný zájem o histo-
rii Evžen Petřík projevuje i aktivní 
účastní na odborných konferen-
cích, přednáškách a pietních ak-
tech. A co je nejdůležitější, svými 
znalostmi, nadšením a aktivním 
přístupem umí jakožto pedagog 

nadchnout pro věc i mladé včet-
ně svých studentů. V  neposlední 
řadě reprezentuje město nejen za 
hranicemi regionu, např. účastí na 
veletrzích cestovního ruchu,   ale 
i za hranicemi České republiky, 
třeba účastí na rekonstrukcích vý-
znamných historických událostí. 

Cenu města Kroměříže zastu-
pitelstvo uděluje jednou ročně 
za podstatný přínos pro město 
v  nejrůznějších oblastech lidské 
činnosti a za činy hodné občanské 
pozornosti. Evžen Petřík je osmým 
a zároveň nejmladším držitelem 
tohoto ocenění. 

První osobností, která Cenu města 
Kroměříže získala, byl v roce 2009 
sbormistr Jan Štěpánek, v  násle-
dujících letech to byli Jaromír Hni-
lička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, 
Antonín Lukáš, Sylviane Brazillier z 
partnerského města Chateaudun 
a Eva Nováková.                             (pz)

Foto: SZMK

Už máte originální kroměřížský 
kalendář na rok 2017?
K  dostání je v Turistickém infor-
mačním centru v  Prusinovského 
ulici za 99 Kč.   

Foto: J. Sílešová



Kroměřížská nemocnici 
získala deset 
monitorů dechu
Deset nových monitorů dechu má 
nově k dispozici Dětské a novo-
rozenecké oddělení Kroměřížské 
nemocnice, a. s. Přístroje Babysen-
se získalo oddělení díky Nadaci 
Křižovatka, která zprostředkovala 
finance od sponzorů - konkrét-

ně pro Kroměřížskou nemocnici 
poskytly prostředky společnosti 
České dráhy, a. s. a Plastika, a. s. 
Monitory dechu nejen hlídají ap-
noické pauzy (bezdeší) a jakékoliv 
nepravidelnosti dechu děťátka. 
Okamžitě spustí alarm, aby upozor-
nily na problémy a umožnily včasné 
poskytnutí první pomoci. Do Kro-
měříže putovaly monitory dechu v 
celkové hodnotě 29 700 Kč.       (vk)

 
 

Kdyby bylo v  českém středo-
školském prostředí zvykem no-
šení školní uniformy, připadali 
bychom si v  historickém centru 
Kroměříže trochu jako v Oxfordu.  
I bez těchto důkazů však všichni 
víme, proč se Kroměříži přezdívá 
Hanácké Athény. Obec s  rozší-
řenou působností Kroměříž, za-
hrnující 46 měst a obcí, se snaží 
dostát této pověsti a to je jeden 
z  důvodů, proč se přihlásila do 
výzvy OP VVV s projektem zamě-
řeným na strategické plánování, 
zkvalitňování a podporu vzdělá-
vání dětí a žáků do 15 let. 
Projekt s  názvem „Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání ORP Kro-
měříž“ se začal realizovat 1. září 
2016. S  účastí v  něm souhlasilo 
téměř šedesát vzdělávacích in-
stitucí. Podařilo se navázat úzkou 
spolupráci s  místními akčními 
skupinami Jižní Haná a Hříběcí 

hory. Osmnáctičlenný řídící vý-
bor projektu reprezentuje posky-
tovatele předškolního, základní-
ho a volnočasového vzdělávání, 
zřizovatele těchto subjektů, ale 
také zástupce kraje, místních 
akčních skupin a rodičů. Prvním 
hmatatelným naplněním princi-
pu spolupráce bylo zpracování 
SWOT analýz. Bohaté podklado-
vé materiály prošly několika fáze-
mi úprav a doplňování, hovořilo 
se o prioritách a cílech projektu, 
které se konfrontovaly se zamýš-
lenými záměry.  Ukázalo se, že 
přes svoji rozmanitost mají sub-

jekty mnoho společných problé-
mů a témat.  Finální dokument 
s názvem Strategický rámec MAP 
pro ORP Kroměříž schválil Řídí-
cí výbor MAP Kroměříž na svém 
druhém jednání 22. listopadu 
2016, ale tím práce neskončila. 
Vše, co se bude pod hlavičkou 
MAP konat v  následujících mě-
sících až do konce realizace pro-
jektu v  červnu 2018, ale doufej-
me, že i následně, bude směřovat 
k společně stanovené vizi.
Ing. Eliška Pifková, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy MěÚ Kro-
měříž, koordinátor MAP Kroměříž
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MAPujeme potřeby škol 
v působnosti města Kroměříže  
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Foto: J. Zdražil

Příjemné setkání s dětmi, koledami i mikulášskými dárky
Každoročně v prvním adventním 
týdnu se zástupci kroměřížské 
radnice vydávají za seniory žijící-
mi v domovech sociálních služeb, 
aby s nimi strávili pár příjemných 
chvil, předali jim mikulášskou na-

dílku v  podobě ovocného balíč-
ku plného vitamínů a především 
popřáli příjemné svátky a spoko-
jenost a zdraví do nového nad-
cházejícího roku. Setkání bylo o 
to příjemnější, že se ho zúčastnily 

děti z kroměřížských mateřských 
škol, které předvedly, co se ve 
svých předškolních zařízeních 
naučily a s babičkami a dědečky 
si zazpívaly veselé písničky i vá-
noční koledy. Za obyvateli domo-

vů pro seniory 
ve Vážanech, U 
Moravy, U Kašny 
a klienty zařízení 
Strom života se 
letos vydali sta-
rosta Kroměříže 
Jaroslav Němec a 
místostarostové 
Pavel Motyčka a 
Marek Šindler a 
děti a paní učitel-
ky z  mateřských 
škol ve Váža-
nech, ve Spáči-
lově a Žižkově 
ulici a malí žáč-
ci z „Kollárky“.                          
                                          (šak)

V Kroměříži opět 
funguje nízkoprahové 

zařízení pro děti 
a mládež

Po letech opět ve městě vzniklo 
nízkoprahové zařízení určené pro 
děti a mládež ohrožené nežádou-
cími společenskými jevy. „Otevře-
né dveře“ nejen pro volnočasové 
aktivity mohou od začátku letoš-
ního roku najít v Lutopecké ulici 
v Kroměříži. „Je za tím víc než rok 
práce spojené především s hledá-
ním místa, kde by zařízení mohlo 
fungovat. Výhledově bychom je 
chtěli umístit do budovy na Ha-
náckém náměstí, zatím se nám 
podařilo najít provizorně nevyuži-
té prostory domu zvláštního urče-
ní v Lutopecké ulici. Byly potřeba 
nějaké drobnější stavební úpravy, 
ale nebylo to nic dramatického,“ 
sdělil k obnově zařízení v Kromě-
říži místostarosta Pavel Motyčka. 
Zařízení provozuje Společnost Po-
dané ruce, o. p. s., jejíž pracovníci 
mají s touto službou bohaté zku-
šenosti např. z Brna, Olomouce, 
Prostějova či Blanska.
Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež poskytují zázemí, podporu 
a odbornou pomoc dospívajícím v 
obtížné životní situaci. Jejich po-
sláním je motivovat a podporovat 
děti a mládež k aktivnímu přístu-
pu při řešení osobních situací ze-
jména v období dospívání, posky-
tovat sociální služby a dostupnou 
nabídku volnočasových aktivit. 
„Jsem velmi rád, že tento druh 
sociální služby vznikl opět také 
v Kroměříži. Součástí zařízení je i 
terénní program, prostřednictvím 
kterého budou pracovníci aktivně 
vyhledávat potenciálně ohrože-
né děti a mládež, kteří nevhodně 
tráví svůj volný čas, a směrovat je 
do nízkoprahového centra,“ uvedl 
vedoucí městského odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Radovan 
Klabal.                                               (vn)

Foto: Kroměřížska nemocnice

Foto: Š . Kučerová



Zábavný a trochu strašidelný 
podvečer plný něžných andílků i 
rozdováděných čertů připravilo 
již podeváté Mateřské centrum 
Klubíčko. Tajemného pochodu 
Podzámeckou za-
hradou se zúčastni-
la tisícovka spoko-
jených návštěvníků, 
kteří ocenili kouzlo 
romanticky osvětle-
né „Podzámky“. Děti 
i dospělí si mohli 
projít celkem osm 
stanovišť, plnili nej-
různější úkoly, luštili 
hádanky a ukázali 
se v dobrém světle 
Mikuláši, který měl 
pro ně připravenu 
odměnu v podo-
bě perníčku. Akce, 
která na začátku 
adventního času 

přinesla spoustu radosti a zábavy, 
se konala díky „klubíčkovským“ 
dobrovolníkům a podpořily ji také 
město Kroměříž a Arcibiskupské 
gymnázium.                                                    (rc)
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Letos startuje 
již 23. ročník 

Akademie 3. věku
Akademii 3. věku pořádá 
Knihovna Kroměřížska. Jde o 
zájmové studium určené se-
niorům, kteří chtějí trávit svůj 
volný čas aktivně a mají zájem 
se stále vzdělávat a navazovat 
nová přátelství. Aktivní stár-
nutí zvyšuje šanci na zdravý a 
spokojený život do pozdního 
věku a celoživotní vzdělávání 
rozvíjí a podporuje psychické, 
komunikační a sociální doved-
nosti.
Také v tomto roce se senioři z 
Kroměříže a okolí mohou těšit 
na sérii odborných přednášek. 
Ty se konají vždy jednou mě-
síčně s výjimkou letních prázd-
nin. Výše členského příspěvku 
na kalendářní rok je symbo-
lická, senioři mohou využít i 
možnosti jednorázového vstu-
pu na vybranou přednášku, 
která je zajímá. Přednášky se 
konají v příjemném prostředí 
konferenčního sálu knihovny. 
Program A3V je k dispozici v 
tištěné podobě u výpůjčního 
pultu v oddělení pro dospě-
lé čtenáře, ale samozřejmě 
také na webových stránkách 
knihovny. Projekt začíná 26. 
ledna 2017 v 15 hodin před-
náškou Mgr. Jitky Dvořákové 
Nad kronikou města. Srdečně 
zveme všechny seniory.

Knihovna Kroměřížska

Sezonu kroměřížských plesů, 
přehlídku krásných dam a ele-
gantních pánů, společenských 
šatů, vybraného chování i zába-
vy a hudby nejrůznějších stylů 
zahájí – stejně jako vloni – Re-
prezentační ples města Kromě-
říže a Radia Kroměříž. Ten se 
uskuteční v sobotu 21. ledna v 
kroměřížském Domě kultury.
Hlavní hvězdou bude tentokrát 
věčný kavalír Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers. Ples se ponese ve 
swingovém stylu s módními doplň-
ky 20. a 30. let minulého století. „Po 
Mekym Žbirkovi, který nastavil lať-
ku hodně vysoko, jsme chtěli opět 
stylového, atraktivního interpreta. 
Ondřej Havelka je v našich srdcích 
zapsán jako neuvěřitelný swingař. 

A právě swing je v posledních le-
tech v kurzu a myslím si, že opět za-
sáhneme touto akcí všechny věko-
vé kategorie. Takový ples Kroměříž 
ještě nezažila, to slibuji,“ prozradil s 
úsměvem výběr hlavní hvězdy ve-
čera Miroslav Karásek z Radia Kro-
měříž. 
Velmi příjemnou novinkou bude to, 
že hlavní hvězda plesu celou akci 
odstartuje a návštěvníci si ji tak uži-
jí celé tři hodiny. Od půlnoci je pak 
bude bavit kapela Benny-Q, dále se 
mohou těšit na cimbálovou muzi-
ku cimbalMEN Zdenka Valáška, o 
taneční kousky se postará TK GRA-
DACE, ve foyer bude hosty bavit 
Swing band Kroměříž a celý večer 
uzavře diskotéka Radia Kroměříž. Ve 
speciálním bloku se pak představí 

swingová zpěvačka Petra Foltýno-
vá, kterou si do parády vezme Salon 
EF zastoupený Evou Formánkovou, 
který předvede prvorepublikový 
styling, stejně jako Salon Juliana 
představí stylové oblečení.

Vstupenka stojí od 390 do 490 Kč a 
v ceně je i slavnostní raut, o který se 
postará Restaurace & Kavárna Scé-
na. Zpestřením plesu bude tradiční 
tombola s dárky v hodnotě téměř 
sto tisíc korun.                                     (rc)

Hvězdou letošního plesu města a Radia Kroměříž budou 
Ondřej Havelka a Melody Makers

Pracovníci Sociálních služeb města Kro-
měříže připravili pro klienty domovů 
pro seniory a pro osoby se zdravotním 
postižením z Kroměříže a Zborovic na 
začátku adventu tradiční tematický 
ples. Konal se ve společenském sále 
Domu kultury a po předchozím roční-
ku, kdy se nesl v  námořnickém stylu, 
byl nyní věnován tématu „černá a bílá“. 
O příjemnou atmosféru, dobrou náladu 
návštěvníků plesu, mezi nimiž nechy-
běl ani místostarosta Pavel Motyčka, 
a hudební doprovod se starala kapela 
SPAM ROCK.

Andělé a čerti řádili 
v Podzámecké zahradě

Nabídka pro osoby, 
které se potýkají se 

závislostí
Společnost Podané ruce, o. p. s. 
zřídila v říjnu loňského roku v 
Kroměříži detašované praco-
viště terapeutického centra ve 
Zlínském kraji, kde nabízí své 
služby pro osoby s různými for-
mami závislostí – na alkoholu, 
drogách, výherních automatech, 
ale i internetu či sociálních sítích. 
V neposlední řadě je to i dluhové 
poradenství, především pomoc s 
vyřízením osobního bankrotu a 
insolvence. Nabízené služby jsou 
bezplatné, informace důvěrné. 
Detašované pracoviště sídlí v 
ulici Prusinovského č. 185/7. 
V případě zájmu o poradenství 
nebo psychoterapii je vhodné se 
předem objednat na tel.: 778 417 
681. Kontakty na terapeuty, dlu-
hového poradce a další informa-
ce naleznete na webových strán-
kách www.podaneruce.cz.        (rc)

Foto: V. Navrátil

Foto: Radio Kroměříž

Foto: MC Klubíčko
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Z pohledu turismu má Kro-
měříž za sebou úspěšný rok. 
Sezona nesoucí název Kro-
měříž 2016: V barvách, světle, 
umění a zaměřená na moderní 
i tradiční vizuální prvky překo-
nala mnohá očekávání, a to jak 
v návštěvnosti, tak ve vnímání 
našeho města jako progresivní 
a atraktivní turistické destinace. 
Když v únoru udělila odborná 
porota kroměřížskému projek-
tu potřetí za sebou ocenění HIT 
sezony za nejlepší nekomerční 
turistický počin ve Zlínském 
kraji, přišlo na řadu očekávání, 
zda se aktivity připravené 
odborem kultury a cestovního 
ruchu a podpořené mnohými 
organizacemi ve městě doč-

kají stejného přijetí i ze strany 
turistů a návštěvníků. Nyní už 
můžeme říci, že ano.
Tematická sezona odstartovala 
v červnu Vybarveným během. 
Přestože to byla pro Kroměříž 
úplná novinka, návštěvnost jasně 
ukázala, že lidé mají o podobné 
atrakce zájem. Na startu stanu-
lo 1400 běžců a díky elektro-
nické registraci víme, že mnozí 
z nich neváhali přijet z více či 
méně vzdálených koutů Moravy. 
Připočteme-li k nim několik tisíc 
diváků, kteří až do nočních hodin 
sledovali doprovodný program, 
není divu, že už nyní město při-
pravuje 2. ročník, který se us-
kuteční 10. června 2017.  
Svůj účel splnily i ostatní zajíma-

vosti sezony. Po celé léto budila 
na Velkém náměstí pozornost 
3D malba, která vybízela kolem-
jdoucí k hrátkám s optickou iluzí 
a fotoaparátem. Kromě samotné 
zábavy přinesla díky hromad-
nému sdílení fotek na sociálních 
sítích i silný propagační efekt. 
Úplnými novinkami byl i video-
mapping a streetartová výzdoba 
města. Velmi milé reakce vyvo-
laly lunety u kostela P. Marie s 
historickými pohledy na město 
a velkoplošné ztvárnění syna-
gogy na Domě kultury. Přestože 
šlo o realizace dočasné, inspiro-
valy k úvahám, že by tato místa 
mohla být vyzdobena trvale, a 
také upozornily na mnohdy ne 
zrovna dobrý technický stav za-

jímavých kroměřížských zákoutí. 
A co víc, naše loňská sezona se 
stala inspirací i pro mnohá jiná 
města, jako jsou např. Brno nebo 
Teplice. Děkujeme všem, kteří ke 
zdárnému průběhu loňské sezony 
přispěli, a těšíme se na letošní rok, 
který se ponese v duchu hesla 
KROMĚŘÍŽ NEZASTAVÍŠ.            (pz)

1  2017

Galerie Orlovna 
se v roce 2017 opět 
otevře veřejnosti
Galerie Orlovna má za sebou další velmi 
úspěšnou sezonu. V roce 2016 ve spolupráci 
s Arcibiskupským zámkem a Muzeem umě-
ní Olomouc připravila projekt Memento 
Tiziani, na němž se podílela více jak stovka 
českých výtvarníků. Výstavu uspořádanou 
na počest slavného malíře Tiziana Vecelliho 
si přišly prohlédnout téměř čtyři tisíce ná-

vštěvníků. Turisté však nepřicházeli do Or-
lovny jen za výtvarným uměním. Jelikož má 
spolek Galerie Orlovna nově od loňského 
roku na starost celý objekt, spravuje kromě 
výstavních prostor také biskupskou mincov-
nu s její numismatickou expozicí a také uni-
kátní arcibiskupskou vodárnu. A velký zájem 
byl samozřejmě i o tyto významné kromě-
řížské památky. Jelikož objekt mincovny, při-
lehlé Orlovny a vodárny spadal pod církevní 
restituce, získal nového vlastníka, kterým je 
olomoucké arcibiskupství. Nicméně se poda-
řilo vyjednat další působení galerie, a tak se 

i v tomto roce můžete tě-
šit na již jubilejní desátou 
sezonu plnou zajímavých 
výstav, známých i méně 
známých umělců, koncer-
tů a akcí pro děti i dospělé. 
V  plánu je ale například i 
obměna mincovní expo-
zice a rozšíření výstavních 
prostor. A stejně jako vlo-
ni si i letos budou moct 
návštěvníci v  mincovně 
vlastnoručně vyrazit na 
památku pamětní minci.                                                                    
                                               (mš)

Kroměříž v barvách, světle a umění si hrála, bavila i inspirovala

Foto: T. Vrtal

Královna plesových 
květin – kamélie
Přelom února a března bude, tak jako každoročně, 
ve sklenících Květné zahrady patřit kaméliím. Vý-
stava, která má letos název Kamélie královna pleso-
vých květin, se tu koná od 10. února do 12. března. 
Návštěvníky tentokrát pozve do prostředí bálů a 
připomene, že kamélie bývaly oblíbenou ozdobou 
plesových šatů u dam i pánů. Vernisáž výstavy je 
připravena na čtvrtek 9. února a koná se od 15.30 
hodin. S přípravou výstavy souvisí důležitá skuteč-
nost, a to uzavření Květné zahrady pro veřejnost od 
23. ledna.                                                                                 (šak)

Foto: M. Žíla, J. Soporský



Pro pravidelné předplatitele i pro 
návštěvníky mimo předplatné 
je v období od ledna do května 
2017 nachystáno pět předsta-
vení.  Stejně jako na podzim, i v 
příštím roce se budeme hodně 
smát, protože na programu jsou 
především komedie - a to v nej-
různějších variantách. V lednu 
začíná cyklus „one man show“ 
Blázinec, kde patnáct rolí v příbě-
hu vzpoury chovanců ústavu pro 
choromyslné ztvárnil Miroslav Tá-
borský. V únoru dorazí do Kromě-
říže členové Divadelného spolku 
Frída v čele s Barborou Munzaro-
vou a Martinem Trnavským, aby 
rozehráli manželskou Rošádu od 

Jakuba Nvoty s dalšími herci. Břez-
nové oslavy MDŽ zpestří Divadlo F. 
X. Šaldy Liberec svým zpracováním 
hry krále divadelních komedií Mo-
liéra Škola žen. Duben bude patřit 
především skvěle sehrané čtveřici z 
pražského Činoherního klubu a je-
jich pojetí slavné hry Yasminy Rezy 
Bůh masakru. V rolích dvou man-
želských párů, které řeší prohřešky 
svých potomků tak, že se málem 
fyzicky zlikvidují, uvidíme Vladimíra 
Kratinu, Miroslavu Pleštilovou, Ja-
romíra Dulavu a Ivanu Chýlkovou. 
Celý jarní cyklus završí nadmíru 
zdařilé zpracování příběhů ne-
zbedného Mikuláše a jeho kama-
rádů od dvojice Sempé a Gosciny. 

Mikulášovými prázdninami s herci 
pražského Divadla v Celetné si zá-
roveň připomeneme blížící se léto, 
po kterém samozřejmě velmi rádi 
přivítáme všechny návštěvníky na 

podzimním divadelním cyklu.
Začátky představení jsou v 18 ho-
din a předprodej probíhá v po-
kladnách DK a on-line na www.
dk-kromeriz.cz/divadlo.          (jd)
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Jarní divadelní předplatné Domu kultury bude plné smíchu  

Ve foyer Domu kultury v Kroměříži 
probíhá již od poloviny prosince 
autorská výstava prací fotografa, 
originálního výtvarníka a tiskaře 
Vladimíra Bruntona. Tento zastánce 
tvorby a filosofie Františka Drtiko-

la, propagátor klasických fotogra-
fických technik, nadšený fotograf 
portrétů a aktů, obdivovatel japon-
ských ručních papírů i fanda umě-
leckých tiskařských technik vysta-
vuje svá díla do 31. ledna. Vernisáž 
výstavy se bude netradičně konat 
až v pátek 13. ledna v  18 hodin a 
připravena je beseda s umělcem, 
přednáška o výrobě ručního papíru 
a promítání dokumentu o realiza-
ci originální fotografické techniky 
Vladimíra Bruntona. V  Bruntonově 
tvorbě převládají témata ženského 
těla a zátiší, které fotí na černobílé 
negativy povětšinou starými des-
kovými fotoaparáty. Touto foto-
grafickou technikou také vytvořil 
známý soubor fotoobrazů-portrétů 
v  životní velikosti známých osob-
ností, jež jsou takto zvěčněni i se 
svým podpisem.                                (rc)

Vladimír Brunton představuje 
originální díla a neotřelé nápady

Plesy lákají za zábavou, 
hudbou a tancem

Leden je měsícem, kdy se naplno 
„rozbíhá“ společenská sezona. 
I rok 2017 slibuje bohatou ple-
sovou nabídku. Ta už tradičně 
začíná Plesem města Kroměříže 
a Radia Kroměříž 21. ledna. Ten 
se tentokrát ponese v nobles-
ním, prvorepublikovém a swin-
govém duchu, jemuž nezbytný 
hudební doprovod obstarají 
Melody Makers. Většina kromě-
řížských plesů se bude opět ko-
nat v prostorách Domu kultury, 
především ve společenském 
sále, který je – zvláště po loňské 
rekonstrukci – skvělým místem 
pro podobné události a třeba 
i sportovně kulturní akce kro-
měřížských tanečních souborů 
i dalších společenských či spor-
tovních uskupení.
Série plesů pokračuje 27. ledna 
plesem, který pořádá Gymnázi-

um Kroměříž, den po něm, tedy 
28. ledna, se koná Ples společ-
nosti Magic Bus. Na první úno-
rový pátek (3. 2.) je připravený 
Ples Obchodní akademie, o tý-
den později (10. 2.) pořádá ples 
SŠ – COPT Kroměříž a do konce 
února se uskuteční ještě ple-
sy Arcibiskupského gymnázia 
(24. 2.) a Agentury Fatima 
(25. 2.). V  sobotu 4. března se 
koná Ples Střední zdravotnické 
školy Kroměříž, v pátek 10. břez-
na Ples ZUŠ a konzervatoře a o 
den později (11. 3.) tradiční Ples 
sportovců. Březnová plesová 
nabídka pokračuje 17. března 
plesem pořádaným pedago-
gickou školou a zakončí ji, i ce-
lou plesovou sezonu ve městě, 
18. 3. Maškarní bál aneb Ples 
plný komedie, který pořádá Ra-
dio Kroměříž.                                     (rc)

Nestárnoucí „Olympici“ v čele s Petrem Jandou předvedli, že jim to 
stále skvěle hraje. Jejich koncert pořádal kroměřížský Dům kultury 
jako jednu z předvánočních lahůdek ve čtvrtek 15. prosince.

Premiéra filmu Anděl Páně 2 se těšila velkému zájmu diváků také 
v Kroměříži. Vždyť v celostátním měřítku se během pár dnů stal sní-
mek režiséra Jiřího Stracha nejnavštěvovanějším a tedy i nejúspěš-
nějším filmem roku. Právě premiérové promítání v kině Nadsklepí si 
nenechali ujít Mikuláš, anděl a čerti a pro malé návštěvníky si připravili 
malou nadílku a nečekaný zážitek.

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský
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města Kroměříže  

POD ROUŠKOU NOCI
USA 2016, 129 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého 
století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v 
ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Pří-
ležitost k získání moci a peněz se nabízí každému 
s dostatečnou ambicí a odvahou. Někým takovým 
je Joe Coughlin (Ben Affleck), syn bostonského po-
licejního náčelníka, který se už hodně dávno otočil 
zády ke své tvrdé výchově.

VŠECHNO NEBO NIC
CZE 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky        
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihku-
pectví. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má 
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, 
která sice muže přitahuje jako magnet, ale její 
živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol…

PROČ PRÁVĚ ON?
USA 2016, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Přehnaně ochranářský, ale milující otec Ned (Bryan 
Cranston) a jeho rodina jedou o prázdninách navští-
vit svou dceru do Los Angeles. Tam se ale setká se 
svou největší noční můrou - s přítelem své dcery 
Lairdem (James Franco). Laird je miliardář s velice 
podivnými způsoby. Když Ned zjistí, že se Laird 
chystá požádat jeho dceru o ruku, vypukne boj.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
USA 2017, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Smrt Xandera Cage (Vin Diesel) nebyla skutečná. 
Cage totiž zabije máloco. Proto se zdá jako dokonalý 
kandidát pro zastavení zlověstného plánu zahrnu-
jícího odcizené jaderné hlavice. Musí se tedy vrátit 
z důchodu, který se skládal z provozování jeho 
oblíbených extrémních sportů, aby opět zachránil 
svět. Režie: D. J. Caruso. Hrají: Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, …

ROZPOLCENÝ
USA 2016, 116 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Kevin (James McAvoy) má nejméně 23 odlišných 
osobností. Jednoho dne unese za denního světla 
tři dívky. Zatímco jsou drženy v zajetí, přicházejí na 
to, že Kevin je pokaždé někdo jiný a dokáže dokonce 
změnit vlastnosti svého těla podle právě prožívané 
identity. Dny se chýlí ke konci a na povrch vyplouvá, 
proč byly dívky uneseny. Poslední a nejhorší identi-
ta se blíží – „zvíře“.    

SPOJENCI
USA 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1942 pracuje Max (Brad Pitt) jako spojenecký 
špión. Jeho nový úkol ho přivede do Casablanky. 
Zde předstírá, že je manželem Marianne (Marion 
Cotillard), odbojářky, která je pro Maxe cenným 
zdrojem informací. Během nebezpečné hry se do 
sebe zamilují a rozhodnou se začít nový život v 
Anglii. Jenže potom Maxovi nadřízení začnou Mari-
anne podezřívat, že je dvojitá agentka a on dostane 
za úkol ji zabít…

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
DEU/AUS/CAN/FRA 2016, 107 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežila klíčový 
střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu 
lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá ka-
tastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v 
Raccoon City, kde společnost Umbrella Corporation 
hromadí své síly a chystá finální útok proti po-
sledním hrstkám lidí, kterým se apokalypsu dosud 
podařilo přežít.

MILUJI TĚ MODŘE
CZE 2017, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, 
která je posedlá jógou. Má záletného otce, který 
ho neustále zásobuje osvědčenými radami, jak 
dobývat ženy. A navíc ho vyhodí z práce. Ale to 
pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká. Ve vý-
loze klenotnictví David spatří aranžérku Terezu, 
do které se na první pohled zamiluje. Jenže ta má 

přítele Igora, artistu a žárlivce, který to zatraceně 
dobře umí s noži.

PŘIDÁVÁME
ANDĚL PÁNĚ 2
CZE 2016, 90 min, přístupné bez omezení, česky        
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho 
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela po-
noukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zasloužené-
mu uznání bude volná.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY    
USA 2016, 133 min, přístupné bez omezení, titulky/
dabing
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série 
samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh 
skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohro-
mady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: 
Ukrást plány Hvězdy smrti. 
    
MANŽEL NA HODINU
CZE 2016, 92 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Film je pokračováním mimořádně úspěšné české 
komedie a diváckého hitu z roku 2014. Snímek 
sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla 
z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví 
manželé - Milana, Honzy, Jakuba a Kryštofa. Hro-
mada problémů na sebe nenechá dlouho čekat a o 
zábavu tedy opět nebude nouze. V hlavních rolích 
se sejdou Bolek Polívka, David Matásek nebo Eva 
Holubová.

ARTKINO
ŠPINAVEJ KŠEFT
FRA 2016, 100 min, přístupné bez omezení, titulky
Jacques žije na malém městě. Všichni místní jsou 
na mizině, protože je hromadně propustili. Továrna 
zavřela, přítelkyně odešla a dluhy narůstají. Když 
mu místní mafiánský sázkař nabídne, aby zabil 
jeho ženu, Jacques ochotně přijímá… Všechno se 
ale trochu zkomplikuje, když se Jacques zamiluje 
do policistky Anity. Černá francouzská komedie s 
Romainem Durisem v hlavní roli. Jak Vendelín s čerty vařil | 29. 1.

Filmový kvíz v Nadsklepí | 25. 1.

Tříkrálový koncert | 6. 1.

DAVID BOWIE JE…
GBR 2013, 99 min, přístupné bez omezení, titulky
Výstava nazvaná „David Bowie je…” byla nejú-
spěšnější v historii Victoria & Albert Museum v 
Londýně. Představila obdivuhodnou sbírku ručně 
psaných textů, originálních kostýmů, módy, foto-
grafií, filmů, hudebních videoklipů, Bowieho vlast-
ních nástrojů a přebalů alb z David Bowie Archive. 
Záznam zavede diváky v kinech na fascinující cestu 
napříč okouzlující výstavou se speciálními hosty.

PATERSON
USA/DEU/FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Hlavním hrdinou oceňovaného snímku Jima Jar-
musche je řidič autobusu Paterson (Adam Driver). 
Každý jeho den je zdánlivě stejný: projíždí trasou 
své linky, pozoruje město a poslouchá úryvky roz-
hovorů. Píše básně do notýsku, jde na procházku se 
psem a přichází domů za svou ženou Laurou. Život 
Laury je pravým opakem – vše v něm se neustále 
mění a každý den přináší nové sny a nápady…
ODYSEA
FRA 2016, 122 min, přístupné bez omezení, titulky
1948. Jacques-Yves Cousteau, jeho žena a dva 
synové žijí v ráji, v hezkém domku s výhledem na 
Středozemní moře. Ale Cousteau sní o dobrodruž-
ství. Díky svému vynálezu, autonomnímu skafa-
ndru, v němž je možné dýchat pod vodou, objevuje 
nový svět. A chce ho prozkoumat Kvůli tomu je 
ochoten obětovat všechno ostatní.

RAMMSTEIN IN AMERIKA + LIVE FROM MA-
DISON SQUARE GARDEN
DEU 2015,  přístupný bez omezení, dokument 122 
min, titulky + koncert 101 min, bez titulků
Sledujte cestu Rammstein na vrchol světového 
showbusinessu, nahlédněte do jejich osobních 
životů, do zákulisí obrovského podniku Rammstein 
v unikátním dokumentu režiséra Hannese Rossa-
cherse a užijte si koncert v jedné z nejprestižnějších 
hal světa - Madison Square Garden - jako byste byli 
přímo tam. Dvojprogram dokumentu a koncertu 
promítáme s přestávkou a vstupenka platí na obě 
části programu.

FILMOVÝ KVÍZ V NADSKLEPÍ
Porovnejte své vědomosti s ostatními filmovými fa-
noušky a vyhrajte zajímavé ceny. Kino Nadsklepí pro 
Vás připravilo 1. Filmový kvíz v Nadsklepí, v němž 
si můžete vyzkoušet, jak velkými znalci kinema-
tografie jste. Odehrávat se bude v přednáškovém 
sále kina v 1. patře. Občerstvení zajištěno. Sestavte 
tým maximálně 5 lidí a přihlašte se na Facebooku či 
e-mailu malikova@dk-kromeriz.cz.

Otevírací doba plaveckého bazénu 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00
www.szmk.cz

Zimní stadion v Kroměříži
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis 

PLESOVÁ SEZÓNA

so 21. 1.
19.00 - Ples Města Kroměříže a Radia Kroměříž

pá 27. 1. 
19.00 - Ples Gymnázia Kroměříž

so 28. 1. 
19.00 - Ples Magic Bus

pá 3. 2.
19.00 -   Ples Ples Obchodní akademie Kroměříž

pá 10. 2. 
19.00 - Ples COPT Kroměříž

pá 24. 2. 
19.00 - Ples Arcibiskupského gymnázia Kroměříž

so 25. 2. 
19.00 - Ples agentury FATIMA

so 4. 3. 
19.00 - Ples Střední zdravotnické školy

pá 10. 3. 
19.00 - Ples ZUŠ a Konzervatoře P. J. Vejvanovského, 
Kroměříž

so 11. 3. 
19.00 - Ples Sportovců

pá 17. 3. 
19.00 - Ples Střední pedagogické školy, Kroměříž

so 18. 3. 
19.00 - Maškarní ples Radia Kroměříž

Více informací najdete na:
www.kromeriz.eu

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
JARO 2017
Divadelní předplatné, tradiční součást kromě-
řížského kulturního programu, nabízí i na jaře 
zajímavé tituly, skvělé herce a renomované diva-
delní soubory. Předplatné můžete zakoupit na 
pokladnách DK či online na www.dk-kromeriz.cz/
divadlo. Cena předplatného se pohybuje ve dvou 
cenových hladinách 1300 Kč a 1500 Kč (s možností 
výběru místa). A na co se můžete na jaře těšit?

út 17. ledna
JAROSLAV GILAR: BLÁZINEC
Hororová groteska s Miroslavem Táborským v jedi-
né roli

st 8. února
JAKUB NVOTA: ROŠÁDA (DIVA-
DELNÍ SPOLEK FRÍDA, PRAHA)
Komedie ze současnosti s Bárou Munzarovou 
a  Martinem Trnavským a dalšími

st 8. března
MOLIÉRE: ŠKOLA ŽEN (DIVADLO 
F. X. ŠALDY, LIBEREC)
Veršovaná komedie o tom, že žena se jen tak vy-
chovat nedá...
Hrají: Martin Polách, Přemysl Houška, Karolína Ba-
ranová, Tomáš Váhala a další

st 26. dubna
YASMINA REZA: BŮH MASAKRU 
(ČINOHERNÍ STUDIO, PRAHA)
Komedie o živlech v lidském nitru s Ivanou Chýl-
kovou a Jaromírem Dulavou, Vladimírem Kratinou 
a Miroslavou Pleštilovou

pá 19. května
RENNÉ GOSCINNY, JEAN JACQUES 
SEMPÉ: MIKULÁŠOVY PRÁZDNI-
NY (DIVADLO V CELETNÉ, PRAHA)
Děti, vemte rodiče do divadla a hurá na tábor u řeky 
Loiry!
Hrají: Matouš Ruml, Petr Lněnička, Zdeněk Charvát, 
Václav Jakoubek a další

10.2. – 12.3.
Výstava Kamélií, Květná zahrada

9.3. – 9.4.
Tomáš Měšťánek – Nová tvorba,
Muzeum Kroměřížska 

22. 4.  
Hanácký den, Hanácké náměstí

28. 4. 
Majáles, Pionýrská louka 

28.4. – 1.5.
Floria JARO I. část, Výstaviště Floria

5.5. – 8.5.
Floria JARO II. část, Výstaviště Floria

20. 5.    
Historická slavnost, Velké náměstí 

26. – 28. 5.
Gastro food festival 2017, Hotel Octárna

27. 5.
Den dětí, Pionýrská louka

3. 6.  
Den tance, Velké náměstí 

10. 6.
Vybarvený běh -  zahájení turistické sezony, 
Velké náměstí

10. – 11. 6. 
Víkend otevřených zahrad, Květná zahrada

29. – 30. 7. 
Překonání gravitace, Výstaviště Floria 

TIPY NA SEZONU 2017

5. 8. 
Folková sobota ve Dvoře,
Nádvoří radnice a klubu Starý pivovar

10. 8. – 13. 8 
Floria LÉTO – Výstaviště Floria

18. – 20. 8.
Dožínky Zlínského kraje, Velké náměstí,  

2. – 3. 9.  
Mezinárodní festival vojenských hudeb, 
Velké náměstí

2. – 3. 9. 
Hortus Magicus 2017 - barokní slavnost,
Květná zahrada

23. 9. 
Svatováclavské slavnosti, Hanácké náměstí

28.9. – 1.10. 
Floria PODZIM - Výstaviště Floria

30. 9.
Den uniformovaných sborů - ukončení 
turistické sezony, Hanácké náměstí 

21. 10. 
EXPO Kroměříž, Výstaviště Floria

11. 11. 
Svatomartinské hodování, Hanácké náměstí

23. – 24. 11. 
Rozsvícení vánočního stromu,
Velké náměstí

2.12. – 3.12. 
Floria Vánoce, Výstaviště Floria

Databáze akcí šetří čas a peníze pořadatelům 
Již více než rok je v provozu projekt Opendata (opendata.mesto-kromeriz.cz) – otevřená da-
tabáze akcí konaných na území města Kroměříže. Využívat jej může jakýkoliv pořadatel kul-
turních, společenských i sportovních událostí, který tak může jednoduše a zdarma prezen-
tovat svůj připravovaný program. Do systému Opendata je možné vložit připravovanou akci 
i bez předchozí registrace (což je vhodné pro někoho, kdo pořádá programy pouze nárazově 
či výjimečně) kliknutím na tlačítko „přidat akci“ a vyplněním formuláře. Zadání zkontroluje 
a případně upraví editor a poté zveřejní.
Druhá možnost je kontaktovat administrátory systému, kteří databázi Opendata pro město 
vytvořili a spravují její chod, na e-mailu: info@hexadesign.cz. Ti zájemci vytvoří účet a 
pošlou přihlašovací údaje. Zaregistrovaní pořadatelé si pak mohou spravovat všechny své 
plánované události přehledně v administraci. Tento způsob zadávání se vyplatí především 
organizacím, které pořádají akce pravidelně a často – Dům kultury, Muzeum Kroměřížska, 
Knihovna Kroměřížska, sportovní kluby, mateřská centra a jiné. Údaje vložené na web využí-
vá třeba radniční odbor kultury a cestovního ruchu při dlouhodobém plánování projektů, při 
tvorbě měsíčních přehledů – Kulturního servisu města Kroměříže – a objevují se na webu 
města. Z databáze čerpají další subjekty jako např. sdružení České dědictví UNESCO nebo 
web MojeKromeriz.cz, kde Kroměřížané i návštěvníci města najdou přehled téměř všech akcí 
na území města včetně komentářů, fotografií a dalších doplňkových informací. 
Databáze je – jak už bylo výše uvedeno – zdrojem informací pro Kulturní servis města 
Kroměříže. Aby byla plánovaná událost v  této tiskovině vydávané radnicí uveřejněna, je 
třeba ji přímo do systému Opendata (nebo prostřednictvím MojeKromeriz.cz nebo v Turis-
tickém informačním centru) zadat vždy nejpozději do 17. dne předchozího měsíce. 

Velký a Palmový skleník 
Květná zahrada | Kroměříž
10. 2.–12. 3. 2017
vernisáž 9. 2. v 15.30 h

otevřeno denně
od 9.00 do 16.00 h

Doprovodný program:
kaméliový ples, komentované prohlídky,

hudební a taneční vystoupení,
lekce tance, dílny pro děti a další

Více na www.zamek-kromeriz.cz 
Vstup na výstavu je součástí vstupného

do Květné zahrady v Kroměříži.

KAMÉLIE
Královna plesových květin



 

pá 27. 1. I 20.00
JUDAS PRIEST REVIVAL /PRAHA/ 
+ ACCEPT REVIVAL
Klub Slady zve na koncert heavy metalových kapel 
JUDAS PRIEST Revival /Praha/ + ACCEPT Revival.
Slady - hudební klub

so 28.1. I 19.00
REPREZENTAČNÍ PLES FIRMY 
MAGIC BUS
Dům kultury Kroměříž

ne 29.1. I 14.00
CHALK PAINT™ ZÁKLADNÍ KURZ 
PRO DEKOROVÁNÍ A RENOVACI
Na tomto základním kurzu se seznámíte se všemi 
barvami Chalk Paint™, vytvoříte si vlastní paletu 
a naučíte se několik základních technik - např. 
patinování, práce se suchým štětcem, s výraznou 
strukturou štětce, použití světlých a tmavých vosků 
vč. finální povrchové úpravy. Vše si vyzkoušíte na 
dřevěné desce, kterou dostanete, a kterou si odne-
sete domů. Je nutné se zarezervovat a zaplatit 50% 
předem v centru Pětikvítek nebo se podívejte na 
web petikvitek.cz či zavolejte na 799 517 548. 
Kreativní centrum Pětikvítek                     
www.petikvitek.cz

ne 29. 1. I 14.30 
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 
DIVADELNÍ POHÁDKA
Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný jazýček. A kdo 
z  nich je nejmlsnější? No přece samotný Lucifer! 
Ono to není jen tak uvařit to nejlepší jídlo v celém 
pekle, a když je navíc v sázce pekelný trůn a do čer-
tovské kuchyně se připlete i jedna nevinná lidská 
dušička, je to najednou ještě složitější. Ale všechno 
nakonec dobře dopadne... 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 31. 1. I 16.00
RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ 
V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ
Na besedě budou diskutovány zejména tyto té-
mata: Jak rodičovská přesvědčení ovlivňují přístup 
ve výchově, Co nás vede ke změně přesvědčení, 

PŘEHLED AKCÍ

po 2. 1. – pá 6. 1. I 8.00
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Tříkrálová sbírka studia Kamarád pomáhá každý 
rok potřebným. Charitativní akce pro kroměříž-
ské organizace jako jsou Korálky, oba azylové 
domy, Klokánek, dětský domov a dětské oddělení 
kroměřížské nemocnice se stala ve studiu Kama-
rád každý rok tradicí. Dárky studia Kamarád, ale 
i ostatních kroměřížských rodin vždy obdarované 
potěší.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

st 4. 1. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE
UKÁZKY Z OPERY TRUBADÚR
Hudební pořad s ukázkami. Opera G. Verdiho Tru-
badúr -  hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
knihkm.cz

st 4.1. I 17.00
OKRUH ALPAMI
Foto p. Jaroš.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

čt 5. 1. I 17.00
DROBNÉ PAMÁTKY A HISTORICKÉ 
STRUKTURY KRAJINY
Metodické centrum zahradní kultury zve na 
přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech, 
která představí přírodní i kulturní rozmanitosti 
krajin. Přednáška se zabývá drobnými krajinnými 
prvky jakými jsou např. malé sakrální stavby, meze, 
pomníky, studánky, aleje, remízy, tradiční hospo-
dářské a technické stavby a podobně. Přednášející 
Ing. Igor Kyselka, CSc. z Metodického centra za-
hradní kultury v Kroměříži.
Přednáškový sál Květné zahrady
www.nczk.cz

pá 6. 1. I 9.30
DŮSLEDNÁ VÝCHOVA K DISCIPLÍNĚ
Beseda s psycholožkou na téma výchovy malých 
dětí. Budou diskutovány zejména tyto témata: 
Vývoj a dozrávání dětského mozku, Specifika vý-
vojových období dítěte, Osobnost dítěte a rodiče, 
Principy proaktivní rodičovské výchovy – dů-
slednost, flexibilita a zároveň laskavé vymezování 
hranic, Rozvíjení kreativního myšlení u rodičů i děti. 
Provázet besedou vás bude PaeDr. Mgr. Hana Paš-
teková Rupertová. Beseda je v hodná zejména pro 
rodiče menších dětí, kteří chtějí sdílet vlastní názo-
ry a zkušenosti. Vstupné na besedu je 30 Kč. Zájem 
o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 6. 1. I 16.00  
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ 
KROMĚŘÍŽ
Tříkrálový koncert s beneficí pro projekt „malemi-
mi“ novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice 
Tomáše Bati , a. s. Zlín. Ve spolupráci s Římskoka-
tolickou farností Panny Marie v Kroměříži. Vystoupí 
pěvecké sbory, smyčcový soubor, smyčcový or-
chestr ZUŠ Kroměříž
Kostel nanebevzetí Panny Marie

ne 8. 1. I 14.00 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Zábavné odpoledne plné deskových her. Zastav se 
na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, vy-
berete si jednu z desítek her, sednete si ke stolu a 
hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar
www.mojekromeriz.cz

út 10. 1. I 19.00 
HOUSLOVÝ RECITÁL TOMÁŠE 
BAČOVSKÉHO
Pravidelné úterní Komorní koncerty kroměřížské 
konzervatoře pokračují i v roce 2017. Jako první 
se představí houslista Tomáš Bačovský se svým 
recitálem. Pochází z jihomoravského města Veselí 
nad Moravou, kde se s hudbou setkával už od dět-

ství.  Na začátku roku 2009 úspěšně vykonal talen-
tové zkoušky na Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
v  Kroměříži. Za dob studií na konzervatoři se stal 
členem a sólistou komorního souboru Camerata 
Cremsiriensis.  V současné době je posluchačem 
2.  ročníku v houslové třídě Bohuslava Matouška na 
pražské HAMU.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 11.1. I 16.00
CHALK PAINT™ ZÁKLADNÍ KURZ 
PRO DEKOROVÁNÍ A RENOVACI
Na tomto základním kurzu se seznámíte se všemi 
barvami Chalk Paint™, vytvoříte si vlastní paletu 
a naučíte se několik základních technik - např. 
patinování, práce se suchým štětcem, s výraznou 
strukturou štětce, použití světlých a tmavých vosků 
vč. finální povrchové úpravy. Vše si vyzkoušíte na 
dřevěné desce, kterou dostanete, a kterou si odne-
sete domů. Je nutné se zarezervovat a zaplatit 50% 
předem v centru Pětikvítek nebo se podívejte na 
web petikvitek.cz či zavolejte na 799 517 548. 
Kreativní centrum Pětikvítek                     
www.petikvitek.cz

st 11. 1. I 17.00
ČESKÝ LES A CHODSKO I. ČÁST
Foto RNDr. Voňka
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

pá 13. 1. I 9.30
PŘÍPRAVA NA MATEŘSTVÍ
Beseda určená zejména pro budoucí maminky. 
Na besedě budou diskutovány zejména tyto té-
mata:  Fyzická příprava na mateřství, Osobnostní 
příprava na mateřství, Emocionální příprava na 
mateřství, Vztahová příprava na mateřství, Soci-
ální příprava na mateřství Spirituální příprava na 
mateřství. Provázet besedou vás bude porodní 
asistentka Bc. et Bc. Eliška Bakajová. Vstupné na 
besedu je 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 
habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777031252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 13. 1. I 18.00
VLADIMÍR BRUNTON
VE FOTOGRAFII
Vernisáž výstavy. Beseda s umělcem, přednáška 
o  výrobě ručního papíru a promítání dokumentu 
o  realizaci originální fotografické techniky Vladi-
míra Bruntona.
Dům kultury Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

so 14.1. I 13.00 – 16.00
ZA MRAZÍKŮ DO SKLENÍKU
Přijďte s dětmi do zeleně skleníků Květné zahrady. 
Připravili jsme pro vás zážitkovou prohlídku Skleník 
všemi smysly, hry a výtvarné dílny. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

ne 15. 1. I 6.00 – 10.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění 
i  prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 16. 1. I 18.00  
NĚMECKÝ VEČER
Koncert Evy Zonové, Daniely Vymlátilové a jejich 
hostů.
ZUŠ Kroměříž
zuskm.cz

út 17. 1. I 16.30 
HIPHOP-ERACE
Promítání filmu pořádané Europe Direct Kroměříž.
Film z festivalu Jeden svět. Může se soubor seniorů, 
jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro 
všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, 
úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže?
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 17. 1. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
J. GILAR - BLÁZINEC
První představení z cyklu jarního divadelního před-
platného přivádí na scénu Miroslava Táborského, 
jenž zvárnil hned patnáct (!) rolí v napínavé a ostře 
satirické grotesce Jaroslava Gilara BLÁZINEC. V ní se 
blázni zmocní vlády nad ústavem, který obývají a 
jenž je alegorickou podobou světa. Hra je inspirována 
mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu 
a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humo-
rem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.
Dům kultury v Kroměříži

st 18.1. I 17.00
ČESKÝ LES A CHODSKO II. ČÁST 
Foto RNDr. Voňka
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 19. 1. I 17.00 
MEZI BUCHLOVEM
A VELEHRADEM
Druhý ročník přednáškového cyklu Památky i ne-
památky Zlínského kraje kroměřížského odborné-
ho pracoviště Národního památkového ústavu. 
Přijměte pozvání na přednášku o malebném kraji 
kolem Buchlova a Velehradu, pro nějž je tato cha-
rakteristika přiléhavá.Přednášející: Mgr. Petr Hu-
dec, Národní památkový ústav.
Přednáškový sál Květné zahrady

čt 19. 1. I 19.00
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Předplatné Divadelní spolku Kroměříž. Amadis 
Brno s bláznivou komedií.
Klub Starý pivovar

so 21. 1. I 8.30
SCRAPBOOK - MINIALBUM
Pronikněte do kouzla práce s papíry, textem, 
razítkami a různými ozdobami. Kurz je pro úplné 
začátečníky, vytvoříte si krásné fotoalbum 
plné tajuplných zákoutí. Cena za dílnu je 250,-, 
dílna trvá 4 hod. Je nutné se zarezervovat pře-
dem v centru Pětikvítek nebo se podívejte na 
web petikvitek.cz či zavolejte na 799 517 548.  
Kreativní centrum Pětikvítek

so 21. 1. – ne 22. 1. I 19.00
PLES MĚSTA KROMĚŘÍŽE
A RADIA KROMĚŘÍŽ
Hlavní hvězdou bude tentokrát věčný kavalír Ondřej 
Havelka a jeho Melody Makers. Ples se ponese ve 
swingovém stylu s módními doplňky 20. a 30. let 
minulého století. Velmi příjemnou novinkou bude 
i to, že hlavní host tohoto plesu celou akci odstar-
tuje a užijete si ho celé tři hodiny. Od půlnoci vás 
pak bude bavit kapela Benny-Q, dále se těšte na 
cimbálovou muziku cimbalMEN Zdenka Valáška, o 
taneční kousky se postará TK GRADACE, ve foyer vás 
bude bavit Swing band Kroměříž a celý večer uzavře 
diskotéka Radia Kroměříž. Vstupné na pokladnách 
Dk a on-line. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 25. 1. I 17.00
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Klub seniorů na Hanáckém náměstí.
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

st 25.1 . I 17.30
FILMOVÝ KVÍZ V NADSKLEPÍ
Porovnejte své vědomosti s ostatními filmovými fa-
noušky a vyhrajte zajímavé ceny. Kino Nadsklepí pro 
Vás připravilo 1. Filmový kvíz v Nadsklepí, v němž si 
můžete vyzkoušet, jak velkými znalci kinemato-
grafie jste. Odehrávat se bude v přednáškovém sále 
kina v 1. patře. Občerstvení zajištěno. Sestavte tým 
maximálně 5 lidí a přihlašte se na Facebooku či e-
mailu malikova@dk-kromeriz.cz.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 1. I 15.00
AKADEMIE III. VĚKU
NAD KRONIKOU MĚSTA
Vzdělávání ne jen pro seniory. O kronice města 
Kroměříže vypráví kronikářka Mgr. Jitka Dvořáková.
Knihovna Kroměřížska

pá 27. 1. I 19.00
PLES GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ
Dům kultury Kroměříž

Emoce v životě a ve výchově, Emoce a jejich sou-
vislosti s našimi přesvědčeními. Provázet besedou 
vás bude Eva Diblíková, Dis. Vstupné na besedu je 
30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz

st 1. 2. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE
UKÁZKY Z OPERY FIDELIO
Hudební pořad s ukázkami. Ludwig van Beetho-
ven - Fidelio. Ukázky z jedinné opery Ludwiga van 
Beethovena.
Knihovna Kroměřížska

ne 1. 1. – út 31. 1. 
FAKTA A MÝTY O SCHIZOFRENII
Oblastní charita Kroměříž a Sociální rehabilitace 
Zahrada představují putovní výstavu Fakta a mýty 
o schizofrenii. Výstava bude k vidění v Kině Nad-
sklepí, Kroměřížské radnici, Knihovně Kroměřížska 
a Muzeu Kroměřížska
Muzeum Kroměřížska

pá 6. 1. – st 22. 2.  
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA SLAVÍ 
120 LET 
Výstava shrnující 120 let činnosti veřejné knihovny 
v Kroměříži (1897 – 2017). 
Knihovna Kroměřížska

pá 13. 1. – út 31. 1.  
VLADIMÍR BRUNTON
VE FOTOGRAFII
Autorská výstava fotografa a originálního vý-
tvarníka a tiskaře Vladimíra Bruntona. Zastánce 
tvorby a filosofie Františka Drtikola, propagátor 
klasických fotografických technik, nadšený fotograf 
portrétů a aktů, obdivovatel japonských ručních 
papírů i fanda uměleckých tiskařských technik. 
Dům kultury v Kroměříži

po 16. 1. – pá 17. 2.  
ROK NA ZÁMORAVSKÉ ŠKOLE
Výstava o činnosti školy.
Knihovna Kroměřížska

do st 4. 1.  
VÝSTAVA BETLÉMŮ (PO-ST 16-18 HOD 
(KROMĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN A 2. 1. 2017))
Výstava 150 betlémů z různých materiálů a krajů 
ze sbírky soukromého sběratele. Výstava betlémů 
bude umístěna do prostor kaple sv. Stanislava v 
přízemí budovy Arcibiskupského gymnázia. Pro ve-
řejnost bude výstava otevřená v době od 12. prosin-
ce 2016 do 4. ledna 2017 od 16-18 hodin, vždy od 
pondělí do středy (kromě vánočních prázdnin a 2. 
1.). Můžete se těšit na betlémy nejrůznějších ve-
likostí a provedení ze skla, keramiky, papíru, dřeva, 
cínu, vizovického těsta.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.agkm.cz

do so 14. 1. 
VÝSTAVA NOVOROČENEK
Kroměřížská výtvarnice Eva Navrátilová představí 
své novoročenky. Výstava novoročenek Evy Navrá-
tilové
Knihovna Kroměřížska

do ne 5. 2. 
KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
Výstava dobových kuchyní, kuchyňských pomocní-
ků a drobných spotřebičů z období konce 19. století 
do poloviny 20. století, to vše laděno do vánoční at-
mosféry. Výstava je doplněna o soukromou sbírku 
perníkových dekorací sběratelky Ivy Velíškové.
K výstavě je připraven vánoční program pro školy s 
tematickými dílnami pro školy i veřejnost.
Muzeum Kroměřížska

do út 28. 2.
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠATŮ
Muzeum Kroměřížska připravuje novou výstavu Pří-
běhy svatebních šatů. Jak se měnila móda v průbě-
hu 20. století. Poprvé zde bude prezentována velká 
sbírka svatebních šatů paní Zdeňky Mudrákové. Na 
tvorbě výstavy se také podílely obyvatelky města 
Kroměříže a blízkého okolí, které zapůjčily své sva-

tební šaty, svatební fotografie a svatební oznámení.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do st 31. 5.   
SVATBA V ZRCADLE DĚJIN
V kroměřížském archivu je k vidění výstava Svatba 
v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné 
důležitosti představuje z hlediska dochovaných ar-
chivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, mat-
ričních záznamů, svatebních smluv, oddacích listů, 
snubních protokolů aj. Hlavním záměrem autorek bylo 
zachytit proměnu svatebního obřadu od minulosti do 
současnosti. Spektrum prezentovaných snoubenců je 
poměrně široké – od novomanželů ze zemědělských a 
dělnických vrstev přes široké rozpětí střední třídy až po 
vrstvy skutečně bohaté, a to jak z hanáckého venkova 
tak i z města, pozornost je věnována také svatbám ve 
šlechtických kruzích. 
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

do 31. 12. 2017
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky 
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího 
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 12. 2017
PŘÍRODA A ČLOVĚK(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12. 2017
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12. 2017
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

út 3. 1. I 20.00 
HANÁK TEAM KROMĚŘÍŽ – 
HC HOLEŠOV GATORS
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion
khl.kromhl.cz/rozpisy-vysledky-zapasu

út 3. 1. I 21.40 
VIKINGS SLUŠOVICE – BAREX
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion
khl.kromhl.cz/rozpisy-vysledky-zapasu

st 4. 1. I 20.00 
HK PLAČKOV – TJ SOKOL
CHOMÝŽ-SPORTCENTRUM
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion
khl.kromhl.cz/rozpisy-vysledky-zapasu

st 4. 1. I 21.40 
HC REDS – STS VÁŽANY ZDO
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion

so 7. 1. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
UHERSKÝ BROD 
Uherský Brod je respektovaný rival nejtěžšího 
kalibru. Bilanci posledních let s ním má Kromě-
říž mírně negativní. Připravil Hanákům poslední 
domácí nezdar v lednu před rokem. S podporou 
skvělých fandů, i s Vaší, by se to nemělo opakovat!
Zimní stadion

so 21.1. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC UNIČOV 
Po roční přestávce hrávají Hanáci opět s Uničovem 
a padá znovu hodně branek. Před dvěma lety na 
svém ledě Kroměříž zvítězila 10:2 a na podzim v 
Uničově vyhrála „přestřelku“ 12:9!
Zimní stadion 

po 2. 1.
15.00 I ANDĚL PÁNĚ 2, přidáváme
17.30 I ASSASSIN‘S CREED 2D, premiéra
20.00 I PASAŽÉŘI 2D, premiéra

st 4. 1.
17.30 I ASSASSIN‘S CREED 3D, premiéra
20.00 I ŠPINAVEJ KŠEFT, artkino

čt 5. 1.
20.00 I LA LA LAND, premiéra

pá 6. 1.
17.30 I ANDĚL PÁNĚ 2, přidáváme
20.00 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D, premiéra

so 7. 1.
14.30 I ZPÍVEJ 2D, bijásek
17.30 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 2D, premiéra
20.00 I LA LA LAND, premiéra

ne 8. 1.
14.30 I ZPÍVEJ 3D, bijásek
17.30 I LA LA LAND, premiéra
20.00 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 2D, premiéra

po 9. 1.
17.30 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D, premiéra
19.30 I ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D,
přidáváme

st 11. 1.
17.30 I ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D,
přidáváme
20.00 I DAVID BOWIE JE…, záznam výstavy

čt 12. 1.
19.30 I POD ROUŠKOU NOCI, premiéra

pá 13. 1.
17.30 I RAMMSTEIN IN AMERIKA, dokument
20.00 I LIVE FROM MADISON SQUARE GARDEN,
záznam koncertu

so 14. 1.
17.30 I POD ROUŠKOU NOCI, premiéra
20.00 I VŠECHNO NEBO NIC, premiéra

ne 15. 1.
14.30 I OZZY, bijásek
17.30 I PROČ PRÁVĚ ON?, premiéra
19.45 I POD ROUŠKOU NOCI, premiéra

po 16. 1.
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, premiéra
20.00 I PROČ PRÁVĚ ON?, premiéra

st 18. 1.
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, premiéra
20.00 I PATERSON, artkino

čt 19. 1.
20.00 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 2D,
premiéra

pá 20. 1.
17.30 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D,
premiéra
20.00 I ROZPOLCENÝ, premiéra

so 21. 1.
17.30 I ROZPOLCENÝ, premiéra
20.00 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 2D,
premiéra

ne 22. 1.
14.30 I DIVOKÉ VLNY 2, bijásek
17.30 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D,
premiéra

po 23. 1.
17.30 I MANŽEL NA HODINU, přidáváme
20.00 I ROZPOLCENÝ, premiéra

st 25. 1.
17.30 I FILMOVÝ KVÍZ V NADSKLEPÍ
20.00 I ODYSEA, artkino

čt 26. 1.
20.00 I SPOJENCI, premiéra

pá 27. 1.
17.30 I MILUJI TĚ MODŘE, premiéra
20.00 I RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 
2D, premiéra

so 28. 1.
17.30 I RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 
3D, premiéra
20.00 I SPOJENCI, premiéra

ne 29. 1.
14.30 I ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI
SVĚTA, bijásek
17.30 I MILUJI TĚ MODŘE, premiéra
19.30 I RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
2D, premiéra

po 30. 1.
17.30 I SPOJENCI, premiéra
20.00 I MILUJI TĚ MODŘE, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ZPÍVEJ
USA 2016, 110 min, přístupné bez omezení, dabing    
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šanci 
zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všech-
no vsadí na velkolepou talentovou pěveckou sou-
těž, jakou svět ještě neviděl. Složení zvířecích sou-
těžících je pestré stejně jako jejich repertoár, který 
se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci 
Mimoňů a Tajného života mazlíčků tentokrát při-
náší příběh, který vám pohladí nejen duši, ale i uši.

OZZY
ESP/CAN 2016, 91 min, přístupné bez omezení, 
dabing
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem 
v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za 
prací přesunout do Japonska. Má to jeden háček: 
pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že 
Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného 
Modrá zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy zjistí, že 
tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho majitele.

DIVOKÉ VLNY 2
USA 2017, 85 min, přístupné bez omezení, dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, 
věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. 
Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tuč-
ňák Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal pře-
kvapivým šampionem v surfování a teď se vrací 
v nové animované komedii Divoké vlny 2. A zase ve 
velkém stylu na prkně.

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
USA 2016, 103 min, přístupné bez omezení, dabing
Příběh o nebojácné dospívající dívce, která se vy-
dává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. 
Cestou Vaiana potkává kdysi mocného poloboha 
Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou moře-
plavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zaží-
vají nebezpečná a úžasná dobrodružství. Na konci 
cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co 
vždycky hledala: sama sebe.

PREMIÉRA
ASSASSIN‘S CREED
USA 2016, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revo-
luční technologii odhaluje ve své DNA genetické 
vzpomínky svého prapředka Aguilara žijícího v 15. 
století. Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k tajné 
organizaci Asasínů, která se zavázala chránit svo-
bodnou vůli lidstva. Callum se pokusí získat neuvě-
řitelné schopnosti a znalosti svého předchůdce, aby 
se mohl postavit společenství dnešních Templářů 
stejně jako předchůdce v minulosti.

PASAŽÉŘI
USA 2016, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Jennifer Lawrence a Chris Pratt jako pasažéři 
vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou plane-
tu, kde mají začít nový život. Jejich hibernační kóje 
je však probudí o 90 let dříve, než dosáhnou svého 
cíle, a cesta se mění v souboj o přežití. Oba se snaží 
rozplést záhadu poruchy, která je vzbudila, a zjišťu-
jí, že mezi nimi vzniká cosi více než přátelství. Loď 
se však ocitá na pokraji zničení…

LA LA LAND    
USA 2016, 127 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Moderní pojetí klasického hollywoodského mi-
lostného románu umocněné skvělými písničkami 
doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí 
vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení roz-
víjející se lásky až po trpké zklamání z velkých 
ambicí. Pod režijním vedením Damiena Chazellea 
(oscarové hudební drama Whiplash) se sešli Ryan 
Gosling a Emma Stone.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ    
USA 2016, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali 
největší stavbu na světě. Velká čínská zeď je opřede-
na mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil legendární 
režisér Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona 
natočil velkolepé dobrodružné fantasy, v němž ne-
půjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace.

KINO NADSKLEPÍ

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ



 

pá 27. 1. I 20.00
JUDAS PRIEST REVIVAL /PRAHA/ 
+ ACCEPT REVIVAL
Klub Slady zve na koncert heavy metalových kapel 
JUDAS PRIEST Revival /Praha/ + ACCEPT Revival.
Slady - hudební klub

so 28.1. I 19.00
REPREZENTAČNÍ PLES FIRMY 
MAGIC BUS
Dům kultury Kroměříž

ne 29.1. I 14.00
CHALK PAINT™ ZÁKLADNÍ KURZ 
PRO DEKOROVÁNÍ A RENOVACI
Na tomto základním kurzu se seznámíte se všemi 
barvami Chalk Paint™, vytvoříte si vlastní paletu 
a naučíte se několik základních technik - např. 
patinování, práce se suchým štětcem, s výraznou 
strukturou štětce, použití světlých a tmavých vosků 
vč. finální povrchové úpravy. Vše si vyzkoušíte na 
dřevěné desce, kterou dostanete, a kterou si odne-
sete domů. Je nutné se zarezervovat a zaplatit 50% 
předem v centru Pětikvítek nebo se podívejte na 
web petikvitek.cz či zavolejte na 799 517 548. 
Kreativní centrum Pětikvítek                     
www.petikvitek.cz

ne 29. 1. I 14.30 
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 
DIVADELNÍ POHÁDKA
Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný jazýček. A kdo 
z  nich je nejmlsnější? No přece samotný Lucifer! 
Ono to není jen tak uvařit to nejlepší jídlo v celém 
pekle, a když je navíc v sázce pekelný trůn a do čer-
tovské kuchyně se připlete i jedna nevinná lidská 
dušička, je to najednou ještě složitější. Ale všechno 
nakonec dobře dopadne... 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 31. 1. I 16.00
RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ 
V OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTĚ
Na besedě budou diskutovány zejména tyto té-
mata: Jak rodičovská přesvědčení ovlivňují přístup 
ve výchově, Co nás vede ke změně přesvědčení, 

PŘEHLED AKCÍ

po 2. 1. – pá 6. 1. I 8.00
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Tříkrálová sbírka studia Kamarád pomáhá každý 
rok potřebným. Charitativní akce pro kroměříž-
ské organizace jako jsou Korálky, oba azylové 
domy, Klokánek, dětský domov a dětské oddělení 
kroměřížské nemocnice se stala ve studiu Kama-
rád každý rok tradicí. Dárky studia Kamarád, ale 
i ostatních kroměřížských rodin vždy obdarované 
potěší.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

st 4. 1. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE
UKÁZKY Z OPERY TRUBADÚR
Hudební pořad s ukázkami. Opera G. Verdiho Tru-
badúr -  hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
knihkm.cz

st 4.1. I 17.00
OKRUH ALPAMI
Foto p. Jaroš.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

čt 5. 1. I 17.00
DROBNÉ PAMÁTKY A HISTORICKÉ 
STRUKTURY KRAJINY
Metodické centrum zahradní kultury zve na 
přednášku z cyklu Zahradní kultura v souvislostech, 
která představí přírodní i kulturní rozmanitosti 
krajin. Přednáška se zabývá drobnými krajinnými 
prvky jakými jsou např. malé sakrální stavby, meze, 
pomníky, studánky, aleje, remízy, tradiční hospo-
dářské a technické stavby a podobně. Přednášející 
Ing. Igor Kyselka, CSc. z Metodického centra za-
hradní kultury v Kroměříži.
Přednáškový sál Květné zahrady
www.nczk.cz

pá 6. 1. I 9.30
DŮSLEDNÁ VÝCHOVA K DISCIPLÍNĚ
Beseda s psycholožkou na téma výchovy malých 
dětí. Budou diskutovány zejména tyto témata: 
Vývoj a dozrávání dětského mozku, Specifika vý-
vojových období dítěte, Osobnost dítěte a rodiče, 
Principy proaktivní rodičovské výchovy – dů-
slednost, flexibilita a zároveň laskavé vymezování 
hranic, Rozvíjení kreativního myšlení u rodičů i děti. 
Provázet besedou vás bude PaeDr. Mgr. Hana Paš-
teková Rupertová. Beseda je v hodná zejména pro 
rodiče menších dětí, kteří chtějí sdílet vlastní názo-
ry a zkušenosti. Vstupné na besedu je 30 Kč. Zájem 
o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 6. 1. I 16.00  
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ 
KROMĚŘÍŽ
Tříkrálový koncert s beneficí pro projekt „malemi-
mi“ novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice 
Tomáše Bati , a. s. Zlín. Ve spolupráci s Římskoka-
tolickou farností Panny Marie v Kroměříži. Vystoupí 
pěvecké sbory, smyčcový soubor, smyčcový or-
chestr ZUŠ Kroměříž
Kostel nanebevzetí Panny Marie

ne 8. 1. I 14.00 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Zábavné odpoledne plné deskových her. Zastav se 
na hodinku nebo na celé odpoledne. Přijděte, vy-
berete si jednu z desítek her, sednete si ke stolu a 
hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar
www.mojekromeriz.cz

út 10. 1. I 19.00 
HOUSLOVÝ RECITÁL TOMÁŠE 
BAČOVSKÉHO
Pravidelné úterní Komorní koncerty kroměřížské 
konzervatoře pokračují i v roce 2017. Jako první 
se představí houslista Tomáš Bačovský se svým 
recitálem. Pochází z jihomoravského města Veselí 
nad Moravou, kde se s hudbou setkával už od dět-

ství.  Na začátku roku 2009 úspěšně vykonal talen-
tové zkoušky na Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
v  Kroměříži. Za dob studií na konzervatoři se stal 
členem a sólistou komorního souboru Camerata 
Cremsiriensis.  V současné době je posluchačem 
2.  ročníku v houslové třídě Bohuslava Matouška na 
pražské HAMU.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 11.1. I 16.00
CHALK PAINT™ ZÁKLADNÍ KURZ 
PRO DEKOROVÁNÍ A RENOVACI
Na tomto základním kurzu se seznámíte se všemi 
barvami Chalk Paint™, vytvoříte si vlastní paletu 
a naučíte se několik základních technik - např. 
patinování, práce se suchým štětcem, s výraznou 
strukturou štětce, použití světlých a tmavých vosků 
vč. finální povrchové úpravy. Vše si vyzkoušíte na 
dřevěné desce, kterou dostanete, a kterou si odne-
sete domů. Je nutné se zarezervovat a zaplatit 50% 
předem v centru Pětikvítek nebo se podívejte na 
web petikvitek.cz či zavolejte na 799 517 548. 
Kreativní centrum Pětikvítek                     
www.petikvitek.cz

st 11. 1. I 17.00
ČESKÝ LES A CHODSKO I. ČÁST
Foto RNDr. Voňka
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

pá 13. 1. I 9.30
PŘÍPRAVA NA MATEŘSTVÍ
Beseda určená zejména pro budoucí maminky. 
Na besedě budou diskutovány zejména tyto té-
mata:  Fyzická příprava na mateřství, Osobnostní 
příprava na mateřství, Emocionální příprava na 
mateřství, Vztahová příprava na mateřství, Soci-
ální příprava na mateřství Spirituální příprava na 
mateřství. Provázet besedou vás bude porodní 
asistentka Bc. et Bc. Eliška Bakajová. Vstupné na 
besedu je 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 
habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777031252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 13. 1. I 18.00
VLADIMÍR BRUNTON
VE FOTOGRAFII
Vernisáž výstavy. Beseda s umělcem, přednáška 
o  výrobě ručního papíru a promítání dokumentu 
o  realizaci originální fotografické techniky Vladi-
míra Bruntona.
Dům kultury Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

so 14.1. I 13.00 – 16.00
ZA MRAZÍKŮ DO SKLENÍKU
Přijďte s dětmi do zeleně skleníků Květné zahrady. 
Připravili jsme pro vás zážitkovou prohlídku Skleník 
všemi smysly, hry a výtvarné dílny. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

ne 15. 1. I 6.00 – 10.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění 
i  prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 16. 1. I 18.00  
NĚMECKÝ VEČER
Koncert Evy Zonové, Daniely Vymlátilové a jejich 
hostů.
ZUŠ Kroměříž
zuskm.cz

út 17. 1. I 16.30 
HIPHOP-ERACE
Promítání filmu pořádané Europe Direct Kroměříž.
Film z festivalu Jeden svět. Může se soubor seniorů, 
jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro 
všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, 
úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže?
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 17. 1. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
J. GILAR - BLÁZINEC
První představení z cyklu jarního divadelního před-
platného přivádí na scénu Miroslava Táborského, 
jenž zvárnil hned patnáct (!) rolí v napínavé a ostře 
satirické grotesce Jaroslava Gilara BLÁZINEC. V ní se 
blázni zmocní vlády nad ústavem, který obývají a 
jenž je alegorickou podobou světa. Hra je inspirována 
mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu 
a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humo-
rem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.
Dům kultury v Kroměříži

st 18.1. I 17.00
ČESKÝ LES A CHODSKO II. ČÁST 
Foto RNDr. Voňka
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 19. 1. I 17.00 
MEZI BUCHLOVEM
A VELEHRADEM
Druhý ročník přednáškového cyklu Památky i ne-
památky Zlínského kraje kroměřížského odborné-
ho pracoviště Národního památkového ústavu. 
Přijměte pozvání na přednášku o malebném kraji 
kolem Buchlova a Velehradu, pro nějž je tato cha-
rakteristika přiléhavá.Přednášející: Mgr. Petr Hu-
dec, Národní památkový ústav.
Přednáškový sál Květné zahrady

čt 19. 1. I 19.00
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Předplatné Divadelní spolku Kroměříž. Amadis 
Brno s bláznivou komedií.
Klub Starý pivovar

so 21. 1. I 8.30
SCRAPBOOK - MINIALBUM
Pronikněte do kouzla práce s papíry, textem, 
razítkami a různými ozdobami. Kurz je pro úplné 
začátečníky, vytvoříte si krásné fotoalbum 
plné tajuplných zákoutí. Cena za dílnu je 250,-, 
dílna trvá 4 hod. Je nutné se zarezervovat pře-
dem v centru Pětikvítek nebo se podívejte na 
web petikvitek.cz či zavolejte na 799 517 548.  
Kreativní centrum Pětikvítek

so 21. 1. – ne 22. 1. I 19.00
PLES MĚSTA KROMĚŘÍŽE
A RADIA KROMĚŘÍŽ
Hlavní hvězdou bude tentokrát věčný kavalír Ondřej 
Havelka a jeho Melody Makers. Ples se ponese ve 
swingovém stylu s módními doplňky 20. a 30. let 
minulého století. Velmi příjemnou novinkou bude 
i to, že hlavní host tohoto plesu celou akci odstar-
tuje a užijete si ho celé tři hodiny. Od půlnoci vás 
pak bude bavit kapela Benny-Q, dále se těšte na 
cimbálovou muziku cimbalMEN Zdenka Valáška, o 
taneční kousky se postará TK GRADACE, ve foyer vás 
bude bavit Swing band Kroměříž a celý večer uzavře 
diskotéka Radia Kroměříž. Vstupné na pokladnách 
Dk a on-line. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 25. 1. I 17.00
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Klub seniorů na Hanáckém náměstí.
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

st 25.1 . I 17.30
FILMOVÝ KVÍZ V NADSKLEPÍ
Porovnejte své vědomosti s ostatními filmovými fa-
noušky a vyhrajte zajímavé ceny. Kino Nadsklepí pro 
Vás připravilo 1. Filmový kvíz v Nadsklepí, v němž si 
můžete vyzkoušet, jak velkými znalci kinemato-
grafie jste. Odehrávat se bude v přednáškovém sále 
kina v 1. patře. Občerstvení zajištěno. Sestavte tým 
maximálně 5 lidí a přihlašte se na Facebooku či e-
mailu malikova@dk-kromeriz.cz.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 26. 1. I 15.00
AKADEMIE III. VĚKU
NAD KRONIKOU MĚSTA
Vzdělávání ne jen pro seniory. O kronice města 
Kroměříže vypráví kronikářka Mgr. Jitka Dvořáková.
Knihovna Kroměřížska

pá 27. 1. I 19.00
PLES GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ
Dům kultury Kroměříž

Emoce v životě a ve výchově, Emoce a jejich sou-
vislosti s našimi přesvědčeními. Provázet besedou 
vás bude Eva Diblíková, Dis. Vstupné na besedu je 
30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@
klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Knihovna Kroměřížska
www.klubickokm.cz

st 1. 2. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE
UKÁZKY Z OPERY FIDELIO
Hudební pořad s ukázkami. Ludwig van Beetho-
ven - Fidelio. Ukázky z jedinné opery Ludwiga van 
Beethovena.
Knihovna Kroměřížska

ne 1. 1. – út 31. 1. 
FAKTA A MÝTY O SCHIZOFRENII
Oblastní charita Kroměříž a Sociální rehabilitace 
Zahrada představují putovní výstavu Fakta a mýty 
o schizofrenii. Výstava bude k vidění v Kině Nad-
sklepí, Kroměřížské radnici, Knihovně Kroměřížska 
a Muzeu Kroměřížska
Muzeum Kroměřížska

pá 6. 1. – st 22. 2.  
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA SLAVÍ 
120 LET 
Výstava shrnující 120 let činnosti veřejné knihovny 
v Kroměříži (1897 – 2017). 
Knihovna Kroměřížska

pá 13. 1. – út 31. 1.  
VLADIMÍR BRUNTON
VE FOTOGRAFII
Autorská výstava fotografa a originálního vý-
tvarníka a tiskaře Vladimíra Bruntona. Zastánce 
tvorby a filosofie Františka Drtikola, propagátor 
klasických fotografických technik, nadšený fotograf 
portrétů a aktů, obdivovatel japonských ručních 
papírů i fanda uměleckých tiskařských technik. 
Dům kultury v Kroměříži

po 16. 1. – pá 17. 2.  
ROK NA ZÁMORAVSKÉ ŠKOLE
Výstava o činnosti školy.
Knihovna Kroměřížska

do st 4. 1.  
VÝSTAVA BETLÉMŮ (PO-ST 16-18 HOD 
(KROMĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN A 2. 1. 2017))
Výstava 150 betlémů z různých materiálů a krajů 
ze sbírky soukromého sběratele. Výstava betlémů 
bude umístěna do prostor kaple sv. Stanislava v 
přízemí budovy Arcibiskupského gymnázia. Pro ve-
řejnost bude výstava otevřená v době od 12. prosin-
ce 2016 do 4. ledna 2017 od 16-18 hodin, vždy od 
pondělí do středy (kromě vánočních prázdnin a 2. 
1.). Můžete se těšit na betlémy nejrůznějších ve-
likostí a provedení ze skla, keramiky, papíru, dřeva, 
cínu, vizovického těsta.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.agkm.cz

do so 14. 1. 
VÝSTAVA NOVOROČENEK
Kroměřížská výtvarnice Eva Navrátilová představí 
své novoročenky. Výstava novoročenek Evy Navrá-
tilové
Knihovna Kroměřížska

do ne 5. 2. 
KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
Výstava dobových kuchyní, kuchyňských pomocní-
ků a drobných spotřebičů z období konce 19. století 
do poloviny 20. století, to vše laděno do vánoční at-
mosféry. Výstava je doplněna o soukromou sbírku 
perníkových dekorací sběratelky Ivy Velíškové.
K výstavě je připraven vánoční program pro školy s 
tematickými dílnami pro školy i veřejnost.
Muzeum Kroměřížska

do út 28. 2.
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠATŮ
Muzeum Kroměřížska připravuje novou výstavu Pří-
běhy svatebních šatů. Jak se měnila móda v průbě-
hu 20. století. Poprvé zde bude prezentována velká 
sbírka svatebních šatů paní Zdeňky Mudrákové. Na 
tvorbě výstavy se také podílely obyvatelky města 
Kroměříže a blízkého okolí, které zapůjčily své sva-

tební šaty, svatební fotografie a svatební oznámení.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do st 31. 5.   
SVATBA V ZRCADLE DĚJIN
V kroměřížském archivu je k vidění výstava Svatba 
v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné 
důležitosti představuje z hlediska dochovaných ar-
chivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, mat-
ričních záznamů, svatebních smluv, oddacích listů, 
snubních protokolů aj. Hlavním záměrem autorek bylo 
zachytit proměnu svatebního obřadu od minulosti do 
současnosti. Spektrum prezentovaných snoubenců je 
poměrně široké – od novomanželů ze zemědělských a 
dělnických vrstev přes široké rozpětí střední třídy až po 
vrstvy skutečně bohaté, a to jak z hanáckého venkova 
tak i z města, pozornost je věnována také svatbám ve 
šlechtických kruzích. 
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

do 31. 12. 2017
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky 
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího 
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 12. 2017
PŘÍRODA A ČLOVĚK(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12. 2017
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 12. 2017
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

út 3. 1. I 20.00 
HANÁK TEAM KROMĚŘÍŽ – 
HC HOLEŠOV GATORS
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion
khl.kromhl.cz/rozpisy-vysledky-zapasu

út 3. 1. I 21.40 
VIKINGS SLUŠOVICE – BAREX
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion
khl.kromhl.cz/rozpisy-vysledky-zapasu

st 4. 1. I 20.00 
HK PLAČKOV – TJ SOKOL
CHOMÝŽ-SPORTCENTRUM
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion
khl.kromhl.cz/rozpisy-vysledky-zapasu

st 4. 1. I 21.40 
HC REDS – STS VÁŽANY ZDO
Kroměřížská hokejová liga (KHL) je amatérská sou-
těž rekreačních hráčů ledního hokeje, kteří nesmí 
být registrováni minimálně 5 let v žádné oficiální 
soutěži Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) ani 
svazu jiného.
Zimní stadion

so 7. 1. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
UHERSKÝ BROD 
Uherský Brod je respektovaný rival nejtěžšího 
kalibru. Bilanci posledních let s ním má Kromě-
říž mírně negativní. Připravil Hanákům poslední 
domácí nezdar v lednu před rokem. S podporou 
skvělých fandů, i s Vaší, by se to nemělo opakovat!
Zimní stadion

so 21.1. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC UNIČOV 
Po roční přestávce hrávají Hanáci opět s Uničovem 
a padá znovu hodně branek. Před dvěma lety na 
svém ledě Kroměříž zvítězila 10:2 a na podzim v 
Uničově vyhrála „přestřelku“ 12:9!
Zimní stadion 

po 2. 1.
15.00 I ANDĚL PÁNĚ 2, přidáváme
17.30 I ASSASSIN‘S CREED 2D, premiéra
20.00 I PASAŽÉŘI 2D, premiéra

st 4. 1.
17.30 I ASSASSIN‘S CREED 3D, premiéra
20.00 I ŠPINAVEJ KŠEFT, artkino

čt 5. 1.
20.00 I LA LA LAND, premiéra

pá 6. 1.
17.30 I ANDĚL PÁNĚ 2, přidáváme
20.00 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D, premiéra

so 7. 1.
14.30 I ZPÍVEJ 2D, bijásek
17.30 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 2D, premiéra
20.00 I LA LA LAND, premiéra

ne 8. 1.
14.30 I ZPÍVEJ 3D, bijásek
17.30 I LA LA LAND, premiéra
20.00 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 2D, premiéra

po 9. 1.
17.30 I VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D, premiéra
19.30 I ROGUE ONE: STAR WARS STORY 2D,
přidáváme

st 11. 1.
17.30 I ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D,
přidáváme
20.00 I DAVID BOWIE JE…, záznam výstavy

čt 12. 1.
19.30 I POD ROUŠKOU NOCI, premiéra

pá 13. 1.
17.30 I RAMMSTEIN IN AMERIKA, dokument
20.00 I LIVE FROM MADISON SQUARE GARDEN,
záznam koncertu

so 14. 1.
17.30 I POD ROUŠKOU NOCI, premiéra
20.00 I VŠECHNO NEBO NIC, premiéra

ne 15. 1.
14.30 I OZZY, bijásek
17.30 I PROČ PRÁVĚ ON?, premiéra
19.45 I POD ROUŠKOU NOCI, premiéra

po 16. 1.
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, premiéra
20.00 I PROČ PRÁVĚ ON?, premiéra

st 18. 1.
17.30 I VŠECHNO NEBO NIC, premiéra
20.00 I PATERSON, artkino

čt 19. 1.
20.00 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 2D,
premiéra

pá 20. 1.
17.30 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D,
premiéra
20.00 I ROZPOLCENÝ, premiéra

so 21. 1.
17.30 I ROZPOLCENÝ, premiéra
20.00 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 2D,
premiéra

ne 22. 1.
14.30 I DIVOKÉ VLNY 2, bijásek
17.30 I XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D,
premiéra

po 23. 1.
17.30 I MANŽEL NA HODINU, přidáváme
20.00 I ROZPOLCENÝ, premiéra

st 25. 1.
17.30 I FILMOVÝ KVÍZ V NADSKLEPÍ
20.00 I ODYSEA, artkino

čt 26. 1.
20.00 I SPOJENCI, premiéra

pá 27. 1.
17.30 I MILUJI TĚ MODŘE, premiéra
20.00 I RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 
2D, premiéra

so 28. 1.
17.30 I RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 
3D, premiéra
20.00 I SPOJENCI, premiéra

ne 29. 1.
14.30 I ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI
SVĚTA, bijásek
17.30 I MILUJI TĚ MODŘE, premiéra
19.30 I RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
2D, premiéra

po 30. 1.
17.30 I SPOJENCI, premiéra
20.00 I MILUJI TĚ MODŘE, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ZPÍVEJ
USA 2016, 110 min, přístupné bez omezení, dabing    
Podnikavý koalí chlapík Buster má poslední šanci 
zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všech-
no vsadí na velkolepou talentovou pěveckou sou-
těž, jakou svět ještě neviděl. Složení zvířecích sou-
těžících je pestré stejně jako jejich repertoár, který 
se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci 
Mimoňů a Tajného života mazlíčků tentokrát při-
náší příběh, který vám pohladí nejen duši, ale i uši.

OZZY
ESP/CAN 2016, 91 min, přístupné bez omezení, 
dabing
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem 
v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za 
prací přesunout do Japonska. Má to jeden háček: 
pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že 
Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného 
Modrá zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy zjistí, že 
tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho majitele.

DIVOKÉ VLNY 2
USA 2017, 85 min, přístupné bez omezení, dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, 
věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. 
Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tuč-
ňák Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal pře-
kvapivým šampionem v surfování a teď se vrací 
v nové animované komedii Divoké vlny 2. A zase ve 
velkém stylu na prkně.

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
USA 2016, 103 min, přístupné bez omezení, dabing
Příběh o nebojácné dospívající dívce, která se vy-
dává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. 
Cestou Vaiana potkává kdysi mocného poloboha 
Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou moře-
plavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zaží-
vají nebezpečná a úžasná dobrodružství. Na konci 
cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co 
vždycky hledala: sama sebe.

PREMIÉRA
ASSASSIN‘S CREED
USA 2016, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revo-
luční technologii odhaluje ve své DNA genetické 
vzpomínky svého prapředka Aguilara žijícího v 15. 
století. Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k tajné 
organizaci Asasínů, která se zavázala chránit svo-
bodnou vůli lidstva. Callum se pokusí získat neuvě-
řitelné schopnosti a znalosti svého předchůdce, aby 
se mohl postavit společenství dnešních Templářů 
stejně jako předchůdce v minulosti.

PASAŽÉŘI
USA 2016, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Jennifer Lawrence a Chris Pratt jako pasažéři 
vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou plane-
tu, kde mají začít nový život. Jejich hibernační kóje 
je však probudí o 90 let dříve, než dosáhnou svého 
cíle, a cesta se mění v souboj o přežití. Oba se snaží 
rozplést záhadu poruchy, která je vzbudila, a zjišťu-
jí, že mezi nimi vzniká cosi více než přátelství. Loď 
se však ocitá na pokraji zničení…

LA LA LAND    
USA 2016, 127 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Moderní pojetí klasického hollywoodského mi-
lostného románu umocněné skvělými písničkami 
doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí 
vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení roz-
víjející se lásky až po trpké zklamání z velkých 
ambicí. Pod režijním vedením Damiena Chazellea 
(oscarové hudební drama Whiplash) se sešli Ryan 
Gosling a Emma Stone.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ    
USA 2016, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali 
největší stavbu na světě. Velká čínská zeď je opřede-
na mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil legendární 
režisér Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona 
natočil velkolepé dobrodružné fantasy, v němž ne-
půjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace.

KINO NADSKLEPÍ

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ



                 

Označení programů zdarmaOznačení programů pro děti

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 1/2017, III. ročník. Vyšlo dne 31. 12. 2016. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kromě-
říž, IČO  00 287 351. Tel. 573 321 224, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, 
lucie.roubalikova@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po 
uzávěrce Kulturního servisu.

2017
01 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

POD ROUŠKOU NOCI
USA 2016, 129 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého 
století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v 
ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Pří-
ležitost k získání moci a peněz se nabízí každému 
s dostatečnou ambicí a odvahou. Někým takovým 
je Joe Coughlin (Ben Affleck), syn bostonského po-
licejního náčelníka, který se už hodně dávno otočil 
zády ke své tvrdé výchově.

VŠECHNO NEBO NIC
CZE 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky        
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihku-
pectví. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má 
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, 
která sice muže přitahuje jako magnet, ale její 
živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol…

PROČ PRÁVĚ ON?
USA 2016, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Přehnaně ochranářský, ale milující otec Ned (Bryan 
Cranston) a jeho rodina jedou o prázdninách navští-
vit svou dceru do Los Angeles. Tam se ale setká se 
svou největší noční můrou - s přítelem své dcery 
Lairdem (James Franco). Laird je miliardář s velice 
podivnými způsoby. Když Ned zjistí, že se Laird 
chystá požádat jeho dceru o ruku, vypukne boj.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
USA 2017, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Smrt Xandera Cage (Vin Diesel) nebyla skutečná. 
Cage totiž zabije máloco. Proto se zdá jako dokonalý 
kandidát pro zastavení zlověstného plánu zahrnu-
jícího odcizené jaderné hlavice. Musí se tedy vrátit 
z důchodu, který se skládal z provozování jeho 
oblíbených extrémních sportů, aby opět zachránil 
svět. Režie: D. J. Caruso. Hrají: Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, …

ROZPOLCENÝ
USA 2016, 116 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Kevin (James McAvoy) má nejméně 23 odlišných 
osobností. Jednoho dne unese za denního světla 
tři dívky. Zatímco jsou drženy v zajetí, přicházejí na 
to, že Kevin je pokaždé někdo jiný a dokáže dokonce 
změnit vlastnosti svého těla podle právě prožívané 
identity. Dny se chýlí ke konci a na povrch vyplouvá, 
proč byly dívky uneseny. Poslední a nejhorší identi-
ta se blíží – „zvíře“.    

SPOJENCI
USA 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V roce 1942 pracuje Max (Brad Pitt) jako spojenecký 
špión. Jeho nový úkol ho přivede do Casablanky. 
Zde předstírá, že je manželem Marianne (Marion 
Cotillard), odbojářky, která je pro Maxe cenným 
zdrojem informací. Během nebezpečné hry se do 
sebe zamilují a rozhodnou se začít nový život v 
Anglii. Jenže potom Maxovi nadřízení začnou Mari-
anne podezřívat, že je dvojitá agentka a on dostane 
za úkol ji zabít…

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
DEU/AUS/CAN/FRA 2016, 107 min, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežila klíčový 
střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu 
lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá ka-
tastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v 
Raccoon City, kde společnost Umbrella Corporation 
hromadí své síly a chystá finální útok proti po-
sledním hrstkám lidí, kterým se apokalypsu dosud 
podařilo přežít.

MILUJI TĚ MODŘE
CZE 2017, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, 
která je posedlá jógou. Má záletného otce, který 
ho neustále zásobuje osvědčenými radami, jak 
dobývat ženy. A navíc ho vyhodí z práce. Ale to 
pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká. Ve vý-
loze klenotnictví David spatří aranžérku Terezu, 
do které se na první pohled zamiluje. Jenže ta má 

přítele Igora, artistu a žárlivce, který to zatraceně 
dobře umí s noži.

PŘIDÁVÁME
ANDĚL PÁNĚ 2
CZE 2016, 90 min, přístupné bez omezení, česky        
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho 
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela po-
noukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání 
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zasloužené-
mu uznání bude volná.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY    
USA 2016, 133 min, přístupné bez omezení, titulky/
dabing
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série 
samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh 
skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohro-
mady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: 
Ukrást plány Hvězdy smrti. 
    
MANŽEL NA HODINU
CZE 2016, 92 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Film je pokračováním mimořádně úspěšné české 
komedie a diváckého hitu z roku 2014. Snímek 
sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla 
z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví 
manželé - Milana, Honzy, Jakuba a Kryštofa. Hro-
mada problémů na sebe nenechá dlouho čekat a o 
zábavu tedy opět nebude nouze. V hlavních rolích 
se sejdou Bolek Polívka, David Matásek nebo Eva 
Holubová.

ARTKINO
ŠPINAVEJ KŠEFT
FRA 2016, 100 min, přístupné bez omezení, titulky
Jacques žije na malém městě. Všichni místní jsou 
na mizině, protože je hromadně propustili. Továrna 
zavřela, přítelkyně odešla a dluhy narůstají. Když 
mu místní mafiánský sázkař nabídne, aby zabil 
jeho ženu, Jacques ochotně přijímá… Všechno se 
ale trochu zkomplikuje, když se Jacques zamiluje 
do policistky Anity. Černá francouzská komedie s 
Romainem Durisem v hlavní roli. Jak Vendelín s čerty vařil | 29. 1.

Filmový kvíz v Nadsklepí | 25. 1.

Tříkrálový koncert | 6. 1.

DAVID BOWIE JE…
GBR 2013, 99 min, přístupné bez omezení, titulky
Výstava nazvaná „David Bowie je…” byla nejú-
spěšnější v historii Victoria & Albert Museum v 
Londýně. Představila obdivuhodnou sbírku ručně 
psaných textů, originálních kostýmů, módy, foto-
grafií, filmů, hudebních videoklipů, Bowieho vlast-
ních nástrojů a přebalů alb z David Bowie Archive. 
Záznam zavede diváky v kinech na fascinující cestu 
napříč okouzlující výstavou se speciálními hosty.

PATERSON
USA/DEU/FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Hlavním hrdinou oceňovaného snímku Jima Jar-
musche je řidič autobusu Paterson (Adam Driver). 
Každý jeho den je zdánlivě stejný: projíždí trasou 
své linky, pozoruje město a poslouchá úryvky roz-
hovorů. Píše básně do notýsku, jde na procházku se 
psem a přichází domů za svou ženou Laurou. Život 
Laury je pravým opakem – vše v něm se neustále 
mění a každý den přináší nové sny a nápady…
ODYSEA
FRA 2016, 122 min, přístupné bez omezení, titulky
1948. Jacques-Yves Cousteau, jeho žena a dva 
synové žijí v ráji, v hezkém domku s výhledem na 
Středozemní moře. Ale Cousteau sní o dobrodruž-
ství. Díky svému vynálezu, autonomnímu skafa-
ndru, v němž je možné dýchat pod vodou, objevuje 
nový svět. A chce ho prozkoumat Kvůli tomu je 
ochoten obětovat všechno ostatní.

RAMMSTEIN IN AMERIKA + LIVE FROM MA-
DISON SQUARE GARDEN
DEU 2015,  přístupný bez omezení, dokument 122 
min, titulky + koncert 101 min, bez titulků
Sledujte cestu Rammstein na vrchol světového 
showbusinessu, nahlédněte do jejich osobních 
životů, do zákulisí obrovského podniku Rammstein 
v unikátním dokumentu režiséra Hannese Rossa-
cherse a užijte si koncert v jedné z nejprestižnějších 
hal světa - Madison Square Garden - jako byste byli 
přímo tam. Dvojprogram dokumentu a koncertu 
promítáme s přestávkou a vstupenka platí na obě 
části programu.

FILMOVÝ KVÍZ V NADSKLEPÍ
Porovnejte své vědomosti s ostatními filmovými fa-
noušky a vyhrajte zajímavé ceny. Kino Nadsklepí pro 
Vás připravilo 1. Filmový kvíz v Nadsklepí, v němž 
si můžete vyzkoušet, jak velkými znalci kinema-
tografie jste. Odehrávat se bude v přednáškovém 
sále kina v 1. patře. Občerstvení zajištěno. Sestavte 
tým maximálně 5 lidí a přihlašte se na Facebooku či 
e-mailu malikova@dk-kromeriz.cz.

Otevírací doba plaveckého bazénu 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00
www.szmk.cz

Zimní stadion v Kroměříži
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis 

PLESOVÁ SEZÓNA

so 21. 1.
19.00 - Ples Města Kroměříže a Radia Kroměříž

pá 27. 1. 
19.00 - Ples Gymnázia Kroměříž

so 28. 1. 
19.00 - Ples Magic Bus

pá 3. 2.
19.00 -   Ples Ples Obchodní akademie Kroměříž

pá 10. 2. 
19.00 - Ples COPT Kroměříž

pá 24. 2. 
19.00 - Ples Arcibiskupského gymnázia Kroměříž

so 25. 2. 
19.00 - Ples agentury FATIMA

so 4. 3. 
19.00 - Ples Střední zdravotnické školy

pá 10. 3. 
19.00 - Ples ZUŠ a Konzervatoře P. J. Vejvanovského, 
Kroměříž

so 11. 3. 
19.00 - Ples Sportovců

pá 17. 3. 
19.00 - Ples Střední pedagogické školy, Kroměříž

so 18. 3. 
19.00 - Maškarní ples Radia Kroměříž

Více informací najdete na:
www.kromeriz.eu

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
JARO 2017
Divadelní předplatné, tradiční součást kromě-
řížského kulturního programu, nabízí i na jaře 
zajímavé tituly, skvělé herce a renomované diva-
delní soubory. Předplatné můžete zakoupit na 
pokladnách DK či online na www.dk-kromeriz.cz/
divadlo. Cena předplatného se pohybuje ve dvou 
cenových hladinách 1300 Kč a 1500 Kč (s možností 
výběru místa). A na co se můžete na jaře těšit?

út 17. ledna
JAROSLAV GILAR: BLÁZINEC
Hororová groteska s Miroslavem Táborským v jedi-
né roli

st 8. února
JAKUB NVOTA: ROŠÁDA (DIVA-
DELNÍ SPOLEK FRÍDA, PRAHA)
Komedie ze současnosti s Bárou Munzarovou 
a  Martinem Trnavským a dalšími

st 8. března
MOLIÉRE: ŠKOLA ŽEN (DIVADLO 
F. X. ŠALDY, LIBEREC)
Veršovaná komedie o tom, že žena se jen tak vy-
chovat nedá...
Hrají: Martin Polách, Přemysl Houška, Karolína Ba-
ranová, Tomáš Váhala a další

st 26. dubna
YASMINA REZA: BŮH MASAKRU 
(ČINOHERNÍ STUDIO, PRAHA)
Komedie o živlech v lidském nitru s Ivanou Chýl-
kovou a Jaromírem Dulavou, Vladimírem Kratinou 
a Miroslavou Pleštilovou

pá 19. května
RENNÉ GOSCINNY, JEAN JACQUES 
SEMPÉ: MIKULÁŠOVY PRÁZDNI-
NY (DIVADLO V CELETNÉ, PRAHA)
Děti, vemte rodiče do divadla a hurá na tábor u řeky 
Loiry!
Hrají: Matouš Ruml, Petr Lněnička, Zdeněk Charvát, 
Václav Jakoubek a další

10.2. – 12.3.
Výstava Kamélií, Květná zahrada

9.3. – 9.4.
Tomáš Měšťánek – Nová tvorba,
Muzeum Kroměřížska 

22. 4.  
Hanácký den, Hanácké náměstí

28. 4. 
Majáles, Pionýrská louka 

28.4. – 1.5.
Floria JARO I. část, Výstaviště Floria

5.5. – 8.5.
Floria JARO II. část, Výstaviště Floria

20. 5.    
Historická slavnost, Velké náměstí 

26. – 28. 5.
Gastro food festival 2017, Hotel Octárna

27. 5.
Den dětí, Pionýrská louka

3. 6.  
Den tance, Velké náměstí 

10. 6.
Vybarvený běh -  zahájení turistické sezony, 
Velké náměstí

10. – 11. 6. 
Víkend otevřených zahrad, Květná zahrada

29. – 30. 7. 
Překonání gravitace, Výstaviště Floria 

TIPY NA SEZONU 2017

5. 8. 
Folková sobota ve Dvoře,
Nádvoří radnice a klubu Starý pivovar

10. 8. – 13. 8 
Floria LÉTO – Výstaviště Floria

18. – 20. 8.
Dožínky Zlínského kraje, Velké náměstí,  

2. – 3. 9.  
Mezinárodní festival vojenských hudeb, 
Velké náměstí

2. – 3. 9. 
Hortus Magicus 2017 - barokní slavnost,
Květná zahrada

23. 9. 
Svatováclavské slavnosti, Hanácké náměstí

28.9. – 1.10. 
Floria PODZIM - Výstaviště Floria

30. 9.
Den uniformovaných sborů - ukončení 
turistické sezony, Hanácké náměstí 

21. 10. 
EXPO Kroměříž, Výstaviště Floria

11. 11. 
Svatomartinské hodování, Hanácké náměstí

23. – 24. 11. 
Rozsvícení vánočního stromu,
Velké náměstí

2.12. – 3.12. 
Floria Vánoce, Výstaviště Floria

Databáze akcí šetří čas a peníze pořadatelům 
Již více než rok je v provozu projekt Opendata (opendata.mesto-kromeriz.cz) – otevřená da-
tabáze akcí konaných na území města Kroměříže. Využívat jej může jakýkoliv pořadatel kul-
turních, společenských i sportovních událostí, který tak může jednoduše a zdarma prezen-
tovat svůj připravovaný program. Do systému Opendata je možné vložit připravovanou akci 
i bez předchozí registrace (což je vhodné pro někoho, kdo pořádá programy pouze nárazově 
či výjimečně) kliknutím na tlačítko „přidat akci“ a vyplněním formuláře. Zadání zkontroluje 
a případně upraví editor a poté zveřejní.
Druhá možnost je kontaktovat administrátory systému, kteří databázi Opendata pro město 
vytvořili a spravují její chod, na e-mailu: info@hexadesign.cz. Ti zájemci vytvoří účet a 
pošlou přihlašovací údaje. Zaregistrovaní pořadatelé si pak mohou spravovat všechny své 
plánované události přehledně v administraci. Tento způsob zadávání se vyplatí především 
organizacím, které pořádají akce pravidelně a často – Dům kultury, Muzeum Kroměřížska, 
Knihovna Kroměřížska, sportovní kluby, mateřská centra a jiné. Údaje vložené na web využí-
vá třeba radniční odbor kultury a cestovního ruchu při dlouhodobém plánování projektů, při 
tvorbě měsíčních přehledů – Kulturního servisu města Kroměříže – a objevují se na webu 
města. Z databáze čerpají další subjekty jako např. sdružení České dědictví UNESCO nebo 
web MojeKromeriz.cz, kde Kroměřížané i návštěvníci města najdou přehled téměř všech akcí 
na území města včetně komentářů, fotografií a dalších doplňkových informací. 
Databáze je – jak už bylo výše uvedeno – zdrojem informací pro Kulturní servis města 
Kroměříže. Aby byla plánovaná událost v  této tiskovině vydávané radnicí uveřejněna, je 
třeba ji přímo do systému Opendata (nebo prostřednictvím MojeKromeriz.cz nebo v Turis-
tickém informačním centru) zadat vždy nejpozději do 17. dne předchozího měsíce. 

Velký a Palmový skleník 
Květná zahrada | Kroměříž
10. 2.–12. 3. 2017
vernisáž 9. 2. v 15.30 h

otevřeno denně
od 9.00 do 16.00 h

Doprovodný program:
kaméliový ples, komentované prohlídky,

hudební a taneční vystoupení,
lekce tance, dílny pro děti a další

Více na www.zamek-kromeriz.cz 
Vstup na výstavu je součástí vstupného

do Květné zahrady v Kroměříži.

KAMÉLIE
Královna plesových květin



Odměnou je 
skutečnost, 
že práce má smysl
Knihovna Kroměřížska se v mě-
síci říjnu dočkala významného 
ocenění. V  projektu Knihovna 
roku 2016 získala hlavní cenu 
v  kategorii „informační počin“, 
a to za prosazení biblioterapie 
v  rámci preventivních progra-
mů na podporu duševního 
zdraví a integraci osob se spe-
cifickými potřebami. Ocenění 
z  rukou ministra kultury Dani-
ela Hermana převzaly ředitelka 
knihovny Šárka Kašpárková a 
Marcela Kořínková, knihovni-
ce dětského oddělení, která se 
dlouhodobě biblioterapií zabý-
vá. A právě ke druhé ze jmeno-
vaných dam jsme směřovali pár 
otázek a prosbu o podrobnější 
informace.

Můžete prosím nám laikům vy-
světlit pojem biblioterapie?
Já vždycky na přednáškách říkám 
a zdůrazňuji, že biblioterapie je 
podpůrná psychoterapeutická 
metoda, která pomáhá lidem ve 
složitých životních situacích, těm, 
kteří mají nějakou psychiatrickou 
diagnózu a může pomoct i lidem 
nemocným či osobám s  těles-
ným handicapem. Úkolem bi-
blioterapie a tedy biblioterpeuta 
je najít pro klienta co nejvhodněj-
ší text, který by odpovídal jeho si-
tuaci, problému nebo nemoci či 
postižení. Text musí být pozitivní, 
aby klient viděl naději…

Téma knihy musí být stejné 
jako klientův problém?
Pokud se dá takové téma v  kni-
ze najít a terapeut má takovou 
knihu ve své databázi – a podo-
týkám, že terapeut nemůže mít 
načteny úplně všechny knihy 

světa – může s klientem pracovat 
na tomto textu. Ale dá se použít 
i obecnější text o hledání smyslu 
života. Je spousta knížek třeba 
od Daniely Fišerové nebo Ivanky 
Deváté, kterou ráda zmiňuju a její 
texty využívám, protože její knihy 
jsou pozitivní, je v nich humor a 
takový ten optimistický náhled 
na svět, jež ukazují, že i nepříjem-
né věci se dají brát s  humorem. 
Pokud hovoříme o tělesných 
handicapech, tak tam využívám 
literatury autobiografické. Ideál-
ní je, když autorem je někdo, kdo 
třeba sám ochrnul a popisuje, jak 
se s problémem vyrovnával. Dů-
ležité je ukázat, že smysl života se 
dá najít jinde, než doposud. 

Jak prakticky biblioterapeut 
pracuje? 
Jsou i klienti, kteří čtou sami 
doma, ale – třeba v obecném tex-
tu – neumí číst mezi řádky. A to je 
právě úloha biblioterapeuta, aby 
text vysvětlil a ukázal cestu.

Není to tedy jen o tom, poradit 
text, knihu…
Ne, je to především o komuni-
kaci. Na sezeních něco klientům 
přečtu a pak se  s  textem pracu-
je. Je třeba jej rozebrat, aby ho 
klient pochopil, pokud ne, vra-
címe se k  němu, vysvětlujeme 
jej. Jsou i klienti, kterým je třeba 
situaci vizualizovat, třeba pomocí 
vytištěných obrázků. Často lidé 
dostanou jakýsi domácí úkol a 
do příště text výtvarně zpracují, 
nebo jej dostanou domů a mají 
vyznačit části, které je nejvíce 
oslovily, a při příštím sezení je po-
tom rozebíráme. A tam, kde vidí 
klient problém, snažíme se najít 
jiný úhel pohledu na konkrétní 
situaci a ukázat, že s problémem 
není sám, že spousta lidí podob-
ným traumatem prošla a žijí dál. 
Ukázat naději.

Jak jste se k  biblioterapii do-
stala? Co byl první impuls této 
problematice se věnovat?
Před lety jsem tady v knihovně 
vedla literární dílnu Knihomol 
pro –náctiletá děvčata. A abych 
se na problematiku připravila, 
přečetla jsem si knihu od spi-
sovatelky Lidmily Vášové Úvod 
do bibliopedagogiky, kde jedna 
z  kapitol se jmenuje bibliotera-
pie. Strašně mě to tedy uchvátilo 
a říkala jsem si, že to by mě bavilo 
dělat. Snažila jsem se sehnat dal-
ší a podrobnější informace. Ale 
moc se mi nevedlo, protože u nás 

v  České republice je toto téma 
stále „pole neorané“ ve srovnání 
s  dalšími podpůrnými terapie-
mi, jako jsou třeba dramaterapie 
nebo arteterapie. Většinu infor-
mací jsem získala z diplomových 
prací studentů, kteří je zveřejnili 
na internetu. Zhruba po dvou 
letech jsem získala pocit, že toho 
vím dost, cítila jsem vyloženě 
chuť to praktikovat. Ale nevěděla 
jsem, jak začít, na koho se obrátit. 
Oslovila jsem i Psychiatrickou ne-
mocnici v Kroměříži a tam „to kla-
plo“. Začala jsem sem docházet 
jako dobrovolník a získala praxi 
s dospělými, s dětmi i gerontolo-
gickými pacienty, mám za sebou 
individuální sezení i skupinová. 
Svou „praxi“ jsem přenesla i do 
knihovny, kde mám každý čtvr-
tek odpoledne ordinační hodiny, 
kam se může kdokoliv z  veřej-
nosti objednat, mám-li volnou 
kapacitu. Mám tu speciální míst-
nost s vchodem zaručujícím sou-
kromí a diskrétnost. 

S  jakými problémy se na vás 
lidé obracejí a jak se dají řešit?
Docházejí za mnou lidé s různými 
problémy a poruchami. Pracovat 
se dá ve skupině i při individuál-
ních sezeních. Ale skupinová te-
rapie – podle mě – nemá takový 
efekt, jaký jsem si představovala. 
Zvlášť pokud členové skupin ne-
chodí na sezení pravidelně, nedá 
se navazovat na předešlá témata. 
A navíc ve skupině se člověk ne-
otevře tak, jako při samostatném 
sezení, nechce nebo nedokáže se 
dostat k  jádru svého problému. 
Mám to vyzkoušené… Nejsem 
proti skupinové práci, ale spíš 
bych ji viděla jako přínosnou 
třeba v  preventivní činnosti u 
seniorů nebo u lidí s deprese-
mi. S využitím veselých příběhů, 
vzpomínek na dětství je možné 
přivést je na jiné myšlenky.

Jak se k  vám klient dostane? 
Potřebuje doporučení nebo při-
chází sám?
V  psychiatrické nemocnici, kam 
chodím, mi klienta určí. A já spolu-
pracuji s jeho psychologem a dal-
šími lékaři. Klienty mi doporučují i 
z dalších zařízení, třeba z Horizon-
tu. Lidé přicházejí i sami. O mé 
činnosti se dozvídají z médií nebo 
po některých akcích. Třeba v Klu-
bíčku jsem měla přednášku a po 
ní mě kontaktovali zájemci o spo-
lupráci. Upozorňuji, že chtít musí 
hlavně klient, pokud on nemá zá-
jem, nemá smysl tlačit na pilu.

Pořádá knihovna v této oblasti 
nějaké semináře či školení?
Už jsem tu měla dva semináře, 
které byly určeny pro odborníky 
- knihovníky, kteří měli o téma 
zájem. A byl obrovský. Dělala 
jsem i tři semináře pro veřejnost 
a jezdím dělat – pokud mi to čas 
dovolí – přednášky i do vzdále-
nějších měst - Prahy, Plzně, Ústí 
nad Labem, třetím rokem před-
náším na Masarykově univerzitě 
a loni v  září se podařila úžasná 
věc, měla jsem přednášku v  Ná-
rodní knihovně v  Praze, která 
byla jednou z  nejúspěšnějších 
akcí tam pořádaných. Nechci se 
chlubit, ale chci ukázat, jaký je o 
téma biblioterapie zájem. 

Připomeňme si ještě ocenění, 
kterého se Knihovně Kroměříž-
ska a vám dostalo.
Jsme první knihovna v republice, 
která možnost biblioterapie nabí-
zí vedle svých běžných – výpůjč-
ních, poradenských či rešeršních 
– služeb. Na západě a v Americe 
je tato služba naprosto běžná, 
v některých knihovnách je biblio-
terapie na úrovni studoven. My 
jsme opravdu první a vlastně za 
tento „průkopnický počin“ jsme 
získali státní cenu. Když jsem 
s biblioterapií začínala – a platí to 
pořád – tak mě ani nenapadlo, že 
bych mohla nějakou cenu získat. 
Usilovala jsem o prostor, abych 
mohla tuto činnost vykonávat, 
což se mi vyplnilo a jsem za to 
velmi ráda. Ta cena samozřejmě 
je velká pocta a jsem šťastná.
Bylo příjemné přijímat gratulace 
a pochvaly… Ale já stojím noha-
ma pořád pevně na zemi a život 
jde stále dál, byť jsem za ocenění 
vděčná a jsem ráda, že aktivita 
moje i celé Knihovny Kroměříž-
ska nezůstala bez povšimnutí. 
Budu ráda, když budu moct dále 
lidem v prostorách knihovny tuto 
neplacenou službu poskytovat. 
Po konzultacích s odborníky vím, 
že jsem pár lidem skutečně po-
mohla a v tom vidím smysl. To je 
pro mě odměna.                       (šak)
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Vážení čtenáři této „archivní“ 
stránky kroměřížského 
městského zpravodaje! 
Snad mne již čtvrté pokračování 
vyprávění o zajímavých osob-
nostech, událostech a radostech i 
strastech města i jeho obyvatel v 
časech dávno i nedávno minulých 
opravňuje k nazvání této stránky 
jako „archivní“. I v letošním roce 
2017 se budeme pravidelně set-
kávat na tomto místě, tentokrát 
nad tématem: kroměřížské ulice. 
O pokračování loňského tématu z 
velké části rozhodl právě zájem vás 
čtenářů, a tak se budeme snažit 
vám přiblížit kroměřížské ulice, jejich 
historii, vývoj pojmenování i událo-
sti, které se v nich odehrály, či osob-
nosti, úřady, školy, obchody i firmy, 
které zde působily. Opět přivítáme 
vaše doplnění, vzpomínky či fo-
tografie. Vycházíme z archiválií, 
různých dokumentů, knih atd., ale 
přesto naše poznatky a informace 
nejsou úplné a někdy i zcela přesné. 
Proto je pro nás velmi cenná odezva 
právě vás věrných čtenářů.
Jak začít a které ulice vybrat? Vyhrá-
la varianta – ulice nejstarší a nej-
známější. Ale všechny  se nám do 
dvanácti pokračování nevešly. 
Ty, které se „vešly“, jsou srdečními 
zákoutími autorů příspěvků.  Naše 
putování po kroměřížských ulicích 
začneme u těch nejstarších – ulice 
Jánské a Pilařovy. Příběhy začneme 
na místech nejhistoričtějších a i 
nejmalebnějších.

Jánská ulice 
v 15. a 16. století nesla název 
Soukenická, a to podle řemesl-
níků, kteří zde sídlili. Počátkem 
17. století si zde chtěli postavit 
klášter františkáni, které v roce 
1606 přivedl do města biskup Die-
trichstein. Ti v roce 1620 odešli 
do nově postaveného kláštera v 
Oskoli (dnešní Octárna). Pak přišli 
jezuité, vykoupili pozemky (i zde 
stojící městský špitál), ale ke stavbě 

zamýšlené jezuitské koleje nedo- 
šlo a jezuité odešli v roce 1644 do 
Uherského Hradiště. Biskup Karel 
z Lichtensteinu-Castelcorna získal 
pozemek od jezuitů a vykoupil 
i domky řemeslníků. V jednom 
z domů byl umístěn i chlapecký 
pěvecký seminář, jedna z nej- 
starších hudebních škol ve střední 
Evropě. V další části ulice byly v 
roce 1693 postaveny kanovnické 
domy a ulice změnila název na 
Residenční. Naproti kanovnických 
domů byly zahrady a dvorky 
domů Kovářské ulice. V 16. a 17. 
století bylo v této ulici městské 
vězení. A že touto ulicí vedla nej-
starší kanalizace ve městě, doka-
zují archeologické nálezy. Na 
konci ulice stál a stojí kostel Jana 
Křtitele, který ulici dal současné 
jméno – Jánská. Toto jméno je na 
mapách města uváděno od roku 
1888. Od roku 1988 je umístěna v 
této ulici Základní umělecká ško-
la Kroměříž. Sídlí v pěti vzájemně 
propojených barokních památ-
kově chráněných domech, čtyři 
domy byly původně kanovnické, 
v pátém, největším, byl dvěstě let 
pěvecký chlapecký seminář. Pro 
účely základní umělecké školy 
byly tyto domy rekonstruovány v 
letech 1983-1988.

Pilařova ulice, 
původně Piaristická, získala jmé-
no podle piaristického gymnázia 
a koleje, která byla postavena na 
místě bývalé johanitské koleje a 
špitálu. Ten je zde 
připomínám již v 
roce 1238. Dnes 
zde sídlí Konzervatoř 
P. J. Vej vanovského. 
V roce 1689 nechal 
na rozhraní ulic 
postavit biskup Karel 
z Lichtensteinu-Cas-
telcorna architektem 
G. Tencallou bud-
ovu piaristického 

gymnázia. Toto gymnázium ve 
městě působilo do roku 1873, 
kdy bylo zestátněno a přeměně-
no na německé gymnázium. Část 
ulice tvoří zeď z druhé strany 
kanovnických domů, kterou dal 
biskup Lichtenstein postavit, aby 
tak zakryl dvorky kanovnických 
domů. Druhá strana ulice je tvoře-
na zahradní zdí probošství. Změna 
názvu ulice přišla v roce 1908, kdy 
byla přejmenována na Pilařovu. 
Pojmenována byla po významném 
učenci, rektorovi kroměřížské pia-
ristické koleje Adolfu Pilařovi, který 
je spoluautorem trojdílných dějin 
Moravy (vydaných1785-87). Při ar-
cheologickém výzkumu se v této 
ulici našly mimo jiné předměty 
i zbytky nejstaršího městského 
vodovodu. Až do roku 1945 kon-
čila Pilařova ulice u kostela 
sv. Mořice a dále pokračovala jako 
ulice Maxmiliánova. Na té ležel jak 
kostel sv. Mořice, tak areál arci-
biskupského gymnázia. Již víc jak 
70 let nese „spojená“ ulice jméno 
Adolfa Pilaře. 
Obě ulice patří k vyhledávaným 
objektům fotografů, malířů i fil-
mařů a samozřejmě také obyvatel 
a návštěvníků města Kroměříže.

Zdroj: M. Mercová: Kroměřížské 
ulice, Fr. V. Peřinka: Dějiny města 
Kroměříže.

PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno – SOkA Kroměříž

Ulice Jánská a Pilařova na katastrál-
ní mapě Kroměříže z roku 1873.                                              
(zdroj MZA Brno)

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

Monika Valentová, 
Martin Veselovský:
Odvrácená strana matky
Jsou matky převlečení andělé, nebo 
mají i svou odvrácenou stranu, o 
které se ve slušné společnosti mlu-
ví jen šeptem? Monika Valentová 
ve svých fejetonech, doplněných 
kresbami Martina Veselovského, 
ukazuje z humorného úhlu pohle-
du temné kouty mateřství. Kojení 
nemusí být vždy nádherné, domácí 
strava nemusí být vždy zdravá a 
matka nemusí být vždy šťastná. Tuto 
knihu doporučují čtyři z pěti psychi-
atrů.

Patricia Gucci: Ve jménu Gucci
Fascinující rodinné drama. Příběh 
vzestupu a pádu Alda Gucciho, 
muže, který stál za rozvojem jedné 
z nejslavnějších módních značek vů-
bec, vyprávěný jeho dcerou. Epický 
příběh lásky a ztráty, zrady a věrnos-
ti, rozprostřený mezi Itálii, Anglii 
a Ameriku v bouřlivém období 
šedesáti let existence rodinného 
podniku Gucci.

www.knihkm.cz
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PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH ULIC I.

Vážení čtenáři,
na seriál připravovaný pracovníky 
kroměřížského archivu se můžete 
těšit i v  tomto roce. Připraveno je 
povídání o významných kromě-
řížských ulicích, jak jste jistě již za-
znamenali v  prvním dílu na této 
straně. Přinášíme vám jména tří 
výherců, kteří správně odpověděli 
na prosincovou otázku, věděli tedy, 
že obchodní dům na Slovanu je 
původně jmenoval Předvoj, a měli 
štěstí při losování. Jsou to:

Jarmila Kytlicová
Věra Klaperová
Alena Kroupová

Úkol č. 1
Po které osobnosti 

se jmenuje Pilařova ulice?

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

Tencallova 
stavba piaris-
tického gym-
názia patří 
k  ozdobám 
města. 

(foto SOkA 
Kroměříž)
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Nabídka psů vhodných k  adopci 
se v  kroměřížském útulku mění, 
pejskové přicházejí a odcházejí, ale 
je stále dost těch, kteří tu čekají na 
nové pány. Zvažujete-li tedy, že si 
pořídíte čtyřnohého kamaráda, za-
myslete se nad možností vybrat si 
ho právě v útulku. Ideální je Čápku 
nezávazně navštívit, s pejsky se se-
známit a poradit se s ošetřovateli.
Jedním ze psů, kteří jsou momentál-
ně k dispozici, je Nagar. Je to kříže-
nec střední velikosti starý asi pět až 
šest roků. Je sebevědomý, kamarád-
ský, venčitelé, kteří s  ním chodí na 
procházky, si jej moc chválí. Ostatně 
i on chodí na procházky rád a na 
vodítku je dobře ovladatelný, neta-
há a jiných psů si nevšímá. Vhodný 
by byl na dobře zabezpečený dvůr 
nebo zahradu s  možností přístupu 
do domu, je čistotný. Nalezený byl 
v Kroměříži. V útulku je sice krátce, 
ale jistě bude rád, když najde nové 
pány a nový domov.

 
 

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

Nagar

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

V dnešním příspěvku bychom vás rádi 
seznámili se SPOLKEM TĚLESNĚ PO-
STIŽENÝCH č. 2 KROMĚŘÍŽ a s jeho čin-
ností.
Náš klubový den je každý týden ve čtvrtek, kdy 
se od 9 do 12 hodin scházíme v Klubu seniorů na 
Hanáckém náměstí. Zabýváme se poradenstvím 
pro tělesně postižené, kteří u nás najdou pocho-
pení a radu. Výbor našeho spolku se schází každý 
měsíc a připravuje plán práce a různých aktivit pro 
naše členy. Hrajeme šipky, pétanque, pořádáme 
vědomostní soutěže na procvičení paměti a kro-
mě dalšího také zajišťujeme zájezdy, rekondiční a 
ozdravné pobyty pro naše členy. Stejně jako všech-
ny ostatní spolky, i my pořádáme různé akce jako 
je silvestrovské rozloučení se starým rokem a vítá-
ní roku nového, příchod Tři králů, MDŽ, Velikonoce, 
Den matek, mikulášskou zábavu a další projekty. 
Při těchto zábavách nám hraje k tanci a poslechu 
člen našeho spolku Pepa Mikulčák. Také se schází-
me při besedách k různým tématům. 
Každý pátek odpoledne od 14. hodiny zpíváme v 
ženském sboru Rozárky a svým zpěvem rádi potě-
šíme členy našeho sdružení i dalších spolků. Každé 
úterý v 17 hodin se protáhneme při harmonizač-
ním cvičení pod odborným vedením Pavly Daň-
kové v tělocvičně, která je součástí našeho klubu. 

V letošním roce jsme pořádali rekondiční pobyt v 
Luhačovicích v hotelu Vltava, na který nám přispěl 
svou dotací Zlínský kraj. Pobyt se našim členům 
velmi líbil a určitě přispěl k jejich pohodě. Vydařil 
se také podzimní výlet do lázní Smraďavka, se sbo-
rem Rozárky jsme navštívili program Evy a Vaška v 
Kotvrdovicích. Nezapomínáme ani na naše jubi-
lanty, každý dostane gratulaci a malý dárek. 
Činnost našeho spolku podporuje kroměřížský 
městský úřad, za což mu patří velký dík. Všechny 
informace o naší činnosti jsou dostupné na ná-
stěnce v klubu a rovněž  ve vitríně pod radnicí. 
Těšíme se, že za námi přijdou další členové, kteří 
nechtějí jenom sedět doma u televizorů, a tímto je 
srdečně zveme. Více informací získají na telefonu 
723 255 114.

Za výbor Svazu tělesně postižených č. 2 
Jana Letková, předsedkyně   

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ

Ohlédnutí za přednáškovým cyklem v archivu
Během podzimu 2016 proběhl ve 
Státním okresním archivu v Kro-
měříži tradiční přednáškový cyklus 
spojený s aktuálním výstavním 
projektem, který byl letos věnován 
problematice svatebního obřadu 
v různých souvislostech. Cyklus za-
hájili v polovině října přednáškou 
Svatba a genealogie kroměřížští ar-
chiváři Martina Šlancarová a David 
Sobek. Za necelý měsíc následovala 
přednáška brněnského archiváře 
Josefa Voborného s názvem Vše 
o matrikách aneb Moravský zem-

ský archiv v Brně se představuje 
genealogům. Velký úspěch sklidil 
výklad Bronislavy Millé o přípravě a 
průběhu svatby na Hané doprová-
zený Hanáckým mužským sborem 
Rovina. Na závěr cyklu byla mimo-
řádně zařazena přednáška Davida 
Sobka věnovaná Kroměříži v ob-
dobí prusko-rakouské války v roce 
1866, která navazovala na výstavu 
k tomuto tématu uskutečněnou na 
konci léta v prostorách Knihovny 
Kroměřížska. Poutavý exkurz zpes-
třil Evžen Petřík prezentací palných 

i chladných zbraní z druhé poloviny 
19. století. Všechny přednášky na-
vštívil rekordní počet posluchačů, 
kteří s velkým zaujetím sledovali 
výklad jednotlivých přednášejících 
doplněný často názornými ukázka-
mi ve formě fotografií 
nebo trojrozměrných 
předmětů (součástí 
kroje, zbraní atd.) Vě-
říme, že se posluchači 
budou účastnit zají-
mavých a podnětných 
přednášek i v roce 

2017, kdy je u příležitosti 70. výro-
čí vzniku archivu plánován cyklus 
přednášek z dějin archivnictví a 
pomocných věd historických. Všem 
příznivcům děkujeme za pravidel-
nou účast.                                   SOkA KM

Zdařilý výlet nadchl seniory 
z Kroměříže 
Členové kroměřížského Klubu seniorů se začát-
kem prosince vydali na výlet do Zlína. Program 
dne zahájili návštěvou Baťova mrakodrapu, 
takzvané „jednadvacítky“, kde má sídlo Krajský 
úřad Zlínského kraje. Komentovaná prohlídka 
této budovy všechny velmi zaujala. Po jejím skon-

čení se kroměřížští senioři zúčastnili kulturní akce 
v  Kongresovém centru Zlín. Tento zdařilý výlet, 
který všechny nadchl, se konal pod záštitou mís-
tostarosty města Kroměříže Pavla Motyčky. Čle-
nové Klubu seniorů Kroměříž tímto děkují vedení 
města Kroměříže a Městského úřadu Kroměříž za 
podporu jejich činnosti v letošním roce.                                        

Klub seniorů v Kroměříži

Milí přátelé senioři! 
V novém roce všechno dobré. Hodně štěstí, 
zdraví, mnoho překvapení a hezkých setká-
ní přeje všem členům a příznivcům Centrum 
pro seniory Zachar. Těšíme se na společné 
setkání dne 17. ledna 2017 ve 14 hod v Domě 
kultury v Kroměříži, kdy se uskuteční výroční 
členská schůze.

Foto: STP 2

Foto: ZLK

Foto: SOkA KM
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Rozsvícení stromu 
v Mateřské škole 
Žižkova 
„Svého“ vánočního stromu se do-
čkaly i děti z Mateřské školy Žižkova 
na Zacharu. V pondělí 5. prosince 

se sešly na školní zahradě, společně 
si zazpívaly vánoční písně a po za-
cinkání zvonečku se strom rozsvítil. 
Kouzelnou předvánoční atmosféru 
dokresloval sníh a mráz, který udě-
lal dětem velkou radost.

 MŠ Žižkova

Upozornění: 

TENTO KALENDáŘ PLATÍ PRO DOMY, KDE SE 
VYVáŽÍ ZBYTKOVÝ + BIO ODPAD

KALENDáŘ ODVOZ – TŘÍDĚNéHO ODPADU V KROMĚŘÍŽI – 1. POLOLETÍ 2017

3. 1.

17. 1.

31. 1.

14. 2.

28. 2.

14. 3.

28. 3. 

11. 4.

25. 4.

9. 5.

23. 5.

6. 6.

20. 6.

4. 7.

ÚTERÝ ÚTERÝ

ČTVRTEK a PáTEK STŘEDA

PLASTY, PAPÍR

Firmy
1x 6 týdnů

Město 1x 4 týdny
Barevné Bílé

11. 1.
8. 2.
8. 3.
5. 4.
3. 5.

31. 5.
28. 6.
26. 7.

25. 1.
22. 2.
22. 3.

20. 4. (čt)
17. 5.
14. 6.
12. 7.

25. 1.
8. 3.

20. 4. (čt)
31. 5.
12. 7.

5. 1. 
6. 1.

12. 1.
13. 1.
19. 1.
20. 1.
26. 1.
27. 1.
2. 2.
3. 2.
9. 2.

10. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.
24. 2.
2. 3.
3. 3.
9. 3.

10. 3.
16. 3.
17. 3.
23. 3.
24. 3.
30. 3.
31. 3.
6. 4.
7. 4. 

13. 4.
14. 4.

21. 4. (pá)
22. 4. (so)

27. 4.
28. 4.
4. 5.
5. 5.

11. 5.
12. 5.

18. 5.
19. 5.
25. 5.
26. 5.
1. 6.
2. 6.
8. 6.
9. 6.

15. 6.
16. 6.
22. 6.
23. 6.
29. 6.
30. 6.
6. 7.
7. 7.

13. 7.
14. 7.

SKLO

Bližší informace: BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, 767 01Kroměříž, 
Tel.: 573 502 789, 777 838 402 • e-mail: precechtelova@biopas.cz   • www.biopas.cz

10. 1.

24. 1.

7. 2.

21. 2.

7. 3.

21. 3.

4. 4.

19. 4. (středa)

2. 5.

16. 5.

30. 5.

13. 6.

27. 6.

4. a 5. 7.

11. 7.

18. a 19. 7.

DOPISY ČTENáŘŮ
Náš sbor pedagogické 
školy přivezl z Prahy 
hned několik ocenění
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž 
v čele se sbormistrem Jiřím Jablun-
kou a korepetitorkou Evou Kočařo-
vou se koncem listopadu zúčastnil 
XXVI. Mezinárodního festivalu ad-
ventní a vánoční hudby v Praze. 
Soutěž probíhala v Koncertním sále 
Pražského Hlaholu a hodnotila ji me-
zinárodní porota, vyhlášení výsledků 
a soutěž Grand Prix se pak uskuteč-
nila v kostele sv. Anny – Pražské Kři-
žovatce, která je jedním z projektů 
Nadace Dagmar a Václava Havlo-
vých VIZE 97. Přihlášeno bylo celkem 
11 sborů, v naší kategorii smíšené 
sbory mládeže a dospělých zastupo-

val Českou republiku pouze náš Dív-
čí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž. Po 
skončení soutěže jsme se vydali ro-
zezpívat Staroměstské náměstí, kde 
v  rámci vánočních trhů vystoupily i 
ostatní sbory. Další den nás čekalo 
vyhlášení výsledků soutěže.
A měli jsme mimořádný úspěch! Ne-
jen že jsme získali zlaté pásmo, ale 
stali jsme se také vítězi celé katego-
rie a navíc jsme obdrželi Cenu Petra 
Ebena za interpretaci jeho skladby 
Gigue. Celá soutěž, spojená s výle-
tem do Prahy, se nám moc líbila a 
jsme rádi, že jsme součástí tak úspěš-
ného sboru. Navíc v letošním roce, 
kdy jsme si připomněli 50 let od za-
ložení sboru, jsme již potřetí přivezli 
zlato ze sborové soutěže. 

Terezie Podešvová, SPgŠ Kroměříž

Mikulášská nadílka na Zámoraví
V úterý 6. prosince do naší školy po roce opět přišel Mikuláš a doprovázený byl 
andělem a dvěma čerty. Čtveřice postupně navštívila malé i větší žáčky ve všech 
třídách. Všichni společně chválili, kárali a také nadělovali. V průběhu dopoledne 
od dětí vyslechli spoustu slibů, tematických říkanek a písniček. Celé vyučování 

tak mělo zvláštní, mikulášsko-čer-
tovský nádech... Kdo po obědě ne-
odešel domů, také nelitoval. V pro-
storách školní družiny odpoledne 
probíhaly tvořivé dílničky, soutěže 
a sportovní hry. Byl to moc krásný 
den. Za spolupráci při jeho pořádání 
patří velké poděkování studentkám 
z pedagogické školy. 

ZŠ Zámoraví Kroměříž
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Anna Kočařová Filip Kocourek Maxmilián Kubík Rostislav Hánoš Štěpán Janoušek Viktor Luběna

Lukáš Král, Kroměříž – Gabriela Hermanová, Kroměříž
Martin Navrátil, Kroměříž – Andrea Talašová, Kroměříž
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřej-
něním  v tisku.

Sebastian Kandra, Všetuly
Lenka Rožková, Popovice
Patrik Nelešovský, Hulín
Adam Koryčan, Kroměříž
Klára Pektorová, Morkovice
Barbora Malá, Kroměříž
Michal Medek, Troubky
Laura Zapletalová, Kroměříž
Ondřej Czasch, Kroměříž
Lia Ebergényi, Vážany
Adéla Valdová, Chropyně
Dalibor Juračka, Pravčice
Jan Matouš Okoličáni, Bystřice p. H.
Karel Marek, Kroměříž
Lucie Petříčková, Přerov
Natálie Vilímková, Bílany
Jan Chodníček, Hulín
Samuel Voch, Roštín
Robin Zapletal, Kroměříž
Elizabeth Bihari, Kroměříž
Marek Kroupa, Uhřice
Isabela Zavadilová, Kroměříž
Jan Fečo, Hulín
Nina Zapletalová, Kroměříž
Natálie Huňová, Hulín
Vojtěch Blanarovič, Vážany
David Lusík, Zástřizly
Miriam Kovaříková, Lubná
Karolína Luzarová, Zlobice
Lukáš Mizera, Kojetín
Rozálie Župková, Kroměříž
Karel Brázdil, Kroměříž
Luděk Lučan, Postoupky
Samanta Královičová, Kroměříž
Sofia Křižanová, Chropyně
V seznamu jsou uvedeny děti, u nichž 
rodiče souhlasili se zveřejněním

Sňatky – listopad 2016

 
Leoš Hrabal, *1962, Kroměříž
Josef Štefanik, *1938, Zborovice
Vladimíra Řeháková, *1922, Kroměříž
Věra Trnková, *1951, Troubky
Jiřina Žákovčíková, *1947, Záříčí
František Železník, *1947, Lubná
Marie Konečná, *1929, Věžky
Helena Vytrhlíková, *1942, Hradisko
Vladimír Koutský, *1934, Kroměříž
Marie Daňková, *1923, Kroměříž
Jarmila Horáková, *1945, Kroměříž
Josef Konečný, *1933, Kroměříž
Květoslava Vojtová, *1935, Hulín
Božena Hozáková, *1925, Kroměříž
Miroslav Slavík, *1943, Zdounky
Marie Pospíšilová, *1939, Měrůtky

Ludmila Vičíková, *1921, Butovice
Vojtěch Krupař, *1947, Bezměrov
Bronislava Konečná, *1940, Záhlinice
Karel Adamčík, *1949, Kroměříž
Anna Čevelová, *1944, Kroměříž
Jaroslav Schystal, *1929, Kroměříž
Ludmila Olšinová, *1928, Věžky
Antonín Janovec, *1962, Kvasice
František Dvorník, *1939, Kroměříž
Františka Mlčáková, *1932, Kroměříž
Lada Šebestíková, *1928, Vážany
Jan Rundt, * 1945, Kroměříž
MUDr. Josef Kopálek, *1926, Kroměříž
Věra Gajová, *1924, Kroměříž
Bohumila Kollmannová, *1941, Kroměříž
Ing. Jaromír Vlček, *1942, Kroměříž
Jarmila Schovancová, *1928, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, 
u nichž pozůstalí souhlasili se zveřejněním 

Úmrtí – listopad 2016Narození 
listopad 2016

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 rodi-
nu, 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: 18. 2., 25. 2., 4. 
3., 11. 3., 25. 3.

Veronika Chmelová Barbora Osinová Elena Pavlíková Luděk Hýsek Martin Medek Nella Roubalíková

Rose Jonášová



Advent přinesl na radnici 
opravdovou zimu 

a předvánoční pohodu
Pro mnohé neznámý prostor nádvoří 
kroměřížské radnice a Klubu Starý 
pivovar se v  předvánočním období 
otevřel veřejnosti a pozval náhodné 
kolemjdoucí i ty, kteří na akci netr-
pělivě čekali, na Advent na radnici. 
Připravené tu bylo příjemné pose-
zení v  hřejivých červených dekách 
za svitu svíček, každodenní živé 

koncerty, vystoupení dětí, promítání 
zimního kina a stánky, které nabíze-
ly vánoční speciality k  ochutnání i 
dárky a sváteční výzdobu. Zatímco 
se dospělí zahřívali punčem, svařá-
kem nebo kávou či horkým moštem, 
děti se vyřádily na sněhu nebo na 
umělém kluzišti. Stylově vyzdobe-
ný radniční dvůr se na necelý tý-
den stal tak trochu „jiným světem“ 
plným chutí, vůní, zážitků a kou-
zelné atmosféry, kde bylo snadné 
zapomenout na  předvánoční shon.
                                                                      (šak)

   1   2017Obrazové ohlédnutí a pozvánka

Foto na str.: M. Žíla
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