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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Špičkoví tanečníci se představili
při Galavečeru tanečního sportu

Kroměřížský rozpočet je schodkový,
zadlužení města však klesá
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SLOVO
ÚVODEM
Vážení čtenáři,

Foto: J. Soporský
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Josef s Marií opět překonali všechna úskalí a doputovali do Betléma, kde se narodil malý Ježíšek.
Nejznámější biblický příběh převedli do divadelní podoby žáci církevní školy ve spolupráci se svými
učiteli a představení sehráli na Velkém náměstí jen pár dní před Vánocemi.

Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada budou
vráceny církvi, Květná zahrada ne
Arcibiskupský zámek v Kroměříži
a přilehlá Podzámecká zahrada
připadnou v rámci majetkového
vyrovnání církvi. Konečné rozhodnutí o vydání objektů padlo pár
týdnů před koncem uplynulého
roku. Květná zahrada, o jejíž navrácení církev rovněž žádala, zůstane v majetku státu. Její součástí
jsou stavby, které podle zákona o
restitucích vydány být nemohou
a nelze je z objektu vyčlenit. Toto
rozhodnutí chce arcibiskupství nechat přezkoumat soudem.
Prvním krokem celého procesu
se stal podpis smlouvy o vydání
Knížecího domu a budovy biskupské mincovny a následné předání

obou objektů církvi. K tomu došlo
v prvním prosincovém týdnu. Dohoda o vydání zámku a „Podzámky“, kterou podepíšou Národní
památkový ústav a olomoucké arcibiskupství, by měla být uzavřena
v průběhu roku 2016. Zároveň s ní
bude podepsána smlouva o předání objektů do dlouhodobého
užívání Národnímu památkovému
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ústavu.
Někteří politici i veřejnost vyjadřují
pochybnosti nad vydáním zámku a zahrady, a to s odvoláním na
skutečnost, že se jedná o památku
zapsanou na seznamu UNESCO.
Pro návštěvníky obou objektů by
se však nemělo nic změnit. V pokračování dobré spolupráce doufá
i kroměřížská radnice: „Město po
jednání s představiteli arcibiskupství věří, že nedojde k žádnému
omezení provozu, které by v případě konání kulturních a společenských akcí jakkoliv komplikovalo
situaci jejich návštěvníkům,“ řekl
starosta města Jaroslav Němec.
(šak)

při vstupu do nového roku
se zpravidla pokoušíme stanovit si další cíle, přijímáme předsevzetí, motivujeme se k činům, které jsme
dlouho odkládali. Jsme na
pomyslné startovní čáře a
energie vložená do prvních
dní může znamenat cenný
náskok a může nás přiblížit
k úspěšnému finále. Napadlo mě, že by nebylo špatné
právě v úvodu roku si vyzkoušet malý experiment.
Nebudete muset kupovat
permanentku do posilovny
nebo zahazovat zapalovače.
Zadání je velmi jednoduché
– dejte šanci optimismu.
Možná vás už teď napadla
rychlá pesimistická námitka: v dnešní době být optimistou? Pokud si ale přiznáme, že tu dobu tvoříme
my sami i tím, jak k ní
přistupujeme, máme šanci
tuto i další podobné stěžovací výmluvy překonat. A
když navážeme právě pokusem o optimistický pohled na situace a dění kolem, možná s překvapením
zjistíme, jak s nadhledem,
ve snaze navzájem si pomáhat, dokážeme snadno
najít společnou řeč, prostor
pro spolupráci i úspěšné řešení problémů. S tím se dá
nový rok skutečně s úsměvem odstartovat a věřím,
že i plně a šťastně prožít.
Přeji nám všem – a novoročním optimistům především – dostatek energie a
dobré vůle, abychom příštích dvanáct měsíců zvládli
co nejlépe.
Pour féliciter 2016.

Jaroslav Němec
starosta

AKTUALITY

INFO Z RADNICE
Občané nominovali na
Cenu města Kroměříže
13 osobností
Třináct kandidátů nominovali občané našeho města na Cenu města
Kroměříže za rok 2015, kterou zdejší
radnice uděluje jednou ročně za
podstatný přínos v nejrůznějších
oblastech lidské činnosti a za činy
hodné občanské pozornosti. Toto
ocenění má být výrazem poděkování města významným osobnostem,
které se přičinily o rozvoj a propagaci Kroměříže. Na základě veřejné výzvy letos občané města nominovali
13 jmen, které si dle jejich názoru
zaslouží mimořádnou pozornost.
Jsou to: Petr Gregor starší., PhDr.
Dobrila Hrůzová, Jaromír Sum, MgA.
Miroslav Šiška, Stanislav Kratochvíl,
MUDr. Eva Nováková, MUDr. Miloš
Janoušek, Ing. Ladislav Františ, Markéta Pilátová, Mgr. Ivo Vojtek, Ing.
Jiří Jachan, PhDr. Šárka Kašpárková
a Mgr. Evžen Petřík. Z těchto nominací městská rada během ledna
vybere jednoho kandidáta, kterého navrhne Zastupitelstvu města
Kroměříže k udělení ocenění, jež je
spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny a peněžní odměny.
První osobností, která Cenu města
Kroměříže získala, byl v roce 2009
Jan Štěpánek, v dalších letech to
byli Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš a
Sylviane Brazillier.
(pz)
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Díky rozpočtu na rok 2016 opět
klesne zadlužení města
Na svém posledním jednání
v roce 2015 schválili kroměřížští zastupitelé rozpočet města
Kroměříže na rok 2016. Ten má
na straně příjmů částku ve výši
442,3 milionů, celková výše výdajů je 481,5 milionů a financování 39,3 milionů korun. Z čísel
je patrné, že se jedná o rozpočet schodkový, plánované
příjmy jsou nižší než předpokládané výdaje, a je dofinancován z vlastních zdrojů – zůstatku hospodaření loňského roku.
Vzhledem k tomu, že město není
nuceno schodek dokrýt půjčenými prostředky, nadále setrvává
trend snižování úvěrového zatížení města, které by mělo klesnout na 19,2 milionů korun. Díky

splacení úvěru poskytnutého
Komerční bankou v loňském roce
mohlo dojít k posílení běžných
provozních výdajů, které je vidět
jak v oblasti služeb a ostatních nákupů (opravy dětských hřišť, vozovek a chodníků), tak také např.
v posílení grantového systému a
transferů příspěvkovým organizacím. Nosným pilířem v oblasti
investičních výdajů jsou především investice do Domu kultury
(22 milionů Kč), sportovních zařízení v místních částech (celkem
8,3 milionů Kč), snížení energetické náročnosti budov městského
úřadu č. p. 533 a 534 (10 milionů
Kč) a v neposlední řadě investice
do projektových dokumentací na
investiční činnost v dalších letech.

Příjmová strana je zatím reálně
nastavena (s mírnou rezervou)
z odhadu letošních skutečností
daňového inkasa. Navržený rozpočet počítá pouze s dotací na
přenesený výkon státní správy
(ta je po delší době valorizována,
ale pouze o 1,8 %) a dotacemi
souvisejícími s činnostmi v oblasti
sociální (tj. sociálněprávní ochrana dětí, výkon sociální práce, pěstounská péče a provoz sociálních
zařízení města Kroměříže).
Celkově je rozpočet navržený
v rámci možností, které nám současná příjmová situace dává, a to
při respektování všech běžných
výdajů pro zajištění bezproblémového provozu města Kroměříže.
Jaroslav Němec

Výzvy k poskytování dotací na rok 2016
Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XIII. zasedání, které se uskutečnilo v předvánočním týdnu,
schválilo Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016. Jedná se o finanční prostředky
určené pro dotační programy na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí,
sportu a volnočasových aktivit, výchovy a celoživotního vzdělávání a sociální a zdravotní projekty.
Lhůty pro podání žádostí byly stanoveny následovně: o dotace na činnost a provoz je třeba požádat v období 18. 1. – 11. 2. 2016, o dotace na akce s celkovým rozpočtem nad 10 tisíc korun je
nutné zažádat od 18. 1. do 11. 2. a také od 4. 4. do 22. 4. 2016 a na podání žádostí o dotace na
akce s celkovým rozpočtem do 10 tisíc byly stanoveny tři termíny, a to 18. 1. – 11. 2., 4. 4. – 22. 4. a
15. 8. – 2. 9. 2016. Dotace se budou poskytovat při splnění podmínek, mezi něž patří řádné podání žádosti podle programu, splnění stanovených kritérií pro hodnocení žádostí, schválení poskytnutí dotace a
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace příslušným orgánem města podle obecního zřízení a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění schváleném poskytovatelem.
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2016, formuláře žádostí, smlouvy a vyúčtování jsou ke stažení na: www.mesto-kromeriz.cz
(js)

Návštěva z radnice
a zpívající děti
zpříjemnily seniorům
čekání na Vánoce
Vánoční a předvánoční období
je časem přátelských setkání,
návštěv a obdarovávání. Za klienty některých kroměřížských
zařízení sociálních služeb se
s drobnou pozorností vydali
v prvním prosincovém týdnu
zástupci místní radnice. Starosta Jaroslav Němec a místostarostové Pavel Motyčka a Marek Šindler navštívili postupně
Domovy pro seniory Vážany,
Riegrovo náměstí a U Moravy a
také Domov se zvláštním režimem Strom života. Obyvatelům
domovů popřáli příjemné prožití blížících se vánočních svátků,
zdraví a spokojenost, bez nichž
2

by se neobešli nejen v následujícím roce, a všem předali mikulášský balíček plný ovoce. Do
některých zařízení je doprovodily děti z mateřských škol – z MŠ
Vážany a MŠ Kollárova, které zpívaly, recitovaly a zpříjemnily tím
seniorům čekání na sváteční dny
..
(šak)

Foto: Š . Kučerová
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Ocenění za dlouhodobou práci s mládeží
V prostorách Muzea Kroměřížska
se uskutečnilo slavnostní ocenění jedenácti mužů a devíti žen,
kteří se dlouhodobě věnují práci
s dětmi a s mládeží. Mezi nimi
byli i dva zástupci Kroměříže –
Karel Fleischmann, trenér oddílu
basketbalu TJ Slavia Kroměříž,
z. s. a Stanislav Honzírek, člen
Moravského rybářského svazu
o. s., místní organizace Kroměříž.
Zlínský kraj letos tyto dobrovolníky za jejich činnost pro mládež
ocenil již po dvanácté. Na Odbor
školství, mládeže a sportu Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje bylo
doručeno celkem 43 nominací od
představitelů měst a obcí, škol
a školských zařízení, nevládních
neziskových organizací a dalších
zainteresovaných subjektů z celého Zlínského kraje. Lidem, kteří nejmladší generaci předávají
své dovednosti jako trenéři ve
sportovních oddílech nebo jako
vedoucí či aktivní členové nejrůznějších zájmových kroužků,
poděkovali za jejich společensky
cennou práci hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák a další před-

stavitelé kraje. Za město Kroměříž
přítomné přivítal místostarosta
Pavel Motyčka. Ocenění převzali
z rukou představitelů Zlínského
kraje pamětní medaile, pamětní
dekrety a upomínkové předměty.
(tz)

Foto: ZLK

Setkání měst Českého dědictví UNESCO
Hostitelem schůzky zástupců
měst, která jsou členy sdružení
České dědictví UNESCO, se začátkem prosince stalo středočeské
město Kutná Hora, které v letošním roce oslaví 20. výročí zápisu
na seznam UNESCO. Slavnostního
setkání členů sdružení obcí a měst
České republiky, na jejichž území
se nachází památka zapsaná na
Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO,

které se uskutečnilo 8. prosince,
se zúčastnil také starosta města
Kroměříže Jaroslav Němec, který zároveň v letošním roce přijal
putovní předsednictví v tomto

Foto: J. Němec

svazku. Součástí programu bylo
i jednání Valné hromady tohoto
dobrovolného svazku obcí, jehož
nejdůležitějším bodem byla kromě přípravy realizace projektů
„Památky UNESCO romantické a tajemné“ a „Památky
UNESCO slohové cvičení a
Sloh se nepíše, na sloh se
kouká“ i prezentace památek
UNESCO v Paříži a v Bruselu.
(js)

Rekultivace skládky Lutopecny dospěla
do úspěšného konce
Začátkem prosince byla závěrečnou kontrolní prohlídkou oficiálně dokončena rekultivace skládky
v Lutopecnách. Město Kroměříž
realizaci projektu zahájilo v červenci roku 2014 a práce zajišťovala firma Rovina, a. s. Celkové realizační náklady byly 65,5 milionů
korun. Částku 59,1 milionů korun
získala radnice z dotace v rámci
Operačního programu životní
prostředí, zbytek byl hrazen z rozpočtu města. Rekultivací byla plocha skládky zmenšena z původních asi 56 000 na cca 50 000 m2.
Práce, které bylo nutné v Lutopecnách provést, popisuje podrobně
Jana Kotková z odboru rozvoje
Městského úřadu Kroměříž: „Ke
zmenšení plochy skládky došlo
odtěžením hromad jednotlivých
odpadů uložených pod hlavním
tělesem skládky. V rámci rekultivace bylo provedeno urovnání
tělesa skládky, čímž se zvýšila jeho stabilita, a spád jejího povrchu
byl upraven tak, aby docházelo
k odtoku povrchových vod, po-

vrch skládky byl zatěsněn jílovými
těsnícími vrstvami, aby nedocházelo k infiltraci dešťových srážek.
V tělese skládky byly umístěny
plynové odvětrávací hlavice z důvodu zajištění stability jílového
těsnění v případě nahodilého výronu možného zbytkového skládkového plynu. Obvod skládky byl
odvodněn žlaby, aby se zamezilo přítoku vody do jejího tělesa
z okolních pozemků, povrchová
voda bude odváděna odvodňovacími příkopami do přilehlého
Popovického potoka.“ Skládka
byla také biologicky rekultivovaná
osetím trávou a výsadbou dřevin a
celý prostor rekultivované skládky
byl oplocen, aby se v budoucnu

předešlo vstupu nepovolaných
osob a případnému nepovolenému skládkování. „Po ukončení
rekultivace skládky nastává další
etapa. Dojde k monitorování s následnou údržbou skládky podle
schváleného Provozního řádu. To
si vyžádá v příštím roce náklady
přibližně ve výši 100 tisíc korun,“
informoval o dalším postupu starosta města Jaroslav Němec. (šak)
První prosincový den se
radnice otevřela všem, kteří měli zájem nahlédnout
do jiných prostor, než jsou
běžně přístupné kanceláře
úředníků. Projekt s názvem
Vítání adventu na radnici se
uskutečnil poprvé a umožnil malým i dospělým Kroměřížanům prohlédnout si
budovu radnice a neformálně strávit se zaměstnanci
úřadu příjemný čas prodchnutý začínající předvánoční atmosférou.

Foto: Rovina
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INFO Z MĚSTA
Cena za vodu je od
začátku roku vyšší
S účinností od 1. ledna 2016 vstoupily v platnost nové ceny vodného
a stočného pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. Ti
v tomto roce zaplatí za tisíc litrů
(1 m3) odebrané pitné vody 35,83
Kč a za stejné množství odpadní
vody vypuštěné do kanalizace
37,61 Kč. Celkem tedy bude za kubík vody účtováno vodné a stočné
73,44 Kč. To je o 1,56 Kč, tedy o
2,17 % více než v předchozím roce.
Nárůst ceny je o něco nižší než
při poslední změně k 1. 1. 2015.
Společnost VaK zvýšení ceny
zdůvodňuje nutností respektovat podmínky Státního fondu životního prostředí ČR vycházející
z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce
ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody
v aglomeraci Kroměříž a Výstavba
kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti poskytnuty
dotace ze SFŽP ČR a Evropských
fondů. Za poslední čtyři roky Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a. s. získaly dotace ve výši 214,1
milionu korun, dalších 101 milionů korun zaplatily při realizaci
uvedených projektů z vlastního
rozpočtu. Jednou z podmínek
přijetí dotací bylo zajištění obnovy majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně
nákladové ceny služby. I přesto
je výše cen vody pitné a vody
odpadní na Kroměřížsku dlouhodobě udržována pod průměrem
cen v České republice. O změnách
rozhodlo představenstvo společnosti 23. listopadu 2015. (šak)

Foto: L. Peclová

SPOLEČNOST

1 2016

Kroměříž zveřejňovala smlouvy již před schválením zákona
Přehlasováním senátního návrhu
110 poslanci byl poslední listopadové úterý definitivně schválen
nový zákon o registru smluv. Když
jej nedávno podepsal i pan prezident, byl tak přijat nejdéle projednávaný a odkládaný zákon v současné sněmovně. A proč se vlastně
tahle „bitva“ odehrála? S tímto zákonem přichází obrovská změna,
neboť smlouva v hodnotě vyšší
než 50 tisíc korun uzavřená státem,
kraji, obcemi a dalšími institucemi
či podniky hospodařícími s veřejnými prostředky bude nadále
účinná a platná až po uveřejnění
v internetovém registru smluv.
Smlouvu v registru může zveřejnit
kterákoli ze smluvních stran, tedy
nejen ta veřejná, ale i například
její soukromý dodavatel. Samozřejmostí zůstává možnost „začer-

KROMĚŘÍŽ 2016
v barvách, světle,
umění
Když se řekne Kroměříž, většině
lidí se vybaví květinové záhony
a kolonáda v Květné zahradě či
romantická zákoutí v zahradě
Podzámecké s výhledem na Arcibiskupský zámek. Při hlubším
zamyšlení se tento obraz rozšíří o
bohatou historii, vznešené koste-

Čtyři historické objekty
v centru Kroměříže
se dočkaly opravy
Také v roce 2015 město Kroměříž
úspěšně zorganizovalo opravy a
údržbu památkově chráněných
objektů v souladu se schváleným
Programem regenerace městské
památkové rezervace Kroměříž.
Jednalo se o čtyři akce: fasádu vnitřního traktu měšťanského domu

nit“ citlivé osobní údaje a údaje
tvořící obchodní tajemství, jejichž
zveřejnění by mohlo daný subjekt
poškodit v rámci jeho podnikání.
Elegantní cestou se tak smlouvy o
veřejných prostředcích stanou skutečně veřejnými a lidé budou mít
možnost kontroly hospodaření veřejných institucí. Zákon se přitom
vztahuje jen na údaje, na které má
veřejnost již dnes ze zákona právo.
Ale platné zákony o zveřejňování

informací jsou bohužel často porušovány. Zákon o registru smluv
má tzv. samovynucující funkci
tj. že o zveřejnění usilují samy
smluvní strany, protože potřebují
platnou a účinnou smlouvu. Díky
okamžitému přístupu veřejnosti
k údajům ve smlouvách dojde k
očekávanému psychologickému
efektu, že vymizí ty nejvíce do očí
bijící předražené nebo jinak nevýhodné smlouvy. Jinak řečeno, jak
nám říká všeobecná zkušenost, ono se hůř krade, když
je na dotyčného vidět. Jako
další pozitivní efekt se očekává možnost porovnávat
ceny obdobných zakázek v
celé republice a vytvoření jakési cenové mapy veřejných
nákupů. Samozřejmě ani
tento zákon sám o sobě ne-

ly a neopakovatelný architektonický, kulturní i duchovní ráz.
Taková je Kroměříž, jak ji po léta
známe.
V průběhu roku ale mimořádně
nabídne i zcela nové vjemy. Kroměříž se představí „v barvách,
světle a umění“. V duchu tohoto
sloganu se město rozzáří pestrými
barvami, světelnými efekty a ožije
nejrůznějšími druhy pouličního
umění. Naskytne se tak jedinečná
příležitost zažít propojení historické kulisy města se zážitky a
vjemy vycházejícími ze souhry
barevných výzdob, veřejných
performancí a streetartu. Těšit se
můžete například na originální
3D malbu, videomappingovou
projekci, výtvarně řešená veřejná
prostranství, ale také na celou řadu
dalších překvapení, která budou
výtvarným tématem motivována. Jedním z nich je například
velká výstava děl malíře Adolfa
Borna, která představí díla vzešlá

z jeho dlouholeté spolupráce
se scénáristou a kroměřížským
rodákem Milošem Macourkem.
Výstavu pořádá Muzeum Kroměřížska k 90. výročí narození
M. Macourka. Neméně zajímavou
podívanou bude výstava Memento Tiziani v Arcibiskupském
zámku a Galerii Orlovna. V roce
2016 sice Tizianovo dílo Apollo
a Marsyas putuje z Kroměříže
do USA, Kroměříž se ale stane
místem, kde se uskuteční největší
výstava současného umění na
téma tohoto antického námětu.
Více než 100 českých umělců
tím připomene nejen 440. výročí
úmrtí italského renesančního
malíře, který je nejvýznamnějším
mistrem kroměřížské obrazárny,
ale připomene i význam jeho
díla pro evropské umění. Obdobně tematicky zaměřeny
budou i vycházkový okruh po
sochařských dílech, oblíbené
kostýmové turistické prohlídky

č. p. 81 ve Vodní ulici, revitalizaci
venkovního kamenného schodiště
před vchodem do domu č. p. 150 na
Riegrově náměstí, opravu fasády ve
dvoře radnice č. p. 114 a sousedního
objektu bez č. p. (rovněž objekt radnice) a obnovu fasády měšťanského
domu č. p. 141 na Riegrově náměstí.
Tyto akce realizované v roce 2015 z
vlastních prostředků vlastníků s částečným přispěním Ministerstva kultury ČR a města Kroměříže byly řádně ukončeny a stavebně technické

Foto: Š . Kučerová
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dokáže vyzrát na veškerou korupci
a není jejím všelékem. Nicméně
jde o velmi pozitivní signál, že se
opravdu daří prosazovat změny
k lepšímu, odstraňují se některé
„staré pořádky“ a snad se opět
podaří vybudovat tolik narušenou
důvěru občanů v jejich politiky.
Například Slovensko po zavedení
obdobného zákona poskočilo v
mezinárodním hodnocení indexu
vnímání korupce hned o jedenáct
míst výše. Na závěr se určitě patří
připomenout, že pro občany Kroměříže nový zákon neznamená
převratnou změnu, protože Rada
města Kroměříže už 18. 5. 2015
rozhodla o trvalém zveřejňování
platných smluv uzavřených od
1. 7. 2015 a naše město tak sněmovnu o pořádný kus předběhlo.
Radek Vondráček
Tajemství staré Kroměříže či červnový „barevný běh“. To vše bude
doplněno dalšími výstavami, festivaly, koncerty atd. Na realizaci
této myšlenky spolupracuje celá
řada místních institucí a spolků a
se svou nabídkou se můžete přidat
i vy. Pokud se domníváte, že vaše
činnost může výtvarnou sezonu
obohatit, neváhejte a obraťte se
na radniční odbor kultury a cestovního ruchu. Ucelenou turistickou nabídku Kroměříž představí
na svých webových stránkách
www.kromeriz.eu a průběžně
ji bude aktualizovat. Poznejte i
vy Kroměříž v novém světle.
(pz)

provedení bylo prověřeno výborem
Zastupitelstva města Kroměříže pro
regeneraci MPR.
Rád bych poděkoval vlastníkům
těchto objektů za jejich úsilí a iniciativu. Výsledkem jejich práce je zachování historického obrazu města
a jeho pěkný vzhled.
Podrobnější informace spolu s fotodokumentací předložíme v únorovém čísle Zpravodaje, které doplníme o připravované realizace v roce
2016.
Jan Slanina
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Slepota odděluje
člověka od věcí,
hluchota od lidí
Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži, o. p.
s. pracuje ve Velehradské ulici,
resp. na Hanáckém náměstí, a má
své pobočky také v Uherském
Hradišti a Valašském Meziříčí.
Jak vyplývá již z názvu, služby
těchto pracovišť jsou určeny
lidem s nejrůznějšími sluchovými poruchami. Některé z nich
tato smyslová porucha provází
od narození, jiným zásadně
změnila život později - následkem prodělaných chorob, úrazů,
po dlouhodobém výkonu povolání v hlučném provozu nebo
s přicházejícím věkem. Přesto
se všichni snaží žít plnohodnotným životem a stojí o to sdílet
jej společně se zdravými, aktivními a nezávislými. Také většina zaměstnanců poradenského
centra patří mezi osoby se
sluchovým postižením. Ti čerpají
z vlastních zkušeností a dokážou
s porozuměním a velmi efektivně reagovat nejen na potřeby
klientů, ale i jejich blízkých. Jsou
vždy připraveni ochotně pomoci
i poradit.

Sluch je nutný ke komunikaci
Hlavním posláním poradenského
centra je předcházet sociálnímu vyloučení sluchově postižených osob
ze společnosti, napomáhat k seberealizaci a vyrovnávat příležitosti
v jejich okolí. Říká se, že slepota
odděluje člověka od věcí a hluchota od lidí. Tuto skutečnost potvrdí
každý ze sluchově postižených.
Další nevýhodou je fakt, že sluchově postižený člověk se na první
pohled od slyšícího nijak neliší.
Lidé v okolí si běžně nevšimnou,
že je v jejich blízkosti někdo, kdo
nedoslýchá nebo vůbec neslyší.
Sluchově postižení nejsou nijak
nápadní a odlišní (nenosí bílou
hůl, nejsou viditelně jiní jako např.
tělesně postižení, nemají s sebou
doprovod apod.). Přestože jejich
handicap není okem patrný, je velmi omezující a oni se s ním musejí
naučit žít. Sluch má však pro člověka mimořádný význam – zejména

při komunikaci. Bez fungujícího sluchu není možné tvořit srozumitelnou řeč. Těžce sluchově postižený
není omezen jen v oblasti tvorby a
vnímání řeči, ale chybí mu i sluchová orientace v prostoru, který je
mimo dosah zorného pole.
Kompenzační pomůcky půjčují i
opravují
V České republice žije okolo 5 %
populace se sluchovým postižením
a právě takovým lidem pomáhá
Poradenské centrum pro sluchově
postižené Kroměříž, o. p. s. V rámci
fakultativní činnosti zajišťuje pro
osoby se sluchovým postižením
půjčování kompenzačních pomůcek. Ty pomáhají nedoslýchavým
klientům - zejména seniorům překonávat komunikační obtíže
v každodenním životě. K dispozici
jsou naslouchací soupravy, osobní zesilovače a další pomůcky,
které výrazně napomáhají bezproblémové komunikaci a zároveň

Foto: PCSP

omezují či úplně odstraňují riziko
chybné interpretace jednotlivých
sdělení během rozhovoru. Vhodně
zvolené a funkční kompenzační
pomůcky navíc přispívají ke zvýšení
kvality života všech blízkých
sluchově postiženého. Pomůcky
jsou zapůjčovány na dobu, která je
nutná k posouzení, zda kompenzuje sluchovou ztrátu. Klientům
se rovněž půjčují kompenzační
pomůcky po dobu servisní opravy
jejich vlastních, případně v centru
pomohou i těm, kteří si jejich koupi
nemohou dovolit. Samozřejmostí
je servisní činnost a drobná údržba sluchadel, kterou zde poskytují
zcela bezplatně (třeba čištění ultrazvukem nebo výměna hadičky u
ušní tvarovky).
Pomoc na základě vlastních
zkušeností
Do standardní nabídky služeb poradenského centra patří také sociální
služby, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a sociálně
aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením.
Potřebuje-li tedy kdokoli ze sluchově postižených tlumočníka znakového jazyka, hledá-li možnosti,
jak účelně využít volný čas nebo
se chce něco nového naučit a dozvědět, může přijít do poradenského centra.
(rc)

Horizont Kroměříž poskytuje služby sociální
rehabilitace lidem s duševním onemocněním

Výtěžek projektu Miss Kroměříž
převzal dětský domov

Základní ideou i zhmotněnou představou zařízení Horizont je podpořit člověka s duševním onemocněním v činnostech a aktivitách, které
mu pomohou z obtížné sociální situace. Intenzivně jej učit využívat ve
společnosti běžných zdrojů, informací a služeb, jakými jsou pracovní
uplatnění, bydlení, vzdělávání, péče o zdraví i péče o vlastní osobu.
Pomoci mu budovat vztahy s rodinou, přáteli, úřady, zapojit se aktivně do kulturního, společenského, sportovního a sociálního života.
Motivovat lidi s duševním onemocněním, aby mohli převzít pokud
možno co největší podíl a zodpovědnost za svůj život a tím zvyšovat
jeho kvalitu po co nejdelší možnou dobu. Kroměřížský Horizont sídlí
v Mánesově ulici nedaleko ZŠ Oskol. Provozní doba je v pracovní dny
od 9 hodin, v pondělí a středu do 17, v úterý a čtvrtek do 16 a v pátek
do 14 hodin. Program zařízení je pestrý a každý si může vybrat dle
potřeby, chuti či nálady. Klientům je k dispozici pracovní poradenství,
kognitivní nácviky, psychologické poradenství, tvůrčí dřevařská dílna,
keramická dílna, PC, kavárna, muzikoterapie, dramaterapie, Cestománie, sportovní terapie – bowling, plavání, stolní tenis, relaxace a různé
aktivizační programy všeho druhu.
S činností centra
se v nedávné době
seznámil při své
návštěvě místostarosta
Kroměříže
Pavel Motyčka, který se věnuje sociální problematice.
Foto: Horizont
(rc)

Soutěž krásy Miss Kroměříž byla jsme celou akci mohli zrealizovat,
založena jako regionální akce spo- a všem divákům, kteří přišli na gajující krásu, inteligenci a empatii. lavečer a koupí vstupenky tak podAutorem myšlenky a organizáto- pořili dobrou věc,“ je spokojena
rem celé akce je Tereza Rochová z s výsledkem celého projektu TereVisage InstitutE a projekt má cha- za Rochová. Výtěžek ze vstupného
ritativní ráz. Výtěžek z akce putuje a prodeje netradičních kalendářů
Dětskému domovu v Kroměříži. na rok 2016, které účastnice finále
Nápad pořádat kroměřížskou sou- nafotily, ve výši 60 tisíc korun byl ve
těž krásy vznikl v prosinci 2014 čtvrtek 10. prosince předán ředitela 17. října 2015 na slavnostním ce kroměřížského dětského domogalavečeru přebíraly nejkrásnější va Anně Hejné. „Spolu s partnery,
dívky ceny. Titul Miss Kroměříž si kterými byli Rádio Kroměříž s. r. o.
odnesla Nicol Ilenčíková, 1. vice- a Art Company jsme mohli realimiss se stala Alexandra Korandová zovat smysluplnou přehlídku kráa 2. vicemiss a zároveň Miss Inter- sy, která pomáhá,“ dodává Tereza
(šak)
net byla zvolena Kristýna Lišková. Rochová.
„Záštitu nad soutěží
převzal nejvyšší představitel města starosta
pan Jaroslav Němec,
za což mu patří můj
obrovský dík. Velmi
si toho vážím. Chci z
celého srdce poděkovat také všem dívkám,
které se soutěže zúFoto: H. Nohanka Nováková
častnily a díky kterým
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V kroměřížských
domácnostech
by se měla pít vína,
která jsou tu doma
Arcibiskupské zámecké sklepy
v Kroměříži připravily na konci
loňského roku pro milovníky a
znalce vín nejedno překvapení.
O změnách a novinkách jsme
si povídali s Milanem Paletou,
který před 14 měsíci nastoupil
do sklepů na pozici technologa a
vedoucího sklepního hospodářství. O vínu, vinařství a především kroměřížských sklepích
hovoří s nadšením a zaujetím...

Foto: archiv AZS
Jak byste popsal kroměřížská
vína, čím jsou zajímavá?
Je to víno vyrobené z hroznů
vypěstovaných na arcibiskupských vinicích v Hluku a od spolehlivých
dodavatelů.
Hrozny
se zpracují v lisovně v Hluku a
následně mošty kvasí v Kroměříži.
Při výrobě vín se nesmí používat žádné chemické preparáty,
na rozdíl od běžných vinařství.
Loňský rok byl pro vinaře velmi
příznivý…
Rozhodně… V roce 2015 byly
pro vinaře ideální podmínky. Bylo
horké léto plné slunce, které přineslo vysokou cukernatost hroznů.
Bylo sice i sucho, ale podzimní
deštíky – byť ne silné – zachránily sklizeň. Teplý a dlouhý podzim
nám umožnil dokonce sklízet víno

Studio Kamarád
pomáhá lidem, kteří
to potřebují
Matýsek se narodil před sedmi
lety předčasně s porodní váhou
1350 g. Lékařům se jej podařilo
zachránit, ovšem dlouhý čas pobyl v inkubátoru a potvrdila se u
něj vada srdce, postižení mozkové komory, rozštěp močové trubi-
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s ušlechtilou botrytickou plísní,
která se na hroznech objeví pouze v příznivých letech. Tato plíseň
naruší slupku jednotlivých bobulí,
dojde k výparu vody a zůstanou
jen cukry a kyselinka s extraktem.
Zahustí se tím vlastně vinný mošt,
který je cukernatější a kvalitnější
– tímto způsobem se vyrábí výběr
z bobulí, který je označený jako
botrytický výběr. Díky dlouhému
podzimu se nám na sýpce suší
slámové víno, lisovat se bude tak
v lednu nebo únoru. To je cenově
velmi náročný produkt. Já tvrdím,
že to je ročník století! Alespoň já
jsem takový rok za 26 let své praxe
ještě nezažil.

speciální láhvi s kovovou etiketou.
Vyrobený bude pouze v omezeném
množství 500 kusů. Je to skutečná
„speciálka“ opravdu pro ty, kteří
si chtějí koupit něco jedinečného.
Dobrého poskrovnu… A nejaktuálnější novinou je růžový valentýnský
sekt, který bude k dispozici během
února. Každým novým produktem, každým nápadem bychom
rádi podpořili nákup a konzumaci
regionálních produktů. Bylo by
skvělé, kdyby se v kroměřížských
domácnostech konzumovala vína,
která jsou „tu doma“. Chtěl bych
docílit ještě jedné významné
změny… Teď, když se vrátí zámek
církvi, bych chtěl požádat v Bruselu,
aby našim vínům přiřkli název chateau. To zní! Název chateau mohou
používat pouze Francouzi, u nás má
toto oprávnění jen pár společností vyrábějících víno. To však musí
splňovat určitá kritéria.

Vloni na podzim jste začali
v zámeckých sklepích vyrábět
sekt. Je to v Kroměříži skutečně
novinka?
Když jsem do Kroměříže přišel,
chtěl jsem tu zavést něco nového.
Zjistil jsem, že sekty se tu nikdy
nevyráběly a tak ten „náš“ je první
v historii sklepů. Chtěl jsem zkrátka
jako „výrobák“ začít vyrábět něco
nového, produkce vín je pro mě
i pro sklepy tím nejdůležitějším.
Vyrábíme mešní sekt připravovaný
tradiční metodou, což znamená,
že víno kvasí přímo v láhvi. Tímto
způsobem jsme schopni vyprodukovat maximálně 2,5 tisíce lahví
ročně a je k dispozici ve verzích
brut a demi sec. Jedná se o sekt
nákladnější pro náročnější klientelu. Pro běžné spotřebitele se pak
vyrábí sekt metodou charmat, kdy
víno kvasí v tancích. Je vyrobené
za 8 týdnů a jde o demi sec, který
je cenově srovnatelný s běžně konzumovanými sekty. Stěžejní odrůdy
pro výrobu sektů jsou Chardonnay
a Ryzlink rýnský. Podle kvality se
teprve rozhodujeme, ze kterého
vína budeme sekt vyrábět, ne
každé se hodí. Musí mít nejen zbytkový cukr, ale i kyselinku, která je
páteří každého vína.

Lidé měli před časem obavu
z uzavření arcibiskupských
sklepů veřejnosti. Jak to tedy
vypadá s jejich provozem a
možností návštěvy pro turisty i
obyvatele města?
Celý problém vznikl různými informacemi, které se objevily v době,
kdy byly sklepy uzavřené kvůli
výměně sudů v loňském září a říjnu.
Původně na měsíc naplánovaná
uzavírka se odsouvala a nakonec
se i protáhla, řešili jsme nějakou
reklamaci, takže se posunovalo i
svěcení nových sudů, kterého se

Připravujete ještě další novinky?
V letošním roce slaví sklepy 750 let,
bude se prodávat – v omezeném
množství – sekt natural brut ve
ce a posléze i epilepsie. Podle slov
jeho maminky Blanky Novákové z
Kroměříže je však od prvního dne
Matýsek velký bojovník. Díky snaze studia Kamarád se na Jarmarku pro Matýska vybralo 1240 Kč,
které zástupce studia Kamarád
předal paní Novákové na vánoční
dárečky. Poděkování patří všem,
kteří akci podpořili prodejem
vlastnoručně zhotovených výrob-

ků, a také kupujícím, kterým udělaly obrovskou radost.
Studio Kamarád ve své pomoci ostatním pokračuje vyhlášením již tradiční Tříkrálové
sbírky oblečení, obuvi, hraček,
knih, sportovních potřeb a jiných užitečných věcí. Věci je
možné přivézt roztříděné do
studia Kamarád 4. 1. (8-17 h) a
5. 1. (8-15 h).
(js)
6

na podzim zúčastnil Mons. Jan
Graubner. Nepřesné zprávy, že by
se sklepy měly uzavírat, proběhly
i některými médii… Není to pravda. Arcibiskupské zámecké sklepy
jsou přístupné veřejnosti, možné
jsou jejich návštěvy, prohlídky,
připravujeme i degustace vín,
ovšem vždy po předchozí dohodě.
Ani do budoucna se nebude nic
měnit?
Sklepy jsou tu primárně jako
výrobce vína, jeho produkce je pro
nás stále nejdůležitějším úkolem. Já
sám jsem přišel do Kroměříže právě
s úkolem podpořit tuto činnost.
Ale veřejnosti se rozhodně neuzavíráme. Ovšem případní návštěvníci by měli počítat s tím, že příští rok
se uzavření sklepů bude opakovat,
v srpnu a září budeme pokračovat s obnovou sudů. Termín se
musí – bohužel – přizpůsobovat
podmínkám dotace. Bez finanční
podpory evropských fondů bychom si nemohli dovolit provést
tak rozsáhlou obměnu sklepního
vybavení. Jen ta letošní přišla na
4,6 milionu, další rok se bude měnit
o dva sudy víc, bude tedy ještě
dražší. Na tyto kroky získáváme dotace ve výši 45 % nákladů.
Kromě toho, že si zájemci mohou
koupit vaše víno v prodejně Na
Kopečku, mají možnost je ochutnat i jinde?
Dodáváme naše víno do některých
místních restaurací a chtěli bychom se v příštím roce zapojit do
takových akcí, jako jsou Vinařské
slavnosti nebo Svatomartinské hodování, také připravujeme Svatomartinská vína a určitě je rádi
veřejnosti představíme.
Kdy se bude žehnat letošní víno
a co plánujete na letošní rok?
Žehnání vín probíhá na přelomu
měsíců leden - únor a je vždy komornějšího charakteru. Jinak plánujeme na leden degustaci archivních vín, 13. února by měla
proběhnout v našich sklepích
Fašaňková zábava a připravujeme
spoustu dalších akcí.
(šak, pz)
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14. dubna

daNY laUReNTOVÁ:
dRahOUŠkOVÉ – aGeNTURa
GONG – dIVadlO kalIch, pRaha
Už zavedená komická dvojice Jana Paulová a Pavel
Zedníček se po velkém úspěchu hitu Bez předsudků
objevuje v další, typicky konverzační a lehké komedii francouzské autorky Dany Laurentové. Pět herců
se na scéně vtipnou, neotřelou a výstižnou formou
zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém
století. V režii Petra Novotného se dále objeví David
Suchařípa, Anežka Svobodová a Jiří Kohout.

4. května

MOlIÈRe: ScapINOVa ŠIBalSTVí – dIVadlO peTRa BeZRUČe
OSTRaVa
Poslední, pátou inscenací cyklu divadelního předplatného bude další klasický kus, komedie slovutného pana Moliéra o šibalovi a všemi mastmi mazaném
sluhovi Scapinovi jenž hravě strčí do kapsy nejenom
své, po uši zamilované mladé pány,a le zejména jejich
otce, kteří láskám svých synů nepřejí. Kéž by nejenom
na jevišti platilo, že zdravý rozum a vtip zvítězí nad
omezeností a hloupostí! V režii Štěpána Pácla hrají
Dušan Urban, Norbert Lichý, Ondřej Brett, Sarah
Hlaváčová, Lukáš Melník, Pavla Gajdošíková a další.

KULTURNÍ SERVIS

města Kroměříže

pleSOVÁ SeZÓNa
Pá 15. ledna - Reprezentační Ples Města
Kroměříže a Rádia Kroměříž (Dům Kultury)
Pá 22. ledna - Ples Arcibiskupského gymnázia
(Dům Kultury)
So 30. ledna - Ples Magic Bus (Dům Kultury)
Pá 12. února - Ples Gymnázia Kroměříž (Dům Kultury)
So 13. února - XII. Ples Dárců krve (Psych. nemocnice)
Pá 19. února - Ples COPT (Dům Kultury)
So 20. února - Ples sportovců (Dům Kultury)
Pá 26. února - Ples obchodní akademie (Dům Kultury)
So 27. února - Ples zdravotní školy (Dům Kultury)
So 5. března - Ples členů a přátel KST SWING
Kroměříž (Dům Kultury)
So 5. března - 22. ples ZŠ Zachar (Sál
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži)
Pá 11. března - Ples ZUŠ a Konzervatoře P.J.
Vejvanovského (Dům Kultury)

databáze akcí šetří čas a peníze pořadatelům
Již více než rok je v provozu projekt Opendata (opendata.mesto-kromeriz.cz) – otevřená databáze akcí konaných na území města Kroměříže. Využívat jej může jakýkoliv pořadatel kulturních, společenských i sportovních událostí, který tak může jednoduše a zdarma prezentovat 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 využívá 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 Turistickém informačním centru) zadat vždy nejpozději do 17. dne předchozího měsíce.
Označení programů pro děti

Označení programů zdarma

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města.
Číslo 1/2016, II. ročník. Vyšlo dne 31. 12. 2015. Vydává město Kroměříž nákladem
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,
ales.vrtal@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.

Tříkrálový koncert | 6. 1.
Novoroční koncert | 14. 1.
Fleret | 23. 1.

přehled akcí
po 4. 1. - út 5. 1. I 8.00 - 15.00

čt 14. 1. I 19.00

NOVOROČNí kONceRT BONI pUeRI
Dům kultury srdečně zve na slavnostní novoroční
koncert chlapeckého sboru Boni Pueri z Hradce
Králové. Český chlapecký sbor je kulturním velvyslancem Sborové federace při Evropské unii. Sbor
provádí zejména vážnou hudbu, ale je charakteristický i moderní dramaturgií a mísením žánrů,
díky čemuž má větší úspěch i mimo úzké odborné
kruhy. Kromě renesanční, barokní a romantické
hudby zařazuje i tradicionály nebo muzikálová díla.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

TříkRÁlOVÁ SBíRka
Tradiční charitativní sbírka. Studio Kamarád vyhlašuje již tradiční Tříkrálovou sbírku oblečení,
obuvi, hraček, knih, sport. potřeb aj.užitečných
věcí. Věci odvezeme do Azylového domu pro maminky s dětmi, ale i pro muže do azylového domu
na Hanáckém nám., pro děti do Klokánku, dětského domova a na dětské oddělení v kroměřížské
nemocnici.
Studio Kamarád
pá 15. 1. I 20.00
www.studiokamarad.ic.cz
RepReZeNTaČNí pleS MĚSTa
kROMĚříŽe a RadIa kROMĚříŽ
st 6. 1. I 16.00
Hlavní hvězdou večera bude čtyřnásobný slovenský
TříkRÁlOVÝ kONceRT S BeNeFIcí Zlatý Slávik Miroslav „Meky“ Žbirka. Ples se ponese
pRO pROJekT“MaleMIMI“
v anglickém stylu „Jamese Bonda“. Návštěvníky
Tříkrálový koncert s beneficí pro projekt „malemi- budou během slavnostního večera bavit kapela
mi“ novorozeneckého oddělení Fakultní nemocni- Charlie´s K Band Ludvíka Čihánka, cimbálová muce Tomáše Bati a. s. Zlín. Vystoupí pěvecké sbory, zika Josefa Marečka, mažoretky LEXY nebo Mistři
smyčcový soubor, smyčcový orchestr ZUŠ Kroměříž. Evropy v show dance Kateřina Kolmanová s RadiKostel nanebevzetí Panny Marie
mem Přádkou z KST Swing Kroměříž. Celý večer
uzavře diskotéka Radia Kroměříž. Zpestřením plesu
st 6. 1. I 16.30
bude tradiční tombola s dárky v hodnotě téměř sto
hUdeBNí akadeMIe - VINceNZO tisíc korun!
BellINI - NORMa
Dům kultury v Kroměříži
Hudební pořad s ukázkami.
www.dk-kromeriz.cz
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
so 16. 1. I 20.30
ROZJeTÝ kaMNa
čt 7. 1. I 17.00
Koncert rockové kapely. Covery těch nejznámějších
MOTIVY kVĚTIN Na OBRaZech
domácích i zahraničních kapel.
Květiny patří odedávna k častým motivům tvorby Stará masna
umělců. Většinou jsou spojovány s církevní a my- www.stara-masna.cz
tologickou tematikou, umělce vždy silně inspirovala
jejich pomíjivá krása a křehkost. V 17. století vzniká ne 17. 1. I 6.00
samostatný malířský žánr květinových zátiší, jenž BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa
získal svou oblibu a pozoruhodnou preciznost malíř- a OkRaSNÉhO pTacTVa
ského provedení. Současně s významem nizozemské K vidění i prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi,
malířské školy budou představena i díla středoev- králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv,
ropské provenience. Přednášející: Mgr. Martina Mi- vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
láčková a Mgr. art. Eliška Sklenářová.
Výstaviště Floria Kroměříž
Květná zahrada
www.vystavistefloria.cz
www.nczk.cz
so 9. 1. I 9.00 - 20.00

O cUkROVOU ČíŠI 2016
Soutěž ve sportovním tanci. Taneční klub Gradace
Kroměříž a Dům kultury v Kroměříži pořádají soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích
ve všech věkových kategoriích.
Dům kultury v Kroměříži
www.tk-gradace.cz

ne 17. 1. I 14.30

kaŠpÁRkOVY pOhÁdkY
hOFFMaNNOVO dIVadlO
UheRSkÉ hRadIŠTĚ
Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště
zahraje veselý pohádkový příběh o tom, co se
stane, když si Kašpárek u krále hádankami vyhádá
ubulenou princeznu, která ho ale nechce, protože
čeká na opravdového prince. Podle čertíků z lesa
po 11. 1. I 18.00
se jeden takový princ nachází u zlé ježibaby.
RUSkÝ VeČeR
Přijďte se podívat, jak si Kašpárek s touto situací
Zazní skladby S. Rachmaninova, A. Dvořáka, poradí!
R. Gliera, M. P. Musorgského. Vystoupí Cafe pia- Dům kultury v Kroměříži
nio duo - Eva Zonová, Daniella Vymlátilová, dále www.dk-kromeriz.cz
Barbora Zonová, Kateřina Zonová, Beáta Vymlátilová, Jaroslav Voříšek, Bedřiška Ponížilová, st 20. 1. I 18.00
caRlO GOldONI: pOpRaSk
Karel Pevný.
Na laGUNĚ
ZUŠ Kroměříž
Zahájení jarního cyklu divadelního předplatného
www.zuskm.cz
v Domě kultury. Komedie o rybách, pizze, panút 12. 1. I 19.00
čované kořalce, ženských klepech a mužské nepaVel BřeZík
důvtipnosti byla sice napsána již v roce 1762, ale
VIOlOVÝ RecITÁl
rozhodně se nejedná o zmrtvělou klasiku nebo
Cyklus komorních koncertů v Nadsklepí před- zaprášené muzejní dílo. V režii Michala Langa
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak hrají Ivan Jiřík, Simona Vrbická, Jan Teplý, Barbora
i mladé začínající umělce a pedagogy konzerva- Valentová, Viktor Limr, Dušan Sitek a další.
toře.
Dům kultury v Kroměříži
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz
www.konzkm.cz
čt 21. 1. - po 25. 1. I 8.00 - 17.30
čt 14. 1. I 15.30
předJaRNí BURZIČka
klUB pUNTík
Zveme vás na tentokrát předjarní burzičku obleČtení, povídání a hraní si s knížkou Jana Bertta Čepi- čení, obuvi, sportovních potřeb aj. Příjem dětského
ce. Setkání rodičů a dětí ve věku 3 - 5 let.
zboží vel.50 - 176, ale i pro dospělé - prosíme jen
Knihovna Kroměřížska
sezónní a pouze 15ks/os.
www.knikm.cz
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz
čt 14.1. I 17.00 - 18.00
VeRNISÁŽ VÝSTaVY
čt 21. 1. I 17.00
hORŇÁcI, JedINí MORaVŠTí
kROMĚříŽ VÝTVaRNÁ
Výstava kroměřížských výtvarníků. Kolektivní ČeRNOŠI.
výstava kroměřížských výtvarníků, členů Spolku Beseda s hudebním publicistou a kritikem Jiřím
Černým. Poslechový pořad.
přátel výtvarného umění Kroměřížska.
Knihovna Kroměřížska
Muzeum Kroměřížska
www.europedirect.cz
www.muzeum-km.cz

čt 21. 1. I 19.00

pá 29. 1. I 9.30

so 23. 1. I 13.00

pá 5. 2. I 20.00

VeČeRNí chVIlka pOeZIe pROSTĚJOVSkÁ kaVÁRNa
Známé a neznámé verše, zhudebnělá poezie –
prostě rozmarná večerní chvilka.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

dOMa S MalÝMI dĚTMI
INSpIROVÁNO MONTeSSORI
Pojďme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak doma
připravit prostředí tak, abychom podpořili samostatnost dětí. Provázet besedou vás bude Mgr. Edita
Klopanová, pedagožka a hlavně maminka inspirující
se Montessori přístupem. Zájem o účast a o hlídání
pá 22. 1. I 9.30
dětí během besedy hlaste prosím na habrova@kluŠIkaNa a kYBeRŠIkaNa
bickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Dozvíte se vše o šikaně a kyberšikaně. Jak, kde Mateřské centrum Klubíčko
a s kým ji řešit a jak se jí bránit. Kdy se jedná o šikanu? www.klubickokm.cz
Jak, kde a s kým ji řešit a jak se jí bránit? Seznámíte
se s novinkou dnešní doby - kyberšikanou. Semi- pá 29. 1. I 20.30
nář se koná ve spolupráci s Policií ČR. Hlídání dětí ac/dc ReVIVal
během besedy hlaste na habrova@klubickokm.cz nejlepší AC/DC revival v ČR. Hells Bells, You shock
me, Higway to Hell… všechny největší pecky od
nebo 777031252.
australských elektrikářů…
Mateřské centrum Klubíčko
Stará masna
www.klubickokm.cz
www.stara-masna.cz
pá 22. 1. I 20.00
SleaZY ROXXX + NaSTY RaTZ
so 30. 1. I 20.00
III.RepReZeNTaČNí pleS
+ SWeeT leOpaRd
Přehlídka nejlepších našich glam metalových skupin. SpOleČNOSTI MaGIc BUS S.R.O.
Back To 80´s. Časy, kdy tady válcovali hitparády KISS, K tanci a poslechu budou hrát: Dechová hudba Hanačka – hlavní sál, cimbálová muzika Konzervatoře P. J.
Mötley Crüe, Dokken, Poison, Twisted Sister a další.
Vejvanovského v Kroměříži, diskotéka One Classic and
Slady - hudební klub
Orchestra Herberta Novotného, zábavný doprovodný
www.sladykm.cz
program, bohatá tombola, dárek pro každého.
pá 22. 1. I 20.30
Dům kultury v Kroměříži
kINGBee
www.magicbus.cz
bluesrocková kapela Dale Williams s ostřílenými
hochy vás protáhnou večer bluesrockovou scé- st 3. 2. I 16.30
nou… J.Bonamassa, G.More, Thin Lizzy, Police, caRl MaRIa VON WeBeR
ČaROSTřelec
J.Satriani, Kings aj.
hudební akademie,hudební pořad s ukázkami.
Stará masna
Knihovna Kroměřížska
www.stara-masna.cz
Za MRaZíkŮ dO SkleNíkŮ
Odpoledne plné her a zábavy ve Velkém skleníku
Květné zahrady. Přijďte si užít hravé odpoledne
a nadechnout se vzduchu v zimní zahradě! Můžete
se těšit na spoustu her se zahradní tematikou, výtvarné tvoření a něco bude možné i ochutnat.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 23. 1. I 20.30

e!e + ČeRTŮF pUNk + VYSOkÉ
NapĚTí + BaRRIcade
Dvě punkové old schoolové smečky - příbramští E!E
a svitavský Čertůf punk, ska-punkové Vysoké napětí ze Vsetína a k tomu místní hard core legenda
BARRICADE.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

VÝSTaVY
FleReT
Vizovická folkrocková kapela. Populární vizovická
a STÁlÉ eXpOZIce
folkrocková kapela opět v Kroměříži.
Stará masna
do út 31. 5. I 2016
www.stara-masna.cz
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 –
so 23. 1. I 21.00
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují
ČOkOVOkO
život města i regionu v období proOd roku 2006 nejsyrovější a nejznámější z hudebně každodenní
Čechy a Morava v letech 1939 – 1945.
nenadaných kapel v Brně. Hrály už mj. na učilišti, tektorátu
je v pondělí a středu 8 – 16.30 hodin,
v Roxy, v notářství, na Flédě (pozn. klub v Brně – Otevřeno
čtvrtek a pátek 8 - 15 hodin na zazvonění.
pětkrát), na dědových narozkách, v Dobrém ránu úterý,
okresní archiv
s ČT a na party pro delikventy – jen u Vás v Kromě- Státní
říži na Oskole poprvé. A pokud podruhé, tak by to www.kromeriz.mza.cz
stálo za zopakování.
do ne 10. 1. I 2016
MC Oskol
SedMeRO ROČNích OBdOBí
Výstava kreseb a obrazů. Výstava Jitky Jurněčkové
út 26. 1. I 17.00
Sedmero ročních období (smalt, malba, sklo)
přIleTí pTÁČek aNeB VÝROBa
Radniční sklípek
kRMíTek
Tvořivá dílna výroby ptačích krmítek. Přijďte si do www.spvuk.blog.cz
Květné zahrady společně s námi vyrobit originální do ne 6. 3. I 2016
krmítko pro ptáky, které zvládne opravdu každý! kRÁSOU a VŮNí OdĚNÁ
Nejen, že tím potěšíte naše okřídlené přátele a po- Sbírka flakonů a toaletního skla Eriky Bubeníkové
můžete jim v těžkém zimním období nalézt potravu, celkem čítá na 1000 ks toaletního skla a více než
ale navíc si vytvoříte nápaditou dekoraci do vašeho 1500 ks komerčního skla od 16. století po soudomova. Kapacita omezena, přihlaste se, prosím, na časnost. Mezi unikátní flakony patří drobné lahvičinfo@nczk.cz nebo na tel. čísle 778 531 417.
ky k zavěšení na ruku nebo na krk vyrobené ve staKvětná zahrada
rých severočeských sklárnách koncem 19. století.
www.nczk.cz
Ne tak krásné, ale o to starší jsou podlouhlé lahvice
určené převážně k přechovávání léků a vonných
st 27. 1. I 19.00
olejů z 16. – 18. století.
dIVadelNí předSTaVeNí,
Za zmínku stojí flakony umělecky zpracované, které
dÁMSkÁ ŠaTNa“
známé návrháře, například proslavený Curt
Divadelní představení. Druhé představení mají
Schlevoght, Heinrich Hoffman, Karel Palda, Rudolf
ochotnického divadla T.J. Sokola Kroměříž
Hloušek aj. Výstava je doplněna komerčními flakoSokolský dům Kroměříž
ny našich a světových starých firem i současnými
flakony těch firem, které jsou nepřetržitě na trhu
čt 28. 1. I 15.00
už z předminulého století. Součástí výstavy budou
akadeMIe III. VĚkU
originální šperky z dílny paní Bidlákové a ručně
Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči nega- imalované
hedvábné šátky paní Zlaty Kalusové.Na
tivním vlivům aneb trénink optimistického život- výstavě budou
i šaty ze sbírky Zdeňky Mudrákové.
ního stylu. První přednáška 22. ročníku vzdělávání Muzeum Kroměřížska
nejen pro seniory.
www.muzeum-km.cz
Knihovna Kroměřížska

do st 6. 1.

MechaNIckÝ BeTlÉM
Po roce opět k vidění velký mechanický betlém
v Muzeu Kroměřížska. Výroba a stavba betlémů,
typická především pro horské a podhorské kraje,
byla spojena s podomáckou výrobou, zejména
zpracováním dřeva a řezbářstvím.
Naproti tomu bohaté, zemědělské kraje jako např.
Haná, jsou na lidové betlémy chudé. Přesto i zde
najdeme betlémské soubory nebo jejich torza,
instalované většinou v kostelích, které mají dokumentární a uměleckou hodnotu. Náleží k nim
také 3,5 m dlouhý betlém s horskou krajinou, betlémským městem a jeskyní, který byl původně
instalován v kostele v Prusinovicích. Renovaci poškozeného mechanismu, který uvádí do pohybu
figurky, větrný a vodní mlýn v cyklu den a noc,
provedlo konzervační oddělení a stolářská dílna
Muzea Kroměřížska za vydatné pomoci pana Ing.
Milana Lutonského.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
út 5. 1. - pá 29. 1.

lIdÉ Na ceSTĚ
Mapy, fotografie, příběhy. Námětem výstavy jsou
migranti a uprchlíci - zde je podaná jen úzká výseč, několik pohledů z určitého úhlu. Nezmiňuje
obrovské oblasti tematické ani prostorové jako Afghánistán nebo Eritrea a další.
Knihovna Kroměřížska
www. lidenaceste.cz
čt 7. 1. - ne 31. 1.

po 4. 1.

17.30 I CREED, premiéra
20.00 I BOD ZLOMU 2D, premiéra
st 6. 1.

17.30 I PADESÁTKA, přidáváme
20.00 I PERFEKTNÍ DEN, artkino
čt 7. 1.

20.00 I JOY, premiéra
pá 8. 1.

17.30 I SÁZKA NA NEJISTOTU, premiéra
20.00 I OSM HROZNÝCH, premiéra
so 9. 1.

17.30 I JOY, premiéra
20.00 I OSM HROZNÝCH, premiéra
ne 10. 1.

14.30 I HODNÝ DINOSAURUS 3D, bijásek
17.00 I OSM HROZNÝCH, premiéra
20.15 I SÁZKA NA NEJISTOTU, premiéra
po 11. 1.

17.30 I JOY, premiéra
20.00 I SÁZKA NA NEJISTOTU, premiéra
st 13. 1.

17.30 I MALÝ PRINC 2D, přidáváme
20.00 I ZKÁZA KRÁSOU, artkino
čt 14. 1.

20.00 I MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ, premiéra
MOkřadY - pOkladY příROdY
Putovní výstavu Slovenského svazu ochrancov prí- pá 15. 1.
rody. Na 12 ti panelech budou představeny trůzné 17.30 I MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ, premiéra
typy mokřadních společenstev s charakteristickými, 20.00 I REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, premiéra
vzácnými a chráněnými druhy živočichů a rostlin.
so 16. 1.
Knihovna Kroměřížska
14.30 I SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D, bijásek
pá 15. 1. - ne 14. 2.
17.30 I MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ, premiéra
kROMĚříŽ VÝTVaRNÁ
20.00 I REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, premiéra
Výstava kroměřížských výtvarníků.
Kolektivní výstava kroměřížských výtvarníků, členů ne 17. 1.
17.00 I REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, premiéra
Spolku přátel výtvarného umění Kroměřížska.
20.00 I LES SEBEVRAHŮ, premiéra
Muzeum Kroměřížska
so 30.1. I 9.00 - 16.00

ČOkOlÁdOVÉ pOkUŠeNí - dílNa
pRO MalÉ I VelkÉ
(12 - 13 POLEDNÍ PAUZA)
Dílna k ukončení úspěšné výstavy Čokoládové
pokušení. V dílně budou pohlazeny chuťové buňky
malých i velkých návštěvníků. Čekat Vás bude výroba a zdobení drobných cukrovinek a dortíků.
V rámci derniéry výstavy Čokoládové pokušení si
každý návštěvník odnese jako bonus ve světě velmi
populární cukrovinku „cake pop“.
Muzeum Kroměřížska

pROGRaM
SpORTOVNích akcí
so 16. 1. I 16.00

po 18. 1.

so 2. 1.

14.30 I KYKY RYKY A PÁR VAJEC 2D, bijásek
17.30 I CREED, premiéra
20.00 I BOD ZLOMU 3D, premiéra
ne 3. 1.

14.30 I KYKY RYKY A PÁR VAJEC 3D, bijásek
17.30 I BOD ZLOMU 2D, premiéra
20.00 I CREED, premiéra

vynalézavostí a celoživotním snem Joy (Jennifer
14.30 I ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA, Lawrence) nakonec triumfuje jako zakladatelka miliardového byznysu a podaří se jí změnit život svůj i
bijásek
celé své rodiny.
17.30 I DO POSLEDNÍHO DECHU 2D, premiéra
20.00 I UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ, premiéra
SÁZKA NA NEJISTOTU
USA 2015, 130 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
BIJÁSek
titulky
KYKY RYKY A PÁR VAJEC
MEX / USA 2015, 98 min, přístupné bez omezení, Čtveřice outsiderů, pohybující se ve světě financí, předpoví ekonomickou krizi, ale nikdo včetně
dabing
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale když chce bank jim nechce věřit. A tak se rozhodnou udělat,
zlý rančer zničit jeho domov a rodinu, tak se musí co umí nejlépe - investovat mazaněji než ostatní.
z plachého mladého kuřete stát odvážným kohou- V hlavních rolích se představí Christian Bale, Brad
tem. On a jeho přátelé se spojí a prožijí velké dobro- Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell. Snímek je natodružství, kde se ukáže, že velké činy mohou udělat čen podle stejnojmenné knižní předlohy Michaela
Lewise, která byla inspirována skutečnými udái ti malincí.
lostmi.
HODNÝ DINOSAURUS
OSM HROZNÝCH
USA 2015, 101 min, bez omezení, dabing
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil USA 2015, 182 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři titulky
nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás Děj nového filmu Quentina Tarantina nás zavede
zvou na dobrodružnou výpravu do světa dino- do doby několik let po Občanské válce. V krajině zasaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí sněženého Wyomingu se střetne skupina hlavních
s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou hrdinů - dva soutěžící lovci odměn, vojenský zběh a
divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, vězeňkyně. Dostavník, ve kterém cestují, překvapí
sněhová bouře, což je donutí výpravu přerušit
že je schopen velkých činů.
a uchýlit se do bezpečí obchodu. Napětí začíná
stoupat, každý má své tajemství a zbraně...
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
RUS 2014, 78 min, bez omezení, dabing
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. CZE 2016, 85 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té Třída pražské konzervatoře má za úkol nacvičit
doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzo- Starce na chmelu v původním muzikálovém proverem. Z ledu a sněhu však povstaly nové temné síly, dení. Žáci jsou ze začátku starou látkou znechuceni,
kterým dokáže čelit jen po boku svých věrných přá- ale postupem času je pohltí jejich kouzlo a sami
tel. Orma tak čeká další napínavé dobrodružství… se rozhodnou muzikálu dodat energii vytvořením
nové choreografie, která kombinuje klasický tanec
s hip-hopem i pohybovým divadlem. Ze všech sil se
LEDOVÁ SEZÓNA
USA / IND 2016, 86 min, přístupné bez omezení, pustí do zkoušení, protože v sázce je jejich budoucí
kariéra...
dabing
V animované komedii Ledová sezóna se lední
medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
města, které nikdy nespí. Do New Yorku. V jeho USA 2015, 156 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně titulky
musí zajistit svému zasněženému domovu klid Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh
Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a

od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D, jsou jednou ve městě… Slavný New York teď čeká
opravdová Ledová sezóna.
přidáváme
20.00 I LES SEBEVRAHŮ, premiéra
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
USA 2015, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
st 20. 1.
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D, Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou
zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a
přidáváme
především naprosto šílenými nápady. Jejich nový,
20.00 I O KUŘATECH A LIDECH, artkino
už čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedorozuměním. Chipmunkové totiž dostanou podezření, že
čt 21. 1.
Dave, jejich člověčí kamarád, chce požádat svou pří20.00 I LÍDA BAAROVÁ, premiéra
telkyni o ruku. A oni touto svatbou získají naprosto
nesnesitelného, vyženěného bratra Milese…
pá 22. 1.
17.30 I LÍDA BAAROVÁ, premiéra
pReMIÉRa
20.00 I TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ, premiéra
CREED
so 23. 1.
USA 2015, 133 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
17.30 I TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ, premiéra
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného
20.00 I LÍDA BAAROVÁ, premiéra
otce, světového šampióna v těžké váze Apolla Creeda. Přesto však svůj původ nezapře, box má totiž
ne 24. 1.
v krvi. Adonis vyhledá Rockyho Balbou a požádá ho,
14.30 I LEDOVÁ SEZÓNA, bijásek
aby se stal jeho trenérem. Rocky zpočátku odmítá,
17.30 I VLNA, premiéra
protože ring je pro něho už jen minulost, ale po20.00 I TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ, premiéra
stupně v Adonisovi objevuje sílu a odhodlání jeho
otce Apolla, bývalého rivala a blízkého přítele.

opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní
mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to
vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se. Snímek
Alejandra G. Iñárritu je inspirován skutečným příběhem.
LES SEBEVRAHŮ
USA 2016, 87 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
titulky
Tento horor v hlavní roli s Natalií Dormer (Hry o trůny) začíná v tajemném japonském lese Aokigahara,
kde se dějí nevysvětlitelné věci. Do lesa se vydává i
mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a proč dochází v tomto lese k záhadným
úmrtím. Musí se však mít na pozoru, protože toto
místo není tak pusté, jak se zdá.

LÍDA BAAROVÁ
CZE 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Patnáct let připravovaný snímek Filipa Renče zachycuje dramatický život herečky Lídy Baarové. Vypráví o počátečních obtížích její kariéry i následném
okouzlení davů fanoušků v celém Německu. Věnuje
se jejímu mileneckému vztahu s německým idolem
Fröhlichem, nežádoucímu poměru s říšským ministrem propagandy Goebbelsem i pozdějšímu zoufaBOD ZLOMU
DEU / CHN / USA 2015, 115 min, nevhodné pro děti lému útěku zpět do Československa po osudové
Křišťálové noci.
do 12 let, titulky
Agent FBI Utah v utajení infiltruje zlodějský gang,
jehož členové si libují v extrémních sportech. Žijí TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
s totálně uvolněným přístupem k životu i zákonům. USA 2015, 111 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Pod vedením charismatického Bohdiho provádí Dvojice vyšetřovatelů FBI Jess (Julia Roberts) a Ray
čt 28. 1.
nevídané a velmi propracované zločiny. Utah po- (Chiwetel Ejiofor) je rozervána ve chvíli, kdy se obě20.00 I DO POSLEDNÍHO DECHU 2D, premiéra
stupně získává informace i důvěru celé skupiny. tí brutální vraždy stane Jessina dcera. Po třinácti
Zároveň ale začíná pochybovat o svém úkolu. Čím letech najde její kolega Ray stopu, jež by mohla
pá 29. 1.
dál více ho přitahuje život, jehož hlavním krédem je přinést vyřešení případu a spravedlnost. Na šokující
tajemství, které se objeví, není ale nikdo z nich při17.30 I DO POSLEDNÍHO DECHU 3D, premiéra
svoboda a adrenalin.
praven. Atmosféra filmu připomíná kriminálky jako
20.00 I OSM HROZNÝCH, premiéra
Temný případ a Most nebo snímek Zmizení.
JOY
so 30. 1.
USA 2015, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
14.30 I ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA, Film podle skutečné události popisuje divoký VLNA
bijásek
příběh ženy, která je odhodlána udržet svoji vý- NOR 2015, 104 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
17.30 I UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ, premiéra
střední a dysfunkční rodinu pohromadě tváří v tvář Katastrofický film o souboji s ničivou vlnou
20.00 I DO POSLEDNÍHO DECHU 3D, premiéra
zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Poháněna v norském fjordu inspirovaný skutečnými udá-

WORkShOp pRO NaSTÁVaJící
MaMINkY
Další z tématických workshopů pro nastávající maminky. Tentokrát po lekci jógy pro těhotné přijde
přednáška na téma nošení dětí v šátcích a bezplenková komunikační metoda. Sobotní odpoledne, ve
kterém chceme nastávajícím maminkám představit
jógu pro těhotné, jako možnost jak aktivně trávit po 25. 1.
těhotenství, zůstat v kondici, připravit se, jak po fy- 17.30 I LÍDA BAAROVÁ, premiéra
zické, tak psychické stránce na porod a starost o dítě 20.00 I VLNA, premiéra
Flow yoga studio
st 27. 1
www.flow-yoga.cz
17.30 I MOST ŠPIONŮ, přidáváme
20.00 I FÚSI, artkino

kINO NadSklepí

ne 31. 1.

lostmi. Zkušený geolog Kristian se chystá s rodinou opustit malebné město Geiranger. Přístroje
umístěné v jednom z horských masívů zachytí
znepokojivá data. Ve chvíli, kdy se rozezní poplašné
sirény, se naplní Kristianova nejhorší můra. On
i jeho blízcí mají 10 minut, než je zasáhne obří vlna
spuštěná sesuvem půdy.
DO POSLEDNÍHO DECHU
USA 2016, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Hrdinský akční snímek natočený podle knižní předlohy vypráví o nejodvážnější plavbě záchranného
člunu v historii pobřežní stráže. Novou Anglii zasáhla 18. února 1952 jedna z nejhrůznějších bouří všech
dob. Obrovský ropný tanker doslova rozpůlila vejpůl
a v jeho potápějícím se trupu uvěznila více než 30
námořníků. Čtveřice záchranářů se v extrémně náročných podmínkách vydává ztroskotané posádce
na pomoc.
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
GBR 2015, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Milly (Toni Colette) a Jess (Drew Barrymore) byly
odjakživa nejlepšími kamarádkami, vždy se jedna
druhé se vším svěřovaly a toto pouto jim vydrželo
až do dospělosti, přestože každá z nich už žije trochu odlišným způsobem. Jejich přátelství projde
zatěžkávací zkouškou, když Jess po dlouhém neúspěšném tažení konečně otěhotní, zatímco Milly je
ve stejné době diagnostikována rakovina prsu.

aRTkINO

PERFEKTNÍ DEN
ESP 2015, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Film se vrací do doby konce bosenské války a nahlíží
na ni z pohledu humanitárních pracovníků, kteří
ve válečné zóně na Balkáně pomáhají. Netradičně
a sarkasticky vyprávěný příběh je obrazem jednoho
dne plného dramatu, emocí, humoru, nebezpečí i naděje. Na filmovém festivalu v Cannes byl
snímek španělského režiséra Fernanda Leóna de
Aranoy uveden s velikým ohlasem.
ZKÁZA KRÁSOU
CZE 2015, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Osud Lídy Baarové je příběhem sebedestruktivní
lovestory s proporcemi antické tragédie a ukazuje

První celovečerní animovaná adaptace slavného
díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Příběh
neposedné a zvědavé holčičky, která žije ve světě
dospělých. Příběh excentrického a šprýmařského
letce, který vlastně nikdy pořádně nevyrostl. Příběh malého prince, který je svede dohromady do
krásného dobrodružství. Tentokrát pro dospělejší
diváky uvádíme v původním znění s titulky.
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
USA 2015, 136 min, mládeži přístupný, dabing
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po
událostech v Návratu Jediho musí legendární
posádka Hana Sola, jeho ženy Princezny Lei a
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě Sitha Inquisitora a najít dávno ztraceného
Lukea Skywalkera. Lucasfilm a vizionářský režisér
J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do
světa Hvězdných válek.
MOST ŠPIONŮ
USA 2015, 141 min, do 12 let nevhodný, titulky
Dramatický thriller podle scénáře bratrů Coenových
vypráví příběh Jamese Donovana, brooklynského
právníka, který se ocitá uprostřed studené války
mezi USA a SSSR, když jej CIA vyšle splnit zdánlivě
nemožný úkol - vyjednat propuštění zajatého amerického pilota U-2 Francise Garyho Powerse, jehož
letoun Sověti sestřelili roku 1960.

Novinky Kina Nadsklepí v roce 2016
V kině Nadsklepí se v roce 2016 vedle tradičních sekcí PREMIÉRA, BIJÁSEK, ARTKINO
a PŘIDÁVÁME můžete těšit na speciální
cyklus projekcí Výstavy v kině, uvedení
několika klasických hororů (některé v neobvyklých prostorách) či spuštění Filmového klubu Nadsklepí. Další novinkou jsou
poukazy na vstupy do kina (2 varianty: za
500 Kč a za 750 Kč), které můžete pořídit
sobě či jako dárek svým blízkým a platí až
do 31. 12. 2016.

mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl
pak její pád do zapomnění a samoty. Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala na
sklonku jejího života a natočila otevřenou zpověď 26. 2. - 28. 3.
kdysi milované a následně zatracované hvězdy.
Výstava kamélií, Květná zahrada
O KUŘATECH A LIDECH
DEN / DEU 2015, 104 min, nepřístupné pro děti do
15 let, titulky
Elias (Mads Mikkelsen) a Gabriel jsou dva svérázní
bratři, kteří se navzájem moc nemusí. Po smrti otce
zjistí, že jsou adoptovaní, a rozhodnou se hledat
svůj původ. Pátráním objeví překvapující, ale také
osvobozující pravdu o sobě a své rodině. Po desetileté režisérské přestávce přichází dánský režisér
a scénárista Anders Thomas Jensen (Adamova jablka) s novou černou komedií.

18. 3. - 22. 5.

FÚSI
ISL / DEN 2015, 94 min, přístupné bez omezení, titulky
Hrdinou filmu je zavalitý čtyřicátník Fúsi, který
sbírá odvahu vstoupit do dospělého světa. Prochází
životem jako náměsíčný, jeho všední dny ovládá rutina. Když do jeho světa nečekaně vtrhnou temperamentní žena a osmileté děvčátko, je donucen
to risknout... Snímek natočený v nejlepším stylu
severských černých komediálních dramat se vyznačuje svébytným humorem a zdařile se vyhýbá
nabízejícím se žánrovým klišé.

Hanácký den - lidová slavnost, Hanácké náměstí

přIdÁVÁMe

PADESÁTKA
CZE 2015, 94 min, do 12 let nevhodný, česky
Horal Pavka je nejstarší žijící člen tradiční běžkařské
rodiny Bulánů. Pavka nechal porodit svého syna
Juru na Sněžce ve vysoké nadmořské výšce, aby
se rychleji okysličoval, a má s ním velké plány. Ten
ale místo běžkování nahání úplně jiné padesátky.
Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz
z duší…Česká komedie Vojtěcha Kotky na motivy
stejnojmenné divadelní hry s plejádou skvělých
herců.
MALÝ PRINC
FRA 2015, 106 min, bez omezení, titulky

dIVadelNí předplaTNÉ 24. února
VIkTORIe hRadSkÁ: cOMMedIa
JaRO 2016
FINITa – dIVadelNí SpOleČNOST

Divadelní předplatné, tradiční součást kroměřížského kulturního programu, nabízí i na jaře
zajímavé tituly, skvělé herce a renomované
divadelní soubory. Do 7. ledna si navíc můžete
koupit na pokladnách DK v Domu kultury, Expozici Karla Kryla a kině Nadsklepí, nebo on-line na
www.dk-kromeriz.cz/divadlo abonentku na celý
cyklus s možností výběru místa ve dvou cenových
hladinách – 1400 Kč (1. – 12. řada) a 1200 Kč
(13. - 21. řada). Od 7. ledna se začnou prodávat i
vstupenky na jednotlivá představení. A na co se
můžete na jaře těšit?

20. ledna

caRlO GOldONI: pOpRaSk Na
laGUNĚ – dIVadlO pOd palMOVkOU pRaha
Divácky oblíbená a atraktivní komedie o rybách,
pizze, pančované kořalce, ženských klepech a
mužské nedůvtipnosti. Klasický repertoárový kus
mnoha divadle už od roku 1762, kdy ji významný
italský dramatik Carlo Goldoni napsal. V režii Michala Langa uvidíte Ivana Jiříka, Simonu Vrbickou,
Jana Teplého, Barboru Valentovou, Dušana Siteka
a další.

kaRla SOUkUpa
Autorka se ve svém monologovém dramatu mistrně
vykreslila poslední léta slavné české pěvkyně Emmy
Destinové očima čtyř žen – učitelky hudby, uklízečky,
placené společnice a komorné. Čtyři monology plné
závisti, žárlivosti, a nepochopení v podání známých
pražských hereček – Valerie Zawadské, Kateřiny
Macháčkové, Anny Kulované a Lucie Kožinové v režii
Reného Přibyla slibují nevšední umělecký zážitek.

5. března

alOIS a VIlÉM MRŠTíkOVI:
MaRYŠa – MORaVSkÉ dIVadlO
OlOMOUc
Drama nešťastně provdané dívky, která zahubí svého
manžela, patří jistě k notoricky známým - o to zajímavější bude pohled slovenského režiséra na tuto stále
dráždivou českou látku. Pohostinskou režii přijal rektor
Akademie umění v Bánské Bystrici, Matúš Oľha, který
na olomoucké scéně režíroval i inscenaci Divá Bára.
V titulní postavě se představí Vendula Fialová, v dalších
rolích uvidíte Václava Bahníka, Vladimíru Včelnou,
Lenku Kočicovou, Jaroslava Krejčího, Ivanu Plíhalovou
nebo Naděždu Chrobokovou-Tomicovou.

TIpY Na SeZONU 2016
28. 5.

Den dětí města Kroměříže, Pionýrská louka

2. 6. - 11. 9.

3.7. - 10. 8

Hudba v zahradách a zámku - festival vážné
hudby, Arcibiskupský zámek, Květná zahrada

Fenomén Merkur aneb historie stavebnice
MERKUR - výstava, Muzeum Kroměřížska

5. 7.

4. - 8. 4.

4. 6.

19. - 20. 8.

17. 4. - 16. 5.

8. 6.

Peter Kozma - Neznámé světy - výstava,
Muzeum Kroměřížska
Nizozemské dny
Současné polské umění - výstava, Galerie
Orlovna

23. 4.

30. 4. - 8. 5.

Floria Jaro - zahrádkářská výstava, Výstaviště
Floria

19. 5.

Noc galerií, Arcibiskupský zámek, Muzeum
Kroměřížska, Galerie Orlovna

23. - 29. 5.

Divadelní festival Ludmily Cápkové - festival
ochotnického divadla, Klub Starý pivovar

19. 5. - 15. 9.

Memento Tiziani - výstava, galerie orlovna,
Arcibiskupský zámek, Květná zahrada

21. 5.

Jan Milíč z Kroměříže a jeho doba
- středověká slavnost, Velké náměstí

27. - 29. 5.

Moravia Food festival - festival gastronomie,
hotel a restaurace Octárna

Den tance
Percussion show – přehlídka bubenického
umění

11. 6.

Folková sobota ve dvoře, Klub Starý pivovar
Dožínky Zlínského kraje - tradiční oslava
sklizně, Velké náměstí

25.8. - 28. 8.

Floria léto - zahrádkářská výstava, Výstaviště
Floria

V barvách, světle, umění - pouliční umění
a streetart, Velké náměstí, Hanácké náměstí

28. 8.

11. -12. 6.

3. - 4. 9.

19. 5. - 15. 9.

3. - 4. 9.

17. 6. - 24. 9.

9. 9. - 11. 9.

18. 6. -15. 9.

12. - 28. 9.

Víkend otevřených zahrad, Květná zahrada,
Podzámecká zahrada
Memento Tiziani - výstava, Galerie Orlovna,
Arcibiskupský zámek
Festival Forfest Czech republic - festival
duchovního umění, Arcibiskupský zámek
Sochy zahradě VI. - přehlídka současného
sochařství, Podzámecká zahrada, Květná zahrada,
veřejné prostory města

22. 6. - 4. 9.

Kroměříž patří dětem, Velké náměstí
Mezinárodní festival vojenských hudeb,
Velké náměstí
Hortus Magicus 2016 - barokní slavnost, Květná
zahrada
Loukotě a řemeny v Kroměříži - přehlídka
historických automobilů, Velké náměstí
Kroměřížské hudební léto - festival vážné
hudby, Arcibiskupský zámek

1. 10.

Miloš Macourek a Adolf Born - Mach a
Šebestová a spol. - výstava, Muzeum kroměřížska

Den uniformovaných sborů - historické
i současné uniformované složky a jejich technika,
Hanácké náměstí

červenec - srpen

20. - 23. 12.

Divadlení - letní přehlídka amatérských souborů,
Klub starý pivovar

Vánoční jarmark, Velké náměstí
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Dům kultury hostil vrcholnou taneční událost roku
V době, kdy statistikám sledovanosti jednotlivých televizních
stanic vévodil pořad StarDance,
stala se na dva prosincové dny
republikovým tanečním centrem i Kroměříž. V sobotu 5. 12.

patřil parket velkého sálu Domu
kultury Kroměřížskému tanečnímu festivalu, v neděli se pak na
stejném místě konal Galavečer
tanečního sportu 2015. Ten měl
na programu přehlídku umění ta-

Sbor pedagogické
školy vyzpíval
pro onkologii
krásnou částku
V dnešní pohnuté době je zapotřebí myslet na dění kolem
nás a podat pomocnou ruku
těm, kteří ji potřebují. Je to velká výzva i pro současnou mládež a její další aktivity v životě,
které mohou nejen potěšit, ale
i pomoci. Proto Dívčí pěvecký
sbor SPgŠ Kroměříž od předloňského roku pokračuje v tradici
Benefičních koncertů. Ten poslední – loňský, který se konal
3. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie, byl opět vě-

nečníků, ale především vyhlášení
nejlepších tanečních párů v rámci
Českého svazu tanečního sportu
a Českého svazu akrobatického
rock and rollu za rok 2015. Mezi
nimi převzali ocenění za celoroční
výsledky své práce také zástupci
kroměřížských tanečních klubů,
a to před zraky bezmála pěti stovek diváků. Program vyhlášení,
v němž se představili vítězové
jednotlivých kategorií s tanečními ukázkami, uváděl s noblesou
Jan Čenský. Večer natáčela Česká televize, která záznam z akce
odvysílala na programu ČT Sport
v pátek 18. prosince v premiéře a
dvakrát jej v prosinci reprízovala.
Pořadatelem obou programů byl
Klub sportovního tance Swing
Kroměříž a nad jejich konáním
převzal záštitu Zlínský kraj, který v Kroměříži zastupoval radní
pro kulturu Ladislav Kryštof. Za
město Kroměříž se slavnostního
galavečera zúčastnili starosta Jaroslav Němec spolu s manželkou
a dalšími představiteli radnice.
(šak)
nován Masarykovu onkologickému ústavu v Brně. V pestrém
programu zazněla převážně
duchovní hudba napříč stoletími včetně písní adventního
času. Benefiční koncert se konal
pod záštitou místostarosty Pavla
Motyčky, který po úvodním
slovu kněze P. Josefa Slezáka
osobně všechny přivítal. V závěru koncertu byla symbolicky
předána částka 17 536 Kč a posléze poslána přímo na účet Masarykova onkologického ústavu
v Brně. „Peníze budou využity na
výzkum a léčbu onkologických
nemocí. Děkujeme vám všem!“
dodává sbormistr Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž
Jiří Jablunka.
(tz)

Foto: J. Soporský

Budoucí odborníci hodnotili sýry
Umět hodnotit potraviny není jen
misí sestavených z žáků naší škotak, to vám potvrdí žáci Vyšší odly a žáků družební SOŠ ekologické
a potravinářské z jihočeského Veborné školy potravinářské a Středselí nad Lužnicí. Celkem bylo přední průmyslové školy mlékárenské
loženo 92 vzorků sýrů z českých
v Kroměříži, kteří se začátkem prosince zúčastnili tradičních výukosýráren a farem. A jak obstály? Dá
vých přehlídek sýrů. Pro objektivní
se říci, že velmi dobře. Žáci byli při
hodnocení přísní a kritičtí, přesto
hodnocení je nutné nejen dodrjejich hodnocení jsou pozitivní.
žet řadu požadavků a zvládnout
Výukové přehlídky sýrů mají také
správnou techniku hodnocení,
svůj rozměr společenský. Zúčastnili
ale také mít dobré teoretické znalosti o výrobě a vlastnostech sýrů
se jí také zástupci města Kroměříže
a praktické zkušev čele se starostou Jaroslanosti z hodnocení.
vem Němcem,
A právě nácvik těchpředstavitelé
to podmínek byl
hlavním cílem výZlínského krajimečné akce. Sýry
je a další hosté z oblasti mléposuzovalo osmkárenského průnáct šestičlenných
myslu.
(tz)
hodnotitelských ko- Foto: VOŠP a SPŠM

Foto: SPgŠ KM
11

SPOLEČNOST, KULTURA

1 2016

Boni Pueri přivezou do Kroměříže
klasiku i moderní hudbu
Do nového „hudebního roku“
vstoupí Dům kultury v Kroměříži
slavnostním koncertem vzácných
hostů z Hradce Králové - českého
chlapeckého sboru Boni Pueri. Hudební uskupení se stalo kulturním
velvyslancem Sborové federace při

Foto: Boni Pueri

Výherce posledního
dílu „filmové“ soutěže
Ještě jednou se vracíme k právě skončenému roku a tématu uplynulé turistické sezony,
jímž byly filmy natáčené v Kroměříži. Posledním snímkem,
který měl své místo v loňském
kalendáři a o němž jsme se
zmiňovali v seriálu Kroměříž
filmová, byla Angelika. Připomněli jsme si informace
o natáčení nejnovější verze
tohoto známého příběhu a

Za úspěchy stojí nejen
talent, ale i píle
a houževnatost
Žáci hudebního oboru Základní
umělecké školy Kroměříž se vzdělávají v individuálních lekcích a často
také společně v souborech, které
v rámci „zušky“ pracují. Získávají tím
další poznatky a hudební zkušenosti, ale také nové kamarády, radost ze
společně prožitých okamžiků a společně sdílené nadšení z úspěchů.
Motivující pro žáky a samozřejmě
také pedagogy je účast na nejrůznějších vystoupeních, v kulturních
projektech a programech a především v soutěžích, kde mohou srovnat um a výsledky své práce s dal-

Evropské unii. Program koncertu,
který byl sestaven speciálně pro
Kroměříž, se bude skládat ze tří
částí. V první část koncertu se mohou návštěvníci těšit na klasickou
hudbu, další bude zaměřena na
folklór a závěrečná část vystoupení
sboru bude patřit velmi známým,
nejen filmovým melodiím. Tento
pestrý program bude doplněn a
provázen výměnou kostýmů vystupujících chlapců. Sbor má ve
svém repertoáru zejména vážnou
hudbu, ale je charakteristický i
moderní dramaturgií a mísením
žánrů, díky čemuž má větší úspěch
i mimo úzké odborné kruhy.
Kroměřížský koncert je připravený na čtvrtek 14. ledna a s
pěveckým sborem vystoupí také
několik hostů, mezi kterými bude
i kroměřížská houslistka Hana
Feltlová.
(šak)

naposled jsme soutěžili. Z autorů správných odpovědí
jsme vylosovali STANISLAVA
KRATOCHVÍLA. Výhru si může
vyzvednout na odboru kultury
v 1. patře kroměřížské radnice.
Protože filmová soutěž končí, získává poslední výherce
kromě propagačních předmětů města Kroměříže také
mimořádný dárek – originální odznáček s logem filmové
Kroměříže, který pro tuto příležitost vytvořil a do soutěže
věnoval Antonín Slugeň. (šak)

Pokud ještě nejste definitivně rozhodnuti, zda si pořídit
čtyřnohého přítele z útulku,
přijďte se na Čápku podívat.
Seznámíte se tu s pejsky, kteří
jsou „volní“ a některého z nich
můžete vzít na procházku.
Třeba zrovna Šéfa… Ten se
dostal do útulku poprvé jako
nalezený v roce 2008. Pak odešel do adopce k paní, kde si
užíval spokojený psí život. Bohužel mu teď panička zemřela
a Šéf se znovu ocitl v útulku.
Je zmatený, svou paničku stáMěstský útulek Čápka Kroměříž
le hledá. Být znovu v útulku je
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
pro něho šok.
Tel.: 573 333 553
Šéf je kříženec špice starý 10
Kompletní nabídka psů na:
let. Je to hodný, klidný a čistotwww.utulekkromeriz.cz
ný pes. Byl zvyklý být s paničwww.facebook.com/utulekkromeriz
kou v bytě. Je mazlivý a pěkně
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz
chodí na vodítku. Hodil by se
Návštěvní hodiny:
jako skvělý a nenáročný spopondělí - sobota 14 - 17
lečník ke starším lidem. Najde
neděle - svátky 14 - 16
znovu nový domov?

Šéf

Foto: J. Soporský
K předvánočnímu času patří kromě adventní pohody, přátelských
setkání a netrpělivého očekávání svátků také hudba. A nemusí být
jen typicky vánoční… Kroměřížský „kulturák“ připravil na začátek
adventu program s názvem Folkové Vánoce. Na pódiu se sešlo hned
několik známých osobností folkové scény - brněnská country kapela Poutníci, písničkářka Pavlína Jíšová s dcerou Adélou Jonášovou a
Petrou „Šany“ Šanclovou v dámském triu a na závěr vystoupil František Nedvěd s kapelou Tie Break.

šími nadějnými hudebníky v rámci
1. cenu - a některá další ocenění na Písňové soutěži Bohuslava Martiširších oblastí, mnohdy i celorepublikově. Mimořádných a obdivuhodnů v Praze. Do seznamu aktuálních
ných úspěchů se podařilo dosáhúspěchů pak přidala další skvělé
nout některým žákům hudebního
výsledky v prosincové interpreoboru ZUŠ Kroměříž také v prvním
tační soutěži Stonavská Barborka.
pololetí současného školního roku.
V duetech s Jaroslavem Voříškem a
Ti, kteří přivezli z nejrůznějších akcí
také s Martinou Drkulovou vyhrála
významná ocenění, svým uměním
1. cenu, stejného úspěchu, tedy víupozornili netězství pak dosáhli
jen na sebe, ale
tři zmínění zpěváci
také na školu
také jako terceto
a celé město.
a obdrželi rovněž
Cenu poroty za inPatří mezi ně
Beáta Vymláterpretaci lidových
tilová,
která
písní a Cenu Rádia
Junior. Mezi obrovstuduje zpěv
pod vedením
ské talenty studující
hudební obor ZUŠ
Jany Novotné.
Foto: ZUŠ Kroměříž
V říjnu získala
Kroměříž patří kla12

vírista Jan Schulmeister. Ten uspěl
v Mezinárodní klavírní soutěži Vitruosi per musica di pianoforte v Ústí
nad Labem, odkud v listopadu přivezl 1. místo a některá další speciální ocenění. První místo vyhrál také
v mezinárodní soutěžní přehlídce
Mozart opět v Olomouci 2015.
Zde uspěl i další nadějný klavírista
Václav Vait, který rovněž získal
1. místo a stejně jako Jan Schulmeister i Cenu za provedení české hudby. Chlapci se učí hudbě pod vedením Evy Zonové a Jitky Kučerové.
Podle slov ředitelky ZUŠ Kroměříž
Ivony Křivánkové se jedná o obrovské úspěchy, které svědčí o tom, že
práce jednotlivých žáků a pedagogů i celé školy se ubírá správným
směrem.
(šak)

ZAJÍMAVOSTI

1 2016

KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ I.

Kroměřížská
náměstí
Pro rok 2016 jsme pro čtenáře
Kroměřížského zpravodaje připravili seriál příspěvků pojednávajících o kroměřížských náměstích. Heslo ve slovníku uvádí,
že: „náměstí, dříve zvané také rynek či rynk, označuje volné veřejné
prostranství ve městě ohraničené
zejména přilehlými domy. Často
mu dominuje významná stavba
(kostel, radnice, divadlo aj.), v jeho
centru je většinou fontána či kašna, morový sloup, socha nebo jiný
monument“.
My bychom rádi čtenářům před-

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,

stavili nejen stavební vývoj jednotlivých kroměřížských náměstí,
ale zejména události, které se na
nich odehrály, a obyvatele, kteří
je zabydleli, či školy, firmy, úřady i
hostince a hotely, které zde sídlily.
Vycházíme z archiválií uložených
ve fondech Státního okresního
archivu Kroměříž. Nemáme k
dispozici tolik prostoru, který by
byl potřebný a tak naše řádky
budou spíše pobídkou zájemcům
o kroměřížskou historii k dalšímu
bádání.
Kroměříž je městem s bohatou
historií i zajímavou současností, které jsou náměstí – jako místa obchodování a setkávání při
různých příležitostech (mani-

festacích, oslavách, přehlídkách
a jiných událostech) – nedílnou
součástí. Naší společnou snahou je čtenářům přiblížit „trochu jinak“ tato významná místa
– Riegrovo, Velké, Husovo, Masarykovo i Milíčovo, Sněmovní,
Stojanovo, Komenského náměstí,
ale i Slovanské, Hanácké a náměstí
Míru. Na uvedené mapě města z
roku 1830 jsou čísly označena
jak náměstí, v uvedené době
existující, tak šipkou směr, kde se
teprve v průběhu doby nová kroměřížská náměstí vytvoří. Věříme,
že vás naše příspěvky zaujmou a
přinesou i nová poznání.
PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno – SOkA Kroměříž

ačkoliv poslední díl seriálu Kroměřížsko v kontextu II. světové války
vyšel v minulém vydání zpravodaje
a v tomto čísle se již věnujeme kroměřížským náměstím, tématu roku
2016, ještě jednou se k válečnému
cyklu vracíme. A to vyhlášením výherců prosincové soutěže.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce:
Jana Mořičková
Jana Vaverková
Miloslav Přestavěl

Otázka č. 1

Jak se podle slovníku jinak říká
náměstí?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. ledna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt!)

knižní novinky
Colin Falconer: Kolos
Na stránkách nového románu před
očima čtenářů ožívá syrový starověk
bez příkras, ale příběhy odvahy,
zrady, bolesti, závisti a lásky zůstávají stejné i přes propast více než dvou
desítek staletí, a tak je tento román
pozoruhodně současný.

Knihovna Kroměřížska vstoupila
do Národní fonotéky
Pro návštěvníky knihovny není zřejmě
žádnou novinkou, že kromě nových
zvukových médií má knihovna i bohatou sbírku gramofonových desek,
které však nejsou půjčovány mimo
knihovnu, a to zejména kvůli ochraně
před poškozením. Tato sbírka je tvořena i dary, přičemž čelní místo mezi dárci zaujímá Mgr. M. Pilát. Nedávno jsme
získali další vzácnou sbírku šelakových desek s opravdovými historickými
skvosty – s operami, operetami i dalšími žánry. A to bylo samozřejmě také
důvodem, proč jsme se stali členy Národní fonotéky, kterou má ve správě Moravská zemská knihovna v Brně. V současné době je jádro fonotéky
tvořeno databází, která uživatelům zprostředkuje informace o dostupnosti
daného zvukového dokumentu (www.narodnifonoteka.cz). Pro knihovnu
je to významné v tom, že se stane součástí databáze po instalaci SW a zároveň bude možné sdílení záznamů, což ušetří čas při zápisu dokumentu do
fondu knihovny.
Šárka Kašpárková
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Chcete
pomáhat
v knihovně?
Knihovna Kroměřížska
hledá dobrovolníky na
pomoc při organizování a pořádání akcí.
Zájemci mohou kontaktovat Soňu Bosákovou osobně v knihovně nebo e-mailem na
adrese:
bosakova@
knihkm.cz
(rc)

Michaela Košťálová:
Skryté soukromí Karla IV.
Historicky nejvýznamnější český
panovník, římský císař a také největší Čech je tentokrát předmětem
neobvyklého pohledu autorky na
soukromí Karla IV. Kniha je oslavou
sedmistého výročí narození velkého
panovníka, rekapituluje i nejvýznamnější umělecká díla a počiny,
jimž byl velký panovník napříč
časem předlohou či inspirátorem.
Jana Horáková:
Základy práva pro neprávníky
Publikace poskytuje možnost zorientovat se v základních pramenech
práva. Zpracovává zásadní změny
práva, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a které přinesl zejména
nový občanský zákoník. Ve dvanácti kapitolách zpracovává právo
ústavní, občanské, korporační, živnostenské, pracovní, trestní, rodinné, správní a právo Evropské unie.
www.knihkm.cz
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Alan Halašta

Jan Barouš

Klára Blahušová

Max Nahodil

Narození – listopad 2015
Tereza Konečná, Kroměříž
Aneta Bačáková, Kroměříž
Liliana Zajíčková, Kroměříž
Elena Navrátilová, Cvrčovice
Bernard Loučka, Kroměříž
Ondřej Mlčoch, Postoupky
Jaroslav Hlavizňa, Bystřice
Antonín Večerka, Věžky
Andrea Sukupová, Přerov
pod Hostýnem
Nikol Chytrá, Kroměříž
Natálie Halamová, Koválovice
u Tištína
Adéla Knotková, Záhlinice
Tereza Šimková, Kroměříž
Andrea Baťková, Vážany
Jan Kocián, Hulín
Vladimír Potočný, Holešov
Běla Sedláková, Popůvky
Lucie Vrbecká, Vážany
Kryštof Švejda, Kroměříž
Matyáš Pernický, Hulín
Kristián Krpenský, Kroměříž
Uvedeny jsou pouze děti, jejichž rodiče souhlasili se zveřejněním v tisku.

Patricie Slívová

Václav Slíva

Nella Nahodilová

Sára Omelková

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte
do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní
síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné
domluvit se na individuálním termínu jen pro
jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání
je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži.
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel.
573 321 180.
Těšíme se na vás a vaše miminko.
Město Kroměříž
Nejbližší volné termíny
vítání jsou: 9. 1., 16. 1. a 30. 1.

Úmrtí – listopad 2015
Jaroslava Šustrová, *1938, Postoupky
Stanislav Stojen, *1921, Bílany
Marie Kučeříková, *1932, Záříčí
Vojtěch Vymazal, *1941, Zdounky
Anna Šálená, *1934, *Kroměříž
Olga Rytířová, *1928, Chropyně

Zdeněk Chalupa, *1953, Hoštice
Pavel Mozga, *1967, Cetechovice
Stanislav Černuška, *1928, Kroměříž
Eva Jordánová, *1931, Kroměříž
Jarmila Vítková, *1953, Kroměříž
Miloslav Pěček, *1923, Kroměříž
Josef Truhlář, *1939, Břest
Josef Skipala, *1944, Kroměříž
Zdeněk Handl, *1935, Chropyně
Miroslava Valoušková, *1924, Kroměříž
Václav Spálovský, *1946, Břest
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Milá vzpomínka
na Vánoční jarmark
ZŠ U Sýpek

dopisy čtenářů
Vánoční strom rozsvítili
i v mateřské škole na
Zacharu

První prosincový den kolem 16. hodiny se v areálu mateřské školy na
rostlém smrku rozsvítila zářivá světla.
Samotnému rozsvícení stromečku
předcházel krátký kulturní program
s mikulášskou a vánoční tematikou.

Byli jsme v rádiu
Na jeden z podzimních dnů si pro nás
naše paní třídní učitelka připravila
malý dárek ve formě návštěvy Radia
Kroměříž. Moc jsme se na tento den
těšili a celá akce nakonec předčila
naše očekávání. Po příchodu jsme
se rozdělili do dvou skupin, protože
prostor ve vysílacím studiu je přece
jen trochu stísněný. Sympatický moderátor Leoš Slaměna nám ukázal,
jak vše funguje, vysílání zpravodajství, písničky na přání i pravidelné relace. Překvapilo nás, že bez počítače

Na čtvrtek 10. prosince jsme se v naší
ZŠ U Sýpek všichni moc těšili. Konal
se totiž tolik očekávaný Vánoční jarmark. Počasí nás nezklamalo, bylo
vlídné, a tak jsme se ve 14 hodin sešli
pod vánočním stromečkem v parku
před školou. Paní ředitelka jarmark
zahájila úvodním pozdravem a pod
stromečkem zazpívali ve vánočních
čepicích naši prvňáčci. Jarmark pak

Po krátkém proslovu paní ředitelky
se slova ujaly děti a za pomoci svých
paní učitelek předvedly svým blízkým
čertovské a mikulášské básničky,
písničky a tanečky. Příjemnou závěrečnou tečkou byl doušek lahodného
nealkoholického punče, kterým se
mohli zahřát děti i dospělí.
MŠ Žižkova
se vysílání rádia v dnešní době neobejde. Dokonce odvážnější z nás mohli
chvilku živě vstoupit do vysílání a pozdravit svou maminku. Měli jsme také
možnost nechat si zahrát písničku na
přání. V druhé části naší exkurze se
nás ujala další skvělá moderátorka
Markéta Žilinská, která nás seznámila se zákulisím natáčení, předvedla
nám, jak se upravují rozhovory, jak lze
pustit písničku pozpátku, jak probíhá
noční předtočené vysílání, mohli jsme
si sami vyzkoušet úpravu svého hlasu atd. Celá akce proběhla ve velmi
přátelském duchu, všichni jsme byli

spokojení a hrdí na to, že jsme jako
jediní z celé školy mohli zažít takový
den. Velké poděkování samozřejmě
patří celému Radiu Kroměříž a hlavně
oběma moderátorům.
Třída 6. B, ZŠ Zachar Kroměříž
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za velké účasti rodičů i ostatních přátel školy pokračoval v celém přízemí
školní budovy a byl opravdu bohatý.
V 16 hodin přišlo na řadu slavnostní
vánoční vystoupení žáků. Program
byl pestrý, vystoupení skvělá, plná
neopakovatelných a roztomilých
momentů a také překvapení, jak
moc šikovné děti ve škole máme.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům i přátelům školy za velkou
účast na akci a za její podporu. A
plní nových nápadů se již teď těšíme
na společný Vánoční jarmark 2016!
Učitelé ZŠ U Sýpek v Kroměříži
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KALENDÁŘ odvoz – tříděného odpadu v kroměříži – 1. POLOLETÍ 2016
Upozornění:
tento kalendář platí pro občany, kteří
mají v nájmu zbytkovou + bio popelnici

ÚTERÝ

5. 1.

26. 1.

19. 1.

9. 2.

2. 2.

23. 2.

16. 2.

8. 3.

1. 3.

22. 3.
5. 4.
19. 4.
3. 5.
17. 5.
31. 5.

15. 3.
30. 3. st.
12. 4.
26. 4.
10. 5.

14. 6.

24. 5.

28. 6.

7. 6.

5. 7. a 6. 7.

21. 6.

12. 7.

5. 7.

19. 7. a 20. 7.

STŘEDA

plasty, papír

sklo

2. 1. so.
7. 1.
8. 1.
14. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.
28. 1.
29. 1.
4. 2.
5. 2.
11. 2.
12. 2.
18. 2.
19. 2.
25. 2.
26. 2.
3. 3.

ÚTERÝ

12. 1.

ČTVRTEK a PÁTEK
4. 3.
10. 3.
11. 3.
17. 3.
18. 3.
24. 3.
25. 3.
1. 4.
2. 4. so.
7. 4.
8. 4.
14. 4.
15. 4.
21. 4.
22. 4.
28. 4.
29. 4.
5. 5.

6. 5.
12. 5.
13. 5.
19. 5.
20. 5.
26. 5.
27. 5.
2. 6.
3. 6.
9. 6.
10. 6.
16. 6.
17. 6.
23. 6.
24. 6.
30. 6.
1. 7.

Město 1x za 4 týdny
Barevné
13. 1.
10. 2.
9. 3.
6. 4.
4. 5.
1. 6.
29. 6.
27. 7.

Bílé
27. 1.
24. 2.
23. 3.
20. 4.
18. 5.
15. 6.
13. 7.

Firmy

1x za 6 týdnů
13. 1.
24. 2.
6. 4.
18. 5.
29. 6.
10. 8.

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

O sváteční atmosféru předvánočních
trhů se postarali hudebníci, herci
i zvon splněných přání
Pětidenní vánoční jarmark, který se konal na Velkém náměstí od
čtvrtého adventního víkendu do
23. prosince, nabídl návštěvníkům
možnost nákupu posledních dárků,
dobrot na sváteční stůl i vánočních
ozdob. V každém z pěti odpolední
vystoupila na pódiu hudební i divadelní uskupení z Kroměříže i umělci
přespolní, malí i dospělí příchozí
mohli zhlédnout filmové projekce i
zábavné show. O program se postarali – mimo jiné – členové historické
skupiny Cruentus s představením
Zapomenuté Vánoce neboli Potrestaní tanečníci, soubor Komedianti

na káře přivezl do Kroměříže biblickou pohádku Na káře až do Betléma,
na náměstí vystoupili Tomáš Kočko
& Orchestr, žáci církevní školy sehráli
již tradiční představení podle příběhu
o narození Ježíška, které Kroměřížané znají pod názvem Živý Betlém,
a vrcholem programu bylo vánoční
divadlo Naděje zrození plné magie a
světel, s nímž do města doputovalo
Divadlo Kvelb. Závěr kulturního programu trhů vzali na svá bedra kroměřížští hudebníci a těsně před Štědrým
dnem vystoupily na náměstí houslistka Hanka Feltlová a kapela Jamtour.
(šak)

Foto na str.: Jiří Soporský
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