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Den Země bude oslavou 

získání titulu Fairtradové město
čtěte na str. 3

V Kroměříži nastane Čas holin 
bratří Ebenů
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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 104. narozeniny

Vážení spoluobčané, 
v  mém prvním sloupku na 
stránkách tohoto zpravodaje jsem 
vás vyzval k diskuzi s vedením měs-
ta. Potěšilo mě, že někteří občané 
této možnosti využili. Byl bych ale 
rád, kdyby tyto diskuze probíhaly 
intenzivněji, a proto na začátek 
května připravujeme první setkání 
vedení města s  občany Kroměříže 
a přilehlých obcí. A co se za čtyři 
měsíce na kroměřížské radnici 
událo? Jak možná mnozí víte, 
2. února mi tajemník městského 
úřadu podal svou rezignaci, kte-
rou jsem přijal, a v krátkém čase 
se nám podařilo vybrat tajemní-
ka nového, který bude zárukou, 
že náš úřad bude opět funkční a 
otevřený všem občanům. Již od 
února pracují nově složené výbory 
a komise, proběhly volby nových 
osadních výborů, přidali jsme se 
poprvé k iniciativě Vlajka pro Tibet. 
Podařilo se uzavřít nové smlouvy 
s  dodavateli plynu pro všechny 
městské organizace, připravu-
jeme změny v  pojetí kulturních 
akcí pořádaných městem. Od 
1. ledna 2016 by měl začít fun-
govat destinační management. 
Nejdůležitějším a také nejsložitěj- 
ším úkolem bylo navržení nových 
členů do představenstva a dozorčí 
rady VAKu. Kolem jednotlivých 
navržených kandidátů proběhla i 
velká diskuze v tisku a na internetu. 
Za sebe mohu říct, že jednotlivé 
kandidáty jsem vybíral zodpověd-
ně a tito lidé jsou zárukou toho, 
že vliv města na chod VAKu zů-
stane zachován i do budoucna. 
Budeme držet přijatelnou cenu 
vody pro občany a výnosy z  čin-
nosti VAKu zůstanou v  našem re-
gionu a neskončí u anonymních 
vlastníků v daňových rájích. 
Přeji vám pěkné jarní dny a krásné 
prožití velikonočních svátků.

Jaroslav Němec
starosta

Paní Magdaléna Kytnerová je 
nejstarší obyvatelkou města, 
17. března se ve zdraví dožila 
104 let. S  nadsázkou by se o ní 
dalo říct, že má pět „V“. Je vitální, 
veselá, vnímavá, vlídná a vtipná. 
Těší se obdivuhodnému zdraví a 
má na to originální recept – necho-
dí k  lékařům, nebere žádné léky 
(protože je nepotřebuje), nedrží 
diety a jí, na co má chuť, občas si 
dopřeje kapku něčeho ostřejšího a 
především – podle vlastních slov –  
nic neřeší a je v pohodě.
Významné životní jubileum přišel 
s paní Kytnerovou oslavit i starosta 

Kroměříže Jaroslav Němec. Popřál 
jí do dalších let především zdraví 
a optimismus a vyjádřil svůj obdiv 
nad kondicí, v  jaké nejstarší Kro-

měřížanka je. Na závěr oba vyjád-
řili přání, aby se za rok setkali při 
příležitosti půlkulatého životního 
jubilea paní Kytnerové.             (šak)

Rozloučení se zimou a uvítání jara se v Kroměříži ujaly děti z místních mateřských a základních škol. 
Symbol zimy – Morenu – vhodily z  lávky do řeky Moravy a za krásného jarního slunečného počasí si                  
u vody zazpívaly a zatančily.

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová



Podle zpráv, které kroměříž-
skému zastupitelstvu předloži-
ly Policie ČR a Městská policie 
Kroměříž, bylo v  roce 2014 ře-
šeno méně přestupků i trest-
ných činů než v  roce předcho-
zím. 
Státní policie šetřila vloni 626 
trestných činů, což je o 121 méně, 
než v roce 2013, také přestup-
ků zaznamenali policisté o 342 
méně, než v  období předcho-
zím, celkem 2585. Ve služebním 
obvodu OOP ČR, který zahrnuje 
Kroměříž včetně spádových obcí 
a dalších 15 vesnic, bylo spáchá-
no 203 majetkových trestných 
činů, 178 podvodů či zpronevěr, 

67 trestných činů proti veřejné-
mu zájmu (např. řízení pod vlivem 
návykových látek), 55 násilných 
trestných činů, 10 mravnostních 
trestných činů a 19 ostatních. 
Celková objasněnost případů 
je 58,64 %, což je zhruba o 3 % 
méně, než v  roce předchozím. U 
přestupků byla necelá třetina ře-
šena napomenutím bez pokuty a 
zbytek uložením pokuty blokové 
– jednalo se většinou o přestupky 
v dopravě.
Také městská policie zazname-
nala pokles v  celkovém počtu 
dořešených událostí. Vloni jich 
bylo 13 828, zatímco předloni 
14 661. Necelých 3,5 tisíce přípa-

dů vzniklo na základě oznámení 
nebo žádostí občanů. Nejvýraz-
něji klesl počet přestupků proti 
občanskému soužití, a to na po-
lovinu, o čtvrtinu klesl počet pře-
stupků proti veřejnému pořádku. 
Naopak více než dvojnásobně 
vzrostl počet přestupků na úse-
ku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi. Strážníci 
vybrali v roce 2014 na pokutách o 
zhruba 120 tisíc korun méně, než 
v předchozím období. Zajímavos-
tí pak je skutečnost, že v  oblasti 
ztrát a nálezů, která je v  kom-
petenci městské policie, narostl 
dvojnásobně počet věcí navráce-
ných původním majitelům.     (šak)

Vzácnou návštěvu hostil v úte-
rý 24. února starosta Kroměří-
že Jaroslav Němec. Na radnici 
se setkal s velvyslancem Státu 
Izrael v České republice Garym 
Korenem, který město navští-
vil z  vlastní iniciativy a v  sou-
vislosti s  aktivitami zdejšího 
Arcibiskupského gymnázia. 
Absolvoval zde besedu se stu-
denty, ale zajímal se také 
o dění ve městě, možné 
formy spolupráce, a to 
zejména na bázi kulturní 
výměny. „Pana velvyslan-
ce jsem oficiálně přijal na 
radnici, poté si prohlédl 
zámek a zahrady a zajímal 
se o historii i současnost 
města. Nabídl i zajíma-
vé možnosti spolupráce 
v  oblasti kultury,“ potvrdil 

starosta Jaroslav Němec. 
Příležitost setkat se s izraelským 
velvyslancem ale měli přede-
vším studenti Arcibiskupského 
gymnázia, a to na besedě, která 
byla součástí vzdělávací soutěže 
CEMACH. Hlavním cílem soutě-
že je seznámit mladou generaci 
s moderním Izraelem jako des-
tinací zajímavou pro cestování, 

vzdělávání, obchod a kulturní 
obohacení prostřednictvím in-
teraktivních přednášek a tvor-
bou děl tematicky zaměřených 
na židovskou kulturu. Gymnázi-
um je jednou z desítek středních 
škol v Česku, které se do pro-
jektu zapojily. „Česká populace 
nemá představu o tom, jak to v 
současném Izraeli vypadá a jak 

se v něm lidem žije. Proto 
vznikl projekt pro střední ško-
ly, aby studentům ukázal vlíd-
nou tvář této vyspělé země. 
Arcibiskupské gymnázium v 
Kroměříži je prestižní škola a 
její studenti jsou velmi dob-
ře jazykově vybaveni, proto 
mohli s panem velvyslancem 
o Izraeli besedovat,“ uvedl 
producent projektu CEMACH 
Vojtěch Sládek.                         (pz)

INFO Z RADNICE
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Novou tajemnicí 
městského úřadu je 

Jana Kutá 
Do čela Městského úřadu v Kromě-
říži v polovině března usedla nová 
tajemnice. Tuto funkci od 16. břez-
na vykonává Mgr. Jana Kutá, dosa-
vadní tajemnice Městského úřadu v 
Hulíně. Právě ona se stala vítězkou 
výběrového řízení a vystřídala od-
stupujícího Františka Dočekala, 
který se vzdal funkce v souvislosti 
se svým odchodem do soukromé 
sféry. Do výběrového řízení se při-
hlásili celkem čtyři uchazeči. Všich-
ni splnili stanovené podmínky a 
byli pozváni k ústnímu pohovo-
ru, který se uskutečnil ve čtvrtek     
26. února. Z něj jako vítězka vzešla 
právě Jana Kutá. Pro novou tajem-
nici není prostředí kroměřížského 
úřadu cizí. Do roku 2007 tu praco-
vala jako vedoucí oddělení do-
pravy a silničního hospodářství. 
Ve stejném roce odešla do Hulína 
vykonávat již zmíněnou funkci ta-
jemnice.                                               (pz)

Město opět ocení 
kroměřížské sportovní 

naděje

Podesáté letos vyhlašuje sportovní 
komise městské rady anketu Nej-
úspěšnější mladý sportovec, kolek-
tiv a trenér příp. cvičitel města Kro-
měříže. Návrh na ocenění mohou 
podávat tělovýchovné jednoty, 
sportovní kluby a také základní 
a střední školy působící na úze-
mí Kroměříže, a to do 20. dubna 
na nominačním formuláři. Ten je 
možné nalézt na adrese http://
ow.ly/KualW a je třeba jej doručit 
na odbor školství kroměřížské 
radnice.
Vítězové jubilejního 10. ročníku an-
kety budou vyhlašování ve čtyřech 
kategoriích: nejúspěšnější mladý 
sportovec, nejúspěšnější mládež-
nický sportovní kolektiv, trenér či 
cvičitel za výjimečné výsledky a tre-
nér popřípadě cvičitel za dlouhodo-
bou práci s mládeží. Do hodnocení 
budou zařazení sportovci narození 
v roce 1996 a mladší, totéž platí i o 
členech nominovaných kolektivů. 
Trenéři musí působit ve školách 
nebo sportovních klubech pracují-
cích na území Kroměříže.             (šak)

Izraelský velvyslanec navštívil Kroměříž  

Na Masarykově náměstí se v pátek 
6. března dopoledne uskutečnil 
pietní akt, jímž si obyvatelé Kro-
měříže a zástupci některých orga-
nizací a místní radnice připomněli 
165. výročí narození Tomáše Garri-
gua Masaryka. U pomníku prvního 
československého prezidenta se 
sešli především sokolové a členové 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, aby položením věnců a ru-
dých růží uctili památku význam-
né osobnosti československých i 
celosvětových dějin.                    (šak)

Připomněli jsme si výročí narození T. G. Masaryka

Foto: Š. Kučerová

Foto: P. Zrna

Pokles kriminality zaznamenala 
státní i městská policie
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Přílišné veselí prozradilo opilost 
dvou nezletilých dívek. Zazname-
nala je operátorka kamerového 
systému ve Vodní ulici a přivolaná 
hlídka městské policie zjistila, že 
ačkoliv je děvčatům teprve šest-
náct let, jsou jednoznačně pod 
vlivem alkoholu. Naměřili jim 1,39 
a 1,66 promile a nezbylo, než je 
obě převézt domů a předat ro-
dičům. Celý incident skončil ulo-
žením blokové pokuty číšníkovi, 
který dívkám alkohol naléval.

Podezřelí byli strážníkům městské 
policie také dva chlapci, kteří se 
ve velmi brzkých ranních hodi-
nách pohybovali na mostě Karla 
Rajnocha. Při kontrole zjistili, že se 
jedná o dva chovance dětského 
domova ve věku 14 a 16 let, kteří 
se nevrátili z  vycházky. Na místo 
tak musela přijet hlídka Policie 
ČR, která si oba útěkáře převzala.

Pánskou tašku převzali od zaměst-
nankyně jedné z  kroměřížských 
restaurací pracovníci městské 
policie. Při kontrole jejího obsahu 
zjistili, že je v  ní tablet a mobil-
ní telefon, ale také 40 tisíc korun 
v hotovosti. Z osobních věcí, které 
v  tašce rovněž našli, se jim poda-
řilo zjistit majitele a vše mu v po-
řádku předat. Celým případem a 
především jednáním nálezkyně 
byli strážníci překvapeni a po-
těšeni. Nalezené věci jsou totiž 
obvykle předávány na služebnu 
anonymně a většinou bez peněz.

O tom, že by si lidé nakupující ve 
velkých obchodních centrech měli 
dávat lepší pozor na své věci a 
především peníze, svědčí případ, 
který řešili nedávno příslušníci 
městské policie. Jeden se zákaz-
níků prodejny zjistil u pokladny, 
že nemá peněženku, a byl pře-
svědčen, že mu ji sebral muž, který 
stál v řadě za ním. Ten ale mezitím 
odešel a tak se jej okradený vydal 
hledat. Oba se vrátili do prodejny, 
ale podezřelý tvrdil, že s  krádeží 
nemá nic společného a peněžen-
ku u sebe skutečně neměl. Stráž-
níci proto prohledali trasu, kudy 
dotyčný procházel, a v trávě byla 
odcizená peněženka nalezena. 
Sedmačtyřicetiletý muž z Kroměří-
že podezřelý z krádeže byl k doře-
šení případu předán státní policii.

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Kroměříž bude slavit svátek Země i titul 
Fairtradové město

Střední škola hotelová a služeb 
Kroměříž získala koncem února 
titul Fairtradová škola. Připojila 
se tak ke stovkám dal-
ších škol na světě, které 
podporují fair trade. Je již 
dvanáctou školou v Čes-
ku s tímto titulem, avšak 
první v Kroměříži. 
Certifikát převzal ředi-
tel školy Petr Hajný od 
Stanislava Komínka z 
organizace NaZemi, kte-
rá kampaň společně s 
dalšími organizacemi 

koordinuje. Škola musela splnit 
pět kritérií kampaně: oficiálně 
deklaruje podporu fair trade, 

na škole působí řídící skupina, 
která koordinuje kampaň, stu-
denti si zde mohou zakoupit 

fairtradové výrobky, v 
rámci výuky se věnují 
tématům globálního 
rozvojového vzdělá-
vání včetně fair trade 
a škola pořádá osvě-
tové akce pro veřej-
nost.
O získání stejného ti-
tulu usiluje v Kroměří-
ži také Arcibiskupské 
gymnázium.             (tz)

Hotelová škola získala významné ocenění

Tibetská zástava zavlála 
na kroměřížské radnici 
Vyvěšením tibetské vlajky se měs-
to Kroměříž připojilo 10.  března 
ke  kampani Vlajka pro Tibet. 
Jedná se o  symbolický krok, jímž 
chtějí jednotlivá města vyjádřit 
podporu ochraně lidských práv, 
a to nejen v oblasti Tibetu. O tom, 
že se Kroměříž poprvé do projektu 
zapojí, rozhodla začátkem úno-
ra městská rada. Připojila se tak 
k  několika stovkám měst a  obcí 

v Česku, které se do kampaně za-
pojují již od druhé poloviny deva-
desátých let minulého století, kdy 
tato iniciativa vznikla, a k dalším 
mnoha místům v  ostatních ze-
mích. 
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla 
v polovině devadesátých let v zá-
padní Evropě a  stala se jednou 
z nejvýznamnějších symbolických 
akcí vyjadřujících podporu ochra-
ny lidských práv. V  roce  1996 se 
k  akci připojila první čtyři česká 
města, v  loňském roce  už to bylo 

601  obcí, měst, městských čás-
tí nebo krajů. Stovky vlajek vlají 
každoročně např.  v  Německu, 
Francii, Belgii a  dalších zemích.                 
                                                       (šak, pz)

Dvaadvacátý duben je již tra-
dičně Dnem Země. Ten letošní 
bude pro město zvláště vý-
znamný. Kroměříži, respekti-
ve jeho představitelům, bude 
slavnostně předán titul Fairtra-
dové město. 
Oslavou svátku naší planety 
bude především program na Vel-
kém náměstí, který je zaměřen 
na kolektivy dětí z prvního stup-
ně kroměřížských základních 
škol a bude probíhat 22. 4. od 
13.30 do 15.30 hodin. Soutěžní 
odpoledne bude tematicky od-

kazovat na pestrou škálu darů, 
které od naší planety dostáváme. 
Vystoupí také dětský pěvecký 
sbor Slunečnice pod vedením 
Mgr. Lenky Doubravové. A právě 
součástí programu je již zmiňo-
vané slavnostní předání titulu 
Fairtradové město. Pokud si v 
tento den zakoupíte jakýkoliv 
fairtradový výrobek v prodej-
nách označených příslušným 
plakátkem, obdržíte jako malou 
pozornost k vašemu nákupu 
fairtradový zákusek zdarma. 
Fairtradové město je mezinárod-

ní iniciativa označování míst, kde 
je podporován „férový obchod“.  
Cílem kampaně je osvěta v oblas-
ti fair trade a podpora prodeje 
fairtradových produktů v daném 
místě.  Celosvětově je držitelem 
statusu Fairtradové město již 
více než 1400 měst ve 23 zemích 
světa, např. Londýn, Dortmund, 
Brusel, Řím, Vancouver nebo San 
Francisco.  Česko se k  projektu 
připojilo v  roce 2011 a prvními 
fairtradovými městy se u nás 
stala v září 2011 současně města 
Litoměřice a Vsetín.             (vs, šak)

Ve Spáčilově ulici panuje čilý stavební ruch. 
Probíhá tu dlouho plánovaná rekonstrukce vo-
zovky. Částí ulice mezi křižovatkami s ulicemi 
Tovačovského a Oskol není možné projet od 
9. března, uzavřena bude do konce května.  Od 
konce března do 30. května pak bude uzavřen 
úsek u bývalé prodejny COOP, který bude ob-
jízdný po přilehlé zpevněné ploše sloužící pro 
parkování vozidel. Pro obyvatele Spáčilovy ulice 
vlastnicí automobily jsou připraveny náhradní 
parkovací plochy u úřadu práce, ve Vejvanovské-
ho ulici (pouze pro majitele speciálních parko-
vacích karet) a na asfaltovém hřišti mezi ulicemi 
Nerudova a Uprkova.

Informace o městě najdete na:
www.mesto-kromeriz.cz

Foto: Š. Kučerová

Foto: J. Soporský

Foto: SŠHS
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Vstupné do 
Květné zahrady
Problematika vstupného do 
Květné zahrady se týká mnohých 
- Kroměřížanů i přespolních, 
především však turistů. Jeho 
výše velmi úzce souvisí s nabíd-
kou aktivit pro návštěvníky 
Kroměříže, promítá se do statis-
tik návštěvnosti jednotlivých 
kroměřížských zajímavostí a 
odvíjí se od ní spokojenost lidí, 
kteří do města přijíždějí, i míst-
ních, z  nichž mnozí „Květnou“ 
navštěvují pravidelně. 

Přinášíme vám v  plném znění 
memorandum schválené zastu-
piteli týkající se změn ve výši to-
lik diskutovaného vstupného do 
Květné zahrady.

SPOLEČNÉ PROHLÁšENÍ 
K JEDNÁNÍ O REVIZI 
VSTUPNÉHO DO KVĚTNÉ 
ZAHRADY
V návaznosti na petici proti 
zdražení vstupného do Květné 
zahrady dne 18. prosince 2014 
Zastupitelstvo města Kroměříže 
přijalo usnesení, ve kterém vyzva-
lo Národní památkový ústav (NPÚ) 
a ministerstvo kultury k zahájení 
jednání o revizi nastavení ceny 
vstupného do Květné zahrady v 
Kroměříži za účasti starosty měs-
ta Kroměříže Jaroslava Němce, 
zástupce signatářů petice Rada- 
na Šafaříka, předsedkyně Klubu 
UNESCO Evy Novákové a zastupi-

telky Olgy Sehnalové. 
Ve výše uvedeném složení jsme 
se dne 11. ledna 2015 shodli na 
společném dopise adresovaném 
paní generální ředitelce NPÚ Na-
děždě Goryczkové, ve kterém jsme 
mj. formulovali kompromisní ná-
vrhy úpravy ceny vstupného:

• ponechání základního vstupného 
na 70 Kč,
• snížení obou typů zlevněného 
vstupného (senioři, studující 
apod.) na 35 Kč,
• zavedení zvýhodněného rodin-
ného vstupného,
• dva pondělky v každém měsíci 
vstupné zdarma. 

Dopisem jsme také pozvali 
paní generální ředitelku NPÚ ke 
společnému jednání. 

Na náš dopis odpověděla paní 
generální ředitelka NPÚ 2. úno-
ra 2015 a informovala nás, že 
snížená sazba vstupného (senioři, 
studující) bude stanovena na 
45 Kč (namísto 60 Kč) a že celoroční 
permanentka zlevní z 250 Kč na 

200 Kč. K návrhu volných vstupů 
ve dvou dnech v měsíci se nevy-
jádřila a základní cenu vstupného 
70 Kč označila za adekvátní.

Výše uvedené snížení vstupného 
vítáme jako první krok k nalezení 
společné shody na nastavení 
vstupného tak, aby byla zachována 
přístupnost Květné zahrady široké 
skupině obyvatel (zejména míst-
ním) a zároveň došlo k zajištění 
dostatečného příjmu pro řádnou 
správu Květné zahrady. Zároveň 
se domníváme, že v otázce 
vstupného do Květné zahrady 
nadále přetrvávají některé otázky 
k další diskusi. Jde například o in-
formaci, že ke zdražení vstupného 
dochází v přímé souvislosti s re-
konstrukcí Květné zahrady v rámci 
projektu “Národní centrum zah-
radní kultury”. Přitom od počátku 
NPÚ veřejnost ani partnerské or-
ganizace tohoto projektu, včetně 
města Kroměříže a Klubu UNESCO, 
o záměru následného výrazného 
zdražení vstupného neinformoval. 
Také postrádáme vyjádření k ně- 

kterým našim návrhům na za-
jištění široké přístupnosti Květné 
zahrady zejména pro místní oby-
vatele. Konkrétně jde především o 
návrh na určení dvou dnů v měsí-
ci, kdy by bylo vstupné do Květné 
zahrady zdarma. Připomínáme, 
že toto opatření je běžné v řadě 
památek v zahraničí i v České re-
publice a že představuje efektivní 
nástroj zajištění přístupu ke kul-
turním památkám i lidem, kteří 
by si jej jinak nemohli dovolit. Za 
dosud nevyřešenou také považu-
jeme otázku zavedení rodinného 
vstupného.

S ohledem na tyto otázky chceme 
v jednáních s NPÚ o nastavení 
vstupného do Květné zahrady na-
dále pokračovat. 

Jaroslav Němec 
(starosta města Kroměříže)

Olga Sehnalová 
(zastupitelka města Kroměříže)

Eva Nováková 
(předsedkyně Klubu UNESCO)

Radan Šafařík 
(zástupce signatářů petice)

Pohádková inspirace 
nejen pro nevěsty 
a ženichy
Pokud ještě nemáte plán na 
sváteční první květnový den, 
přijďte se podívat do prostor 
Arcibiskupského zámku v Kro-
měříži na akci Svatba jako 
v  pohádce. Program, který je 
tu připraven od 13. hodiny, 
jistě zaujme nejen snoubence 
plánující svatbu, ale i širokou 
veřejnost.
Kromě tradičních floristů, foto-
grafů a provozovatelů restaurací 
se o přízeň příchozích budou 
ucházet cukrářky z celého kraje, 
které budou letos poprvé soutě-
žit o nejhezčí a nejchutnější dort 

roku 2015, takže se bude na co 
dívat a dokonce i co ochutnávat. 
Porotou totiž budou samotní 
návštěvníci akce. Historické zá-
mecké sály budou nazdobené 
floristkami na téma „čtvero roč-
ních období“. Ve stejném duchu 
se ponese i módní přehlídka 
svatební a společenské módy ve 
Sněmovním sále, která bude vr-
cholem programu s losováním o 
hodnotné ceny včetně zapůjčení 
svatebních šatů zdarma. Jako 
host zde vystoupí Karel Gott Re-
vival Morava - Josef Bouda. Na 
nádvoří zámku bude možné si 
prohlédnout historická svatební 
auta a připravena je ochutnáv-
ka vín a koktejlů. K prvomájové 
pohodě zahraje kapela Melody 
Music. 

V tento den si mohou projít his-
torické sály vlastním tempem i 
rodiny s dětmi. Na konci trasy si 
dát kávu, džus a ochutnat dort. 
A to vše za speciální zlevněné 

vstupné. V loňském roce navštívi-
lo tuto akci přes 1200 hostů. 
Vstupenky a více informací získá-
te na www.svatbyjuliana.cz
                                                  (bč, šak)

Foto: J. Soporský
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Událost, jakou do té doby, a 
možná ani poté, město nezaži-
lo. Před 130 lety se v  Kroměříži 
setkal rakouský císař František 
Josef I. s  ruským carem Alexan-
drem III. Skutečný důvod jejich 
setkání je dodnes zahalen rouš-
kou tajemství, pravdou ale je, že 
se Kroměříž stala na tři srpnové 
dny roku 1885 centrem evropské 
pozornosti. 

Setkání vladařů se odehrálo ve 
dnech 24. – 26. srpna a přípravy i 
samotný průběh tomu odpovída-
ly. Celé město i zámek se oděly do 
slavnostního hávu, do Kroměříže 
se sjely davy lidí, úředníků, spolků, 
novinářů, ale také spousta vo-
jáků, četníků a tajných policistů. U 
Nádražní ulice byly vztyčeny dva 
slavnostní stožáry s  alegorickými 
výjevy, těsně před železným mos-

tem vyrostla osmnáctimetrová sla-
vobrána a Velké náměstí zdobily 
další čtyři desetimetrové obelisky 
s plynovými lampami a monogramy 
veličenstev. Císař František Josef I. 
s chotí Alžbětou, korunním prin-
cem Rudolfem, arcivévodou Kar-
lem Ludvíkem a doprovodem přijel 
do Kroměříže speciálním vlakem 
24. srpna odpoledne. Car Ale-
xandr III. dorazil do Kroměříže v do-
provodu carevny Marie Feodo-
rovny, následníka Mikuláše, velko-
kněžny Marie Pavlovny a dalších 
hostů v  poledne druhého dne a 
panovnické rodiny zde setrvaly 
až do 26. srpna. Jejich program 
zahrnoval vojenskou přehlídku, 
hon, kulturní program, hostiny, 
prohlídky zahrad, to vše v  kulisách 
ovací shromážděných davů a 
přehlídek Hanáků, Sokolů, ostro-
střelců, vojenských vysloužilců, 
pěveckých souborů a mnoha 

dalších spolků. 
Co ale bylo skutečným cílem tohoto 
vrcholného setkání? Žádný oficiální 
závěr tehdy učiněn nebyl a dobový 
tisk spekuloval o různých variantách. 
S největší pravděpodobností vladaři 
řešili neklidnou situaci a své mo-
censké vlivy na Balkáně. Kromě toho 
se spekuluje i o tom, že právě v Kro-
měříži se rakouský císař seznámil 
s  herečkou a svou budoucí důvěr-
nou přítelkyní Katharinou Schratto-
vou.  
Pokud vás zajímají podrobnos-
ti této významné události, 
přečtěte si knihu Zdeňka Fišera 
Tři dny, které otřásly Kroměříží. 
A především si nenechte ujít 
velkou městskou slavnost na-
zvanou Setkání vladařů, na 
kterou vás zveme v  sobotu   
23. května a jejíž program naj-
dete v  příštím vydání zpravo-
daje.                                                            (pz)

Od schůzky vladařů obestřené tajemstvím uplyne 130 let

 

Většina rodičů si uvědomuje, jak 
důležitou úlohu hraje v životě je-
jich dětí škola. Kromě toho, že je 
zdrojem vědění, je místem, které 
podstatně ovlivňuje vývoj a vý-
chovu dítěte. A to jak přístupem ze 
strany pedagogů, tak i působením 
třídního kolektivu a spolužáků 
v rámci celé školy. Jak se seznámit 
s prostředím, kde dítko tráví pod-
statnou část svého času? Ideální je 
školu navštívit a vidět a zažít reál-
nou výuku.

Podobnou možnost nabízí rodi-
čům žáků Základní škola U Sýpek 
v  Kroměříži. Ta v  týdnu od 20. 
do 24. dubna pořádá vyučova-
cí hodiny otevřené rodičům, a 
to vždy od 8 do 13.30 hodin. 
Přímo v průběhu výuky se rodiče 
mohou seznámit s formami a me-
todami práce učitele, s rozvojem 
a osobnostním pokrokem svého 
dítěte, s  klimatem ve škole i ve 
třídě a také s  třídním kolektivem.                           
                                                            (šak)

Navštivte otevřené vyučování 
ve škole U Sýpek

Projekt Kola pro Afriku je již vše-
obecně známý po celém Česku. 

Sběr nepotřebných bicyklů, které 
jsou po nutných opravách pře-
dávány dětem v  Gambii, probíhá 
v  mnoha městech. Do akcí pořá-
daných obecně prospěšnou spo-
lečností Kola pro Afriku se zapojují 
také Kroměřížané. Nejen darová-
ním jízdních kol. Pomáhají i při zís-
kávání peněz potřebných na pře-
pravu nákladu na černý kontinent 
prostřednictvím Běhů pro Afriku 
a také nářadí nutného k  nezbyt-
né údržbě kol, díky nimž se děti 
v Gambii dopravují třeba do školy. 

A právě montážní kufry s nářadím 
darovaným lidmi z  Kroměříže ne-
dávno dorazily do Afriky. „S radostí 
vám do Kroměříže oznamujeme, 
že vaše kufry s nářadím dorazily   
do správných rukou v Gambii. Dě-
kujeme moc za pomoc, děkujeme, 
že jste neváhali udělat něco pro ra-
dost gambijských děti - i díky vám 
budou moci školáci používat kola 
naplno co nejdéle,“ oceňuje po-
moc Zuzana Galle, koordinátorka 
sběrných míst společnosti Kola pro 
Afriku.                                                 (šak)

O zápis do registru dárců kostní dřeně byl zájem
Více než dvě stovky lidí zavítaly v pátek 6. března na Transfuzní a hema-
tologické oddělení Kroměřížské nemocnice, aby se nechaly otestovat a 
následně zařadit do registru dárců kostní dřeně. Zdravotní kritéria na-
konec splnilo 175 příchozích, kteří od této chvíle mohou pomoci něko-
mu zachránit život. O zápis do registru projevili zájem zejména studenti 
kroměřížských středních škol, ale také maminky na mateřské dovolené 
či jen lidé, kteří se o akci dozvěděli díky osvětě v médiích. „Takový zájem 
nás opravdu velmi mile překvapil,“ uvedla lékařka oddělení Eva Zdráha-
lová. Dodala, že již před touto akcí za-
čali lidé k zápisu do registru přicházet, 
od poloviny ledna jich bylo více než še-
desát. Osvěta v dárcovství kostní dřeně 
také pomáhá v úspěšnosti vhodných 
dárců směrem k příjemci. Zatímco před 
několika lety pomohl dárce ze Zlínské-
ho kraje zhruba jednou za 3 roky, nyní 
už je to dvakrát do roka. Dostatečnou 
kompatibilitu přitom naplní zhruba  
každý 120. dárce.                                          (kli)

Císař František Josef I.Car Alexandr III. 

Za koly doputovalo z Kroměříže do Afriky i potřebné nářadí

Foto: V. Klímová
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Pro milovníky nejrůznějších 
hudebních žánrů i zábavy všeho 
druhu se v  pátek 13. března po 
čase opět otevřel hudební klub 
Slady. O program otvíracího 
večera se postarali protagonisté 
známé show Na stojáka Lukáš 
Pavlásek, Karel Hynek a Daniel 
Čech. 
Diváci byli v  prvním z  výstupů 
poučeni, jak co nejvstřícněji 
reagovat na vystupující a cho-

vat se jako „nej“ publikum. Díky 
nevšední studii získali přehled, 
jak naprosto banální událost 
podávají nejrůznější média 
v  čele s  komerčními televizemi, 
dozvěděli se jak „balit baby“ na 
sušičku na nehty vydávanou za 
detektor lži. Dobrovolníci z  pub-
lika se stali členy rockové kapely 
Lukáše Pavláska a v  neposlední 
řadě bylo rozjařené publikum 
svědkem rozhovoru s  hokejovou 

hvězdou, který se neobešel bez již 
legendárního „tak určitěěě“. 
Pro diváky byl zřejmě nejznáměj- 
ší tváří Lukáš Pavlásek, ale i při 
výstupech obou jeho kolegů Kar-
la Hynka a Daniela Čecha se pub-
likum skvěle bavilo a hledištěm 
zněly salvy smíchu. Po skončení 
stand up programu pokračoval 
večer diskotékou, které vládly 
hity 80. a 90. let minulého století. 
                                                           (šak)

Provoz Sladů odstartovala show Na stojáka

Přibližně třicet zvědavých návštěvníků dorazilo v  pátek              
20. března na kroměřížskou hvězdárnu v  Dolních zahra-
dách. Měli možnost sledovat částečné zatmění Slunce. 
Pozorování probíhalo od 9.30 do 12 hodin a nejvíce bylo 
Slunce zahaleno v 10.45, kdy je Měsíc překryl ze 70 %. Další 
částečné zatmění Slunce bude možné sledovat v roce 2021 
a na významnější úkaz podobný tomu březnovému se mů-
žeme těšit v roce 2026. Noční oblohu ale můžete sledovat 
na kroměřížské hvězdárně samozřejmě již dříve. Letos platí 
stejné časy pozorování jako loni. Více informací získáte na 
stránkách www.kromeriz.eu v sekci Sezóna 2015 – Technic-
ké památky – Hvězdárna.                                                            (vk)

Zajímavý úkaz na slunečné obloze

Filmaři z Ruska 
si Kroměříž 

pochvalovali

Koncem února natáčel v  Kro-
měříži štáb ruské televize ATN. 
Filmaři v rámci projektu, který 
má za cíl představit divákům 
nejzajímavější místa a pa-
mětihodnosti Čech a Moravy, 
navštívili mimo jiné kroměříž-
ský zámek, arcibiskupské skle-
py a třeba i soukromý pivovar. 
Hosté z východu byli pobytem 
v  Kroměříži nadšeni a neskrý-
vali spokojenost s  natáčením, 
ale i s  ubytováním, stravou a 
celkovými podmínkami v  na-
šem městě. Mimo Kroměříže 
natáčeli v  regionu také ve Vi-
zovicích a ve Zlíně.             (šak)

Kdysi nebezpečná skládka do-
movního odpadu v  kroměřížské 
místní části Vážany se proměnila 
k  nepoznání.  Nová lokalita pro 
využití volného času se jmenuje 
Za cihelnou a vznikla rekultivací 
skládky, která v minulosti vyrostla 
na vytěženém hliništi někdejší ci-
helny ve Vážanech. Dnes je lokalita 
osázena zelení a nachází se v  ní 
překážky pro nejrůznější aktivity 
se psy. Autorem projektu je členka 
kroměřížského kynologického klu-
bu Eva Tomanová. 
„Park Za cihelnou je částečně kon-
cipován jako cvičák zaměřený na 
psí sporty jako jsou agility, obedi-
ence a sportovní kynologie. Díky 
rozloze i výsadbě však může sloužit 
jako místo pro odpočinek ve volné 

přírodě. Součástí parku jsou lavičky 
a posezení. Mimochodem je odsud 
krásný výhled do okolí,“ přiblížila 
Tomanová. V parku se nachází 14 
překážek jak pro malá, tak pro velká 
plemena i s  popisnými tabulkami, 
jak je správně překonat. Park je 

celoročně volně přístupný. I proto 
se autorka projektu obává případ-
ného vandalismu. „Byla bych ráda, 
kdyby se tu v žádné podobě vůbec 
neobjevil. Pomoci snad může to, 
že sem lidé budou co nejvíce cho-
dit a parčík si tak sami pohlídají. 

Stejně tak lidé můžou 
přicházet s  vlastními 
nápady, co jim v parku 
ještě chybí, a místo se 
může dál proměňo-
vat,“ dodala Toma-
nová.  Snad si do parku 
najdou cestu i jiné sku- 
piny než jen pejskaři. 
Skutečně velký pros-
tor by se dal využít 
jako cíl procházek 
rodin či školek, místo 

k  setkávání třeba leteckých mo-
delářů i jiných sportovců. Podobný 
volně přístupný park se nachází  
třeba v  Brně, ale není zdaleka tak 
veliký a už vůbec ne víceúčelový. 
Celé území dnešního parku bylo 
před lety klasifikováno jako stará 
ekologická zátěž. Proto kroměřížská 
radnice již na začátku 90. let rozhod-
la o ukončení skládky a odstranění 
nebezpečných vlivů. Záměr počítal 
s vysazením zeleně, s obnovou ryb-
níčku s proměnou prostoru na park. 
Všechny nebezpečné vlivy, které 
v  minulosti ohrožovaly obyvatele 
přilehlých oblastí, se rekultivací po-
dařilo odstranit. Výsledkem prací se 
stal zabezpečený městský park pro 
volnočasové aktivity nejen obyva-
tel Kroměříže.                                        (kz)

Park Za cihelnou – místo nejen pro pejskaře

Foto: CCRVM

Foto: Š Kučerová

Foto: V. Kuklová

Foto: E. Tomanová
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Označení programů pro děti

2015
04 kulturní servis 
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Den Země

Bratři Ebenové

Showdance

Komentované prohlídky zahrad

23. 5. 
SETKáNÍ VLADAŘů 
připomínka historického 

setkání v Kroměříži

Jedna z nejvýraznějších osobností naší hu dební scény, 
svébytná písnič kářka, sklada telka i zpěvačka představí se 
svou kapelou písně z nového CD Gaia (rok 2014), ale 
v repertoáru nebudou chybět ani hity z desek minulých 
...při mně stůj, V hoře či Miluji vás.

PONDĚLÍ 18/5 19.00
Dům kultury v Kroměříži

po 20. 4. – čt 21. 5.
OD DO
První výstava letošní sezóny představí výběr 
obrazů Ivo Sedláčka a soch Radima Hankeho. 
Vernisáž 20. 4. v 17.00
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

po 20. 4. – so 22. 5.
FÉROVÁ UGANDA
Výstava kreseb namalovaných při cestě po Ugandě, při 
které nevládní organizace NaZemi zjišťovala informace 
o tamních fairtradových družstvech a pěstitelích.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 22. 4. – ne 3. 5. 2015
DONBAS - TI, KTEŘÍ ZŮSTALI 
Aktuální výstava fotografa Stanislava Krupaře 
(vítěz Czech Press Photo) z války v Donbasu na vý-
chodě Ukrajiny. Výjevy z míst, kde zůstali pouze ti 
přesvědčení, hrdí, lhostejní nebo nejchudší. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 23. 4. – ne 26. 4. 
SVĚT STAVEBNIC - INTERAKTIVNÍ 
VÝSTAVA PRO MALÉ I VELKÉ 
Čtyřdenní výstava vtáhne návštěvníky do říše kovových 
součástek legendárního Merkuru, tyčinek a kuliček Geo-
mag či dřevěných stavebnic Walachia. Na své si přijdou 
i malí a velcí modeláři, představeny budou také „smart 
hry“, připraveny jsou workshopy a obří stavebnice.
Dům kultury v Kroměříži.

st 1. 4. I 15.30 
APRÍLOVÝ ZÁVOD NA 
KOLOBRNDÁCH A ODRÁŽEDLECH
Druhý ročník závodů. Registrace závodníků v 15.30 u 
hlavní pošty, startovné se neplatí, věkové kategorie: 
do 3 let (odrážedla), 3 - 6 let (koloběžky), 6 - 10 let (ko-
loběžky) a 10 - 13 let (koloběžky), dále rodinné štafety.
www.studiokamarad.ic.cz

so 4. 4. 10.00
KROMĚŘÍŽSKÝ 1/2 A 1/4 MARATON
3. ročník běhu v okolí Kroměříže. Závod se běží 
převážně po silnici a asi 10 % tratě tvoří šotolina, 
trať je rovinatá. Pro zkušenější běžce je připravena 
klasická ½ maratonová trať, kterou tvoří dva okruhy, 
každý z nich měří 10548,75 m, je tedy možnost za-
běhnout si pouze ¼ maraton. Start u loděnice.
Hrubý rybník - Bágrák
rudahvezda.webnode.cz

so 4. 4. 
SVATÝ KOPEČEK A OKOLÍ
Dubnová vycházka Klubu českých turistů. Délka 8 
km. Přesné informace budou vyvěšeny na nástěnce 
klubu.

so 11. 4. 
ROKYTNICE U PŘEROVA, SOUTOK 
ŘEK, TOVAČOV
Vycházka pořádaná turistickým klubem. Délka 10 
km, vlak. Přesné informace na nástěnce KČT.

ne 12. 4. I 12.00
VOLEJBALOVÝ TURNAJ VC 2015
Akci pořádá Volejbalový klub Kroměříž.
Základní škola Slovan

so 25. 4.
DÁLOV, ŠTERNBERK
Výlet pořádaný KČT Kroměříž, 13 km a vlak. Bližší 
informace na nástěnkách klubu.

st 1. 4. 
14.30 I ZPÍVáNÍ V DEŠTI, bio senior
17.30 I FOTOGRAF, přidáváme! 
18.00 I VZPOMÍNKY NA AFRIKU, přednáška – malý sál
19.30 I TANZáNIE vernisáž výstavy
20.00 I DIVOČINA, artkino

čt 2. 4. 
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, premiéra
20.00 I FOTOGRAF, přidáváme!

pá 3. 4. 
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.30 I ČAROVNÝ LES, premiéra
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, premiéra

so 4. 4. 
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, premiéra
20.00 I ČAROVNÝ LES, premiéra

ne 5. 4.
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.30 I ČAROVNÝ LES, premiéra
20.00 I GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL, premiéra 

st  8. 4.
17.30 I GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL, premiéra
20.00 I ZPOVĚĎ ZMIZELÉHO, artkino

čt 9. 4. 
20.00 I DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD, premiéra

pá 10. 4. 
15.30 I POPELKA, bijásek
17.30 I DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD, premiéra
20.00 I HODINOVÝ MANŽEL, přidáváme! 

so 11. 4. 
14.30 I POPELKA bijásek 
17.30 I HODINOVÝ MANŽEL, přidáváme! 
20.00 I GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL, premiéra

ne 12. 4. 
17.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
20.00 I DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD, premiéra

po 13. 4. 
17.30 I POPELKA, bijásek 
20.00 I POHáDKáŘ, přidáváme! 

st 15. 4. 
17.30 I REMBRANDT - POZDNÍ DÍLO 
Komentovaná prohlídka z Rijkmusea v Amsterodamu 
20.00 I DIPLOMACIE, artkino

pá 17. 4. 
17.00 I 3x BOLŠOJ: LABUTÍ JEZERO, záznam HD
20.00 I POŘáD JSEM TO Já, premiéra

so 18. 4. 
14.30 I ZVONILKA A TVOR NETVOR, 2D bijásek 
17.30 I NOČNÍ BĚŽEC, premiéra
20.00 I POŘáD JSEM TO Já, premiéra
22.00 I FILMJUKEBOX: HOROROVÉ KULTOVKY

ne 19. 4. 
14.30 I ZVONILKA A TVOR NETVOR, 3D bijásek 
17.30 I POŘáD JSEM TO Já, premiéra
20.00 I NOČNÍ BĚŽEC, premiéra

po 20. 4. 
17.30 I KRáLOVA ZAHRADNICE, premiéra
20.00 I PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ, artkino

út 21. 4. 
20.00 I KRáLOVA ZAHRADNICE, premiéra

st 22. 4. 
14.30 I MĚSTO 44, bio senior
16.45 I NA STUPNÍCH VÍTĚZů, Jeden svět 
18.30 I DONBAS - TI, KTEŘÍ ZůSTALI, vernisáž 
výstavy, Jeden svět
20.00 I CUKR BLOG,  Jeden svět

čt 23. 4.
17.30 I PUTINOVY HRY, Jeden svět
20.00 I EVANGELIUM PODLE BRABENCE, Jeden svět

pá 24. 4.
17.30 I NA SEVER OD SLUNCE + MANŽELKA ZA 
50 OVCÍ, Jeden svět
20.00 I ZEMŘÍT UKAMENOVáNÍM, Jeden svět

so 25. 4. 
14.30 I PÍSEŇ MOŘE, bijásek 
17.30 I NEUTEČEŠ, premiéra
20.00 I S TVáŘÍ ANDĚLA, premiéra

ne 26. 4. 
14.30 I PÍSEŇ MOŘE, bijásek 
17.30 I S TVáŘÍ ANDĚLA, premiéra
20.00 I NEUTEČEŠ, premiéra

po 27. 4. 
17.30 I MY JSME NEJLEPŠÍ! artkino
20.00 I MĚSTO 44, premiéra

út 28. 4. 
20.00 I SLÍDIL, artkino

st 29. 4. 
17.30 I MĚSTO 44, premiéra
20.00 I S TVáŘÍ ANDĚLA, premiéra
23.59 I AVENGERS: AGE OF ULTRON, 3D půlnoční 
premiéra

čt 30. 4. 
20.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON, 2D premiéra

BIJÁSEK 
OVEČKA SHAUN VE FILMU 
GBR/FRA 2015, 85 min, bez omezení, dabing        
Když ovečka Shaun nechtěně způsobí, že farmář opustí 
svou farmu, společně se psem Blitzerem a celým stá-
dem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu do 
města, aby přivedla svého pána v pořádku zase domů. 

POPELKA 
USA, 2015, 105 min, přístupný bez omezení, dabing
Pohádka známá z mnoha filmových zpracování 
má další filmovou podobu od režiséra Kennetha 
Brannagha. Hlavní hrdinka Elka je po smrti svého otce 
vydána na milost či nemilost kruté maceše a jejím dvě-
ma nesnesitelným dcerám. Jedné noci se však objeví 
mocný spojenec v podobě kouzelné víly kmotřičky…  

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
USA, 2014, 76 min, přístupný bez omezení, dabing
Dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Víla 
Chovatelka Fauna se spřátelí se záhadným tvorem, kte-
rý je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. 
Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají 
o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, 
vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit.

PÍSEŇ MOŘE 
IRL/DNK/BEL/LUX/FRA, 2014, 93 min, přístupný 
bez omezení, dabing
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém 
majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se 
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že 
malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona 
totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové 
bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. 

PREMIÉRA
RYCHLE A ZBĚSILE 7 
USA, 2015, 137 min, nevhodný do 12 let, titulky
Hrdinové akční série Rychle a zběsile už stihli prožít 
(a přežít) neuvěřitelné věci, teď však narazí na ne-
přítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupe-
ři připomínají bandu dětí z mateřské školky. 

ČAROVNÝ LES  
USA, 2014, 125 min, přístupný bez omezení, titulky 
Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje 
klasické pohádky - Popelku, Červenou Karkulku, 
Jacka a fazolový stonek či Lociku s kouzelnými vlasy 
- ty všechny spojené v původním příběhu, ve kte-
rém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním 
založit rodinu, a také zlá čarodějnice (Meryl Streep), 
která na oba manžele uvrhla kletbu.

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL 
USA/FRA/ESP, 2015, 115 min, nevhodný do 12 let, tit.
Sean Penn se ocitne ve smrtící smyčce svých býva-
lých kolegů a jedinou jeho šancí je zásada, že nej-
lepší obrana je útok. Důležitou zprávou pro diváky 
je fakt, že film natočil režisér Pierre Morel, který se 
proslavil zejména akční sérií 96 hodin s Liamem Ne-
esonem v hlavní roli. 

DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD 
USA/GBR, 2015, 122 min, bez omezení, titulky
Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v 
předchozím filmu se stal útočištěm sedmi trochu 
noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, 
které si s gustem zahrála elita britského herectví. 
Teď už je Báječný hotel Marigold plně obsazen stá-
lými hosty a jeho manažerka Muriel (Maggie Smi-
th) i majitel Sonny (Dev Patel) chtějí své podnikání 
rozšířit o druhý, neméně báječný hotel Marigold. 

POŘáD JSEM TO Já 
USA, 2014, 99 min, přístupný bez omezení, titulky
Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospě-
lých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, kte-
rá začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostiková-
na raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice 
společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy 
projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. 

NOČNÍ BĚŽEC 
USA, 2015, 114 min, nevhodný do 12 let, titulky
Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy 
Conlon (Liam Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už 
zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho pronásleduje 
kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, který 
byl celých 30 let vždy o krok pozadu za ním. 

KRáLOVA ZAHRADNICE 
GBR, 2014, 116 min, nevhodný do 12 let, titulky
Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý 
vášněmi, lascivností a nebezpečím. Emancipovaná 
zahradnice Sabine De Barra (Kate Winslet) je povo-
lána do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila 
zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvo-
ra krále Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty.

NEUTEČEŠ 
USA, 2014, 100 min, do 15 nepřístupný, titulky
Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní 
sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne 
svázaná v opuštěné továrně. Mladík ji zpovzdálí po-
zoruje a čeká na okamžik, kdy se objeví démoni.  Pro 
něj to skončí a pro ni naopak začne. Tyto přízraky 
jsou totiž součástí prokletí, které si jeho oběti pře-
dávají sexem jako štafetový kolík. 

S TVáŘÍ ANDĚLA 
GBR/ITA, 2014, 100 min, do 15 nepřístupný, titulky 
Režisér Thomas Lang dostane příležitost natočit 
film podle připravované knihy americké noviná-
řky Simone Fordové. Ta se zabývá kontroverzním 
soudním procesem studentky obviněné z vraždy 
své spolubydlící. Simone a Thomas jedou do Itálie, 
aby se s případem blíže seznámili. Poté, co navštíví 
místo činu, začne Thomas pochybovat nejen o li-
dech kolem sebe, ale i sám o sobě a svých motivech.

MĚSTO 44 
POL, 2014, 127 min, nevhodný do 12 let, titulky
Příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by 
každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž 
rok 1944 a oni žijí v Němci okupované Varšavě. Tito 
polští studenti vnímají své zapojení do podzemního 
hnutí nejen jako vlasteneckou povinnost, ale také 
jako mladistvé dobrodružství, příležitost se pochlu-
bit před vrstevníky a zapůsobit na dívky.

AVENGERS: AGE OF ULTRON 
USA, 2015, 150 min, přístupný bez omezení, titulky
Výpravné pokračování největšího super-hrdinské-
ho filmu všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka 
(Robert Downey Jr.) oživit program na udržení ce-
losvětového míru skoční nezdarem a největší hrdi-
nové světa musí čelit děsivému nebezpečí. 

SPECIÁLY
REMBRANDT: POZDNÍ DÍLO
KOMENTOVANá PROHLÍDKA 
GBR, 2015, 96 min, přístupný bez omezení, titulky
Poprvé v moderní historii se do Amsterdamu vrací 
některé z nejslavnějších Rembrandtových obrazů 
z evropských a amerických sbírek. Dokument zkou-
má každé z klíčových děl výstavy prostřednictvím 
příspěvků speciálně pozvaných hostů, včetně kurá-
torů a historiků umění. 

3X BOLŠOJ
Baletní soubor moskevského Bolšoj Těatru tradičně 
patří k nejšpičkovějším baletním souborům světa. V 
kině Nadsklepí budete mít v následujících měsících 
možnost vidět hned tři jeho slavná představení: 
Labutí jezero (17. 4.), Romeo a Julie (6. 5.) a Ivan 
Hrozný (28. 6.). Předprodej na pokladnách Domu 
kultury a kina Nadsklepí 

3X BOLŠOJ: LABUTÍ JEZERO 
RUS, 2015, 150 min
Labutí jezero, romantická báje o dívkách zakletých 
do labutí, které může vysvobodit jen čistá láska je 
odrazovým můstkem pro tanec s nadlidským pů-
vabem a elegancí, ve kterém se prolíná krása lidská 
a labutí. Choreografie: Jurij Grigorovič podle Mária 
Petipy. Hudba: Petr Iljič Čajkovskij.

FILMJUKEBOX: HOROROVÉ KULTOVKY
Po téměř dvou letech jsme pro vás obnovili spolu-
práci s platformou Filmjukebox, která funguje na 
principu interaktivního výběru z předem stano-
vených témat a filmů. V dubnu začneme stylově a 
nabídneme vám pětici hororových kultovek, z nichž 
na základě vašeho hlasování vzejde vítěz. Více 
informací na webových stránkách www.filmjuke-
box.cz.

JEDEN SVĚT
Festival filmů o lidských právech, jehož 17. ročník 
proběhl v březnu, se dostává i do Kroměříže. Může-
te se těšit na české filmy z letošního ročníku, několik 
oblíbených snímků z let minulých a dvě výstavy.

NA STUPNÍCH VÍTĚZů 
DEU/AUT, 2010, 94 min, nevhodný do 12 let, titulky
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné por-
tréty představují pět atletů, kteří se ve skromných 
podmínkách připravují na 18. mezinárodní se-
niorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci 
snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého 
ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné 
uchovat ve starém těle. 

CUKR BLOG 
ČR, 2014, 79 min, titulky 
Je možné o cukru přemýšlet jako o droze? Snaha najít 
v regálech obchodů potraviny bez přidaného rafinované-
ho cukru se stala hnacím motorem pro vznik dokumen-
tu, ve kterém režisérka pět let pátrala na různých místech 
světa po souvislostech, mapovala rozpínavost cukerného 
průmyslu i alternativní cesty stravování. 

PUTINOVY HRY 
DEU/AUT/ISR, 2013, 90 min, dětem do 15 nepřístupný, titulky
Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy 
zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezi-
denta Vladimira Putina, který by se nikdy ne-
zrealizoval bez jeho osobní posedlosti. Cenou za 
uspořádání svátku sportu však byla všudypřítomná 
korupce, vyvlastňování soukromých majetků, ná-
silné vystěhovávání obyvatel, nevratné dopady na 
životní prostředí.

EVANGELIUM PODLE BRABENCE 
ČR, 2014, 90 min 
Kniha rozhovorů novinářky Renaty Kalenské se 
členem Plastic People Vratislavem Brabencem za-
chycovala nejen vzpomínky na undergroundovou 
éru, ale také autorčiny zážitky s touto svéráznou 
osobností. Na nich staví i filmové pokračování 
této publikace - pásmo nezávazného filozofování, 
sebeironických vtipů i poznámek o životě ptáků a 
přírodě jako takové. 

NA SEVER OD SLUNCE
46 min, do 15 let nepřístupné, titulky
Surfaři Inge a Jørn se na devět měsíců usadili na opuštěné 
pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, 
kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty napla-
vených odpadků. Fantastické záběry přírody, dobro-
družného surfování za polární noci i „běžného“ pobývání 
na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. 

MANŽELKA ZA 50 OVCÍ 
SWE, 2010, 52 min, do 15 let nepřístupné, titulky
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí 
tradici obchodu s manželkami mladšími o genera-
ce, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je 
také případ šestnáctileté Sabere, které v sedmi le-
tech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když 
bylo dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu 
Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu.

ZEMŘÍT UKAMENOVáNÍM 
IRN/CAN/NLD, 2009, 73 min, do 15 nepřístupný, titulky
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat 
ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložstvím, 
prostitucí či zabitím v sebeobraně. Advokátka Šadi 
Sadrová, novinářka Asijeh Aminiová a další ak-
tivistky za práva žen se snaží pomáhat těm, které 
byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižují-
címu a velmi bolestivému způsobu popravy.

BIO SENIOR
ZPÍVáNÍ V DEŠTI 
USA, 1952, 103 min, přístupný bez omezení, titulky
Brilantní taneční, pěvecké i herecké výkony Gena Kelly-
ho, Debbie Reynoldsové a Donalda Ó Connora, svižný 
scénář, nezapomenutelná hudba a skvělá taneční čísla.

NA STUPNÍCH VÍTĚZů 
DEU / AUT, 2010, 94 min, nevhodný do 12 let, titulky, 
vstupné dobrovolné

MĚSTO 44
POL, 2014, 127 min, nevhodný do 12 let, titulky

PŘIDÁVÁME! 
FOTOGRAF 
CZE, 2015, 133 min, dětem do 15 let nepřístupný 
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého 
českého fotografa Jana Saudka se vracíme k někte-
rým zásadním křižovatkám života umělce. Hlavní roli 
ztvárnil Karel Roden, kterého si můžeme užívat ve zce-
la nové poloze, v níž ho diváci ještě neviděli. Je vášnivý, 
zábavný, vtipný, roztomilý i provokující.

HODINOVÝ MANŽEL 
CZE, 2014, 100 min, nevhodný do 12 let
Čtyři přátelé, hráči vodního póla, společně provozují 
bazén, který jim však jednoho dne jako nevyhovující 
vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova 
na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podni-
kat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou kli-
entelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou 
pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i 
velmi specifická přání a potřeby.

POHáDKáŘ 
CZE, 2014, 90 min, do 15 nepřístupný
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pát-
rání po jeho identitě se kapitán Rott ocitne upro-
střed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním 
rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/
Kamila, který si vybudoval dva souběžné životy 
se dvěma krásnými ženami. Pro Pohádkáře (Jiří 
Macháček) jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou 
objektem lásky i lži, lži, kterou buduje s takovou 
samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje.

ARTKINO 
DIVOČINA 
USA, 2014, 115 min, do 15 nepřístupný, titulky
Po smrti matky a krachu manželství, si Cheryl (Ree-
se Witherspoon) myslí, že už přišla o všechno. S 
nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně 
těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne 
se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysoko-
horskou trasu Pacifik Crest Trail, což je nejdelší, 
nejtěžší a nejdivočejší stezka v celé Americe.

DIPLOMACIE 
FRA/DEU, 2014, 84 min, do 15 nepřístupný, titulky
Jednou z ne příliš známých kapitol válečné historie 
byl rozkaz Adolfa Hitlera ke zničení Paříže. Roz-
hodnutí o budoucnosti Paříže měli v rukách dva 
muži – jeden, který měl splnit Hitlerův příkaz, a 
druhý, který ho měl přesvědčit o opaku. Oceněno 
na MFF v Berlíně v roce 2014.

PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ 
GBR, 2014, 104 min, do 15 nepřístupný, titulky
Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka 
motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a ve svém 
svébytném a poněkud výstředním světě se oddáva-
jí sadomasochistickým hrátkám. Cinefilní lahůdka 
se vyznačuje podmanivou erotickou atmosférou, 
výraznou hudební složkou a odkazy na sexploa-
tační filmy 60. a 70. let.

MY JSME NEJLEPŠÍ! 
SWE, 2013, 102 min, nevhodný do 12 let, titulky
Dvě 13leté dívky Bobo a Klara vyrůstají ve Sto-
ckholmu 80. let a cítí se přehlížené vlastními rodiči. 
Navzdory tomu, že neumí hrát na žádný hudební 
nástroj se rozhodnou založit punkovou kapelu. 
Když se k nim přidá slušná a věřící Hedvig s výji-
mečným hudebním talentem, jejich kapela i hudba 
náhle dávají smysl.

SLÍDIL 
USA, 2014, 117 min, do 15 nepřístupný, titulky
Lou Bloom nemá práci a nemá peníze. Jednoho 
večera uvidí zpravodajský tým, který zaznamenává 
dopravní nehodu „ještě za tepla“, a pochopí, že 
takové záběry jsou cenným artiklem. Rozhodne se 
v této oblasti uplatnit za každou cenu a pro atrak-
tivní materiál se neštítí udělat cokoliv.

SPORT

KINO NADSKLEPÍ Inspirativní svatební den 
na zámku v Kroměříži 
nejen pro snoubence...

www.svatbyjuliana.cz

1. 5. 20151. 5. 2015

Svatba 
  jako v pohádce
Svatba 
  jako v pohádce



PŘEHLED AKCÍ

ST  1. 4. I 16.30
MONTSERRAT CABALLÉ

pěveckého umění slavné španělské sopranistky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST  1. 4. I 17.00
DĚČÍNSKO A SASKO IV
Čtvrté setkání s daným tématem, foto dr. Voňka. Beseda 
KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  1. 4. I 17.30–19.30
PŘEDNÁŠKA VZPOMÍNKY NA 
AFRIKU   
Výběr nejlepších snímků z cest po východní Africe. 
Podíváme se do národních parků Tanzanie, Keni a 

-
slední kmeny Masajů a Křováků. Přednáší: PaedDr. 
Jiří Troneček
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

ČT 2. 4. I 17.00

Přednáška o všem, co jste možná o tulipánech 
nevěděli. Zajímavé informace o kulturní historii 
oblíbené jarní květiny i tipy a triky na její správné 
pěstování. Akce se koná v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

ČT 2. 4. I 18.00
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 

Milostný příběh i strhující rodinné drama z pera dra-
-

platného. Zlata Adamovská a Lucie Štěpánková/Jana 
Stryková jako matka a dcera. Petr Štěpánek a Vilém 
Udatný/Pavel Kikinčuk v rolích jímavého příběhu.

www.dk-kromeriz.cz

PÁ  3. 4. I 15.30 
RENATČINA TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Kreativní dílnička pro děti i dospělé, jejímž cílem je 
dětem předávat dovednosti, které jim hravou formou 
pomáhají rozvíjet fantazii. Děti získávají estetické vní-

-

získají základy aranžování. Pro děti od 6 do 14 let. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

PÁ 3. 4. I 20.00 

setkání s  Broňou Farkačem, který představí vý-
voj rekonstrukce kulturního centra vznikajícího 

Zahraje jeho kapela Toufar společně se sbratřenými 
Sakala - naléhavá politika v punkových skladbách. 
Galerie Orlovna 
fb.com/dasliga

PÁ  3. 4. I 20.30
JACK CANNON BAND
Hudební představení maďarské blues rockové 
kapely v čele se zpěvákem a hráčem na foukací har-
moinuku György Zoltai Zozó.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PÁ  3. 4. I 22.00
SHATO A PAUL ROCKSEEK, NA
MAAS  A VÍT GULA

  .hcedalS an cisuM ecnaD cinortcelE ékseč akčipŠ
Shato s Paulem dokázali se svou produkcí  prorazit 
i ve světovém měřítku.  Jasná volba pro všechny fa-
noušky taneční hudby.
www.sladykm.cz

SO 4. 4. I 20.30
RAMMSTEIN REVIVAL & 
KERVEŽEKSON
Hudební produkce následující po první jarní vy-
jížďce, která zahájí motosezonu. Frontman kapely 
Abraxas M. Imrich jako Till Lindemann.
Stará masna
www.stara-masna.cz

SO 4. 4.  I 21.00
GRUNGE  IS NOT DEAD
Grunge večer jako vzpomínka na úmrtí Kurta Co-
baina a Layne Staleyho v podání tří nejlepších slo-
venských revivalů Alice In Pains, Smoky Shine (Pearl 
Jam) a Before The Bleach (Nirvana). Po skončení 
programu rockotéka (rock, punk, metal…)
www.sladykm.cz

NE 5. 4. I 14.00
13. EKOSCUK
Setkání za účelem úklidu prostoru starého ovocné-
ho sadu za nemocnicí. Třinácté scukávání při sběru 
cenností zvaných odpadky. 
Sídliště Zachar
www.barborice.cz

NE 5. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

NE 5. 4. I 20.30
VELIKONOČNÍ VÝPRASK
Metalově laděný pomlázkový večer. Vystoupí kape-
ly Tojs, Handuras Radio a Šoky.
www.stara-masna.cz

NE 5. 4. I 21.00

Hudební skupina Loodrý s Forte  do svého repertoáru za-
řazuje  skladby všech žánrů, od rock and rollu přes hard rock až 
po současnou popovou scénu. Během večera si poslechnete 
hity od  Lucie,  Dana Bárty, U2, Guns n Roses, Beatles, Coldplay 
a mnoha dalších. To vše v podání výborných muzikantů.
www.sladykm.cz

PO 6. 4. I 9.30 
VELIKONOČNÍ HRÁTKY 

Zábavný soutěžní program ve volné herně. Po jeho 
ukončení je zajištěno hlídání dětí se slevou.
www.studiokamarad.ic.cz

ÚT 7. 4. I 19.00 

Bratři Ebenové nabídnou přesně to, čím jsou prosla-

přetékají krásnými slovními hříčkami a moderá-
torským umem Marka Ebena. Hudební skupina bratří 
Marka, Kryštofa a Davida Ebenových patří již mnoho 
let k zavedenému pojmu na české hudební scéně. 

www.dk-kromeriz.cz

ÚT 7. 4. I 19.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervato-

Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ST  8. 4. I 9.30 
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO 
ZAJÍCE

ve věku 2 – 6 let na zahradě MC Klubíčko (za deště 
uvnitř centra). Pro děti budou připravena zábavná 
stanoviště s úkoly a hledáním velikonočního zajíce.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

ST  8. 4. I 17.00
ŠVÝCARSKO
Povídání o krásách země, foto paní Šmídová. Be-
seda KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro 
veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

ČT 9. 4. I 18.00–22.00

Zahájení projektu KineDok, představujícího současné 
dokumentární tvůrce na netradičních místech. Po 
projekci bude koncert britské instrumentální kapely 
Cousin a Superego Kid a At Bona Fide.
Galerie Orlovna 
www.facebook.com/dasliga , www.kinedok.net

PÁ  10. 4. I 16.30 

Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými druhy 
zdravotního postižení. Cílem je vzájemné sdílení, podpo-
ra a předávání informací týkajících se dětí s handicapem. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  10. 4. a SO 11. 4.
XIV. KRAJ SK Á SOUTĚŽ NE-
PROFESIONÁLNÍ TVORBY 
KR OMĚŘÍŽ 2015
Soutěž, kterou spolupořádá  ČSFV Kroměříž, KAF 

-
mů a videoprogramů.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ  10. 4. I 21.00
HAVANA PARTY
Klubový večer  s hudbou všech žánrů  a barmanskou 
show. V halvní roli Havana Club Tres Aňos!
www.sladykm.cz

11., 12. a 18. 4. I 11.00 a 14.00, 
19. 4. I 11.00 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
HOLANDSKÉ ZAHRADY
Vychutnejte si krásu téměř 50 tisíc kvetoucích cibulek. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

SO 11. 4. I 20.30
ABBA COVER BAND
Přehlídka nezapomenutelných melodií. ABBA žije 
dál neuvěřitelným dědictvím nadčasových melodií 
a má své neodmyslitelné místo v hudební historii.
www.stara-masna.cz

SO 11. 4. I 21.00
LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND
Legendární český bluesman vystoupí v našem 
klubu v rámci turné k výročí 35 let na scéně. Role 
předskokana se zhostí bluesoví matadoři z Hulína 
Karburátor blues band.  Po skončení  programu hu-
dební produkce ve stylu jazz, blues, rock...
www.sladykm.cz

NE 12. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
www.nczk.cz

NE 12. 4. I 14.30 
MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Po dlouhé řadě klasických pohádek o princeznách, 

pohádkových bytostech přichází příběh ze světa zví-
řat podle večerníčků o příhodách kachny Matyldy. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ÚT 14. A ČT 16. 4. 
MORAVSKÝ POHÁR 2015
3. ročník soutěže cukrářských dovedností s mezi-
národní účastí. Pořádá SŠHS Kroměříž ve spolu-
práci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR pobočka Brno 

Střední škola hotelová a služeb
www.hskm.cz

ÚT 14. 4. I 16.00
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ
Přednáška. Pořádá Informační středisko Europe Di-

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ÚT 14. 4. I 17.15
KURS QUILLING
Filigrány z papírových proužků. Navíjení papírových 
proužků zvané quilling má dlouholetou tradici. Při 
troše šikovnosti lze vyrobit téměř vše. Kurz pořádá 
Duhové centrum v prodejně Zenový korálek.
www.duhove-centrum.cz

ÚT 14. 4. I 19.00 

Projekce dalšího z dokumentů projektu KineDok a kon-
cert holandské math-rockové skupiny Hexenschuss.
Galerie Orlovna 
www.facebook.com/dasliga , www.kinedok.net

ST  15. 4. I 8.00
GASTRO MÁNES
9. ročník soutěže dvoučlenných družstev žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských 
dovednostech.
Střední škola hotelová a služeb
www.hskm.cz

ST  15. 4. I 10.00 
TRACYHO TYGR 
Humor, poezie i lidská duše. To vše v kultovní nove-
le Williama Saroyana Tracyho tygr v podání herců 
Městského divadla Zlín. Mimořádné dopolední před-
stavení pro školy a seniory. Tracyho tygra se zlínským 
souborem nastudoval slovenský režisér Jozef Krasula.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST  15. 4. I 17.00
ČASNÝM PODZIMEM
Beseda KČT Kroměříž pro členy klubu i pro ve-
řejnost. Foto Dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  15. 4. I 18.00
PUTOVÁNÍ PO PROUDU
3. ročník osvětové akce–putování dospělých autis-
tů po České republice završená besedou. Posláním 
akce je podpořit osvětu autismu a ukázat, že autista 
většinou nevypadá jak Rain Man…
Knihovna Kroměřížska
www.adventor.org/putovani-201

ČT 16. 4. I 16.30
ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Přednáška J. Dubského o tom, jak žít bez dluh.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

PÁ  17. 4. I 16.30

Pravidelné páteční povídání s Věrkou a Lenkou ten-

Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  17. 4. I 17.00 a 19.00 
IX. SHOWDANCE ANEB 
KROMĚŘÍŽSKÉ HVĚZDY TANČÍ
Originální a oblíbená taneční show ve spole-
čenském sále Domu kultury. V programu vy-
stoupí několikanásobní mistři České republiky, 

sportu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ  17.4. I 20.00
JIŘÍ SCHMITZER
Po dlouhé době v Kroměříži přivítáme herce, skla-
datele a písničkáře Jiřího Schmitzera. Není hu-
debního fandy, který by neznal jeho skladby jako 
Bynďa, Japonec, Máte na to?, Hrdlo prdlo… Jeho 
koncerty jsou vždy velkým zážitkem.
www.sladykm.cz

PÁ  17. 4. I 21.00 
ROHDVACE42585920549284ĚT + 

Štěchovická zkušebna bude hostit oslavu narozenin 
v epesním stylu. Das Liga přeje vše nejlepší, to je 
Daytona White. Koncert i následná afterparty je 
dostupná všem příznivcům DAS LIGA, narozeni-
nových oslav nebo post-rocku.
Zkušebna Štěchovice
www.facebook.com/dasliga

SO 18. 4. I 14.00
14. EKOSCUK
Setkání v rámci celorepublikové kampaně Ukliď-
me Česko. Tentokrát se bude uklízet remízek za 
psychiatrickou léčebnou. Sraz u zadního vchodu 
léčebny „u pitevny“. 
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.barborice.cz

SO 18. 4. I 20.30

Prostějovská parta muzikantů vzdávající hold svě-
tové kapele. 
www.stara-masna.cz

SO 18. 4. I 21.00
TRAVESTY SHOW  SCANDALLADIES
Travesty Scandalladies je jedna z nejoblíbenějších 
českých travesty skupin, která se může pyšnit 
nejedním úspěchem v oblasti zábavy. Na umě-
lecké scéně působí již dlouhých 15 let. Po skončení 
programu diskotéka
www.sladykm.cz

NE 19. 4. I 14.00 
KDE SE VZAL NA SVĚTĚ NARCIS?
Příběh žluté květiny, za jejíž krásou jistě stojí bo-
hové. Program v rozkvetlé Holandské zahradě 
obohatí dramatické a výtvarné prvky. Koná se za 
každého počasí.
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 19. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
www.nczk.cz

PO 20. 4. I 18.00
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Společné vystoupení Dívčího pěveckého sboru SPgŠ 
Kroměříž a Dětského pěveckého sboru Zvonky ZUŠ Hulín.
Střední pedagogická škola Kroměříž

ST  22. 4. I 13.30–15.30
FAIRTRADOVÝ DEN ZEMĚ 2015
Zábavný program pro děti i dospělé u příležitosti svát-
ku naší planety. Soutěžní odpoledne bude tematicky 
odkazovat na pestrou škálu darů, které od naší planety 
dostáváme. Vystoupí také dětský pěvecký sbor Slu-
nečnice pod vedením Mgr. Lenky Doubravové. 
Velké náměstí

ST  22. 4. I 14.00
PROBLÉMY POHYBOVÉHO 
ÚSTROJÍ
Co dělat, když bolí kolena kyčle, záda? Beseda se 
zdravotní tematikou pořádaná Centrem zdraví SZŠ 
Kroměříž, tentokrát s lékařem ortopedem o problé-
mech pohybového ústrojí.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  22. 4. I 17.00
VÝLETY PO ČESKU
Beseda KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro 
veřejnost. Foto pan Pospíšil.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  22. 4. I 19.00
HALINA PAWLOWSKÁ
Úplně nová one woman show Haliny Pawlowské: 
Chuť do života aneb o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim 
společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle. Pro-
tože všechno je putna, jen když nám chutná...
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ČT 23. 4. I 16.30
KRÁLOVSKÉ RITUÁLY EVROPSKÝCH 
PANOVNICKÝCH RODŮ
Přednáška historika a vysokoškolského pedagoga 
Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 23. 4. I 17.15
KURS OBŠÍVÁNÍ RIVOLEK A KABOŠANŮ
Místo použití lepidla se naučte zdobit obšíváním 
korálky. Kurz pořádá Duhové centrum v prodejně 
Zenový korálek.
www.duhove-centrum.cz

PÁ  24. 4. I 16.30

Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými 
druhy zdravotního postižení. Cílem je vzájemné 
sdílení, podpora a předávání informací týkajících se 
dětí s handicapem. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  24. 4. I 20.00 

Setkání se španělskými Ciconia - meditační hudební 
pásmo, které má představit akustické možnosti při-

účinkujících se dozvíte na fb.com/dasliga.

PÁ  24. 4. I 20.30
ROBIE WILLIAMS REVIVAL BRNO
Revivalová kapela vznikla počátkem roku 2004, je 
složena z vynikajících a zkušených muzikantů a vel-
mi věrně předvádí zajímavě aranžovanou muziku 
Robbieho Williamse.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PÁ  24. 4. I 21.00
DEADBEATS
DJs CALOOSHe a BEKa asi netřeba fanouškům 
lokální DNB scény představovat.  Za podpory 
dalších dvou DJs vás budou celý večer masírovat 
svými beaty. Přijďte zapařit!
www.sladykm.cz

SO 25. 4. I  9.00–12.00 a 13.00–16.00 
MAZLÍCI A USÍNÁČCI 
Vyrábění měkkých mazlíčků a roztomilých usínáč-
ků. Přijďte si vyrobit jen toho svého.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

SO 25. 4. I 15.00 
ŠŤASTNÝ ŽIVOT BEZ ÚRAZŮ
Akce pro rodiny s dětmi se zaměřením na bez-
pečnost, ochranu zdraví a znalost dopravních zna-
ček. Zábava a soutěže, doprovodný program.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

PÁ  25. 4. I 21.00
SLADY ROCKS !!!
Přehlídka regionálních kapel ve složení  Lumírovo 
Picasso (gothic-metal), Hannibal Lecter (nu-metal), 
Nšoči (rock). Po skončení programu rockotéka (ro-
ck,punk, metal…)
www.sladykm.cz

NE 26. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
Vydejte se s námi na procházku „Podzámkou“ 

Sraz na nádvoří.
Podzámecká zahrada

NE 26. 4. I 14.30
OPENCLUB
Beseda se španělskou zahraniční dobrovolnicí. 
Španělská móda, povídáme si s Verónicou Pérez 
Santana o tvorbě španělské módní návrhářky 
Agathy de la Ruiz. Diskuze v angličtině.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PO 27. 4. I 10.00

HORNÍ DOLPO

přechodu jedné z nejizolovanějších oblastí Himálaje. 
Svaz tělesně postižených, Hanácké náměstí

ÚT 28. 4. I 16.30 
JARNÍ INSPIRACE
Tápete, jak si vyzdobit domácnost v duchu jara? 
Přijďte se inspirovat a vytvořit si aranžmá z živých 
květů a přírodních materiálů. Nutné se přihlásit na 
info@nczk.cz nebo na 778 531 417. Vstupní objekt 
Květné zahrady. www.nczk.cz

ÚT 28. 4. I 17.15
KURS PRÁCE S KYVADLEM
Etika, výběr kyvadla a jeho programování, co kyva-
dlo umí... Kurs pořádá Duhově centrum v prodejně 
Zenový korálek v Šafaříkově ulici.
www.duhove-centrum.cz

ÚT 28. 4. I 20.30
ABRAXAS
Nestárnoucí kapela a její hity v novém kabátě. Těšte 
se na Obyčejnej Svět, Karel drogy nebere nebo Neko-
nečný boogie i na nové skladby z dílny Slávka Jandy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ST  29. 4. I 16.30

TURA 1. POL. 20. ST. V KROMĚŘÍŽI
Další z cyklu přednášek Když múzy nemlčely aneb 
Mozaika dějin města Kroměříže, přednáší M. Mercová.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST  29. 4. I 17.00
POZDNÍM PODZIMEM
Beseda KČT Kroměříž pro členy klubu i pro ve-
řejnost. Foto Dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

ČT 30. 4. I 15.00
JAK SLYŠET NESLYŠÍCÍ

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 30. 4. I 22.00
BOUNCE!BOUNCE! + THEM 
DARNED TEENAGERS
Bounce! Bounce!, jsou residenti pražského klubu 
Chapeau Rouge  Kay  a Tuzex. Bounce! Bounce! je electro, 
dubstep, drumstep, moombathon, metal, punk, hardco-
re, prostě radikální pelmel bez hranic a mantinelů.
www.sladykm.cz

PÁ  1. 5. I 13.00
SVATBA JAKO V POHÁDCE 2015
Příjemně strávené prvomájové odpoledne nejen 
pro snoubence. 12. ročník netradičního svatebního 
dne představí svatební tabule, květinová aranžmá, 
cukrářské výrobky, svatební šaty a další zajímavosti.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

ÚT 5. 5. I 19.00
CIMBÁLOVÝ RECITÁL

Blahová. Na programu: W. F. Bach, J. Dadák, J. Meisl, 
F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ČT 7. 5. I 17.00

ARCHEOLOGIE
Přednáška o roli zahradní archeologie při průzku-
mech v historických zahradách, zvláště v „Květné“. 
Koná se v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada

RAJSKÁ ZAHRADA 
Stálá expozice subtropických rostlin, navržená jako 
rajská zimní zahrada, nabízí možnost relaxace pod 
palmovými listy. Láká návštěvníky do Velkého 
skleníku Květné zahrady na kvetoucí citrusy a více 
jak sedm set dalších exponátů. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 

Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá Expozice. 
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr 

sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PŘÍRODA A ČLOVĚK 
V expozici se snoubí archeologické doklady o nejstar-
ším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné po 
dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živočišné a 
rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA 
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou Velké-
ho náměstí a vrchnostenského kapitulního domu se do-
zvíte o historii města „od mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

EXPOZICE KARLA KRYLA
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavného 
kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Otevřeno 
denně mimo pondělka 9–12 a 13–17 h.
Klub Starý pivovar

do 30. 6.

Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
DŘÍV NEŽ USNEŠ... ANEB JAK SE 
KDYSI SPÁVALO
Výstava v Galerii v podloubí. Kde složil hlavu lovec 

-

výstavě o historii spaní od pravěku po současnost.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 5. 
ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH
Výstava vytvořená ve spolupráci s Ornitologickou 
stanicí při Muzeu Komenského v Přerově. Před-
staví tajemné ptáky v mýtech, bájích, legendách 
i v lidových tradicích z různých částí světa. Je kon-
cipovaná jako středověký bestiář a seznámí ná-
vštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 

Muzeum Kroměřížska

ČT 1. 4. – ST  15. 4.
TANZÁNIE 

Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

do 3. 4.
KŘÍŽOVÁ CESTA
Netypickou křížovou cestu tvoří koláže slovenské 
výtvarnice Vladimíry Sidorové.
Výstavu je možné vidět denně od 8 do 18 hodin.
Kostel svatého Mořice

do 12. 4.
VÝSTAVA JARMILY SLANINOVÉ 

Výstava pořádaná SPVUK.
Radniční sklípek

do 17. 4. 
OCHRÁNCE MÝCH PŘÁNÍ
Další z pravidelných výstav prací žáků ZŠ a MŠ spe-
ciální Kroměříž. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do 30. 4.
JAK ZTRATIT DALŠÍ GENERACI
Výstava fotogra�í účastníků případu „D. H. a ostatní proti 
České republice“, kterým Evropský soud pro lidská práva 
potvrdil diskriminaci romských dětí na českých školách.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

SO 11. A NE 12. 4.
VÝSTAVA MYSLIVOSTI, 
RYBÁŘSTVÍ A VČELAŘSTVÍ
2. ročník celostátní prodejní výstavy. Přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře okresu Kroměříž, předvedení 
loveckých psů; trubači, lukostřelci, sokolníci.

ST  15. 4. – NE 10. 5.
NO COMMENT 
Výstava uvádí výběr prací autorů, kteří se přihlásili 
do kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST  15. 4. I 17.30

malby jednoho z nejslavnějších barokních malířů 

Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

NE 19. 4. I 5.00–10.00
PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA A PTACTVA
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.

VÝSTAVY
A STÁLE EXPOZICE

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN



PŘEHLED AKCÍ

ST  1. 4. I 16.30
MONTSERRAT CABALLÉ

pěveckého umění slavné španělské sopranistky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST  1. 4. I 17.00
DĚČÍNSKO A SASKO IV
Čtvrté setkání s daným tématem, foto dr. Voňka. Beseda 
KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  1. 4. I 17.30–19.30
PŘEDNÁŠKA VZPOMÍNKY NA 
AFRIKU   
Výběr nejlepších snímků z cest po východní Africe. 
Podíváme se do národních parků Tanzanie, Keni a 

-
slední kmeny Masajů a Křováků. Přednáší: PaedDr. 
Jiří Troneček
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

ČT 2. 4. I 17.00

Přednáška o všem, co jste možná o tulipánech 
nevěděli. Zajímavé informace o kulturní historii 
oblíbené jarní květiny i tipy a triky na její správné 
pěstování. Akce se koná v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

ČT 2. 4. I 18.00
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 

Milostný příběh i strhující rodinné drama z pera dra-
-

platného. Zlata Adamovská a Lucie Štěpánková/Jana 
Stryková jako matka a dcera. Petr Štěpánek a Vilém 
Udatný/Pavel Kikinčuk v rolích jímavého příběhu.

www.dk-kromeriz.cz

PÁ  3. 4. I 15.30 
RENATČINA TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Kreativní dílnička pro děti i dospělé, jejímž cílem je 
dětem předávat dovednosti, které jim hravou formou 
pomáhají rozvíjet fantazii. Děti získávají estetické vní-

-

získají základy aranžování. Pro děti od 6 do 14 let. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

PÁ 3. 4. I 20.00 

setkání s  Broňou Farkačem, který představí vý-
voj rekonstrukce kulturního centra vznikajícího 

Zahraje jeho kapela Toufar společně se sbratřenými 
Sakala - naléhavá politika v punkových skladbách. 
Galerie Orlovna 
fb.com/dasliga

PÁ  3. 4. I 20.30
JACK CANNON BAND
Hudební představení maďarské blues rockové 
kapely v čele se zpěvákem a hráčem na foukací har-
moinuku György Zoltai Zozó.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PÁ  3. 4. I 22.00
SHATO A PAUL ROCKSEEK, NA
MAAS  A VÍT GULA

  .hcedalS an cisuM ecnaD cinortcelE ékseč akčipŠ
Shato s Paulem dokázali se svou produkcí  prorazit 
i ve světovém měřítku.  Jasná volba pro všechny fa-
noušky taneční hudby.
www.sladykm.cz

SO 4. 4. I 20.30
RAMMSTEIN REVIVAL & 
KERVEŽEKSON
Hudební produkce následující po první jarní vy-
jížďce, která zahájí motosezonu. Frontman kapely 
Abraxas M. Imrich jako Till Lindemann.
Stará masna
www.stara-masna.cz

SO 4. 4.  I 21.00
GRUNGE  IS NOT DEAD
Grunge večer jako vzpomínka na úmrtí Kurta Co-
baina a Layne Staleyho v podání tří nejlepších slo-
venských revivalů Alice In Pains, Smoky Shine (Pearl 
Jam) a Before The Bleach (Nirvana). Po skončení 
programu rockotéka (rock, punk, metal…)
www.sladykm.cz

NE 5. 4. I 14.00
13. EKOSCUK
Setkání za účelem úklidu prostoru starého ovocné-
ho sadu za nemocnicí. Třinácté scukávání při sběru 
cenností zvaných odpadky. 
Sídliště Zachar
www.barborice.cz

NE 5. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

NE 5. 4. I 20.30
VELIKONOČNÍ VÝPRASK
Metalově laděný pomlázkový večer. Vystoupí kape-
ly Tojs, Handuras Radio a Šoky.
www.stara-masna.cz

NE 5. 4. I 21.00

Hudební skupina Loodrý s Forte  do svého repertoáru za-
řazuje  skladby všech žánrů, od rock and rollu přes hard rock až 
po současnou popovou scénu. Během večera si poslechnete 
hity od  Lucie,  Dana Bárty, U2, Guns n Roses, Beatles, Coldplay 
a mnoha dalších. To vše v podání výborných muzikantů.
www.sladykm.cz

PO 6. 4. I 9.30 
VELIKONOČNÍ HRÁTKY 

Zábavný soutěžní program ve volné herně. Po jeho 
ukončení je zajištěno hlídání dětí se slevou.
www.studiokamarad.ic.cz

ÚT 7. 4. I 19.00 

Bratři Ebenové nabídnou přesně to, čím jsou prosla-

přetékají krásnými slovními hříčkami a moderá-
torským umem Marka Ebena. Hudební skupina bratří 
Marka, Kryštofa a Davida Ebenových patří již mnoho 
let k zavedenému pojmu na české hudební scéně. 

www.dk-kromeriz.cz

ÚT 7. 4. I 19.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervato-

Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ST  8. 4. I 9.30 
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO 
ZAJÍCE

ve věku 2 – 6 let na zahradě MC Klubíčko (za deště 
uvnitř centra). Pro děti budou připravena zábavná 
stanoviště s úkoly a hledáním velikonočního zajíce.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

ST  8. 4. I 17.00
ŠVÝCARSKO
Povídání o krásách země, foto paní Šmídová. Be-
seda KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro 
veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

ČT 9. 4. I 18.00–22.00

Zahájení projektu KineDok, představujícího současné 
dokumentární tvůrce na netradičních místech. Po 
projekci bude koncert britské instrumentální kapely 
Cousin a Superego Kid a At Bona Fide.
Galerie Orlovna 
www.facebook.com/dasliga , www.kinedok.net

PÁ  10. 4. I 16.30 

Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými druhy 
zdravotního postižení. Cílem je vzájemné sdílení, podpo-
ra a předávání informací týkajících se dětí s handicapem. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  10. 4. a SO 11. 4.
XIV. KRAJ SK Á SOUTĚŽ NE-
PROFESIONÁLNÍ TVORBY 
KR OMĚŘÍŽ 2015
Soutěž, kterou spolupořádá  ČSFV Kroměříž, KAF 

-
mů a videoprogramů.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ  10. 4. I 21.00
HAVANA PARTY
Klubový večer  s hudbou všech žánrů  a barmanskou 
show. V halvní roli Havana Club Tres Aňos!
www.sladykm.cz

11., 12. a 18. 4. I 11.00 a 14.00, 
19. 4. I 11.00 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
HOLANDSKÉ ZAHRADY
Vychutnejte si krásu téměř 50 tisíc kvetoucích cibulek. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

SO 11. 4. I 20.30
ABBA COVER BAND
Přehlídka nezapomenutelných melodií. ABBA žije 
dál neuvěřitelným dědictvím nadčasových melodií 
a má své neodmyslitelné místo v hudební historii.
www.stara-masna.cz

SO 11. 4. I 21.00
LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND
Legendární český bluesman vystoupí v našem 
klubu v rámci turné k výročí 35 let na scéně. Role 
předskokana se zhostí bluesoví matadoři z Hulína 
Karburátor blues band.  Po skončení  programu hu-
dební produkce ve stylu jazz, blues, rock...
www.sladykm.cz

NE 12. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
www.nczk.cz

NE 12. 4. I 14.30 
MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Po dlouhé řadě klasických pohádek o princeznách, 

pohádkových bytostech přichází příběh ze světa zví-
řat podle večerníčků o příhodách kachny Matyldy. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ÚT 14. A ČT 16. 4. 
MORAVSKÝ POHÁR 2015
3. ročník soutěže cukrářských dovedností s mezi-
národní účastí. Pořádá SŠHS Kroměříž ve spolu-
práci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR pobočka Brno 

Střední škola hotelová a služeb
www.hskm.cz

ÚT 14. 4. I 16.00
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ
Přednáška. Pořádá Informační středisko Europe Di-

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ÚT 14. 4. I 17.15
KURS QUILLING
Filigrány z papírových proužků. Navíjení papírových 
proužků zvané quilling má dlouholetou tradici. Při 
troše šikovnosti lze vyrobit téměř vše. Kurz pořádá 
Duhové centrum v prodejně Zenový korálek.
www.duhove-centrum.cz

ÚT 14. 4. I 19.00 

Projekce dalšího z dokumentů projektu KineDok a kon-
cert holandské math-rockové skupiny Hexenschuss.
Galerie Orlovna 
www.facebook.com/dasliga , www.kinedok.net

ST  15. 4. I 8.00
GASTRO MÁNES
9. ročník soutěže dvoučlenných družstev žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských 
dovednostech.
Střední škola hotelová a služeb
www.hskm.cz

ST  15. 4. I 10.00 
TRACYHO TYGR 
Humor, poezie i lidská duše. To vše v kultovní nove-
le Williama Saroyana Tracyho tygr v podání herců 
Městského divadla Zlín. Mimořádné dopolední před-
stavení pro školy a seniory. Tracyho tygra se zlínským 
souborem nastudoval slovenský režisér Jozef Krasula.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST  15. 4. I 17.00
ČASNÝM PODZIMEM
Beseda KČT Kroměříž pro členy klubu i pro ve-
řejnost. Foto Dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  15. 4. I 18.00
PUTOVÁNÍ PO PROUDU
3. ročník osvětové akce–putování dospělých autis-
tů po České republice završená besedou. Posláním 
akce je podpořit osvětu autismu a ukázat, že autista 
většinou nevypadá jak Rain Man…
Knihovna Kroměřížska
www.adventor.org/putovani-201

ČT 16. 4. I 16.30
ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Přednáška J. Dubského o tom, jak žít bez dluh.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

PÁ  17. 4. I 16.30

Pravidelné páteční povídání s Věrkou a Lenkou ten-

Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  17. 4. I 17.00 a 19.00 
IX. SHOWDANCE ANEB 
KROMĚŘÍŽSKÉ HVĚZDY TANČÍ
Originální a oblíbená taneční show ve spole-
čenském sále Domu kultury. V programu vy-
stoupí několikanásobní mistři České republiky, 

sportu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ  17.4. I 20.00
JIŘÍ SCHMITZER
Po dlouhé době v Kroměříži přivítáme herce, skla-
datele a písničkáře Jiřího Schmitzera. Není hu-
debního fandy, který by neznal jeho skladby jako 
Bynďa, Japonec, Máte na to?, Hrdlo prdlo… Jeho 
koncerty jsou vždy velkým zážitkem.
www.sladykm.cz

PÁ  17. 4. I 21.00 
ROHDVACE42585920549284ĚT + 

Štěchovická zkušebna bude hostit oslavu narozenin 
v epesním stylu. Das Liga přeje vše nejlepší, to je 
Daytona White. Koncert i následná afterparty je 
dostupná všem příznivcům DAS LIGA, narozeni-
nových oslav nebo post-rocku.
Zkušebna Štěchovice
www.facebook.com/dasliga

SO 18. 4. I 14.00
14. EKOSCUK
Setkání v rámci celorepublikové kampaně Ukliď-
me Česko. Tentokrát se bude uklízet remízek za 
psychiatrickou léčebnou. Sraz u zadního vchodu 
léčebny „u pitevny“. 
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.barborice.cz

SO 18. 4. I 20.30

Prostějovská parta muzikantů vzdávající hold svě-
tové kapele. 
www.stara-masna.cz

SO 18. 4. I 21.00
TRAVESTY SHOW  SCANDALLADIES
Travesty Scandalladies je jedna z nejoblíbenějších 
českých travesty skupin, která se může pyšnit 
nejedním úspěchem v oblasti zábavy. Na umě-
lecké scéně působí již dlouhých 15 let. Po skončení 
programu diskotéka
www.sladykm.cz

NE 19. 4. I 14.00 
KDE SE VZAL NA SVĚTĚ NARCIS?
Příběh žluté květiny, za jejíž krásou jistě stojí bo-
hové. Program v rozkvetlé Holandské zahradě 
obohatí dramatické a výtvarné prvky. Koná se za 
každého počasí.
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 19. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
www.nczk.cz

PO 20. 4. I 18.00
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Společné vystoupení Dívčího pěveckého sboru SPgŠ 
Kroměříž a Dětského pěveckého sboru Zvonky ZUŠ Hulín.
Střední pedagogická škola Kroměříž

ST  22. 4. I 13.30–15.30
FAIRTRADOVÝ DEN ZEMĚ 2015
Zábavný program pro děti i dospělé u příležitosti svát-
ku naší planety. Soutěžní odpoledne bude tematicky 
odkazovat na pestrou škálu darů, které od naší planety 
dostáváme. Vystoupí také dětský pěvecký sbor Slu-
nečnice pod vedením Mgr. Lenky Doubravové. 
Velké náměstí

ST  22. 4. I 14.00
PROBLÉMY POHYBOVÉHO 
ÚSTROJÍ
Co dělat, když bolí kolena kyčle, záda? Beseda se 
zdravotní tematikou pořádaná Centrem zdraví SZŠ 
Kroměříž, tentokrát s lékařem ortopedem o problé-
mech pohybového ústrojí.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  22. 4. I 17.00
VÝLETY PO ČESKU
Beseda KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro 
veřejnost. Foto pan Pospíšil.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  22. 4. I 19.00
HALINA PAWLOWSKÁ
Úplně nová one woman show Haliny Pawlowské: 
Chuť do života aneb o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim 
společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle. Pro-
tože všechno je putna, jen když nám chutná...
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ČT 23. 4. I 16.30
KRÁLOVSKÉ RITUÁLY EVROPSKÝCH 
PANOVNICKÝCH RODŮ
Přednáška historika a vysokoškolského pedagoga 
Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 23. 4. I 17.15
KURS OBŠÍVÁNÍ RIVOLEK A KABOŠANŮ
Místo použití lepidla se naučte zdobit obšíváním 
korálky. Kurz pořádá Duhové centrum v prodejně 
Zenový korálek.
www.duhove-centrum.cz

PÁ  24. 4. I 16.30

Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými 
druhy zdravotního postižení. Cílem je vzájemné 
sdílení, podpora a předávání informací týkajících se 
dětí s handicapem. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  24. 4. I 20.00 

Setkání se španělskými Ciconia - meditační hudební 
pásmo, které má představit akustické možnosti při-

účinkujících se dozvíte na fb.com/dasliga.

PÁ  24. 4. I 20.30
ROBIE WILLIAMS REVIVAL BRNO
Revivalová kapela vznikla počátkem roku 2004, je 
složena z vynikajících a zkušených muzikantů a vel-
mi věrně předvádí zajímavě aranžovanou muziku 
Robbieho Williamse.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PÁ  24. 4. I 21.00
DEADBEATS
DJs CALOOSHe a BEKa asi netřeba fanouškům 
lokální DNB scény představovat.  Za podpory 
dalších dvou DJs vás budou celý večer masírovat 
svými beaty. Přijďte zapařit!
www.sladykm.cz

SO 25. 4. I  9.00–12.00 a 13.00–16.00 
MAZLÍCI A USÍNÁČCI 
Vyrábění měkkých mazlíčků a roztomilých usínáč-
ků. Přijďte si vyrobit jen toho svého.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

SO 25. 4. I 15.00 
ŠŤASTNÝ ŽIVOT BEZ ÚRAZŮ
Akce pro rodiny s dětmi se zaměřením na bez-
pečnost, ochranu zdraví a znalost dopravních zna-
ček. Zábava a soutěže, doprovodný program.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

PÁ  25. 4. I 21.00
SLADY ROCKS !!!
Přehlídka regionálních kapel ve složení  Lumírovo 
Picasso (gothic-metal), Hannibal Lecter (nu-metal), 
Nšoči (rock). Po skončení programu rockotéka (ro-
ck,punk, metal…)
www.sladykm.cz

NE 26. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
Vydejte se s námi na procházku „Podzámkou“ 

Sraz na nádvoří.
Podzámecká zahrada

NE 26. 4. I 14.30
OPENCLUB
Beseda se španělskou zahraniční dobrovolnicí. 
Španělská móda, povídáme si s Verónicou Pérez 
Santana o tvorbě španělské módní návrhářky 
Agathy de la Ruiz. Diskuze v angličtině.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PO 27. 4. I 10.00

HORNÍ DOLPO

přechodu jedné z nejizolovanějších oblastí Himálaje. 
Svaz tělesně postižených, Hanácké náměstí

ÚT 28. 4. I 16.30 
JARNÍ INSPIRACE
Tápete, jak si vyzdobit domácnost v duchu jara? 
Přijďte se inspirovat a vytvořit si aranžmá z živých 
květů a přírodních materiálů. Nutné se přihlásit na 
info@nczk.cz nebo na 778 531 417. Vstupní objekt 
Květné zahrady. www.nczk.cz

ÚT 28. 4. I 17.15
KURS PRÁCE S KYVADLEM
Etika, výběr kyvadla a jeho programování, co kyva-
dlo umí... Kurs pořádá Duhově centrum v prodejně 
Zenový korálek v Šafaříkově ulici.
www.duhove-centrum.cz

ÚT 28. 4. I 20.30
ABRAXAS
Nestárnoucí kapela a její hity v novém kabátě. Těšte 
se na Obyčejnej Svět, Karel drogy nebere nebo Neko-
nečný boogie i na nové skladby z dílny Slávka Jandy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ST  29. 4. I 16.30

TURA 1. POL. 20. ST. V KROMĚŘÍŽI
Další z cyklu přednášek Když múzy nemlčely aneb 
Mozaika dějin města Kroměříže, přednáší M. Mercová.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST  29. 4. I 17.00
POZDNÍM PODZIMEM
Beseda KČT Kroměříž pro členy klubu i pro ve-
řejnost. Foto Dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

ČT 30. 4. I 15.00
JAK SLYŠET NESLYŠÍCÍ

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 30. 4. I 22.00
BOUNCE!BOUNCE! + THEM 
DARNED TEENAGERS
Bounce! Bounce!, jsou residenti pražského klubu 
Chapeau Rouge  Kay  a Tuzex. Bounce! Bounce! je electro, 
dubstep, drumstep, moombathon, metal, punk, hardco-
re, prostě radikální pelmel bez hranic a mantinelů.
www.sladykm.cz

PÁ  1. 5. I 13.00
SVATBA JAKO V POHÁDCE 2015
Příjemně strávené prvomájové odpoledne nejen 
pro snoubence. 12. ročník netradičního svatebního 
dne představí svatební tabule, květinová aranžmá, 
cukrářské výrobky, svatební šaty a další zajímavosti.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

ÚT 5. 5. I 19.00
CIMBÁLOVÝ RECITÁL

Blahová. Na programu: W. F. Bach, J. Dadák, J. Meisl, 
F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ČT 7. 5. I 17.00

ARCHEOLOGIE
Přednáška o roli zahradní archeologie při průzku-
mech v historických zahradách, zvláště v „Květné“. 
Koná se v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada

RAJSKÁ ZAHRADA 
Stálá expozice subtropických rostlin, navržená jako 
rajská zimní zahrada, nabízí možnost relaxace pod 
palmovými listy. Láká návštěvníky do Velkého 
skleníku Květné zahrady na kvetoucí citrusy a více 
jak sedm set dalších exponátů. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 

Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá Expozice. 
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr 

sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PŘÍRODA A ČLOVĚK 
V expozici se snoubí archeologické doklady o nejstar-
ším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné po 
dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živočišné a 
rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA 
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou Velké-
ho náměstí a vrchnostenského kapitulního domu se do-
zvíte o historii města „od mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

EXPOZICE KARLA KRYLA
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavného 
kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Otevřeno 
denně mimo pondělka 9–12 a 13–17 h.
Klub Starý pivovar

do 30. 6.

Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
DŘÍV NEŽ USNEŠ... ANEB JAK SE 
KDYSI SPÁVALO
Výstava v Galerii v podloubí. Kde složil hlavu lovec 

-

výstavě o historii spaní od pravěku po současnost.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 5. 
ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH
Výstava vytvořená ve spolupráci s Ornitologickou 
stanicí při Muzeu Komenského v Přerově. Před-
staví tajemné ptáky v mýtech, bájích, legendách 
i v lidových tradicích z různých částí světa. Je kon-
cipovaná jako středověký bestiář a seznámí ná-
vštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 

Muzeum Kroměřížska

ČT 1. 4. – ST  15. 4.
TANZÁNIE 

Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

do 3. 4.
KŘÍŽOVÁ CESTA
Netypickou křížovou cestu tvoří koláže slovenské 
výtvarnice Vladimíry Sidorové.
Výstavu je možné vidět denně od 8 do 18 hodin.
Kostel svatého Mořice

do 12. 4.
VÝSTAVA JARMILY SLANINOVÉ 

Výstava pořádaná SPVUK.
Radniční sklípek

do 17. 4. 
OCHRÁNCE MÝCH PŘÁNÍ
Další z pravidelných výstav prací žáků ZŠ a MŠ spe-
ciální Kroměříž. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do 30. 4.
JAK ZTRATIT DALŠÍ GENERACI
Výstava fotogra�í účastníků případu „D. H. a ostatní proti 
České republice“, kterým Evropský soud pro lidská práva 
potvrdil diskriminaci romských dětí na českých školách.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

SO 11. A NE 12. 4.
VÝSTAVA MYSLIVOSTI, 
RYBÁŘSTVÍ A VČELAŘSTVÍ
2. ročník celostátní prodejní výstavy. Přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře okresu Kroměříž, předvedení 
loveckých psů; trubači, lukostřelci, sokolníci.

ST  15. 4. – NE 10. 5.
NO COMMENT 
Výstava uvádí výběr prací autorů, kteří se přihlásili 
do kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST  15. 4. I 17.30

malby jednoho z nejslavnějších barokních malířů 

Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

NE 19. 4. I 5.00–10.00
PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA A PTACTVA
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.

VÝSTAVY
A STÁLE EXPOZICE

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

PŘEHLED AKCÍ

ST  1. 4. I 16.30
MONTSERRAT CABALLÉ

pěveckého umění slavné španělské sopranistky.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST  1. 4. I 17.00
DĚČÍNSKO A SASKO IV
Čtvrté setkání s daným tématem, foto dr. Voňka. Beseda 
KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  1. 4. I 17.30–19.30
PŘEDNÁŠKA VZPOMÍNKY NA 
AFRIKU   
Výběr nejlepších snímků z cest po východní Africe. 
Podíváme se do národních parků Tanzanie, Keni a 

-
slední kmeny Masajů a Křováků. Přednáší: PaedDr. 
Jiří Troneček
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

ČT 2. 4. I 17.00

Přednáška o všem, co jste možná o tulipánech 
nevěděli. Zajímavé informace o kulturní historii 
oblíbené jarní květiny i tipy a triky na její správné 
pěstování. Akce se koná v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

ČT 2. 4. I 18.00
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 

Milostný příběh i strhující rodinné drama z pera dra-
-

platného. Zlata Adamovská a Lucie Štěpánková/Jana 
Stryková jako matka a dcera. Petr Štěpánek a Vilém 
Udatný/Pavel Kikinčuk v rolích jímavého příběhu.

www.dk-kromeriz.cz

PÁ  3. 4. I 15.30 
RENATČINA TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Kreativní dílnička pro děti i dospělé, jejímž cílem je 
dětem předávat dovednosti, které jim hravou formou 
pomáhají rozvíjet fantazii. Děti získávají estetické vní-

-

získají základy aranžování. Pro děti od 6 do 14 let. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

PÁ 3. 4. I 20.00 

setkání s  Broňou Farkačem, který představí vý-
voj rekonstrukce kulturního centra vznikajícího 

Zahraje jeho kapela Toufar společně se sbratřenými 
Sakala - naléhavá politika v punkových skladbách. 
Galerie Orlovna 
fb.com/dasliga

PÁ  3. 4. I 20.30
JACK CANNON BAND
Hudební představení maďarské blues rockové 
kapely v čele se zpěvákem a hráčem na foukací har-
moinuku György Zoltai Zozó.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PÁ  3. 4. I 22.00
SHATO A PAUL ROCKSEEK, NA
MAAS  A VÍT GULA

  .hcedalS an cisuM ecnaD cinortcelE ékseč akčipŠ
Shato s Paulem dokázali se svou produkcí  prorazit 
i ve světovém měřítku.  Jasná volba pro všechny fa-
noušky taneční hudby.
www.sladykm.cz

SO 4. 4. I 20.30
RAMMSTEIN REVIVAL & 
KERVEŽEKSON
Hudební produkce následující po první jarní vy-
jížďce, která zahájí motosezonu. Frontman kapely 
Abraxas M. Imrich jako Till Lindemann.
Stará masna
www.stara-masna.cz

SO 4. 4.  I 21.00
GRUNGE  IS NOT DEAD
Grunge večer jako vzpomínka na úmrtí Kurta Co-
baina a Layne Staleyho v podání tří nejlepších slo-
venských revivalů Alice In Pains, Smoky Shine (Pearl 
Jam) a Before The Bleach (Nirvana). Po skončení 
programu rockotéka (rock, punk, metal…)
www.sladykm.cz

NE 5. 4. I 14.00
13. EKOSCUK
Setkání za účelem úklidu prostoru starého ovocné-
ho sadu za nemocnicí. Třinácté scukávání při sběru 
cenností zvaných odpadky. 
Sídliště Zachar
www.barborice.cz

NE 5. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

NE 5. 4. I 20.30
VELIKONOČNÍ VÝPRASK
Metalově laděný pomlázkový večer. Vystoupí kape-
ly Tojs, Handuras Radio a Šoky.
www.stara-masna.cz

NE 5. 4. I 21.00

Hudební skupina Loodrý s Forte  do svého repertoáru za-
řazuje  skladby všech žánrů, od rock and rollu přes hard rock až 
po současnou popovou scénu. Během večera si poslechnete 
hity od  Lucie,  Dana Bárty, U2, Guns n Roses, Beatles, Coldplay 
a mnoha dalších. To vše v podání výborných muzikantů.
www.sladykm.cz

PO 6. 4. I 9.30 
VELIKONOČNÍ HRÁTKY 

Zábavný soutěžní program ve volné herně. Po jeho 
ukončení je zajištěno hlídání dětí se slevou.
www.studiokamarad.ic.cz

ÚT 7. 4. I 19.00 

Bratři Ebenové nabídnou přesně to, čím jsou prosla-

přetékají krásnými slovními hříčkami a moderá-
torským umem Marka Ebena. Hudební skupina bratří 
Marka, Kryštofa a Davida Ebenových patří již mnoho 
let k zavedenému pojmu na české hudební scéně. 

www.dk-kromeriz.cz

ÚT 7. 4. I 19.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Veřejný absolventský koncert žáků konzervato-

Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ST  8. 4. I 9.30 
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO 
ZAJÍCE

ve věku 2 – 6 let na zahradě MC Klubíčko (za deště 
uvnitř centra). Pro děti budou připravena zábavná 
stanoviště s úkoly a hledáním velikonočního zajíce.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

ST  8. 4. I 17.00
ŠVÝCARSKO
Povídání o krásách země, foto paní Šmídová. Be-
seda KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro 
veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

ČT 9. 4. I 18.00–22.00

Zahájení projektu KineDok, představujícího současné 
dokumentární tvůrce na netradičních místech. Po 
projekci bude koncert britské instrumentální kapely 
Cousin a Superego Kid a At Bona Fide.
Galerie Orlovna 
www.facebook.com/dasliga , www.kinedok.net

PÁ  10. 4. I 16.30 

Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými druhy 
zdravotního postižení. Cílem je vzájemné sdílení, podpo-
ra a předávání informací týkajících se dětí s handicapem. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  10. 4. a SO 11. 4.
XIV. KRAJ SK Á SOUTĚŽ NE-
PROFESIONÁLNÍ TVORBY 
KR OMĚŘÍŽ 2015
Soutěž, kterou spolupořádá  ČSFV Kroměříž, KAF 

-
mů a videoprogramů.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ  10. 4. I 21.00
HAVANA PARTY
Klubový večer  s hudbou všech žánrů  a barmanskou 
show. V halvní roli Havana Club Tres Aňos!
www.sladykm.cz

11., 12. a 18. 4. I 11.00 a 14.00, 
19. 4. I 11.00 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
HOLANDSKÉ ZAHRADY
Vychutnejte si krásu téměř 50 tisíc kvetoucích cibulek. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

SO 11. 4. I 20.30
ABBA COVER BAND
Přehlídka nezapomenutelných melodií. ABBA žije 
dál neuvěřitelným dědictvím nadčasových melodií 
a má své neodmyslitelné místo v hudební historii.
www.stara-masna.cz

SO 11. 4. I 21.00
LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND
Legendární český bluesman vystoupí v našem 
klubu v rámci turné k výročí 35 let na scéně. Role 
předskokana se zhostí bluesoví matadoři z Hulína 
Karburátor blues band.  Po skončení  programu hu-
dební produkce ve stylu jazz, blues, rock...
www.sladykm.cz

NE 12. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
www.nczk.cz

NE 12. 4. I 14.30 
MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Po dlouhé řadě klasických pohádek o princeznách, 

pohádkových bytostech přichází příběh ze světa zví-
řat podle večerníčků o příhodách kachny Matyldy. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ÚT 14. A ČT 16. 4. 
MORAVSKÝ POHÁR 2015
3. ročník soutěže cukrářských dovedností s mezi-
národní účastí. Pořádá SŠHS Kroměříž ve spolu-
práci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR pobočka Brno 

Střední škola hotelová a služeb
www.hskm.cz

ÚT 14. 4. I 16.00
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ
Přednáška. Pořádá Informační středisko Europe Di-

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ÚT 14. 4. I 17.15
KURS QUILLING
Filigrány z papírových proužků. Navíjení papírových 
proužků zvané quilling má dlouholetou tradici. Při 
troše šikovnosti lze vyrobit téměř vše. Kurz pořádá 
Duhové centrum v prodejně Zenový korálek.
www.duhove-centrum.cz

ÚT 14. 4. I 19.00 

Projekce dalšího z dokumentů projektu KineDok a kon-
cert holandské math-rockové skupiny Hexenschuss.
Galerie Orlovna 
www.facebook.com/dasliga , www.kinedok.net

ST  15. 4. I 8.00
GASTRO MÁNES
9. ročník soutěže dvoučlenných družstev žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských 
dovednostech.
Střední škola hotelová a služeb
www.hskm.cz

ST  15. 4. I 10.00 
TRACYHO TYGR 
Humor, poezie i lidská duše. To vše v kultovní nove-
le Williama Saroyana Tracyho tygr v podání herců 
Městského divadla Zlín. Mimořádné dopolední před-
stavení pro školy a seniory. Tracyho tygra se zlínským 
souborem nastudoval slovenský režisér Jozef Krasula.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST  15. 4. I 17.00
ČASNÝM PODZIMEM
Beseda KČT Kroměříž pro členy klubu i pro ve-
řejnost. Foto Dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  15. 4. I 18.00
PUTOVÁNÍ PO PROUDU
3. ročník osvětové akce–putování dospělých autis-
tů po České republice završená besedou. Posláním 
akce je podpořit osvětu autismu a ukázat, že autista 
většinou nevypadá jak Rain Man…
Knihovna Kroměřížska
www.adventor.org/putovani-201

ČT 16. 4. I 16.30
ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Přednáška J. Dubského o tom, jak žít bez dluh.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

PÁ  17. 4. I 16.30

Pravidelné páteční povídání s Věrkou a Lenkou ten-

Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  17. 4. I 17.00 a 19.00 
IX. SHOWDANCE ANEB 
KROMĚŘÍŽSKÉ HVĚZDY TANČÍ
Originální a oblíbená taneční show ve spole-
čenském sále Domu kultury. V programu vy-
stoupí několikanásobní mistři České republiky, 

sportu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

PÁ  17.4. I 20.00
JIŘÍ SCHMITZER
Po dlouhé době v Kroměříži přivítáme herce, skla-
datele a písničkáře Jiřího Schmitzera. Není hu-
debního fandy, který by neznal jeho skladby jako 
Bynďa, Japonec, Máte na to?, Hrdlo prdlo… Jeho 
koncerty jsou vždy velkým zážitkem.
www.sladykm.cz

PÁ  17. 4. I 21.00 
ROHDVACE42585920549284ĚT + 

Štěchovická zkušebna bude hostit oslavu narozenin 
v epesním stylu. Das Liga přeje vše nejlepší, to je 
Daytona White. Koncert i následná afterparty je 
dostupná všem příznivcům DAS LIGA, narozeni-
nových oslav nebo post-rocku.
Zkušebna Štěchovice
www.facebook.com/dasliga

SO 18. 4. I 14.00
14. EKOSCUK
Setkání v rámci celorepublikové kampaně Ukliď-
me Česko. Tentokrát se bude uklízet remízek za 
psychiatrickou léčebnou. Sraz u zadního vchodu 
léčebny „u pitevny“. 
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.barborice.cz

SO 18. 4. I 20.30

Prostějovská parta muzikantů vzdávající hold svě-
tové kapele. 
www.stara-masna.cz

SO 18. 4. I 21.00
TRAVESTY SHOW  SCANDALLADIES
Travesty Scandalladies je jedna z nejoblíbenějších 
českých travesty skupin, která se může pyšnit 
nejedním úspěchem v oblasti zábavy. Na umě-
lecké scéně působí již dlouhých 15 let. Po skončení 
programu diskotéka
www.sladykm.cz

NE 19. 4. I 14.00 
KDE SE VZAL NA SVĚTĚ NARCIS?
Příběh žluté květiny, za jejíž krásou jistě stojí bo-
hové. Program v rozkvetlé Holandské zahradě 
obohatí dramatické a výtvarné prvky. Koná se za 
každého počasí.
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 19. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
www.nczk.cz

PO 20. 4. I 18.00
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Společné vystoupení Dívčího pěveckého sboru SPgŠ 
Kroměříž a Dětského pěveckého sboru Zvonky ZUŠ Hulín.
Střední pedagogická škola Kroměříž

ST  22. 4. I 13.30–15.30
FAIRTRADOVÝ DEN ZEMĚ 2015
Zábavný program pro děti i dospělé u příležitosti svát-
ku naší planety. Soutěžní odpoledne bude tematicky 
odkazovat na pestrou škálu darů, které od naší planety 
dostáváme. Vystoupí také dětský pěvecký sbor Slu-
nečnice pod vedením Mgr. Lenky Doubravové. 
Velké náměstí

ST  22. 4. I 14.00
PROBLÉMY POHYBOVÉHO 
ÚSTROJÍ
Co dělat, když bolí kolena kyčle, záda? Beseda se 
zdravotní tematikou pořádaná Centrem zdraví SZŠ 
Kroměříž, tentokrát s lékařem ortopedem o problé-
mech pohybového ústrojí.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  22. 4. I 17.00
VÝLETY PO ČESKU
Beseda KČT Kroměříž je určena pro členy klubu i pro 
veřejnost. Foto pan Pospíšil.
Klub seniorů v Kroměříži

ST  22. 4. I 19.00
HALINA PAWLOWSKÁ
Úplně nová one woman show Haliny Pawlowské: 
Chuť do života aneb o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim 
společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle. Pro-
tože všechno je putna, jen když nám chutná...
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ČT 23. 4. I 16.30
KRÁLOVSKÉ RITUÁLY EVROPSKÝCH 
PANOVNICKÝCH RODŮ
Přednáška historika a vysokoškolského pedagoga 
Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 23. 4. I 17.15
KURS OBŠÍVÁNÍ RIVOLEK A KABOŠANŮ
Místo použití lepidla se naučte zdobit obšíváním 
korálky. Kurz pořádá Duhové centrum v prodejně 
Zenový korálek.
www.duhove-centrum.cz

PÁ  24. 4. I 16.30

Klub Želvičky je určen pro rodiče dětí s různými 
druhy zdravotního postižení. Cílem je vzájemné 
sdílení, podpora a předávání informací týkajících se 
dětí s handicapem. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PÁ  24. 4. I 20.00 

Setkání se španělskými Ciconia - meditační hudební 
pásmo, které má představit akustické možnosti při-

účinkujících se dozvíte na fb.com/dasliga.

PÁ  24. 4. I 20.30
ROBIE WILLIAMS REVIVAL BRNO
Revivalová kapela vznikla počátkem roku 2004, je 
složena z vynikajících a zkušených muzikantů a vel-
mi věrně předvádí zajímavě aranžovanou muziku 
Robbieho Williamse.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PÁ  24. 4. I 21.00
DEADBEATS
DJs CALOOSHe a BEKa asi netřeba fanouškům 
lokální DNB scény představovat.  Za podpory 
dalších dvou DJs vás budou celý večer masírovat 
svými beaty. Přijďte zapařit!
www.sladykm.cz

SO 25. 4. I  9.00–12.00 a 13.00–16.00 
MAZLÍCI A USÍNÁČCI 
Vyrábění měkkých mazlíčků a roztomilých usínáč-
ků. Přijďte si vyrobit jen toho svého.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

SO 25. 4. I 15.00 
ŠŤASTNÝ ŽIVOT BEZ ÚRAZŮ
Akce pro rodiny s dětmi se zaměřením na bez-
pečnost, ochranu zdraví a znalost dopravních zna-
ček. Zábava a soutěže, doprovodný program.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

PÁ  25. 4. I 21.00
SLADY ROCKS !!!
Přehlídka regionálních kapel ve složení  Lumírovo 
Picasso (gothic-metal), Hannibal Lecter (nu-metal), 
Nšoči (rock). Po skončení programu rockotéka (ro-
ck,punk, metal…)
www.sladykm.cz

NE 26. 4. I 14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PODZÁMECKÉ ZAHRADY
Vydejte se s námi na procházku „Podzámkou“ 

Sraz na nádvoří.
Podzámecká zahrada

NE 26. 4. I 14.30
OPENCLUB
Beseda se španělskou zahraniční dobrovolnicí. 
Španělská móda, povídáme si s Verónicou Pérez 
Santana o tvorbě španělské módní návrhářky 
Agathy de la Ruiz. Diskuze v angličtině.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

PO 27. 4. I 10.00

HORNÍ DOLPO

přechodu jedné z nejizolovanějších oblastí Himálaje. 
Svaz tělesně postižených, Hanácké náměstí

ÚT 28. 4. I 16.30 
JARNÍ INSPIRACE
Tápete, jak si vyzdobit domácnost v duchu jara? 
Přijďte se inspirovat a vytvořit si aranžmá z živých 
květů a přírodních materiálů. Nutné se přihlásit na 
info@nczk.cz nebo na 778 531 417. Vstupní objekt 
Květné zahrady. www.nczk.cz

ÚT 28. 4. I 17.15
KURS PRÁCE S KYVADLEM
Etika, výběr kyvadla a jeho programování, co kyva-
dlo umí... Kurs pořádá Duhově centrum v prodejně 
Zenový korálek v Šafaříkově ulici.
www.duhove-centrum.cz

ÚT 28. 4. I 20.30
ABRAXAS
Nestárnoucí kapela a její hity v novém kabátě. Těšte 
se na Obyčejnej Svět, Karel drogy nebere nebo Neko-
nečný boogie i na nové skladby z dílny Slávka Jandy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ST  29. 4. I 16.30

TURA 1. POL. 20. ST. V KROMĚŘÍŽI
Další z cyklu přednášek Když múzy nemlčely aneb 
Mozaika dějin města Kroměříže, přednáší M. Mercová.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST  29. 4. I 17.00
POZDNÍM PODZIMEM
Beseda KČT Kroměříž pro členy klubu i pro ve-
řejnost. Foto Dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

ČT 30. 4. I 15.00
JAK SLYŠET NESLYŠÍCÍ

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 30. 4. I 22.00
BOUNCE!BOUNCE! + THEM 
DARNED TEENAGERS
Bounce! Bounce!, jsou residenti pražského klubu 
Chapeau Rouge  Kay  a Tuzex. Bounce! Bounce! je electro, 
dubstep, drumstep, moombathon, metal, punk, hardco-
re, prostě radikální pelmel bez hranic a mantinelů.
www.sladykm.cz

PÁ  1. 5. I 13.00
SVATBA JAKO V POHÁDCE 2015
Příjemně strávené prvomájové odpoledne nejen 
pro snoubence. 12. ročník netradičního svatebního 
dne představí svatební tabule, květinová aranžmá, 
cukrářské výrobky, svatební šaty a další zajímavosti.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

ÚT 5. 5. I 19.00
CIMBÁLOVÝ RECITÁL

Blahová. Na programu: W. F. Bach, J. Dadák, J. Meisl, 
F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ČT 7. 5. I 17.00

ARCHEOLOGIE
Přednáška o roli zahradní archeologie při průzku-
mech v historických zahradách, zvláště v „Květné“. 
Koná se v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada

RAJSKÁ ZAHRADA 
Stálá expozice subtropických rostlin, navržená jako 
rajská zimní zahrada, nabízí možnost relaxace pod 
palmovými listy. Láká návštěvníky do Velkého 
skleníku Květné zahrady na kvetoucí citrusy a více 
jak sedm set dalších exponátů. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 

Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá Expozice. 
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr 

sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

PŘÍRODA A ČLOVĚK 
V expozici se snoubí archeologické doklady o nejstar-
ším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné po 
dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živočišné a 
rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA 
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou Velké-
ho náměstí a vrchnostenského kapitulního domu se do-
zvíte o historii města „od mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

EXPOZICE KARLA KRYLA
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavného 
kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Otevřeno 
denně mimo pondělka 9–12 a 13–17 h.
Klub Starý pivovar

do 30. 6.

Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
DŘÍV NEŽ USNEŠ... ANEB JAK SE 
KDYSI SPÁVALO
Výstava v Galerii v podloubí. Kde složil hlavu lovec 

-

výstavě o historii spaní od pravěku po současnost.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 5. 
ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH
Výstava vytvořená ve spolupráci s Ornitologickou 
stanicí při Muzeu Komenského v Přerově. Před-
staví tajemné ptáky v mýtech, bájích, legendách 
i v lidových tradicích z různých částí světa. Je kon-
cipovaná jako středověký bestiář a seznámí ná-
vštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 

Muzeum Kroměřížska

ČT 1. 4. – ST  15. 4.
TANZÁNIE 

Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

do 3. 4.
KŘÍŽOVÁ CESTA
Netypickou křížovou cestu tvoří koláže slovenské 
výtvarnice Vladimíry Sidorové.
Výstavu je možné vidět denně od 8 do 18 hodin.
Kostel svatého Mořice

do 12. 4.
VÝSTAVA JARMILY SLANINOVÉ 

Výstava pořádaná SPVUK.
Radniční sklípek

do 17. 4. 
OCHRÁNCE MÝCH PŘÁNÍ
Další z pravidelných výstav prací žáků ZŠ a MŠ spe-
ciální Kroměříž. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do 30. 4.
JAK ZTRATIT DALŠÍ GENERACI
Výstava fotogra�í účastníků případu „D. H. a ostatní proti 
České republice“, kterým Evropský soud pro lidská práva 
potvrdil diskriminaci romských dětí na českých školách.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

SO 11. A NE 12. 4.
VÝSTAVA MYSLIVOSTI, 
RYBÁŘSTVÍ A VČELAŘSTVÍ
2. ročník celostátní prodejní výstavy. Přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře okresu Kroměříž, předvedení 
loveckých psů; trubači, lukostřelci, sokolníci.

ST  15. 4. – NE 10. 5.
NO COMMENT 
Výstava uvádí výběr prací autorů, kteří se přihlásili 
do kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ST  15. 4. I 17.30

malby jednoho z nejslavnějších barokních malířů 

Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

NE 19. 4. I 5.00–10.00
PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA A PTACTVA
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.

VÝSTAVY
A STÁLE EXPOZICE

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
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města kroměříže  

Den Země

Bratři Ebenové

Showdance

Komentované prohlídky zahrad

23. 5. 
SETKáNÍ VLADAŘů 
připomínka historického 

setkání v Kroměříži

Jedna z nejvýraznějších osobností naší hu dební scény, 
svébytná písnič kářka, sklada telka i zpěvačka představí se 
svou kapelou písně z nového CD Gaia (rok 2014), ale 
v repertoáru nebudou chybět ani hity z desek minulých 
...při mně stůj, V hoře či Miluji vás.

PONDĚLÍ 18/5 19.00
Dům kultury v Kroměříži

po 20. 4. – čt 21. 5.
OD DO
První výstava letošní sezóny představí výběr 
obrazů Ivo Sedláčka a soch Radima Hankeho. 
Vernisáž 20. 4. v 17.00
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

po 20. 4. – so 22. 5.
FÉROVÁ UGANDA
Výstava kreseb namalovaných při cestě po Ugandě, při 
které nevládní organizace NaZemi zjišťovala informace 
o tamních fairtradových družstvech a pěstitelích.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 22. 4. – ne 3. 5. 2015
DONBAS - TI, KTEŘÍ ZŮSTALI 
Aktuální výstava fotografa Stanislava Krupaře 
(vítěz Czech Press Photo) z války v Donbasu na vý-
chodě Ukrajiny. Výjevy z míst, kde zůstali pouze ti 
přesvědčení, hrdí, lhostejní nebo nejchudší. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

čt 23. 4. – ne 26. 4. 
SVĚT STAVEBNIC - INTERAKTIVNÍ 
VÝSTAVA PRO MALÉ I VELKÉ 
Čtyřdenní výstava vtáhne návštěvníky do říše kovových 
součástek legendárního Merkuru, tyčinek a kuliček Geo-
mag či dřevěných stavebnic Walachia. Na své si přijdou 
i malí a velcí modeláři, představeny budou také „smart 
hry“, připraveny jsou workshopy a obří stavebnice.
Dům kultury v Kroměříži.

st 1. 4. I 15.30 
APRÍLOVÝ ZÁVOD NA 
KOLOBRNDÁCH A ODRÁŽEDLECH
Druhý ročník závodů. Registrace závodníků v 15.30 u 
hlavní pošty, startovné se neplatí, věkové kategorie: 
do 3 let (odrážedla), 3 - 6 let (koloběžky), 6 - 10 let (ko-
loběžky) a 10 - 13 let (koloběžky), dále rodinné štafety.
www.studiokamarad.ic.cz

so 4. 4. 10.00
KROMĚŘÍŽSKÝ 1/2 A 1/4 MARATON
3. ročník běhu v okolí Kroměříže. Závod se běží 
převážně po silnici a asi 10 % tratě tvoří šotolina, 
trať je rovinatá. Pro zkušenější běžce je připravena 
klasická ½ maratonová trať, kterou tvoří dva okruhy, 
každý z nich měří 10548,75 m, je tedy možnost za-
běhnout si pouze ¼ maraton. Start u loděnice.
Hrubý rybník - Bágrák
rudahvezda.webnode.cz

so 4. 4. 
SVATÝ KOPEČEK A OKOLÍ
Dubnová vycházka Klubu českých turistů. Délka 8 
km. Přesné informace budou vyvěšeny na nástěnce 
klubu.

so 11. 4. 
ROKYTNICE U PŘEROVA, SOUTOK 
ŘEK, TOVAČOV
Vycházka pořádaná turistickým klubem. Délka 10 
km, vlak. Přesné informace na nástěnce KČT.

ne 12. 4. I 12.00
VOLEJBALOVÝ TURNAJ VC 2015
Akci pořádá Volejbalový klub Kroměříž.
Základní škola Slovan

so 25. 4.
DÁLOV, ŠTERNBERK
Výlet pořádaný KČT Kroměříž, 13 km a vlak. Bližší 
informace na nástěnkách klubu.

st 1. 4. 
14.30 I ZPÍVáNÍ V DEŠTI, bio senior
17.30 I FOTOGRAF, přidáváme! 
18.00 I VZPOMÍNKY NA AFRIKU, přednáška – malý sál
19.30 I TANZáNIE vernisáž výstavy
20.00 I DIVOČINA, artkino

čt 2. 4. 
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, premiéra
20.00 I FOTOGRAF, přidáváme!

pá 3. 4. 
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.30 I ČAROVNÝ LES, premiéra
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, premiéra

so 4. 4. 
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, premiéra
20.00 I ČAROVNÝ LES, premiéra

ne 5. 4.
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
17.30 I ČAROVNÝ LES, premiéra
20.00 I GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL, premiéra 

st  8. 4.
17.30 I GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL, premiéra
20.00 I ZPOVĚĎ ZMIZELÉHO, artkino

čt 9. 4. 
20.00 I DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD, premiéra

pá 10. 4. 
15.30 I POPELKA, bijásek
17.30 I DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD, premiéra
20.00 I HODINOVÝ MANŽEL, přidáváme! 

so 11. 4. 
14.30 I POPELKA bijásek 
17.30 I HODINOVÝ MANŽEL, přidáváme! 
20.00 I GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL, premiéra

ne 12. 4. 
17.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek 
20.00 I DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD, premiéra

po 13. 4. 
17.30 I POPELKA, bijásek 
20.00 I POHáDKáŘ, přidáváme! 

st 15. 4. 
17.30 I REMBRANDT - POZDNÍ DÍLO 
Komentovaná prohlídka z Rijkmusea v Amsterodamu 
20.00 I DIPLOMACIE, artkino

pá 17. 4. 
17.00 I 3x BOLŠOJ: LABUTÍ JEZERO, záznam HD
20.00 I POŘáD JSEM TO Já, premiéra

so 18. 4. 
14.30 I ZVONILKA A TVOR NETVOR, 2D bijásek 
17.30 I NOČNÍ BĚŽEC, premiéra
20.00 I POŘáD JSEM TO Já, premiéra
22.00 I FILMJUKEBOX: HOROROVÉ KULTOVKY

ne 19. 4. 
14.30 I ZVONILKA A TVOR NETVOR, 3D bijásek 
17.30 I POŘáD JSEM TO Já, premiéra
20.00 I NOČNÍ BĚŽEC, premiéra

po 20. 4. 
17.30 I KRáLOVA ZAHRADNICE, premiéra
20.00 I PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ, artkino

út 21. 4. 
20.00 I KRáLOVA ZAHRADNICE, premiéra

st 22. 4. 
14.30 I MĚSTO 44, bio senior
16.45 I NA STUPNÍCH VÍTĚZů, Jeden svět 
18.30 I DONBAS - TI, KTEŘÍ ZůSTALI, vernisáž 
výstavy, Jeden svět
20.00 I CUKR BLOG,  Jeden svět

čt 23. 4.
17.30 I PUTINOVY HRY, Jeden svět
20.00 I EVANGELIUM PODLE BRABENCE, Jeden svět

pá 24. 4.
17.30 I NA SEVER OD SLUNCE + MANŽELKA ZA 
50 OVCÍ, Jeden svět
20.00 I ZEMŘÍT UKAMENOVáNÍM, Jeden svět

so 25. 4. 
14.30 I PÍSEŇ MOŘE, bijásek 
17.30 I NEUTEČEŠ, premiéra
20.00 I S TVáŘÍ ANDĚLA, premiéra

ne 26. 4. 
14.30 I PÍSEŇ MOŘE, bijásek 
17.30 I S TVáŘÍ ANDĚLA, premiéra
20.00 I NEUTEČEŠ, premiéra

po 27. 4. 
17.30 I MY JSME NEJLEPŠÍ! artkino
20.00 I MĚSTO 44, premiéra

út 28. 4. 
20.00 I SLÍDIL, artkino

st 29. 4. 
17.30 I MĚSTO 44, premiéra
20.00 I S TVáŘÍ ANDĚLA, premiéra
23.59 I AVENGERS: AGE OF ULTRON, 3D půlnoční 
premiéra

čt 30. 4. 
20.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON, 2D premiéra

BIJÁSEK 
OVEČKA SHAUN VE FILMU 
GBR/FRA 2015, 85 min, bez omezení, dabing        
Když ovečka Shaun nechtěně způsobí, že farmář opustí 
svou farmu, společně se psem Blitzerem a celým stá-
dem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu do 
města, aby přivedla svého pána v pořádku zase domů. 

POPELKA 
USA, 2015, 105 min, přístupný bez omezení, dabing
Pohádka známá z mnoha filmových zpracování 
má další filmovou podobu od režiséra Kennetha 
Brannagha. Hlavní hrdinka Elka je po smrti svého otce 
vydána na milost či nemilost kruté maceše a jejím dvě-
ma nesnesitelným dcerám. Jedné noci se však objeví 
mocný spojenec v podobě kouzelné víly kmotřičky…  

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
USA, 2014, 76 min, přístupný bez omezení, dabing
Dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Víla 
Chovatelka Fauna se spřátelí se záhadným tvorem, kte-
rý je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. 
Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají 
o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, 
vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit.

PÍSEŇ MOŘE 
IRL/DNK/BEL/LUX/FRA, 2014, 93 min, přístupný 
bez omezení, dabing
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém 
majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se 
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že 
malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona 
totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové 
bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. 

PREMIÉRA
RYCHLE A ZBĚSILE 7 
USA, 2015, 137 min, nevhodný do 12 let, titulky
Hrdinové akční série Rychle a zběsile už stihli prožít 
(a přežít) neuvěřitelné věci, teď však narazí na ne-
přítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupe-
ři připomínají bandu dětí z mateřské školky. 

ČAROVNÝ LES  
USA, 2014, 125 min, přístupný bez omezení, titulky 
Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje 
klasické pohádky - Popelku, Červenou Karkulku, 
Jacka a fazolový stonek či Lociku s kouzelnými vlasy 
- ty všechny spojené v původním příběhu, ve kte-
rém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním 
založit rodinu, a také zlá čarodějnice (Meryl Streep), 
která na oba manžele uvrhla kletbu.

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL 
USA/FRA/ESP, 2015, 115 min, nevhodný do 12 let, tit.
Sean Penn se ocitne ve smrtící smyčce svých býva-
lých kolegů a jedinou jeho šancí je zásada, že nej-
lepší obrana je útok. Důležitou zprávou pro diváky 
je fakt, že film natočil režisér Pierre Morel, který se 
proslavil zejména akční sérií 96 hodin s Liamem Ne-
esonem v hlavní roli. 

DRUHÝ BáJEČNÝ HOTEL MARIGOLD 
USA/GBR, 2015, 122 min, bez omezení, titulky
Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v 
předchozím filmu se stal útočištěm sedmi trochu 
noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, 
které si s gustem zahrála elita britského herectví. 
Teď už je Báječný hotel Marigold plně obsazen stá-
lými hosty a jeho manažerka Muriel (Maggie Smi-
th) i majitel Sonny (Dev Patel) chtějí své podnikání 
rozšířit o druhý, neméně báječný hotel Marigold. 

POŘáD JSEM TO Já 
USA, 2014, 99 min, přístupný bez omezení, titulky
Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospě-
lých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, kte-
rá začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostiková-
na raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice 
společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy 
projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. 

NOČNÍ BĚŽEC 
USA, 2015, 114 min, nevhodný do 12 let, titulky
Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy 
Conlon (Liam Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už 
zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho pronásleduje 
kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, který 
byl celých 30 let vždy o krok pozadu za ním. 

KRáLOVA ZAHRADNICE 
GBR, 2014, 116 min, nevhodný do 12 let, titulky
Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý 
vášněmi, lascivností a nebezpečím. Emancipovaná 
zahradnice Sabine De Barra (Kate Winslet) je povo-
lána do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila 
zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvo-
ra krále Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty.

NEUTEČEŠ 
USA, 2014, 100 min, do 15 nepřístupný, titulky
Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní 
sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne 
svázaná v opuštěné továrně. Mladík ji zpovzdálí po-
zoruje a čeká na okamžik, kdy se objeví démoni.  Pro 
něj to skončí a pro ni naopak začne. Tyto přízraky 
jsou totiž součástí prokletí, které si jeho oběti pře-
dávají sexem jako štafetový kolík. 

S TVáŘÍ ANDĚLA 
GBR/ITA, 2014, 100 min, do 15 nepřístupný, titulky 
Režisér Thomas Lang dostane příležitost natočit 
film podle připravované knihy americké noviná-
řky Simone Fordové. Ta se zabývá kontroverzním 
soudním procesem studentky obviněné z vraždy 
své spolubydlící. Simone a Thomas jedou do Itálie, 
aby se s případem blíže seznámili. Poté, co navštíví 
místo činu, začne Thomas pochybovat nejen o li-
dech kolem sebe, ale i sám o sobě a svých motivech.

MĚSTO 44 
POL, 2014, 127 min, nevhodný do 12 let, titulky
Příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by 
každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž 
rok 1944 a oni žijí v Němci okupované Varšavě. Tito 
polští studenti vnímají své zapojení do podzemního 
hnutí nejen jako vlasteneckou povinnost, ale také 
jako mladistvé dobrodružství, příležitost se pochlu-
bit před vrstevníky a zapůsobit na dívky.

AVENGERS: AGE OF ULTRON 
USA, 2015, 150 min, přístupný bez omezení, titulky
Výpravné pokračování největšího super-hrdinské-
ho filmu všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka 
(Robert Downey Jr.) oživit program na udržení ce-
losvětového míru skoční nezdarem a největší hrdi-
nové světa musí čelit děsivému nebezpečí. 

SPECIÁLY
REMBRANDT: POZDNÍ DÍLO
KOMENTOVANá PROHLÍDKA 
GBR, 2015, 96 min, přístupný bez omezení, titulky
Poprvé v moderní historii se do Amsterdamu vrací 
některé z nejslavnějších Rembrandtových obrazů 
z evropských a amerických sbírek. Dokument zkou-
má každé z klíčových děl výstavy prostřednictvím 
příspěvků speciálně pozvaných hostů, včetně kurá-
torů a historiků umění. 

3X BOLŠOJ
Baletní soubor moskevského Bolšoj Těatru tradičně 
patří k nejšpičkovějším baletním souborům světa. V 
kině Nadsklepí budete mít v následujících měsících 
možnost vidět hned tři jeho slavná představení: 
Labutí jezero (17. 4.), Romeo a Julie (6. 5.) a Ivan 
Hrozný (28. 6.). Předprodej na pokladnách Domu 
kultury a kina Nadsklepí 

3X BOLŠOJ: LABUTÍ JEZERO 
RUS, 2015, 150 min
Labutí jezero, romantická báje o dívkách zakletých 
do labutí, které může vysvobodit jen čistá láska je 
odrazovým můstkem pro tanec s nadlidským pů-
vabem a elegancí, ve kterém se prolíná krása lidská 
a labutí. Choreografie: Jurij Grigorovič podle Mária 
Petipy. Hudba: Petr Iljič Čajkovskij.

FILMJUKEBOX: HOROROVÉ KULTOVKY
Po téměř dvou letech jsme pro vás obnovili spolu-
práci s platformou Filmjukebox, která funguje na 
principu interaktivního výběru z předem stano-
vených témat a filmů. V dubnu začneme stylově a 
nabídneme vám pětici hororových kultovek, z nichž 
na základě vašeho hlasování vzejde vítěz. Více 
informací na webových stránkách www.filmjuke-
box.cz.

JEDEN SVĚT
Festival filmů o lidských právech, jehož 17. ročník 
proběhl v březnu, se dostává i do Kroměříže. Může-
te se těšit na české filmy z letošního ročníku, několik 
oblíbených snímků z let minulých a dvě výstavy.

NA STUPNÍCH VÍTĚZů 
DEU/AUT, 2010, 94 min, nevhodný do 12 let, titulky
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné por-
tréty představují pět atletů, kteří se ve skromných 
podmínkách připravují na 18. mezinárodní se-
niorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci 
snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého 
ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné 
uchovat ve starém těle. 

CUKR BLOG 
ČR, 2014, 79 min, titulky 
Je možné o cukru přemýšlet jako o droze? Snaha najít 
v regálech obchodů potraviny bez přidaného rafinované-
ho cukru se stala hnacím motorem pro vznik dokumen-
tu, ve kterém režisérka pět let pátrala na různých místech 
světa po souvislostech, mapovala rozpínavost cukerného 
průmyslu i alternativní cesty stravování. 

PUTINOVY HRY 
DEU/AUT/ISR, 2013, 90 min, dětem do 15 nepřístupný, titulky
Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy 
zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezi-
denta Vladimira Putina, který by se nikdy ne-
zrealizoval bez jeho osobní posedlosti. Cenou za 
uspořádání svátku sportu však byla všudypřítomná 
korupce, vyvlastňování soukromých majetků, ná-
silné vystěhovávání obyvatel, nevratné dopady na 
životní prostředí.

EVANGELIUM PODLE BRABENCE 
ČR, 2014, 90 min 
Kniha rozhovorů novinářky Renaty Kalenské se 
členem Plastic People Vratislavem Brabencem za-
chycovala nejen vzpomínky na undergroundovou 
éru, ale také autorčiny zážitky s touto svéráznou 
osobností. Na nich staví i filmové pokračování 
této publikace - pásmo nezávazného filozofování, 
sebeironických vtipů i poznámek o životě ptáků a 
přírodě jako takové. 

NA SEVER OD SLUNCE
46 min, do 15 let nepřístupné, titulky
Surfaři Inge a Jørn se na devět měsíců usadili na opuštěné 
pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, 
kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty napla-
vených odpadků. Fantastické záběry přírody, dobro-
družného surfování za polární noci i „běžného“ pobývání 
na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. 

MANŽELKA ZA 50 OVCÍ 
SWE, 2010, 52 min, do 15 let nepřístupné, titulky
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí 
tradici obchodu s manželkami mladšími o genera-
ce, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je 
také případ šestnáctileté Sabere, které v sedmi le-
tech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když 
bylo dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu 
Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu.

ZEMŘÍT UKAMENOVáNÍM 
IRN/CAN/NLD, 2009, 73 min, do 15 nepřístupný, titulky
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat 
ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložstvím, 
prostitucí či zabitím v sebeobraně. Advokátka Šadi 
Sadrová, novinářka Asijeh Aminiová a další ak-
tivistky za práva žen se snaží pomáhat těm, které 
byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižují-
címu a velmi bolestivému způsobu popravy.

BIO SENIOR
ZPÍVáNÍ V DEŠTI 
USA, 1952, 103 min, přístupný bez omezení, titulky
Brilantní taneční, pěvecké i herecké výkony Gena Kelly-
ho, Debbie Reynoldsové a Donalda Ó Connora, svižný 
scénář, nezapomenutelná hudba a skvělá taneční čísla.

NA STUPNÍCH VÍTĚZů 
DEU / AUT, 2010, 94 min, nevhodný do 12 let, titulky, 
vstupné dobrovolné

MĚSTO 44
POL, 2014, 127 min, nevhodný do 12 let, titulky

PŘIDÁVÁME! 
FOTOGRAF 
CZE, 2015, 133 min, dětem do 15 let nepřístupný 
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého 
českého fotografa Jana Saudka se vracíme k někte-
rým zásadním křižovatkám života umělce. Hlavní roli 
ztvárnil Karel Roden, kterého si můžeme užívat ve zce-
la nové poloze, v níž ho diváci ještě neviděli. Je vášnivý, 
zábavný, vtipný, roztomilý i provokující.

HODINOVÝ MANŽEL 
CZE, 2014, 100 min, nevhodný do 12 let
Čtyři přátelé, hráči vodního póla, společně provozují 
bazén, který jim však jednoho dne jako nevyhovující 
vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova 
na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podni-
kat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou kli-
entelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou 
pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i 
velmi specifická přání a potřeby.

POHáDKáŘ 
CZE, 2014, 90 min, do 15 nepřístupný
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pát-
rání po jeho identitě se kapitán Rott ocitne upro-
střed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním 
rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/
Kamila, který si vybudoval dva souběžné životy 
se dvěma krásnými ženami. Pro Pohádkáře (Jiří 
Macháček) jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou 
objektem lásky i lži, lži, kterou buduje s takovou 
samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje.

ARTKINO 
DIVOČINA 
USA, 2014, 115 min, do 15 nepřístupný, titulky
Po smrti matky a krachu manželství, si Cheryl (Ree-
se Witherspoon) myslí, že už přišla o všechno. S 
nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně 
těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne 
se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysoko-
horskou trasu Pacifik Crest Trail, což je nejdelší, 
nejtěžší a nejdivočejší stezka v celé Americe.

DIPLOMACIE 
FRA/DEU, 2014, 84 min, do 15 nepřístupný, titulky
Jednou z ne příliš známých kapitol válečné historie 
byl rozkaz Adolfa Hitlera ke zničení Paříže. Roz-
hodnutí o budoucnosti Paříže měli v rukách dva 
muži – jeden, který měl splnit Hitlerův příkaz, a 
druhý, který ho měl přesvědčit o opaku. Oceněno 
na MFF v Berlíně v roce 2014.

PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ 
GBR, 2014, 104 min, do 15 nepřístupný, titulky
Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka 
motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a ve svém 
svébytném a poněkud výstředním světě se oddáva-
jí sadomasochistickým hrátkám. Cinefilní lahůdka 
se vyznačuje podmanivou erotickou atmosférou, 
výraznou hudební složkou a odkazy na sexploa-
tační filmy 60. a 70. let.

MY JSME NEJLEPŠÍ! 
SWE, 2013, 102 min, nevhodný do 12 let, titulky
Dvě 13leté dívky Bobo a Klara vyrůstají ve Sto-
ckholmu 80. let a cítí se přehlížené vlastními rodiči. 
Navzdory tomu, že neumí hrát na žádný hudební 
nástroj se rozhodnou založit punkovou kapelu. 
Když se k nim přidá slušná a věřící Hedvig s výji-
mečným hudebním talentem, jejich kapela i hudba 
náhle dávají smysl.

SLÍDIL 
USA, 2014, 117 min, do 15 nepřístupný, titulky
Lou Bloom nemá práci a nemá peníze. Jednoho 
večera uvidí zpravodajský tým, který zaznamenává 
dopravní nehodu „ještě za tepla“, a pochopí, že 
takové záběry jsou cenným artiklem. Rozhodne se 
v této oblasti uplatnit za každou cenu a pro atrak-
tivní materiál se neštítí udělat cokoliv.

SPORT

KINO NADSKLEPÍ Inspirativní svatební den 
na zámku v Kroměříži 
nejen pro snoubence...

www.svatbyjuliana.cz

1. 5. 20151. 5. 2015

Svatba 
  jako v pohádce
Svatba 
  jako v pohádce
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Jednou ze zastávek koncertní-
ho turné k novému autorskému 
albu Čas holin skupiny bratří 
Ebenů bude 7. dubna divadelní 
sál kroměřížského Dům kultu-
ry. Po výjimečných hudebních 
událostech, jakými byly únorové 
vyprodané koncerty Spirituál 
kvintetu a Anety Langerové, se 
posluchači mohou těšit na další 
skvostný zážitek. 
Hudební skupina bratří Marka, 
Kryštofa a Davida Ebenových patří 
již mnoho let k zavedenému pojmu 
na české hudební scéně.  Spojení 
Markovy kytary, Kryštofova klaví-
ru či flétny, Davidova klarinetu a 
soprán saxofonu vytváří ojedinělý 
„ebenovský sound“, obohacený 
nástroji dalších muzikantů včetně 
vynikajícího jazzového kontraba-
sisty Jaromíra Honzáka. Od sedm-
desátých let, kdy Ebeni vstupovali 
na scénu, se jejich hudbou dodnes 
proplétají vlivy klasiky, folku, rocku 
či jazzu okořeněné prvky vytříbe-
ného hudebního humoru, který 

zajišťují především skvělé Marko-
vy texty. Posluchači samozřejmě 
uslyší písně z čerstvě vydané desky 
Čas holin, ale prostor dostanou i 
„osvědčené hity“ z alb minulých – 
Chlebíčky, Já na tom dělám, Tichá 
domácnost či Malé písně do tmy. 
Vstupenky jsou stále ještě k  dis-
pozici. Více informací najdete na   
http://www.dk-kromeriz.cz/2112a
-bratri-ebenove                                 (jd)

V Kroměříži 7. dubna nastane 
Čas holin

Dárek pro ženy byl příznačný název akce, kterou pro dámy připra-
vil kroměřížský Dům kultury na první březnový týden. Součástí 
celovečerního programu byla módní přehlídka společenských a 
svatebních šatů, ukázky líčení a prezentace kosmetických výrob-
ků a služeb, barmanská a květinová show, účesová a kadeřnická 
poradna. Programem, který zakončila bohatá tombola, provázely 
písničky Karla Gotta v podání revivalové kapely.

                                   Aktualizace informací 
                                   neziskových organizacích
Na webových stránkách města v sekci úřad najdete po krátké 
přestávce seznam neziskových organizací. Nyní je doplňován a 
aktualizován. Bylo by vhodné, kdyby si všichni, jichž se problema-
tika týká, ověřili zveřejněná data. V případě jakýchkoliv změn 
piště na bosakova@knihkm.cz. Informujte i o ukončení činnosti 
či nově vzniklých spolcích ještě nepublikovaných.

S. Bosáková, Knihovna Kroměřížska  

VÝZVA

Chantal Poullain zaznamenali 
čeští diváci zpočátku především 
jako životní i hereckou partnerku 
Bolka Polívky. Velmi záhy se však 
šarmantní Francouzka vymanila 
ze stínu svého bývalého manžela 
a objevila se „sólo“ ve velmi výraz-
ných rolích na filmovém plátně 
i na divadelních jevištích. V  po-
slední době s  energií sobě vlast-
ní vtrhla také na hudební scénu. 
Společně s jazzmanem Štěpánem 
Markovičem a dalšími hudebníky 

vystupuje s  programem, který 
tvoří populární i méně známé 
francouzské šansony a také její 
vlastní písně.
Atmosféru sladké Francie umoc-
něnou charismatickým projevem 
a drsným altem přivezla Chantal 
Poullain také do Kroměříže. V po-
lovině března vystoupila v Domě 
kultury a ukázala, že je nejen dob-
rou herečkou, což francouzské 
šansony vyžadují, ale také nemé-
ně kvalitní zpěvačkou.               (šak)

Chantal Poullain pozvala návštěvníky 
na výlet do Francie

Za krásami Lotyšska 
objektivem 

amatérských fotografů

Informační středisko Euro-
pe Direct Kroměříž vyhlašuje 
soutěžní výstavu fotografií 
Lotyšsko mýma očima. Urče-
na je pouze pro amatérské 
fotografy. Soutěžní výstavy 
se může zúčastnit každý, kdo 
vlastní fotografie pořízené v 
Lotyšsku. Snímky přineste do 
24. dubna v tištěné podobě 
do Informačního střediska 
Europe Direct Kroměříž síd-
lícího v Knihovně Kroměříž-
ska. Od každého účastníka 
soutěže bude přijato nejvýše 
pět snímků. 
Fotografie budou vystaveny 
v květnu v rámci Lotyšských 
dnů, které v Kroměříži ve 
dnech 11. - 15. května pořá-
dá europoslankyně Olga Se-
hnalová. Snímky bude možné 
hodnotit. Autoři nejlepších fo-
tografií získají hodnotné ceny, 
hlavní cenou je poznávací zá-
jezd do sídla Evropského par-
lamentu.                                    (kk)

SOUTĚž

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Vystoupení Anety Langerové představující písně z nového alba Na Radosti bylo skutečnou lahůdkou 
pro všechny její obdivovatele. Po koncertu jí aplaudoval vyprodaný sál Domu kultury v Kroměříži.

Foto: J. Soporský
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Vážení čtenáři,
po celý letošní rok se v rámci rub-
riky Kroměřížská historická ohléd-
nutí věnujeme období II. světové 
války a především skutečnostem, 
které se přímo dotkly města i jeho 
obyvatel. V tomto a příštím vydání 
se budeme zabývat situací ve škol-
ství a tohoto tématu se týká také 
dubnová otázka. 
V  minulém vydání jsme se ptali, 
jaká instituce sídlí dnes v  budově 
na Husově náměstí, kde fungoval 
za války protektorátní oberlandrat. 
Pracuje zde finanční úřad; všechny 
odpovědi, které jsme dostali, byly 
v pořádku. Z nich jsme vylosovali 
tyto výherce:

Oldřich Mašík
Milan Rickl

Stanislava Sigmundová

Otázka č.4
Odkdy byl německý jazyk 

povinným předmětem 
ve školách? 

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do      
20. dubna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt).

ZAJÍMAVOSTI

Válka a škola I
Ihned 15. března 1939 s přícho- 
dem německých vojáků, kteří 
obsadili kroměřížská kasárna, 
nastaly významné změny v 
životě města. Objevily se dvojja-
zyčné německo-české 
plakáty s nařízeními. 
Do města však přišli 
nejen vojáci, ale také 
příslušníci gestapa
kteří se usídlili v 
budově reálky (dnešní 
pedagogická škola). 
Německá policie pak 
působila v budově 
Komenského školy. 
Zřízena byla německá 
škola Deutsche Volk-
schule, která sídlila 
v prostorách školy 
Karolíny Světlé (dnes ZŠ speciál-
ní a praktická škola). Ve školním 
roce 1939/40 byly ze škol 2. cyk-
lu vyloučeni Židé a tzv. míšenci. 
Ale i v této smutné době lidé žili 
svůj každodenní život a našly se i 
pozitivní události. Lidé chodili do 
divadla, kina, konaly se výstavy i 
školní besídky, sportovní utkání. 
K těm několika pozitivním záleži-
tostem patřilo otevření nové 
školy U Sýpek 6. listopadu 1939, 
kam se přestěhovala dívčí obec-
ná škola B. Němcové a Jungman-
nova chlapecká obecná škola.  
Do města začali přicházet žáci 
z německých měst ohrožených 
bombardováním. Ubytováni byli 
ve školních budovách i v novém 
klášteře Na Lindovce. Rozděle-
ni byli na chlapce a dívky, výu-
ka probíhala v chlapeckých a 
dívčích kroměřížských 
školách. Např. do nové 
školní budovy U sýpek 
se 6. května 1941 na-
stěhovaly do čtyř uče-
ben a sborovny žákyně 
Mädchen-Mittelschule 
z Essenu. Ty opustily 
budovu školy 19. lis-
topadu 1941. Do uvol-
něných tříd se na čas 
přestěhoval Katastrální 
úřad z Brna, který po 
necelých dvou letech 
vystřídala německá 
chlapecká škola. Od 
20. září 1943 byla ško-
la U Sýpek vyčleně-
na od 8 do 13.30 
hodin pro německé 
žáky, odpoledne pak 

probíhala výuka české školy, 
vyučovací hodiny však byly zkrá-
ceny na 40 minut. 
Vládním nařízením z 26. září 1940 
se stal německý jazyk povinným 
předmětem a vyučoval se tři 
hodiny týdně. Zrušena byla výu-

ka občanské nauky a omezení 
doznala výuka dějepisu, země-
pisu a českého jazyka. Ke dni  
17. listopadu 1941 bylo zastaveno 
vyučování dějepisu, české litera-
tury a církevních dějin. Vyřazeny 
byly učebnice a učivo se psalo na 
tabuli „v podobě hutných celků a 
žáci si je opisovali do poznámek“. 
Velký důraz byl kladen na výuku 
němčiny, počet její vyučovacích 
hodin byl navýšen. Na základě 
nařízení školských úřadů byl od 
26. října 1940 zřízen pro učitele 
kurz němčiny. Od 8. prosince 
1942 byl začátek vyučování 
posunutý na 8.30 hodin. Od 
července 1940 byla zavedena 

dvojjazyčná razítka, kterými 
byly orazítkovány všechny knihy 
i pomůcky. Vytříděny byly také 
„závadné“ knihy, obrazy a mapy 
ze školních knihoven a kabi-
netů. Výrazně se šetřilo – zejmé-
na na vytápění školních budov, 

prodlužovány byly 
i zimní prázdniny. 
V prosinci 1941 byla 
zahájena v pros-
torách Komenského 
školy tzv. polévková 
akce. Byly pořádány 
různé sbírky potra-
vin i peněz, na škol-
ních pozemcích se 
pěstovala zelenina, 
která byla odevzdá-
na na polévkovou 
akci. Ve školních 
budovách byly nově 

zřízeny protiletecké kryty. Podle 
výnosu ministerstva školství ze 
dne 29. dubna byly umístěny 
portréty A. Hitlera a preziden-
ta E. Háchy nejprve v ředitelně 
a později ve všech třídách škol. 
Všichni učitelé museli doložit svůj 
árijský původ, a to v říjnu 1940.  
Od 2. dubna 1943 byl zaveden 
povinně do školy árijský pozdrav 
– „žactvo zdraví zdviženou pravicí 
učitele při vstupu a odchodu ze 
třídy. Stejným pozdravem zdraví 
nadřízené orgány“.
Pokračování příště

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

KNIžNÍ NOVINKY

KROMĚŘÍžSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ IV.

Emma Callery: 1000 + 1 nápad 
pro barvy v bytě
Základní kniha při výběru barev pro 
váš byt. Přes 1000 barevných palet a 
fotografií, od moderního vzhledu až 
po příjemně pastelové odstíny, které 
vám poskytnou originální nápady 
při výběru barevných schémat pro 
váš domov. Základní katalog všech 
nejznámějších malířských technik 
od patinování a stírání štětcem aj. 
Zásadní rady pro výběr těch nej- 
vhodnějších nátěrů a barev pro váš 
styl, domov i rozpočet.

Braund Simon: Nejslavnější filmy, 
které nikdy neuvidíte
Mistrovská díla nejslavnějších 
režisérů, která svět neviděl. Kniha, 
která je bezmezně poutavá alter-
nativní historie stříbrného plátna 
a zcela zásadní četba pro všechny 
skutečné milovníky filmu.

www.knihkm.cz
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SLUNCE DODÁVÁ ENERGII 
LIDEM 

I ZAŘÍZENÍM, KTERÁ JSOU 
SCHOPNÁ JI ZPRACOVAT

Slunečné dny a zvyšující se teploty nám 
nejen připomínají příchod jara, ale také 
potvrzují známý fakt o obrovském a nevy-
čerpatelném zdroji energie, který slunce 
skýtá. I když na Zemi dopadá pouze zlo-
mek zmíněné energie, která se uvolňuje 
z  termojaderné reakce, jedná se o obrov-
ské množství tepla a světla. Tuto energii 
lze využít přímým a nepřímým způsobem. 
Mezi přímé způsoby patří fototermická 
a fotovoltaická přeměna záření a výroba 
elektřiny ze sluneční energie termodyna-
mickou cestou a k  nepřímým pak náleží 
fotosyntéza, díky níž vzniká biomasa, a 
energie vodních toků, moří a také energie 
větru. Právě podporou využívání zmiňova-
né energie se zabývá projekt Zelená úspo-
rám, aktuálně pak Nová zelená úsporám.

Co je Nová zelená úsporám
Jedná se o program Ministerstva životního 
prostředí ČR administrovaný Státním fondem 
životního prostředí ČR zaměřený na úspory 
energie a efektivní využití zdrojů energie sta-
veb. Jeho cílem je zlepšení stavu životního 
prostředí snížením emisí skleníkových plynů 
prostřednictvím snížení energetické nároč-
nosti budov a podpory výstavby domů s 
velmi nízkou energetickou náročností a efek-
tivním využitím zdrojů energie. V programu 
Nová zelená úsporám jsou postupně vyhla-
šovány časově omezené výzvy podle toho, v 

jaké oblasti podpory bude aktuálně možné 
podávat žádosti, a další pravidla pro příjem 
žádostí v rámci dané výzvy. Žádat o podporu 
bude možné v různých fázích realizace projek-
tu (před začátkem, v průběhu či po dokončení 
realizace opatření). Žadatelům o dotace je k 
dispozici bezplatná informační linka 800 260 
500 a stránky www.nova-zelenausporam.cz.

Také letos bude možné žádat o podporu
Letošní program Nová zelená úsporám by  
měl být spuštěn pravděpodobně k 1. 4. 2015. 
Bude určen pro vlastníky a stavebníky rodin-
ných domů, a to jak pro fyzické osoby, tak i 
právnické osoby, které chtějí realizovat opat-
ření na snížení energetické náročnosti budov 
(zateplení, výměna oken). Je podporována 
také výměna hlavního lokálního zdroje tepla 
na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní 
paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje 
(za kotel na biomasu, krbová kamna na bio-
masu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační 
kotel), instalace solárních termických systémů 
a instalace nuceného větrání se zpětným zís-
káváním tepla. Čerpat podporu lze také na 
zpracování odborného posudku nebo na za-
jištění technického dozoru. V letošním roce se 
počítá s tím, že bude možné čerpat dotace i 
na jedno dílčí opatření - např. jen na výměnu 
oken, pouze na zateplení. K dnešnímu dni ale 
nejsou přesné podmínky známé.

Konzultační místo opět na městském úřa-
dě v Kroměříži
Pro všechny, kdo chtějí získat informace nebo 
podat žádost o státní podporu z  programu 
Nová zelená úsporám, bude na Městském 
úřadu Kroměříž v prostorách živnostenského 
úřadu v  budově B na Husově náměstí také 

v  letošním roce zřízeno konzultační místo 
Státního fondu životního prostředí. Pracov-
ník SFžP bude k  dispozici zájemcům o 
státní příspěvek vždy třetí středu v měsíci, 
v  případě zahájení programu k  1. 4. tedy 
bude poradna poprvé 15. 4. 2015 od 13 do 
17 hodin. Doporučujeme sledovat webové 
stránky města, kde bude upřesněn termín 
první poradny, informace je možné získat také 
na odboru životního prostředí, mail: bozena.
sevcikova@mesto-kromeriz.cz nebo tel. čísle 
573 321 326.                                                      (bš, šak)

Početí mého mladšího 
bratra
Také dubnová fotografie kro-
měřížského kalendáře je stejně 
jako tři předchozí z  českého filmu. 
Početí mého mladšího bratra je 
snímkem, pod nímž je podepsaný 
Vladimír Drha. Je jak autorem 
scénáře, tak i režisérem a příběh 
má některé autobiografické prvky. 
Sám Drha o něm řekl: „Důležitější 
než tento drobný příběh krátké 
vášně je samo prostředí, v němž 
se odehrává. Předměstský dvůr s 
kamenitým dvorkem, prosklenou 
pavlačí, pěti byty a jejich nájemníky. 
Žijí tu ve vlídné pospolitosti... Každý 
ví, co se kde ten den vaří, každý ví, 
kdy se kde budou koupat, všichni 
vzájemně vědí o svých trampotách 
a láskách, všichni jsou vždy ochot-
ni sousedsky vypomoci…“ Právě 
pro vytvoření atmosféry, která byla 
nesmírně důležitá, vybíral režisér 
pečlivě místo pro natáčení filmu. A 

našel je v Kroměříži ve starém pav-
lačovém domě v Kojetínské ulici. 
Snímek poněkud zapadl, nevysílají 
jej televize a málokdo si – přestože 
film viděl – vybaví detailně děj. 
Je to škoda, na jeho natáčení se 
podílely výrazné herecké osob-
nosti:  Dana Vávrová, Jiří Bartoška, 
Lenka Termerová, Jaroslava Ober-
maierová, Jitka Ježková, Martha 
Issová, Antonie Hegerlíková, Marie 
Durnová, Jana Brejchová, Miroslav 
Šimůnek, František Řehák, Vítězslav 
Jandák, Jiří Hálek a další.
Velmi zjednodušeně řečeno jde o 
laskavou komedii ze života o tom, 
co všechno se může odehrát v 
jednom pavlačovém domě, jehož 
nájemníci v idylické pospolitosti 
prožívají své všední osudy. Příběh 
se odehrává v současnosti, ale ně-
které vzpomínky zavedou diváky 
do konce čtyřicátých let. Vše je 
zarámováno do jednoho sobot-
ního odpoledne a podvečera, kdy 
se ve vysočanském činžáku o pěti 

partajích koná svatba. Filmaři si rádi 
vybírají slavnosti, kde se lidé chovají 
uvolněněji, kde jim z povah padají 
pečlivě budované masky. Zestárlý 
vypravěč Antonín si tak vybavuje 
události, jichž se v oněch časech 
účastnil jako malý chlapec. Tehdy 
desetiletý Tonda byl od rána jako 
splašený. Nosil telegramy, vyřizoval 
vzkazy a nemohl se dočkat, kdy už 
konečně půjdou k domácím, pro-
tože tam byly nachystány hory ob-
ložených chlebíčků. Mamince Marii 
to moc a moc slušelo. Tančila, smála 
se a jakoby náhle celá rozkvetla. 
I pro ni to byl den zcela nevšední. 
A Tonda tenkrát poodhalil jedno z 
největších tajemství života…

Také tentokrát jsme pro vás při-
pravili soutěž o kalendář, kde právě 
snímek ze zmiňovaného filmu 
zdobí dubnovou stránku. Pokud 
chcete být jeho majiteli, odpovězte 
na otázku: Kdo je autorem scé-
náře a zároveň režisérem filmu 

Početí mého mladšího bratra? 
Odpověď na otázku pošlete do 
20. dubna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž a 
označte ji heslem „Kroměříž film-
ová“. Uveďte svou adresu a telefon-
ní kontakt. Ze správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce.
Vítězkou březnového kola se 
stala LUDMILA MAšÍKOVÁ, která 
si může na odboru kultury kro-
měřížské radnice vyzvednout 
nástěnný kalendář na rok 2015.

SERIÁL NA CELý ROK

Foto: P. Zrna



Projekt Zš Zachar se 
zaměřil na žáky znevý-
hodněné a s nejrůznější-
mi poruchami
Od 1. března 2013 čerpala ZŠ Za-
char Kroměříž finance z grantu v 
rámci projektu Evropského soci-
álního fondu „Zavádění metod 
a forem vhodných pro inkluzivní 
výuku žáků se SVP včetně asis-
tenčních a poradenských služeb“ 

CZ.1.07/1.2.39/02.0003. Globální 
grant Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost je 
spolufinancován z Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky.
Hlavním cílem projektu, který byl 
ukončen 28. února 2015, bylo pod-
pořit inkluzivní vzdělávání žáků, 
tzn. pracovat společně jak s žáky 
mimořádně nadanými, tak i s dětmi 
s poruchami učení, poruchami cho-

vání a sociálně znevýhodněnými. 
Projekt byl zahájen odborným vzdě-
láváním pedagogů. Vzniklo sedm 
sborníků s metodikami, prezentace, 
webové stránky pro žáky, pracovní 
listy a materiály, jak vést tyto smíše-
né skupiny žáků v běžných třídách a 
jak motivovat žáky využíváním ICT. 
Proběhly dva celoškolní projekty a 
nakoupily se drobné pomůcky do 
výuky. Díky projektu byly na I. stup-
ni naší školy vybaveny třídy data-
projektory a plátny. Autoři sborníků 
mají k dispozici notebooky. Škola 
v rámci projektu hospodařila s roz-
počtem 1,7 milionu korun. 

ZŠ Zachar, Kroměříž
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DOPISY ČTENÁŘů

Pomozte s hledáním 
sýčka obecného
Sýček obecný je malá sova 
asi o velikosti kosa s širokou 
zploštělou hlavou a krátkým 
ocasem. Shora je tmavohnědý 
s četnými světlými skvrnami, 
naspodu bělavý  s  tmavohnědý-
mi skvrnami a má žlutou oční 
duhovku. Létá v obloucích větši- 
nou nízko nad zemí, za letu ry-
chle třepetá křídly a chvílemi 
krátce plachtí. Patří mezi silně 
ohrožené druhy a je přísně 
chráněn jak českou tak evrop-
skou legislativou. 
Pokud znáte lokalitu výskytu 
této nádherné sovičky nebo si 
alespoň myslíte, že se o ni může 
jednat, pošlete zprávu na e-mail: 
orel@csopnj.cz nebo volejte 
na telefonní číslo 602 540 037. 
Pracovníci ZO ČSOP Nový Jičín, 
který v rámci projektu financo-
vaného EHP fondem a mini-
sterstvem životního prostředí 
provádějí monitoring výsky-
tu sýčka obecného, budou 
vděčni za jakoukoliv informaci.                                           
                                                     (tz)

školení 
ke spisové službě
Státní okresní archiv Kroměříž 
uspořádal ve svých prostorách v 
průběhu letošního března úspěš-
nou sérii školení věnovaných 
principům i změnám ve vedení 
spisové služby v souvislosti s přije-
tím nové legislativy - zejména vy-
hlášky o podrobnostech výkonu 
spisové služby ve znění vyhlášky 

č. 283/2014, platné od 1. 1. 2015. 
Školení bylo určeno pro pracovní-
ky obecních a městských úřadů, 
další turnusy se týkaly zaměst-
nanců základních a středních škol. 
Účelem bylo seznámit posluchače 
s jednotlivými fázemi vedení spi-
sové služby v elektronické nebo 
listinné podobě, s tvorbou a dodr-
žováním spisových norem a v ne-
poslední řadě s prováděním skar-
tačního řízení. Možnosti zúčastnit 

se bezplatných školení ke spisové 
službě, spojených s konstruktivní 
výměnou zkušeností a konzultací 
nejasností, využila většina oslo-
vených zástupců samosprávy a 
školských zařízení našeho okresu. 
Kladný výsledek byl umocněn i 
závěrečnou prohlídkou budovy 
archivu, kdy mohli posluchači na 
vlastní oči „zkontrolovat“ uložení 
„svých“ archivních fondů. 

Státní okresní archiv Kroměříž

První krok na cestě za průkazem cyklisty
Na pátek 6. března si pracovníci Dětského dopravního hřiště Kroměříž při-
pravili pro žáky IV. třídy naší školy přednášku z dopravní výchovy. Nebyla 
to ovšem akce, při které se jen sedí a poslouchá. Děti se učily zvládání růz-
ných dopravních situací, poznávaly dopravní značky a vše si pak procviči-
ly prakticky při jízdě na koloběžce. Tentokrát jen po třídě. Příště si vyzkou-

ší své znalosti pravidel 
silničního provozu pří-
mo  na dopravním 
hřišti.  Všechny své 
dovednosti budou jis-
tě  potřebovat pro zís-
kání   průkazu  cyklisty. 
Hodně štěstí! 

Mgr. Jitka Jakšlová, 
ZŠ Komenského 

náměstí, Kroměříž

Zástupce Gymnázia 
Kroměříž navštívil 
instituce EU v Bruselu
V pondělí 2. března se na pražském 
Letišti Václava Havla v  Praze sešlo 
dvacet středoškolských pedagogů, 
kteří na pozvání Evropské komise 
jeli studovat a poznávat fungování 
evropských institucí. Akce byla or-
ganizována prostřednictvím infor-
mační sítě Europe Direct, díky jejíž 
kroměřížské pobočce v  Knihovně 
Kroměřížska jsem se na seznam 
„vyvolených“ probojoval i já. Pro-

gram celé návštěvy byl velmi nabitý 
a zajímavý. První den pobytu byl 
tematicky věnován Evropskému 
parlamentu, druhý a třetí den pak 
Evropské komisi. Navštívili jsme tzv. 
Parlamentarium, což je návštěv-
nické centrum Evropského parla-
mentu, hlavní bruselské budovy 
Evropského parlamentu a vrcholem 
programu prvního dne pak bylo set-
kání s europoslancem Luďkem Nie-
dermayerem. Druhý den jsme trá-
vili převážně v budově Berlaymont, 
sídle Evropské komise. Z  mnoha 
zajímavých tohoto dne vyzdvihnu 

to nejdůležitější – s eurokomisařkou 
Věrou Jourovou. Třetí a poslední den 
jsme opět trávili v sídle EK. Závěreč-
ným bodem programu pak byla ná-
vštěva Info Pointu Evropa, kde jsme 
získali spoustu informačních mate-
riálů. Závěrem bych rád poděkoval 
všem organizátorům akce, jmeno-
vitě návštěvnickému centru Evrop-
ské komise, zastoupení Evropské 
komise v ČR a informační síti Europe 
Direct za bezchybně zorganizovaný 
průběh celé exkurze. 

Mgr. Michal Kříž, 
Gymnázium Kroměříž

Foto: ČSOP NJ
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Kristýna Lučanová

Eliška Mia Langová

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. 
573 321 181 (případně 573 321 180 - 2).  
Těšíme se na vás a vaše miminko. 

Úmrtí – únor 2015
František Havlík, *1929, Kroměříž
Miroslav šafařík, *1929, Kroměříž
František Válek, *1932, Kroměříž
Květoslav ševčík, *1932, Kroměříž
Milena ševčíková, *1932, Kroměříž
Vlasta Sedláková, *1934, Kroměříž
Marie Barošová, *1925, Kroměříž
Josef Zach, *1950, Morkovice-Slížany
Eva Zbořilová, *1937, Bařice-Velké Těšany
Alois Rybenský, *1929, Lubná
Josef Küschner, *1944, Kroměříž
Marie Pailová, *1959, Kroměříž
Květoslava Orlová, *1927, Kroměříž
Ladislav Zatloukal, *1926, Kroměříž
Bohumil škrabal, *1929, Kroměříž
Stanislav Malý, *1931, Kroměříž
Alois Dřímal, *1944, Rataje
Marie Novotná, *1933, Kroměříž
Milan Bortlik, *1951, Kroměříž
Marie železníková, *1950, Kroměříž
Antonia Pavlíková, *1928, Kroměříž
Milan Němec, *1926, Kroměříž
Josef Liška, *1941, Střílky
Vladimír Hilšer, *1958, Kroměříž
štěpánka Stoličková, *1927, Kroměříž
Radoslava Ivánková, *1945, Hulín
Alena Zapletalová, *1945, Kroměříž
Bruno Zenzinger, *1931, Kroměříž
František Pavlíček, *1936, Zlobice
Walter Heichel, *1939, Kroměříž
Stanislav Hodouš, *1933, Holešov
Milan Opálka, *1965, Kroměříž
Marie Ležatková, *1933, Hulín
Josef Odstrčilík, *1952, Rataje
Marie Skaličková, *1935, Kroměříž
Ing. Vladimír Olšanský, *1932, Kyselovice
Antonín Kamenský, *1942, Kroměříž
Oldřiška Poledňáková, *1929, Rataje
štěpán Kadlec, *1922, Kroměříž
Stanislava Navrátilová, *1943, Zdounky
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž 
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

David Šimek Jan Šimek

Natálie Ferovičová

Nikol Zlatníčková

Mei Jeong Kristýna Chrastinová

Nejbližší volné  
termíny vítání 
jsou:  
4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4. a 9. 5.

INFORMACE E.ON 
O PŘERUŠENÍ 

DODÁVKY 
ELEKTRICKÉ ENERGIE
7. 4. od 7.30 do 
14.30 h – Kroměříž, 
Zlámanka 0, 0/46, 1, 
10/10, 11 – 19, 2, 
20 – 29, 3, 31, 
33 – 37, 39, 4, 40, 41, 
43, 45 – 49, 5, 50, 
5000, 5004, 51 – 62, 
64, 65, 6, 66 – 69, 7, 
70 – 73, 
75 – 78, 8, 9.

16. 4. od 7.30 h do 
14.45 h – Kromě-
říž, Tomečkova 0, 
4285/13, 4286/15, 
4287/17, 4288, 
4289/26, 4290/14, 
4291, 4293, 
5320/28.

21. 4. od 7.30 do 
14.45 h – Kromě-
říž, Za Zámeckou 
zahradou 
22. 4. od 7.39 do 
14.45 h – Kroměříž, 
Ke Splávku 0, 4511, 
4512, 4516/22, 
4517/24, 4518, 
4519, 8178.
Informace o pře-
rušení dodávky el. 
energie ve vašem 
bydlišti si můžete 
objednat v  e-mai-
lové podobě nebo 
prostřednictvím SMS 
přímo u společnosti 
E.ON v  rámci služby 
Energie 24, nebo pro-
hlédnout na portálu 
http://portal.eon.cz/
cs/otg 

Sňatky – únor 2015
Michaela Kadlčíková, Střížovice – Aleš Hora, Bařice
Kateřina Bláhová, Holešov – Marian Drábek, Holešov
Petra Caletková, Kroměříž – Petr Večerka, Kroměříž
MUDr. Helena Hoffmanová, Cvrčovice – MUDr. Václav Kostrouch, 
Domažlice
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Josef Zemánek, Sovadina
Lukáš Dejmek, Kroměříž
Julian Ančinec, Pacetluky
Radim Kubík, Chvalčov
Miroslav Luncar, Kroměříž
Magdaléna Zahradníčková, 
Kroměříž
Karolína Zlámalová, Skaštice
Vesna Krausová, Kunkovice
Markéta štěpánková, Roštění
Adéla Divilová, Kojetín
Kristýna švébišová, Hulín
Viktorie Kroupová, Velké Těšany
šimon Petlacha, Karolín
Adam Lorenc, Kroměříž

Isabela Churá, Kroměříž
Klára Kačanová, Morkovice
Ondřej Jurkovič, Kroměříž
Daniel Nachlinger, Kroměříž
Patrik Kulina, Kroměříž
Kryštof Palička, Kroměříž
Elena Pecinová, Kroměříž
Lucie Navrátilová, Kroměříž
Matyáš Morava, Hulín
Jiří Stránský, Koryčany
Matyáš Kreml, Vážany
Ladislav Chrastina, Jarohněvice
Nikola Jánská, Kroměříž
Eliška Chytilová, Rataje
Elena Pospíšilová, Břest

Narození – únor 2015

DODATEK srpen 2014 – Kristína Rákoci, Kroměříž 
V  seznamu jsou uvedeny jen ty děti, u nichž se zveřejněním v  tisku 
souhlasili rodiče.

Výherci soutěže s Klubíčkem
V minulém čísle Kroměřížského zpravodaje jsme si povídali s dvěma 
dobrovolnicemi pracujícími v Mateřském Centru Klubíčko – s Veróni-
cou Pérez Santana a Georgiou Rose Baker. V souvislosti s tímto rozho-
vorem jsme vyhlásili soutěž i permanentky do Klubíčka a ptali jsme 
se na národnost obou děvčat. Správná odpověď byla, že Verónica je 
Španělka a Georgia Angličanka. Výhry jsou připraveny pro celkem 
šest vylosovaných čtenářů, a to takto: KAMILA FOREJTKOVÁ a VLA-
DIMÍRA KOMENDOVÁ získávají dvě lekce konverzace angličtiny, 
JANA HŘÍBKOVÁ a LUKÁš HORINA dvě lekce španělské konverzace 
a ROMAN NĚMČÁK a SILVIE ANTOšOVÁ vyhrávají permanentku 
na 5 volných vstupů do herny mateřského centra. Ceny pro výher-
ce jsou připraveny k vyzvednutí na odboru kultury a cestovního 
ruchu v 1. patře radnice na Velkém náměstí.                                     (šak)Zajímavé informace najdete také na oficiálních 

profilech města Kroměříže:



 

    4   2015Obrazové ohlédnutí

Děti vítaly jaro 
zpěvem a tancem
Veselé barvy krojů, dětský smích, písničky a 
tance a především vynesení Moreny – to bylo 
letošní vítání jara. Stejně jako v předchozích 
letech se této malé předjarní slavnosti aktivně 
zúčastnily děti z mateřských škol v Kollárově 
a Mánesově ulici a žáci Základní školy Slovan.
Den před příchodem astronomického jara – 
letos 20. března – společně v průvodu vynesly 
figurínu Moreny představující zimu a vhodily 
ji na Erbenově nábřeží do řeky Moravy. Sym-

bolicky tak ukončily období vegetačního kli-
du a zbavily se chladu a temnoty provázející 
zimní období.
Vynášení Moreny (někdy zvané Morana nebo 
Mařena) je starý pohanský zvyk vztahující se 
k období jarní rovnodennosti. Naši předkové 
v tento čas vynášeli figurínu ze slámy navle-
čenou do ženských šatů, která představovala 
zimu a smrt, a za vsí ji vhazovali do řeky či do 
potoka. Někdy ji dokonce kamenovali a zapa-
lovali. Zpátky do vsi se potom vraceli s nazdo-
benou rašící větvičkou (létéčkem) a přinášeli 
tak s sebou požehnání jara a nového života.                                                               
                                                                                      (šak)
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