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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Vyberte si zajímavou akci
a zpříjemněte si čekání na Vánoce

Trvalý pobyt na radnici
už nebude výhodou
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Foto: J. Soporský
Na nejkrásnější svátky roku se těšíme všichni… Předvánoční období je plné světel a vůní, příprav,
nadšení a očekávání, které je zřejmé především na očích dětí. I jim mohl program s rozsvěcením vánočního stromu pomoct zkrátit čekání na Vánoce.

Pracovníci technických služeb jsou na zimu připraveni
Oficiální začátek zimy přijde sice
až 21. prosince, Kroměříž je však
na zimní období – co se týká údržby silnic a chodníků – již nějakou
dobu připravena. S nástrahami nepříznivého počasí se musí vyrovnávat Kroměřížské technické služby, do jejichž kompetence zimní
údržba spadá.
Podle vyjádření jejich šéfa Petra
Sedláčka nedochází oproti minulé zimě k žádným výrazným změnám. „Jen dříve preferovaný inertní materiál částečně nahradí sůl,
která je výrazně efektivnější. Záleží
však na konkrétní lokalitě,“ upřesňuje plány Petr Sedláček a dodává: „Na nadcházející zimu máme
připraveno 470 tun soli a 350 tun

inertního posypu. Posypový materiál máme částečně uskladněný ve
vlastním areálu v Kaplanově ulici,
sůl máme tradičně v Kotojedech
v objektu Správy a údržby silnic
a část posypových materiálů je
připravena u dodavatele.“ Technické služby mají letos k dispozici
14 osob vykonávajících veřejně
prospěšné práce. Tito pracovníci

Foto: P. Zrna

se zaměřují na úklid sněhu a ledu
na místech hůře dostupných pro
techniku, jako jsou autobusové zastávky, přechody pro chodce, okolí
ostrůvků či vyhrazená parkovací
místa. S dočišťováním na místech,
kam se běžné stroje nedostanou, letos vypomůže i novinka v
technickém vybavení KTS – nová
sekačka, která je pro účely zimní
údržby vybavena speciální nástavbou. V první polovině listopadu byl
odsouhlasený plán zimní údržby,
který se proti loňsku mění pouze
v drobných detailech. Potvrzena
byla také spolupráce s partnery,
kteří zajišťují údržbu komunikací v zimním období v místních
částech.
(šak)
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INFO Z RADNICE
Starosta jednal
s ministrem dopravy
Ve čtvrtek 12. listopadu proběhla
na Ministerstvu dopravy České republiky v Praze schůzka starosty
města Kroměříže Jaroslava Němce s ministrem dopravy Danem
Ťokem. Předmětem schůzky bylo
jednání ohledně udělení výjimky ze
zpoplatnění dálničního obchvatu
města Kroměříž. Ministr převzal od
starosty oficiální žádost města Kroměříže a vyjádření k ní přislíbil v nejbližším možném termínu.
(js)

Jak zažádat
o kotlíkovou dotaci?
Informační seminář pro žadatele o
kotlíkové dotace připravil Zlínský
kraj ve spolupráci s městem Kroměříží. Uskuteční se v pondělí 14.
prosince od 15 hodin v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska a je bezplatný. Zájemci se
v něm dovědí o možnostech získání
finanční podpory na výměnu kotle,
na provedení doplňkového „mikro“
energetického opatření (např. zateplení střechy, půdy, podlahy, dílčí
zateplení fasády, částečnou výměnu oken nebo instalaci těsnění do
oken) a na související práce. Výše
dotace je dána příslušným procentem (maximálně 85 %) z nejvýše
150 tisíc korun. Základní podmínky
pro získání dotace jsou: žadatelem
je fyzická osoba vlastnící rodinný
dům ve Zlínském kraji, k vytápění
domácnosti je využíván kotel na
pevná paliva s ručním přikládáním a
vyměněn bude za nový nízkoemisní
tepelný zdroj. Pro obyvatele Zlínského kraje je připraveno na období do
konce roku 2017 155 milionů korun,
v případě úspěchu bude program
pokračovat i v následujících letech.
Bližší informace získáte na www.
kr-zlinsky.cz
(šak)

Dotace pro dobrovolné
hasiče
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž obdržela z rozpočtu
Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 16 tisíc
korun na výdaje spojené s činností
této jednotky. Dobrovolní hasiči tak
mohli doplnit potřebné vybavení,
které využijí při zásazích. Tímto krajskému úřadu děkujeme za podporu
činnosti dobrovolných hasičů. (rc)
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Ušetřete na energiích díky společné e-aukci
Město Kroměříž se rozhodlo od
počátku příštího roku po vzoru
jiných měst v Česku nabídnout
svým občanům možnost zúčastnit se pomocí elektronické aukce
společných nákupů energií a ušetřit jim tak prostředky v rodinných
rozpočtech. Ve dnech 18., 20. a
25. ledna 2016 budou moci Kroměřížané od 14 do 17 hodin na
kontaktním místě v budově
„B“ městského úřadu (Husovo nám. 534, 1. patro, kancelář
č. 213) odevzdávat zástupci fir-

my eCENTRE potřebné podklady pro přihlášení do elektronické aukce (kopii aktuální smlouvy se stávajícím dodavatelem
elektřiny/zemního plynu včetně
případných dodatků, kopii ročního vyúčtování energií a oznámení
čísla SIPO/č. bankovního účtu).
Dozvědí se také podrobnosti o
připravované akci a budou jim
zodpovězeny případné otázky.
Zapojení se do e-aukce bude zcela zdarma bez skrytých poplatků,
aukční poplatek zaplatí firmě ví-

tězný dodavatel. Pokud nevysoutěžíte lepší cenu, nic se pro vás nezmění, jelikož smlouvu s vítězným
dodavatelem uzavřete jen v případě, že v e-aukci dosáhnete úsporu.
„Sami zmůžeme většinou velmi
málo, čím více se nás dohromady zapojí, tím více ušetříme,“
sdělil místostarosta a garant aktivity v Kroměříži Pavel Motyčka, jehož domácnost se e-aukce
také zúčastní. Další informace
můžete nalézt na webu www.
ecentre.cz.
(vn)

Asistenti prevence kriminality na sobě stále pracují
Město Kroměříž se v tomto
roce úspěšně zapojilo do projektu dotovaného Ministerstvem
vnitra ČR, jehož cílem je vytvoření
podmínek pro preventivní aktivity dvou asistentů podílejících se
spolu s městskou policií na zvyšování bezpečnosti a veřejného
pořádku v našem městě. Ve středu
11. listopadu bylo těžiště interaktivní přípravy věnováno rozboru
základních podmínek úspěšné
komunikace s občany, s důrazem
na zvládání nestandardních situací
pomocí základních kroků komunikační prevence. Což v praxi znamená, že asistent prevence kriminality

(APK) musí zvládnout vyhodnotit konkrétní situaci, individuální
projevy jednotlivců až po vyjednávání se svými protějšky a zabránění vzniku konfliktní, ohrožující
či nestandardní situace. Mentor

V posledním prosincovém týdnu nebude možné
vyřídit občanské průkazy a pasy
Lidé, kteří se chystali v prosinci na
úřad, aby tu požádali o některé nové
doklady, nebo si je vyzvedli, se musí
připravit na výrazná omezení. V době
od 24. do 31. prosince letošního
roku nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanky se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, ani je předat. V této době je možné požádat
pouze o vydání občanky s dobou platnosti jeden měsíc, za jejíž vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě
nemá občan povinnost požádat současně o vydání dlouhodobě platného občanského průkazu. Pro cestovní doklady
platí, že v již zmíněném období (24.-31. prosince 2015) nelze
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (tedy i v Kroměříži) podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej
převzít. K omezení dochází v souvislosti s přechodnými ustanoveními novely zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. V souvislosti s uvedenými omezeními nebude
možné se na toto období objednat na vyřízení žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady přes internetové stránky
města Kroměříže.
(šak)
2

asistentů (strážník městské policie)
v závěru přípravy spolu s lektorem
(specialistou profesní přípravy)
kladně vyhodnotili připravenost
obou účastníků a jejich dosavadní
preventivní působení. Dá se očekávat, že i v následujícím období budou
asistenti prevence
kriminality ve vybraných lokalitách
předcházet přestupkové a společensky
nežádoucí činnosti
a přispějí tak ke zvýšení pocitu bezpečí
Foto: J. Sílešová
našich občanů. (js)

Jarmark pro Matýska
Zveme vás na charitativní Jarmark
pro Matýska, který se bude konat
v herně studia Kamarád ve dnech
3. a 4. prosince od 8 do 17.30 hodin. Mezi námi je spousta šikovných
lidiček, kterým není lhostejný osud
nemocných dětí a umí vyrobit dárečky z různých materiálů. Připojte
se tak ke Kamarádovi a společně
můžete podpořit rodinu malého
Matýska, jemuž bude věnován výtěžek z prodeje zmíněných dárečků.
Nakupující i prodejci budou odměněni volňáskem do „kamarádské“
herny a navíc bude vylosován výherce, který od studia Kamarád obdrží permanentku na hlídání dětí. (js)

Foto: Kamarád
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Novela zákona usnadní a tím i zkvalitní práci
městské policie
Čtrnáct zástupců městských policií z celkem devatenácti jednotek
pracujících na území kraje přijalo
pozvání do Kroměříže na setkání
řídících pracovníků městských
policií Zlínského kraje. Hlavním
tématem jednání, které hostili
kroměřížští městští strážníci, byla
připravovaná novela zákona o
obecní policii, která je v těchto
dnech v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2016
zpracována a v nejbližších dnech
bude předkládána ke schválení
do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR. Zástupci jednotlivých
městských policií se seznámili s
případnými změnami, které by
jednoznačněji stanovily nástroje
městských strážníků k efektivnějšímu plnění jejich úkolů včetně stanovení jasného okruhu
přestupků, které mohou obecní
policie projednávat v blokovém
řízení. „Řídící pracovníci městských policií dostali informace i
k zajištění lepšího přístupu do informačních systémů veřejné správy v návaznosti na připravovaný
registr přestupků. V neposlední

řadě byl představen i nový informační systém pro obecní policie,
který by měl usnadnit přístup do
právě připravovaného registru
přestupků,“ doplnil podrobnosti o
programu jednání ředitel Městské
policie Kroměříž Libor Kubiš. (tz)

K oslavám Dne válečných veteránů se připojila
i Kroměříž
Při příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu se na kroměřížském hřbitově konal pietní
akt. U Památníku obětem 1. a 2.
světové války se sešli zástupci
vedení města v čele se starostou
Jaroslavem Němcem, představitelé Armády České republiky a
regionálních organizací Českého svazu bojovníků za svobodu
a Sdružení válečných veteránů
ČR, aby se poklonili památce
těch, kteří jak v době minulé, tak
i v současnosti hájí principy svobody a demokracie.

Den válečných veteránů se slaví
symbolicky v jedenáctý listopa-

Foto: Š. Kučerová

dový den, kdy byla v roce 1918
u francouzského Compiégne
podepsána dohoda mezi
Spojenci a Německem,
čímž definitivně skončila
1. světová válka. Česká republika slaví tento svátek
od roku 2001 a připojuje
se tak k akcím, které připomínají všechny, kteří
obětovali své životy v boji
za svobodu, i ty, kteří
v současné době stojí na
straně spravedlnosti a nezávislosti.
(šak)

Informace k výměně průkazů OZP a příspěvku
na mobilitu od 1. ledna 2016
Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) se již na
konci roku 2014 dověděli, že je
třeba provést výměnu těchto průkazů. Přesto se asi třetina osob,
kterých se výzva týkala, stále ještě
nedostavila na kontaktní pracoviště úřadu práce v místě trvalého
bydliště. Pokud tak neučiní do
31. prosince letošního roku,
bude jejich průkaz neplatný.
Znamená to, že od 1. ledna 2016
nebude moci klient využívat výhody a benefity plynoucí z držitelství průkazu OZP a přestane
mu platit i Evropský parkovací
průkaz. Jde však pouze o držitele
průkazů OZP, kteří o nový doklad
v průběhu letošního roku nepožádali. To, že budou mít neplatný
průkaz OZP, může postiženým
osobám zkomplikovat také žádání o příspěvek na mobilitu. Klientům, kteří dostávali příspěvek na

mobilitu v souladu s rozhodnutím v letech 2012 až 2013, končí
jeho platnost a tito lidé musí po
1. 1. 2016 (v žádném případě však
ne dříve) podat novou žádost o
příspěvek na mobilitu. O končícím
nároku na příspěvek na mobilitu
budou dotčení klienti informování úřadem práce. K nové žádosti o
příspěvek na mobilitu bude třeba
předložit již zmiňovaný platný
průkaz OZP (tj. ZTP nebo ZTP/P
nově vyměněný) a občanský průkaz. Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013,
ale rozhodnuto ve věci bylo až
v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, nemusí
o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože úřad práce je
povinen zahájit správní řízení o
přiznání příspěvku na mobilitu
z moci úřední. Tito klienti obdrží

v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání
příspěvku na mobilitu.
(tz, šak)

INFO Z MĚSTA
Zámek a zahrady
přilákaly téměř 200 tisíc
návštěvníků
První listopadovou neděli skončila letošní návštěvnická sezona na
objektech pod správou Národního památkového ústavu, územní
památkové správy v Kroměříži,
tedy i na Arcibiskupském zámku
Kroměříž. Ten zaznamenal obrovský nárůst návštěvnosti. Podílela se na něm především po
dvouleté rekonstrukci otevřená
Květná zahrada. Od 1. ledna do
1. listopadu letošního roku zavítalo do zámku a zahrad v Kroměříži 190 424 návštěvníků, v
loňském roce to bylo za stejné
období necelých 127 tisíc lidí.
(šak)

Kroměřížská nemocnice
má dva oceněné
Hned dvojí ocenění si ze slavnostního ceremoniálu u příležitosti
vyhlášení ankety Pracovník roku
ve zdravotních službách Zlínského kraje odnesla Kroměřížská
nemocnice, a. s. V kategorii lékař
byl oceněn primář otorynolaringologie Ivan Pár, v kategorii
nelékařského
zdravotnického
personálu pak vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Klára Čečatková. Celkem třináct
osobností bylo v anketě vyhlášené pod záštitou Lubomíra Nečase, náměstka hejtmana Zlínského
kraje odpovědného za zdravotnictví, oceněno 12. listopadu. (vk)

Kalendář vzpomíná a zároveň zve

Město Kroměříž připravilo na rok 2016 opět luxusní nástěnný kalendář. Fotografie v něm jsou věnovány nejzajímavějším kulturním
a společenským událostem letošního roku. Obrázky jsou zároveň
pozvánkou na obdobné akce
připravované na rok následující a jejich termíny konání jsou
v kalendáři uvedeny.
Nástěnný kalendář může být
vhodným vánočním nebo mikulášským dárkem, pro turisty
připomínkou návštěvy města a pro všechny důkazem,
že v Kroměříži není o zábavu
nouze. Zakoupit ho je možné
v Turistickém informačním
centru v Prusinovského ulici
za 99 Kč.
(šak)
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Trvalý pobyt na radnici? Už žádná výhra
V několika uplynulých letech se určitým trendem v České republice
stalo přihlašování fyzických osob
k trvalému pobytu na adrese sídla
ohlašovny, tedy na městském či
obecním úřadu. Touha po úřední
adrese vedla k tomu, že například
v roce 2011 byl v ČR zrušen údaj
o místě trvalého pobytu celkem
38 104 osobám, v roce 2012 to
bylo již 50 453 a v roce 2013 50 600
osob. Pro zajímavost v Kroměříži na
radnici aktuálně „bydlí“ 737 osob.
K tomuto jevu nejčastěji dochází
účelovým rušením trvalého pobytu
a ukončování trvalého pobytu z důvodu obav z exekucí nebo vyhýbání
se soudním a správním řízením. Zákonodárci jsou si tohoto negativního jevu samozřejmě vědomi a tak
v letošním roce bez větších zaváhání prošel legislativním procesem
vládní návrh novely zákona o evi-

denci obyvatel, který kromě mnoha
dalších velkých změn nenápadně,
ale o to výrazněji snižuje atraktivitu
úřední adresy pro ty, kteří ji zneužívají. Protože současnou právní normou není jednoznačně stanovena

povinnost ohlašoven přebírat pro
tyto osoby poštu, bude od 1. ledna
2016 stanovena ohlašovnám povinnost umožnit fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese
sídla ohlašovny převzít oznámení o
uložení zásilky a výzvu s poučením.
Toto ustanovení pak umožní použít
fikci doručení, což v praxi znamená,
že po uplynutí úložní doby budou
soudní zásilky brány za doručené,
aniž by se to adresáti vůbec dověděli. Úřední pobyt na radnicích se
tak může stát pro mnohé z těchto
osob poměrně riskantním podnikem a bude v jejich vlastním zájmu
řešit svou situaci jiným způsobem,
než zatěžovat obce zbytečnou administrativou.
Současně se nově zavádí správní
poplatek za ukončení trvalého pobytu na území České republiky jak
přímo na ohlašovně, tak i v případě

Foto: J. Soporský

podání žádosti o ukončení trvalého
pobytu na zastupitelském úřadě v
zahraničí. Předpokládá se, že zavedením správních poplatků by jednak mohlo dojít ke snížení počtu
občanů, kteří budou účelově ukončovat trvalý pobyt na území České
republiky nebo si budou nechat
rušit údaj o místě trvalého pobytu,
aby se jejich místem trvalého pobytu stalo sídlo ohlašovny, a současně
se alespoň částečně bude obecním
úřadům finančně kompenzovat
zvýšený nárůst administrativní náročnosti. Z obdobných důvodů,
kdy v posledních letech dochází k
nárůstu podání návrhu na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu, v
průměru 50 000 návrhů za rok, se
navrhuje nově zpoplatnit i provedení těchto úkonů a omezit tím počet
účelově podávaných návrhů.
Radek Vondráček

Pamětní deska připomíná hrdinství pilotů RAF
Pět kroměřížských rodáků, pilotů,
kteří v období 2. světové války
bojovali ve službách Britského
královského letectva (Royal Air
Force), má od 9. listopadu v Kroměříži pamětní desku. Na budově
bývalého Posádkového domu
armády na Hanáckém náměstí ji
za účasti široké veřejnosti i oficiálních hostů odhalili starosta města
Jaroslav Němec a předseda Svazu
letců ČR generálmajor Jiří Kubala, který nad celou akcí převzal
záštitu. Slavnostního aktu, který
symbolicky zahájil průlet dvou letounů Jas-39 Gripen nad městem,
se zúčastnili pamětníci, mezi nimi

i plukovník Alois Dubec, válečný
veterán a poslední žijící příslušník
RAF ve Zlínském kraji, rodinní
příslušníci letců, zástupci Českého
svazu bojovníků za svobodu
a Sdružení válečných veteránů,
a také představitelé současné
armády – plukovník generálního štábu Petr Hromek, velitel
21. základny taktického letectva
Čáslav a plukovník generálního
štábu Miroslav Svoboda, velitel
22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Mezi
čestnými hosty byla i Dagmar
Johnson Šišková, dcera pilota RAF
Aloise Šišky, která přednesla zdra-

vici vojenského atašé britského
velvyslanectví v České republice
plukovníka Andrew Shepherda.
Pamětní desku zdobí jména
pětice Kroměřížanů, kteří se
ve službách RAF účastnili bojů
proti nacistickému Německu. Jsou
to Svatopluk Bachurek, Zdeněk
Bachurek, Miloslav Eugen Mikulík,
Ladislav Ševčík a Karel Valach. Jejich osudy připomněla i výstava
v Knihovně Kroměřížska s názvem
Muži v uniformách RAF, kterou
účastníci odhalení pamětní desky
slavnostně zahájili. Výstava byla
veřejnosti přístupná do konce listopadu.
(šak)

UNESCO slaví
70. výročí
založení
V průběhu 70 let své existence
sehrálo UNESCO významnou roli
zejména v rozvoji a podpoře výchovy a vzdělávání, přírodních a
společenských věd, kultury, komunikací a informací. Přispívá k
mezinárodnímu porozumění a
budování míru především v myslích lidí. Je nepochybné, že poslání a plnění cílů UNESCO je stále
velmi aktuální. Symbolické je, že
slavnostní setkání, které k výročí

všech stěžejních témat světové
organizace UNESCO - vzdělávání,
vědy a kultury. Tím se stáváme
městem inspirovaným a současně
inspirujícím,“ je hrdý na spolupráci
města a organizace UNESCO starosta Kroměříže Jaroslav Němec.
„Nechť Kroměříž a UNESCO v harmonii a symbióze patří k sobě dál,“
napsal v materiálu vydaném při
příležitosti oslav 70. výročí založení této celosvětové organizace.
V programu slavnostního setkání
připomínajícího sedm desetiletí
trvající historii UNESCO vystoupili
kromě starosty Kroměříže Jaroslava Němce také vzácní hosté,
představitelé České komise pro

Foto: A. Vrtal
uspořádal Klub UNESCO ve spolupráci s městem Kroměříž, se konalo právě v aule pedagogické školy.
„Jsem rád, že se v Kroměříži můžeme každý rok pochlubit také činností a akcemi v duchu naplnění
4

Foto: J. Soporský
UNESCO – Michal Beneš, Karel Komárek, Milan Syruček a zástupce
Zlínského kraje Ladislav Kryštof.
Vyvrcholením slavnostního večera byl podpis memoranda, ve
kterém Klub UNESCO Kroměříž
předává pořádání festivalu Hudba
v zámku a zahradách městu Kroměříž.
(en)
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Sociální podnikání se
snaží o zapojení lidí do
pracovního procesu
V České republice působí již
více než dvě stovky sociálních podniků. V Kroměříži se
k principům sociálního podniku zatím hlásí dvě firmy –
farmářská prodejna Krajanka a
1. selský pivovárek. O sociálním podnikání obecně i o svých
konkrétních zkušenostech v této
oblasti hovoří Šárka Dořičáková,
ambasadorka sociálního podnikání pro střední Moravu.

Co je sociální podnikání a čím se
liší od podnikání běžného?
Sociální podnikání lze chápat jako
společensky prospěšné podnikání
založené na trojím konceptu. Jde o
činnost, která naplňuje společenský
prospěch jako jeden z principů, a
to zejména zaměstnáváním osob
se zdravotním, kulturním nebo sociálním znevýhodněním. Sociální
podniky vytvářejí nová pracovní
místa pro skupiny obyvatelstva,
které jsou nejvíce ohroženy na
pracovním trhu. Další princip je
ekonomický – subjekt více než
50 % svého případného zisku reinvestuje zpět do rozvoje podnikání
nebo naplňování společensky
prospěšných cílů. Tržby z prodeje
výrobků a služeb tvoří minimálně
30 % z celkových výnosů podniku.
Třetí princip zohledňuje environmentální aspekty výroby a spotřeby.

a má smysl života. Ten, kdo zůstává
dlouhodobě doma, ztrácí pracovní
návyky a dostává se do potíží, které
mohou vést k existenčním problémům rodiny. Stát i obec by tedy
mohly sociální podnikání využívat
jako efektivní nástroj zabránění
těmto negativním trendům.
Jaké společenské problémy
nejčastěji sociální podniky řeší?
Nejčastěji řeší zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, které
vyžadují zkrácené pracovní úvazky a individuální přístup. Výrazně
stoupl také počet podniků, které
zaměstnávají osoby dlouhodobě
a opakovaně nezaměstnané. Aktuálním společenským problémem
je rovněž zaměstnávání osob po
výkonu trestu a osob opouštějících
institucionální zařízení.
Jak jste se dostala k tématu sociálního podnikání a co je vaším
úkolem v roli ambasadorky?
Vlastní zkušenost se sociálním
podnikáním mám od roku 2008,
kdy jsem založila sociální podnik
Podané ruce, družstvo v Zubří. Od
té doby se zajímám o dané téma
nejen v Česku, ale také v zahraničí.

Proč by měl stát a obec podporovat sociální podnikání?
Sociální podnikání se snaží o zapojení lidí do pracovního procesu a
zároveň o snížení jejich finanční
závislosti na společnosti. Pokud
je člověk v pracovním procesu, je
součástí společenského kontaktu

Setkání poskytovatelů sociálních
služeb

Na Vánoce si můžete připít
Arcibiskupským sektem
Arcibiskupské zámecké sklepy
v Kroměříži zaznamenaly v posledních týdnech dvě významné události. Obě mají a budou
mít vliv na další vývoj sklepů.
V průběhu září tu došlo k výměně starých a nepotřebných sudů
za nové vyrobené ze slavonského dubu. S financováním
této poměrně nákladné obměny sklepního vybavení pomohla dotace z evropských fondů,
která pokryla 45 % nákladů.
Nové sudy mají obsah od 30 do
60 hektolitrů a některé z nich
bylo třeba před stěhováním demontovat
a ve sklepě znovu
složit.
Druhou novinkou, která se
ještě výrazněji
dotkne
veřejnosti, tedy
konzumentů,
znalců a obdivovatelů kroměřížských vín, je skutečnost, že Arcibiskupské
zámecké sklepy začaly v letošní sezoně s výrobou sektu.
Je to v historii vůbec poprvé, co

se v Kroměříži sekt vyrábí. Jde
o sekt charmat připravovaný
metodou kvašení v tanku. Připravuje se z odrůdy rýnský ryzlink a je polosuchý (Demi sec).
Vzhledem k ceně srovnatelné s
běžnými sekty v prodejní síti a
výborné kvalitě a chuti by mohl
být zajímavým zpestřením svátečního vánočního stolu nebo
tipem na originální dárek. Od
konce listopadu je v prodeji
v zámeckých sklepích. Sklepy
mají na letošní svátky připravenu ještě další novinku také
v oblasti šumivých
vín. „Je to mešní
sekt
vyrobený
tradiční
metodou,
tedy kvašený
přímo
v lahvích,“
říká o nejzajímavější
novince na
trhu vedoucí
arcibiskupských
sklepů v Kroměříži
Milan Paleta. I toto víno
je možné již v prosinci koupit.
(šak)

Začátkem listopadu uspořádalo město Kroměříž v prostorách
Domu kultury setkání poskytovatelů sociálních služeb v ORP Kroměříž. Jejich zástupci se navzájem
informovali o chystaných novinkách ve svých zařízeních a plánech
do budoucna, diskutovali nad tím,
co jednotlivá zařízení po přechodu financování sociálních služeb
ze státu na kraje trápí nejvíce, a na

5

Jako ambasadorka seznamuji
s problematikou sociálního podnikání krajské a městské úřady,
vysoké školy, neziskové organizace,
sociální podniky, i ty, kteří chtějí
touto netradiční formou podnikat.
V České republice k sociálnímu
podnikání hlásí 217 podniků, z toho
je 16 ve Zlínském kraji a dva přímo
v Kroměříži.
Co byste poradila lidem, kteří
uvažují o založení sociálního
podnikání?
Nejdříve by si zájemce měl promyslet, co bude předmětem jeho
podnikání a zda bude o nabízenou
službu či zboží zájem, a to dříve, než
začne s vyřizováním nezbytných
oprávnění na úřadech. Před samotným zahájením doporučuji zpracovat si podnikatelský plán, který
je komplexním zhodnocením podnikatelské budoucnosti bez rizik s
minimálními finančními náklady.
Dalším důležitým faktorem je volba
právní formy a společníků v sociálním podniku. Vždy je vhodné, aby
byla propojena sociální stránka
s ekonomickou, aby mohly být principy sociálního podniku naplněny.
(rc)
pořad jednání přišla také příprava
tvorby nového komunitního plánu. „Je důležité, že jsme se mohli
potkat, považuji toto setkání za
dobrý start pro aktualizaci komunitního plánu,“ sdělil místostarosta
Pavel Motyčka.
(vn)

Foto: V. Navrátil
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Svatomartinské víno okoštovaly v Kroměříži stovky lidí
Na zaplněném Hanáckém náměstí
ve středu 11. 11. přesně v 11 hodin
a 11 minut zahájil starosta města
Kroměříže Jaroslav Němec letošní
ochutnávku svatomartinských vín.
„Ať máš barvu, jiskru, chuť i vůni. Ať
si najdeš co nejvíce svých obdivovatelů a spokojených zákazníků,“
popřál mladému vínu a zároveň
vyzval všechny přítomné k slavnostnímu přípitku. Tím odstartoval
tradiční svatomartinské hodování,

Plesovou sezónu
zahájí ples města
Kroměříže
a Radia Kroměříž
Nadcházející plesová sezóna v
Kroměříži bude zahájena velkolepě. V pátek 15. ledna 2016
se v kroměřížském Domě kultury uskuteční Reprezentační
ples města Kroměříže a Radia
Kroměříž. Hlavní hvězdou bude
čtyřnásobný slovenský Zlatý slávik Meky Žbirka. Ples se ponese
v „anglickém stylu Jamese Bonda“.

Kroměříž obnovila
tradiční přehlídku
středních škol
Po několikaleté odmlce proběhla
v prostorách Domu kultury v Kroměříži regionální přehlídka středních škol a pracovního uplatnění,
kterou pořádaly Okresní hospodářská komora Kroměříž, město Kroměříž a Informační a poradenské
středisko Úřadu práce ČR, kontaktní
pracoviště Kroměříž.
Při slavnostním zahájení, kterého se
ujala ředitelka OHK Kroměříž Jaroslava Nováková, pronesli úvodní řeč
vedoucí odboru školství, mládeže

Kroměříž hostila
Pedagogickou
poemu 2015
Osmačtyřicátý ročník národní přehlídky přednesu, čtení a
improvizace žáků středních pedagogických škol Pedagogická
poema proběhl ve dnech 9. až
12. listopadu na Vyšší odborné
škole pedagogické a sociální a
Střední pedagogické škole Kroměříž.

které nabízelo návštěvníkům ty
nejchutnější martinské speciality v teplých i studených variacích
a od vinařů to nejlepší
z jejich letošní produkce.
Zábavný doprovodný program počítal i s nejmenšími
návštěvníky, aby si slavnostní příležitost a příjemný den
mohli užít i rodiče s dětmi. K poslechu i tanci hrála
cimbálová muzika Dubina.

Teplé počasí připomínalo spíše
příchod jara než pomyslnou blížící
se sněhovou nadílku, a tak vši-

Foto: J. Soporský
Charlie´s K Band Ludvíka Čihánka, cimbálová muzika Josefa
Marečka, mažoretky LEXY nebo
mistři Evropy v show dance Kateřina Kolmanová s Radimem
Přádkou z KST Swing Kroměříž.
Speciální program pak připravuje exkluzivní partner plesu Salon
EF Evy Formánkové, celý večer
uzavře diskotéka Radia Kroměříž. V ceně vstupenky bude také
slavnostní raut, zpestřením plesu
bude tradiční tombola s dárky v
hodnotě téměř 100 tisíc korun!
Cena vstupenek je 390 a 450 Kč.
(tz)

„Chceme navázat na tradici
městských plesů, které se v
Kroměříži konaly již za první republiky a v okolí byly vyhlášené. Nejvíce nás zaujal koncept
Radia Kroměříž, které už má s
organizací takové akce zkušenosti, proto jsme se rozhodli
uspořádat městský ples společnými silami a pojmout ho jako
zahájení celé plesové sezóny,“
uvedl starosta Jaroslav Němec.
Návštěvníky budou během slavnostního večera bavit kapela
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje Stanislav Minařík, starosta
města Kroměříže Jaroslav Němec
i místostarosta Pavel Motyčka, kteří mimo jiné popřáli žákům vyšších
ročníků ZŠ i jejich rodičům trpělivost a štěstí při výběru budoucího
učebního nebo studijního oboru.
V letošním školním roce končí povinnou devítiletou školní docházku v rámci regionu Kroměřížska

850 žáků a právě tato přehlídka
jim nabídla široký a ucelený přehled učebních a studijních oborů
na středních školách a zároveň
mohla probudit zájem o profese,
které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové. Přehlídky se
účastnilo 32 středních škol okresu
Kroměříž, ale také několik školských zařízení ze sousedních okresů
a také škol mimo Zlínský kraj. Jejich
zástupci i pracovníci úřadu práce
se snažili zájemcům pomoci v lepší
orientaci ve vzdělávací nabídce. Na
přehlídce nechyběli ani představitelé předních firem regionu, kteří seznámili žáky s možnostmi uplatnění
na trhu práce.
(js)

Foto: J. Soporský
Stejně jako v předchozích letech
byli vyhlašovateli této přehlídky
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a Asociace středních pedagogických škol
ČR. Nad letošním ročníkem
převzali záštitu hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a
starosta města Kroměříže
Jaroslav Němec. Součástí
slavnostního zahájení projektu bylo vystoupení Dívčího pěveckého sboru SPgŠ
Kroměříž pod taktovkou

sbormistra Jiřího Jablunky. Mezi
oficiálními hosty byly i zakladatelky Pedagogické poemy Jitka
Dvořáková a Jindra Delongová.

Foto: J. Sílešová
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chni přítomní mohli v klidu a pohodě korzovat mezi množstvím
zajímavých stánků, ochutnávat
nebo jen tak přátelsky popovídat u pohárku dobrého vína.
Po setmění vyrazil průvod v čele
se svatým Martinem na bílém koni
z Hanáckého směrem na Velké
náměstí, kde byl připravený
program, ve kterém nechyběly
historické tance, rytířské souboje nebo ohňové efekty.
(js)

Světlo nejen
pro Kryla
Světlo svíček ozářilo v předvečer výročí listopadové sametové
revoluce nádvoří Klubu Starý
pivovar. V Expozici Karla Kryla se
konala vzpomínková akce, která
pod vlivem událostí posledních
týdnů doplnila svůj název Světlo pro Kryla o slůvko „nejen“ a
připomněla tak – kromě odkazu Karla Kryla a 26. výročí 17. listopadu – pařížské teroristické
útoky. Obyvatelé Kroměříže a dalekého okolí tu symbolicky zapalovali svíčky a společně si přímo na
nádvoří Starého pivovaru zazpívali
za doprovodu Pavla Foltána a Petra Bubláka písničky slavného kroměřížského rodáka. Večer, který
pokračoval recitálem zmíněných
hudebníků v sále klubu, měl neopakovatelnou atmosféru, kterou
zaznamenala Česká televize i Český rozhlas Vltava.
(hf)

Foto: M. Pláňava
Samotné přehlídky se jako diváci zúčastnili žáci kroměřížských
základních škol a odpoledne pak
senioři. Pro účastníky přehlídky
byl připraven zajímavý doprovodný program, jehož součástí byla
prohlídka Kroměříže. Pro sociální
partnery školy a sponzory odehráli v Domě kultury studenti ateliéru
Výchovné dramatiky pro Neslyšící
na DIFA JAMU v Brně divadelní
představení Časoprostor, v rámci
programu se uskutečnily také tvořivé dílny.
(js)

st 2. 12. I 18:00

pleSOVÁ SeZÓNa
hk kROMĚříŽ – hc SpaRTak
VelkÁ BíTeŠ
(KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ – 15. kolo)
Ve vlastní hale chtějí hokejisté oplatit výborné Bíte- Pá 15. ledna - Reprezentační Ples Města
ši těsnou porážku z Vysočiny.
Kroměříže a Rádia Kroměříž (Dům Kultury)
Zimní stadion Kroměříž
Pá 22. ledna - Ples Arcibiskupského gymnázia
www.szmk.cz
(Dům Kultury)
so 19. 12. I 17.00
So 30. ledna - Ples Magic Bus (Dům Kultury)
hk kROMĚříŽ - hc lVI BřeclaV „B“
(KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ – 18. kolo)
Pá 12. února - Ples Gymnázia Kroměříž (Dům
Hokejovou Břeclav Hanáci „vyloupili“ a sami teď s Kultury)
domácí ztrátou nepočítají!
Pá 19. února - Ples COPT (Dům Kultury)
Zimní stadion Kroměříž
www.szmk.cz
So 20. února - Ples sportovců (Dům Kultury)
plaVÁNí VeřeJNOSTI
V pROSINcI

(Plavecký bazén v Kroměříži)
Pondělí
sanitární den
Úterý
6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa
9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek
6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek
9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota
11.00 – 20.00
Neděle
12.00 – 18.00
ZMĚNY BĚHEM SVÁTKŮ, od 21. 12.
www.szmk.cz

BRUSleNí VeřeJNOSTI
V pROSINcI

(Zimní stadion v Kroměříži)
Každou sobotu a neděli.

BRUSLENÍ
od 19. 12. do 26. 12. + od 30. 12. do 3. 1.
AŽ 2x DENNĚ!
Přesné časy pro veřejnost na webu
www.szmk.cz – Zimní stadion – Rozpis
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KULTURNÍ SERVIS

města Kroměříže

Pá 26. února - Ples obchodní akademie (Dům
Kultury)
So 27. února - Ples zdravotní školy (Dům Kultury)
So 5. března - Ples D - MUSIC (Dům Kultury)
Pá 11. března - Ples ZUŠ a Konzervatoře P.J.
Vejvanovského (Dům Kultury)

VÁNOČNí pROVOZ pOkladeN
Uzavření pokladen domu kultury
(v období vánočních svátků)
pokladna dk
24. 12. 2015 – 3. 1. 2016
pokladna expozice karla kryla
24. 12. 2015 – 4. 1. 2016
pokladna kino Nadsklepí
24. – 26. 12. 2015 a 31. 12. – 1. 1. 2016
dÁRkOVÉ pOUkaZY dO kINa
Kino Nadsklepí nabízí 2 druhy pernamentek:(za
500 Kč a 750 Kč) v prodeji v pokladně kina a na
Tovačovského.

Označení programů pro děti
KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města.
Číslo 12/2015, I. ročník. Vyšlo dne 30. 11. 2015. Vydává město Kroměříž nákladem
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.
vrtal@mesto-kromeriz.cz.
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po uzávěrce Kulturního servisu.

Folkové Vánoce v Domě kultury | 1. 12.
Galavečer tanečního sportu | 6. 12.
Povídání o pejskovi a kočičce | 13. 12.
Vánoční trhy | 19. – 23. 12.

přehled akcí
do čt 31. 12. I 9.00 - 12.00
a 13.00 - 17.00

VÁNOČNí ladĚNí
V prostorách muzea můžete v předvánočním čase
navštívit obchůdek a zakoupit si vánoční ozdoby.
V dílně si podle vlastních představ můžete nazdobit
baňku klasickou zdobící technikou. Uvidíte nazdobené
stromečky a vánoční tabule dle aktuálních trendů.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 3. 12. I 18.00

JakO ThelMa a lOUISa
(DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA)
Bonusové představení v rámci cyklu podzimního
divadelního předplatného, Mimo divadelní předplatné, sleva pro abonenty. Divadelní zpracování
slavného filmu Ridleyho Scotta. Dvě ženy v podání
Báry Munzarové a Mariky Procházkové procházejí
na cestě autem téměř mužským světem. Prožívají
při tom všechny zážitky a emoce, které jim tato
cesta poskytuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach,
lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. Hrají: Bára
Munzarová, Marika Procházková, Václav Trnavský,
Radim Novák a Martin Trnavský.
Dům kultury v Kroměříži

ne 6. 12. I 19.00

GalaVeČeR TaNeČNíhO
SpORTU 2015
Galavečer tanečního sportu je společenská akce
na které budou vyhlášeni nejlepší taneční páry
Českého svazu tanečního sportu a Českého svazu
akrobatického rock and rollu za rok 2015. Program
vyhlášení potrvá dvě hodiny, ve kterých se vám
představí vítězové svými tanečními ukázkami.
Uvádět je bude Jan Čenský a celý večer bude natáčet Česká televize.
Dům kultury v Kroměříži
www.kstswing.cz

čt 10. 12. I 19.00

adVeNT
Horská balada podle románu Jarmily Glazarové v podání divadelního souboru Jana Honsy
z Hvozdné. Autor: J. Glazarová, M. Františák.
Předplatné 2015/2016.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 11. 12. I 20.00

WOhNOUT & VYpSaNÁ FIXa
Pojďte na FiWo! Fixa a Wohnout po letech zase
a 16.30 – 18.00
spolu na turné. Obě kapely zahrají své klasické
VÁNOČNí JaRMaRk V klUBíČkU
dlouhé koncerty a o překvapení jistě nebude nouze.
Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark do Mateřské- Slady - hudební klub
ho centra Klubíčko, kde můžete udělat radost sobě,
nebo i někomu blízkému, zakoupením malého dárku. pá 4. 12. I 20.30
Mateřské centrum Klubíčko
FUTURUM
www.klubickokm.cz
Hrající legenda v čele s Romanem Dragounem.
Stará masna

kISS FOReVeR BaNd
Svými ohromujícími show nedají nikdy na slavné Kiss
originály zapomenout! Jejich skvělá a nenapodobitelná metalová show již skoro neuvěřitelných 20 let
po 7. 12. I 16.00
oživuje a podporuje živoucí legendu Kiss na mnoha
MIkUlÁŠ V SOkOle
koncertních a festivalových pódiích celého světa.
Ve velkém sále Sokolského domu proběhne tradiční Slady - hudební klub
nadílka spojená s mikulášskou dílničkou, kde si www.sladykm.cz
mohou děti nazdobit perníčky, vyrobit papírový řetěz nebo namalovat rodičům obrázek. Rodiče prosí- so 12. 12. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00
me, aby jako každý rok označili nadílku pro své děti VÁNOČNí dílNa
jejich jménem a odevzdali ji v kanceláři nejpozději Tradiční vánoční dílna pro velké i malé. Přijďte se
k nám vánočně naladit a odnést si vlastnoručně
15 minut před začátkem nadílky.
vyrobené vánoční dekorace a drobné dárečky,
Sokolský dům Kroměříž
které jistě potěší nejen Vás.
út 8. 12. I 15.00
Muzeum Kroměřížska
IQ TeSTOVÁNí
www.muzeum-km.cz
Ve spolupráci se společností Mensa ČR. IQ test
na který je potřeba se předem přihlásit na so 12. 12. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM
http://testovani.mensa.cz
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Knihovna Kroměřížska
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami
www.testovani.mensa.cz
a záhadami života. Témata přednášek určují náút 8. 12. I 16.30
vštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou
VÁNOČNí kYTaROVÝ kONceRT
týkat velmi rozmanitých oblastí života.
Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž ve hře na kytaru.
Muzeum Kroměřížska
ZUŠ Kroměříž
ne 13. 12 I 14.00
út 8. 12 17.00
adVeNTNí heRNIČka
VÝROBa ORIGINÁlNíhO BalIcíV rámci volné herny je pro děti připraven program
hO papíRU a kRaBIČek
včetně tvořivé vánoční dílničky. Do volné herny
Místo: edukační centrum NCZK v Květné zahradě mohou přijít děti se svými rodiči anebo si rodiče své
Můžete se těšit nejen na výrobu originálního balicího děti nechají pohlídat tetami z Kamaráda. V tvořivé
papíru dle vlastní fantazie a krabiček různých tvarů, vánoční dílničce si můžete vyrobit něco pěkného,
ale také vám představíme netradiční způsoby balení v herničce si pohrát a nebo si zasoutěžit. Program
dárků. Kapacita omezena, přihlaste se, prosím, na je připraven na každou adventní neděli.
info@nczk.cz nebo na tel. čísle 778 531 417.
Studio Kamarád

út 1. 12. I 14.00

út 8. 12. I 19.00

čt 26. 11. I 8.00 a pá 4. 12. I 17.00

JaRMaRk pRO MaTÝSka
Charitativní vánoční jarmark pro Matýska. Mezi
námi je spousta šikovných lidiček, kteří tvoří a vyrábí věcičky pro radost a potěšení. Přidejte se ke
KAMARÁDOVI a podpořte prosím společně s námi
rodinu malého Matýska. Výtěžek z prodeje obdrží
rodina malého Matýska.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 1. 12. I 9.00

BIBlIOTeRapIe aNeB dÁ Se lÉČIT
I dĚTSkOU kNíŽkOU?
Máte možnost dozvědět se o zajímavém druhu
podpůrné léčby dětských potíží pomocí knih určených pro malé čtenáře. Máte-li pocit, že vaše dítě
je např. hyperaktivní, má problém s přijetím nového sourozence a uchyluje se často ke lžím. Přijďte si
popovídat do MC Klubíčko s Marcelou Kořínkovou.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

čt 3. 12. I 19.00

BeNeFIČNí kONceRT pRO
MaSaRYkŮV ONkOlOGIckÝ
ÚSTaV BRNO
Vystoupí Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž, sbormistr Jiří Jablunka. Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž a
Město Kroměříž pořádají pod záštitou místostarosty PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. V programu zazní
převážně duchovní hudba napříč stoletími.
www.ped-km.cz

pá 4. 12. I 14.00

MIkUlÁŠ V ZUŠ - aNeB BRÁNY
NeBeSkÉ I pekelNÉ OTeVřeNY
Tradiční mikulášská nadílka - školní orchestry, soubory, taneční vystoupení, pohádkové divadlo, výtvarná
kouzlení, tradiční lidová řemesla a občerstvení.
ZUŠ Kroměříž
pá 4. 12. I 20.00

út 1. 12. – 3. 12. I 9.00 – 12.00

MIkUlÁŠSkÁ dílNa
Byli jste po celý rok hodní? Pokud ano, tak se nemusíte bát přijít si k nám pro malou mikulášskou nadílku
a vyrobit si i vlastní mikulášské ozdoby a dekorace.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
út 1. 12. I 18.00

FOlkOVÉ VÁNOce V dOMĚ
kUlTURY
V předvánočním čase přivítáme na tradičních Folkových Vánocích v Domu kultury hned tři výrazné
folkové legendy - brněnskou country skupinu
Poutníci, výbornou písničkářku a zpěvačku Pavlínu
Jíšovou s dcerou Adélou Jonášovou a Petrou „Šany“
Šanclovou v dámském triu a na závěr vystoupí jeden z bardů tuzemského folku a trampské hudby
František Nedvěd s doprovodnou kapelou Tie Break.
Přijďte si vychutnat folkově - vánoční atmosféru!
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 12. I 16.00

VÁNOČNí dÁRkY a dÁReČkY
a pROdeJ aUTORSkÝch
NOVOROČeNek pRO ROk 2016
Prodej autorských novoročenek pro rok 2016.
Dům kultury v Kroměříži
st 2. 12. I 16.30

so 5. 12. I 9.00 – 12.00

deN OTeVřeNÝch dVeří
aRcIBISkUpSkÉhO GYMNÁZIa
V kROMĚříŽI
Již tradičně první sobotu v prosinci zve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zájemce o studium i
všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu,
na den otevřených dveří.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.agkm.cz

so 5. 12. I 20.30

WhITeSNake TRIBUTe BaNd
Ostravská kapela vzdávající hold Whitesnake. Její nezaměnitelné a stylové písně a balady v čele s dokonalým Coverdalovým „ječákem“ jsou důvod, proč jsme
se rozhodli vytvořit Whitesnake tribute band.
Stará masna
www.stara-masna.cz
ne 6. 12. I 14.00

adVeNTNí heRNIČka
V rámci volné herny je pro děti připraven program
včetně tvořivé vánoční dílničky. Do volné herny
mohou přijít děti se svými rodiči anebo si rodiče své
děti nechají pohlídat tetami z Kamaráda. V tvořivé
vánoční dílničce si můžete vyrobit něco pěkného, v
herničce si pohrát a nebo si zasoutěžit. Program je
připraven na každou adventní neděli.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

hUdeBNí akadeMIe
G. Donizetti: Dcera pluku. Poslechový pořad s ukázkami ne 6. 12. I 16.00
hUdeBNí adVeNT V cUkRÁRNĚ
Knihovna Kroměřížska
aMadeUS
www.knikm.cz
Každou neděli jsou pro vás v cukrárně Amadeus přičt 3. 12. 17.00
praveny hudební lahůdky v podání houslistky Hany
kROMĚříŽSkÝ ZÁMeckÝ aReÁl V Feltlové a jejích hostů:
kONTeXTU eVROpSkÉ UMĚleckÉ 6. 12. Stanislav Malý – kytara, komorní soubor a INTelekTUÁlNí dISkUSe
Potulní muzikanti , Eva Šenková – klavír
Přednáška představí zámek a obě kroměřížské zá- 13.12. Stanislav Malý – kytara, Jakub Tichý – kytamecké zahrady v zrcadle otázek, které byly zásadní ra, zpěv
pro tehdejší společnost. Přiblíží evropské zámecké 20. 12. Stanislav Malý – kytara, Pavel Foltán –
areály, které byly pro kroměřížské majitele inspira- kytara zpěv, Miloslav Gajdoš – kontrabas, zpěv
cí. Přednáší Mgr. Ondřej Zatloukal.
Cukrárna Amadeus
přednáškový sál NCZK, Květná zahrada

klaVíRNí dUO paVla MaRkOVÁ/
JOhaNa kOlČaVOVÁ
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí představí jak špičkové profesionální hudebníky, tak i
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

ne 13. 12. I 14.30

pOVídÁNí O peJSkOVI a kOČIČce
Říše loutek Kroměříž srdečně zve všechny děti na
představení Povídání o pejskovi a kočičce. Těšit se
můžete na klasickou pohádku Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, kterou Říše loutek Kroměříž pojala
jako představení v kombinaci činohry a loutek. Děj
pohádky se odehrává v kouzelném prostředí barevné scény, která je od začátku do konce variabilní
st 9. 12. I 19.00
a interaktivní. Pohádka v délce 50 minut bez přeMONOlOGY VaGíNY
stávky je vhodná pro děti od 3 do 10 let.
(INTIMNÍ DIVADLO BLÁHOVÉ DÁŠI)
Dům kultury v Kroměříži
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobá- www.dk-kromeriz.cz
dané oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou
po 14. 12. I 9.00
ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
chaRleS dIckeNS: VÁNOČNí
Dům kultury v Kroměříži
kOleda - dIVadlO d21
čt 10. 12. I 9.30
Místy až hororový příběh, který navrací Vánocům
NeJČaSTĚJŠí INFekČNí ONeMOcNĚ- jejich původní smysl, je oslavou velkorysosti, souNí U dĚTí předŠkOlNíhO VĚkU
citu a dobré vůle. Během Štědrého večera navštíví
Program semináře: 1) Vývoj imunitního systému hlavního hrdinu – obchodníka Ebenezera Scrooge
dítěte předškolního věku. 2) Záněty horních cest – tři duchové, aby ho provedli strašidelnou krajinou
dýchacích, jejich příčiny, příznaky, komplikace a jeho vlastního života. Starý lakomec a necita, který
léčba. 3) Průjmovitá onemocnění u dětí. 4) Infekční je zatvrzelým odpůrcem svátečního veselí, putuje
onemocnění provázené vyrážkou
svou minulostí, současností a budoucností, aby
Knihovna Kroměřížska
nakonec svým blízkým a podřízeným vlastnoručně
upekl krocana! Ať žijí, žijí, žijí Vánoce! Vhodné pro
čt 10. 12. I 15.00
publikum již od 8 let.
akadeMIe 3. VĚkU
Dům kultury v Kroměříži
Evropská vánoční hudba. Akce nejen pro seniory - www.dk-kromeriz.cz
ukončení 21. ročníku vzdělávání.
út 15. 12. I 19.00
Knihovna Kroměřížska
předVÁNOČNí kONceRT kONZeRčt 10. 12. I 15.30
VaTOře p. J. VeJVaNOVSkÉhO
klUB pUNTík
V úterý 15. prosince se uskuteční již tradiční předSetkání rodičů a dětí od 3 do 5 let. Zábavné aktivity vánoční koncert studentů Konzervatoře P. J. Vejs knihou (čtení, vyprávění a hraní si s knížkou).
vanovského Kroměříž. Na koncertě vystoupí žáci
Husa Líza a vánoční hvězda.
varhanního oddělení, Žesťový soubor konzervatoře
Knihovna Kroměřížska
pod vedením prof. Milana Tesaře, Smíšený pěvecký
sbor pod vedením prof. Lenky Poláškové a Stučt 10. 12. I 16.30
dentský symfonický orchestr konzervatoře, jehož
kONceRT klaVíRNíhO OddĚleNí dirigentem je Jiří Kadavý. Stěžejním bodem večera
Koncert klavírního oddělení ZUŠ Kroměříž. Vystou- bude provedení díla Johna Ruttera Gloria pro smípí žácí klavírního oddělení ZUŠ Kroměříž
šený pěvecký sbor a orchestr.
ZUŠ Kroměříž
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.zuskm.cz
www.dk-kromeriz.cz

st 16. 12. I 16.30

kONceRT SMYČcOVÉhO OddĚleNí
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ Kroměříž
Vystoupí žáci smyčcového oddělení ZUŠ Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

ztvárnění Ježíšova narození v podání žáků Církevní
základní školy Kroměříž
17.00 – 18.15 Lucie Dobrovodská a skupina PAKA.
Vánoční koncert v podání nadějných mladých
umělců bude laděný také do folku

STŘEDA 23. 12. 2015
14.00 - 15.00 Hana Feltlová a přátelé. Adventní
písně Vás příjemně naladí na Štědrý den.
15.30 - 16.30 Jamtour. Hudební vystoupení
populární kroměřížské folkrockové formace.
17.00 – 18.00 Divadlo Kvelb: Naděje zrození.
Magické divadelní představení. Kouzelné vánoční
čt 17. 12. I 17.00
představení Naděje zrození bude báječným
VaRhaNNí kONceRT
vyvrcholením celého programu. Přijďte i s rodinou
ZUŠ kROMĚříŽ
Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž. Sbor Církve českoslo- ochutnat lehkost modrého nekonečna.
Velké náměstí - Kroměříž
venské husitské.
www.dk-kromeriz.cz
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz
ne 20. 12. I 14.00
adVeNTNí heRNIČka
pá 18. 12. I 20.30
Do volné herny mohou přijít děti se svými rodiči
hYpNOS a pURGaTORY (de)
anebo si rodiče své děti nechají pohlídat tetami
+ dYSaNGelIUM
Death Metalová předvánoční smršť s kultovními z Kamaráda. V tvořivé vánoční dílničce si můžete
HYPNOS s německými PURGATORY a pardubickými vyrobit něco pěkného, v herničce si pohrát a nebo
si zasoutěžit. Program je připraven na každou adDYSANGELIUM.
ventní neděli.
Slady - hudební klub
Studio Kamarád
www.sladykm.cz
www.studiokamarad.ic.cz
čt 17. 12. I 17.00

VÁNOČNí kONceRT Na NadSklepí
Vystoupí Flautini, Taneční orchestr, Pěvecký sbor
Kvítka, žáci na zobcové flétny
Kino Nadsklepí

so 19. 12. – st 23. 12. 10.00–19.00

VÁNOČNÍ TRHY
S KAŽDODENNÍM
PROGRAMEM

st 23. 12. I 8.00

VÁNOce U kaMaRÁda
Tradiční Vánoce u Kamaráda pro děti od 2 do 13 let.
Je připraven bohatý program. Děti jsou v něm rozLetos se tradiční vánoční trhy na Velkém náměs- děleny dle věku. Pod vánočním stromečkem si najtí uskuteční v termínu od soboty 19. do středy de u Kamaráda každý svůj malý dáreček a zkrátí si
23. 12. 2015 a každý den se můžete těšit na báječný čekání na Ježíška v kolektivu ostatních dětí.
Studio Kamarád
program pro celou rodinu. Vstup zdarma.
SOBOTA 19. 12.
10.00 Moravská zabijačka. Tradiční moravská
zabijačka stylově zahájí vánoční jarmark
10.00 – 12.00 Kapesní kapela kapka. Hudební
vystoupení Petra Šimáčka (akordeon) a Dany
Sokolové (vozembouch) zpříjemní zabíjačkové
hodování
14.00 – 14.30 Vánoce zapomenuté neboli
Potrestaní tanečníci. Účinkují Cruentu - šermíři a
tanečníci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
za doprovodu dobové hudby Media Vita. Jedinečný
zážitek ze starobylých vánočních písní Vám
zprostředkuje AG KM
17.00 – 17.15 Ohňová show. Působivá tanečně
žonglérská ohňová choreografie
NEDĚLE 20. 12. 2015
14.30 – 15.15 Na káře až do Betléma. Divadelní
pohádka pro malé i velké diváky. Pohádkové vyprávění dvou potulných kejklířů nabídne divákům
příběh inspirovaný Ježíšovým narozením.
Představení je podpořeno různými kousky kejklířskými, zpíváním a v podobě figur Alšova betléma
se objeví také další postavy příběhu zrození
Páně. Nakonec tedy děti uvidí nejen stromeček, ale
také budou moci obdivovat postupně připravený
betlém.
16.00 – 17.15 Vánoční sen. Pásmo krátkých
vánočních pohádek: Vánoční sen, Půlnoční
příhoda, Čarovná rybí kostička, Krtek a sněhulák,
Vánoce u zvířátek, Jak postavit sněhuláka,Jak se
zajíček chtěl klouzat, Rézi a Brok objeví poklad,
Ondra a sněžný drak
18.00 – 19.10 Hvězda betlémská. Pásmo krátkých
vánočních pohádek: Hvězda betlémská, Rézi a
Brok na vánočním trhu, Vánoční stromeček, Veselé
vánoce aneb Karlíkovo, Krtek o Vánocích, Čarovné
lyže, Sněhulák Ondra a sněžný drak
PONDĚLÍ 21. 12. 2015
10.30 - 11.30 Malý televizní kabaret TV Stars.
Vystoupení plné písniček a soutěží od dětí pro děti
15.00 - 16.00 Vánoční show TV Stars. Vánočně
laděné vystoupení plné písniček a soutěží od dětí
pro děti
16.00 - 16.15 Adventní vystoupení Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž. Hudební pozvánka
SPgŠ na právě připravované vystoupení
17.00 - 18.00 Tomáš Kočko & orchestr. Vánoční
koncert dvojnásobných držitelů ceny Anděl za
album roku
ÚTERÝ 22. 12. 2015
10.00, 14.30 a 16.00 Živý Betlém. Jedinečné

ne 27. 12. I 16.00

VÁNOČNí kONceRT
MORaVSkÝch MadRIGalISTŮ
Koncert, který přinese vánoční pohodu a hudební
zážitek. Účinkují Moravští madrigalisté, studenti a
vyučující Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského, sólo zazpívá Eva Benešová, diriguje Jiří Kadavý.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce
paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznamnějších kromřížských rodáků. Expozice
chronologicky prezentuje až 130 originálních děl
nejvýznamnějšího kroměřížského rodáka, malíře
a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nejstarším osídlení regionu s nahlédnutím do živočišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

Otevřeno je v pondělí a středu 8 – 16.30 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek 8 - 15 hodin na zazvonění.
Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

figurky byly lisovány z terakoty (pálené hlíny) nebo
sádrové směsi, jako kopie dřevořezbových originálů. Náleží k nim také 3,5 m dlouhý betlém s horskou
krajinou, betlémským městem a jeskyní, který
byl původně instalován v kostele v Prusinovicích.
Renovaci poškozeného mechanismu, který uvádí
do. 28. 12.
do pohybu figurky, větrný a vodní mlýn v cyklu den
VÝSTaVa pRací ZUŠ kROMĚříŽ
a noc, provedlo konzervační oddělení a stolářská
Vernisáž k výstavě prací studentů ZUŠ Kroměříž
dílna Muzea Kroměřížska za vydatné pomoci pana
Vernisáž dne 30. 9. 2015 v 17.00 k výstavě prací stu- Ing. Milana Lutonského.
dentů ZUŠ Kroměříž, výstava potvrvá do prosince 2015 Muzeum Kroměřížska
Hotel a hostel U Zlatého kohouta
www.muzeum-km.cz

do 31. 12.

pORTRÉT & akT
Výstava fotografií Davida Lechnera. Od 22.10.2015
do 31.12.2015. V cukrárně Amadeus na Velkém náměstí v Kroměříži. Vernisáž proběhne 22.10.2015
v 17:00. Vstup volný.
Cukrárna Amadeus

do 31. 12.

ČOkOlÁdOVÉ pOkUŠeNí
a ReklaMa a dĚTI
Zajímavá výstava vhodná pro děti. Přeneseme
se do staré cukrárny a do světa, kdy reklama byla
v plenkách. Na výstavě si můžete vyrobit drobnou
cukrovinku.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
st 4. 11. - ne 10. 1.

SedMeRO ROČNích OBdOBí
Výstava kreseb a obrazů. Výstava Jitky Jurněčkové
Sedmero ročních období (smalt, malba, sklo)
Radniční sklípek
www.radnicnikm.cz

út 1. 12. - st 30. 12.

dOMOV kVaSIce
Výstava. Představení Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice.
Knihovna Kroměřížska
ne 20.12. I 5.00 - 10.00

pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉhO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO
pTacTVa
Zveme vás na nově vznikající prodejní výstavy
drobného zvířectva a okrasného ptactva na výstavišti Floria v Kroměříži. Výstavy se budou konat
vždy každou 3. neděli v měsíci. Výstaviště nabízí
komfort jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.
K dispozici jsou 2 kryté haly o celkové ploše 1 600
m2, dále 20 000 m2 kryté venkovní plochy, 1 400
parkovacích míst v bezprostřední blízkosti, restaurace, sociální zařízení. Prodávat lze drobná
hospodářská zvířata, drůbež, holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, psy a další potřeby pro
chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

st 11. 11. - ne 6. 3.

kRÁSOU a VŮNí OdĚNÁ
kINO NadSklepí
Sbírka flakonů a toaletního skla Eriky Bubeníkové
celkem čítá na 1000 ks toaletního skla a více než
1500 ks komerčního skla od 16. století po současnost. Mezi unikátní flakony patří drobné lahvič- st 2. 12.
ky k zavěšení na ruku nebo na krk vyrobené ve sta- 17.30 I HUSÍ KŮŽE, premiéra
rých severočeských sklárnách koncem 19. století. 20.00 I EJZNŠTEJN V GUANAJUATU, artkino
Ne tak krásné, ale o to starší jsou podlouhlé lahvice
určené převážně k přechovávání léků a vonných
olejů z 16. – 18. století. Za zmínku stojí flakony
umělecky zpracované, které mají známé návrháře, například proslavený Curt Schlevoght, Heinrich
Hoffman, Karel Palda, Rudolf Hloušek aj. Výstava je
doplněna komerčními flakony našich a světových
starých firem i současnými flakony těch firem,
které jsou nepřetržitě na trhu už z předminulého
století. Součástí výstavy budou i originální šperky
z dílny paní Bidlákové a ručně malované hedvábné
šátky paní Zlaty Kalusové. Na výstavě budou i šaty
ze sbírky Zdeňky Mudrákové.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
st 11. 11. - st 9. 12.

laBYRINT SVĚTa - VÝSTaVa
dĚTSkÝch VÝTVaRNÝch pRací
ke 110. VÝROČí ZalOŽeNí ZŠ
kOMeNSkÉhO
ZŠ Komenského v Kroměřížři oslaví v tomto roce již
110. výročí svého založení. Při této příležitosti bude
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU ve foyer DK uspořádána výstava nazvaná příznačně
Labyrint světa, z výtvarných prací žáků školy.
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává Slavnostní vernisáž výstavy bude 11. listopadu v
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma- 16.00. Součástí oslav bude také Slavnostní akademie, která proběhne v divadelním sále Domu kultumutů do raného novověku“.
ry 27. listopadu 2015 v 16.00. V bohatém kulturním
Muzeum Kroměřížska
programu vystoupí současní i bývalí žáci školy. Výwww.muzeum-km.cz
stava ve foyer DK potrvá do 9. prosince 2015.
Dům kultury v Kroměříži
eXpOZIce kaRla kRYla
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky www.dk-kromeriz.cz
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého pá 27. 11. - st 6. 1.
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl MechaNIckÝ BeTlÉM
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a Po roce opět k vidění velký mechanický betlém
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno v Muzeu Kroměřížska. Výroba a stavba betlémů,
typická především pro horské a podhorské kraje,
denně mimo pondělka 9 - 12 a 13 - 17 h
byla spojena s podomáckou výrobou, zejména
Expozice Karla Kryla
zpracováním dřeva a řezbářstvím. Naproti tomu
bohaté, zemědělské kraje jako např. Haná, jsou
do 31. 5.
na lidové betlémy chudé. Přesto i zde najdeme
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – betlémské soubory nebo jejich torza, instalované
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují většinou v kostelích, které mají dokumentární a
každodenní život města i regionu v období pro- uměleckou hodnotu. Kromě několika málo dřevětektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. ných, patří většina z nich sériové produkci, kdy

čt 3. 12.

20.00 I MOST ŠPIONŮ, premiéra
pá 4. 12.

17.15 I MOST ŠPIONŮ, premiéra
20.00 I SPECTRE, přidáváme
so 5. 12.

14.30 I HODNÝ DINOSAURUS 3D, bijásek
17.30 I VÁNOČNÍ KAMEŇÁK, premiéra
20.00 I MOST ŠPIONŮ, premiéra
ne 6. 12.

14.30 I HODNÝ DINOSAURUS 2D, bijásek
17.30 I HUSÍ KŮŽE, premiéra
20.00 I V SRDCI MOŘE, premiéra
po 7. 12.

17.30 I V SRDCI MOŘE, premiéra
20.00 I VÁNOČNÍ KAMEŇÁK, premiéra
st 9. 12.

17.30 I VÁNOČNÍ KAMEŇÁK, premiéra
20.00 I OKNO DO DVORA, artkino
čt 10. 12.

20.00 I KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU, premiéra
pá 11. 12.

17.30 I MALÝ PRINC 2D, bijásek
20.00 I TRABLE O VÁNOCÍCH, premiéra
so 12. 12.

14.30 I MALÝ PRINC 3D, bijásek
17.30 I TRABLE O VÁNOCÍCH, premiéra
20.00 I RODINNÝ FILM, premiéra
ne 13. 12.

17.30 I RODINNÝ FILM, premiéra
20.00 I KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU, premiéra
po 14. 12.

17.30 I EVEREST 2D, přidáváme
20.00 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 2D,
přidáváme

st 16. 12.

situaci vyřešit. Vyrazí na sraz zločinců, aby se dali
17.30 I HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST 3D, do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet
Odkráglové.
přidáváme
20.00 I MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL, artkino
čt 17. 12.

pReMIÉRa

HUSÍ KŮŽE
00.01 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D, premiéra USA 2015, 104 min, přístupné bez omezení, dabing
20.00 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D, premiéra / titulky
Zacha vůbec netěší, že se musel s matkou přestěpá 18. 12.
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D, premiéra hovat do malého města, až do momentu, kdy se
seznámí s půvabnou sousedkou Hannah. Její otec
20.00 I MILENCI TĚCH DRUHÝCH, premiéra
R. L. Stine je však mírně řečeno podivín. Má proto
so 19. 12.
také důvod - všechny příšery a duchové z jeho ho14.30 I SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D, bijásek
rorových knih jsou totiž skutečné. Zachovi se však
17.30 I TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT, Vánoce nedopatřením podaří tyto monstra vypustit z knih
v kině
do světa lidí. A tak Hannah, Zach a pan Stine spojí
20.00 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D, premiéra síly, aby nebezpečné vetřelce vrátili tam, odkud
přišli.
ne 20. 12.

14.30 I SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 2D, bijásek
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D, premiéra
20.00 I MUŽ NA LANĚ 2D, přidáváme

MOST ŠPIONŮ
USA 2015, 141 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Dramatický thriller podle scénáře bratrů Coenových
vypráví příběh Jamese Donovana, brooklynského
právníka, který se ocitá uprostřed studené války
mezi USA a SSSR, když jej CIA vyšle splnit zdánlivě
nemožný úkol - vyjednat propuštění zajatého amerického pilota U-2 Francise Garyho Powerse, jehož
letoun Sověti sestřelili roku 1960.

sexuální zkušenost. A když se teď po letech potkali v
New Yorku a vypráví si o svých životech, zjistí, že jim
to v životě a hlavně ve vztazích moc nevycházelo.
Hlavně v oblasti věrnosti.Proto se domluví a vytvoří
mezi sebou platonický vztah, který přeci žádná nevěra nemůže narušit. Nebo snad ano?
PADESÁTKA
CZE 2015, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Horal Pavka je nejstarší žijící člen tradiční běžkařské
rodiny Bulánů. Pavka nechal porodit svého syna
Juru na Sněžce ve vysoké nadmořské výšce, aby
se rychleji okysličoval, a má s ním velké plány. Ten
ale místo běžkování nahání úplně jiné padesátky.
Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz
z duší…Česká komedie Vojtěcha Kotky na motivy
stejnojmenné divadelní hry s plejádou skvělých
herců.

aRTkINO

EJZNŠTEJN V GUANAJUATU
MEX / NLD 2015, 105 min, nepřístupné pro děti a
mladistvé do 18 let, titulky
po 21. 12.
Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce
17.30 I MILENCI TĚCH DRUHÝCH, premiéra
1931, na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde
20.00 I ROOM, artkino
hodlá natočit svůj snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do
města Guanajuato, kde se ho ujme místní průvodce
st 23. 12.
Palomino Cañedo. Tady Ejzenštejn na vlastní kůži
17.30 I FAKJŮ, PANE UČITELI 2, přidáváme
zažívá úzké propojení mezi láskou a smrtí – pudy
20.00 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D, premiéra
eros a thanatos. Film Petera Greenawaye dává naVÁNOČNÍ KAMEŇÁK
ne 27. 12.
CZE 2015, 86 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky hlédnout do deseti dní, které otřásly Ejzenštejnem;
14.30 I JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA, bijásek
Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné série se do dní, které ho trvale ovlivnily a formovaly
17.30 | KRÁLOVSKÝ BALET V LONDÝNĚ: LOUS- značkou Kameňák opět sleduje neskutečné karamKÁČEK, Vánoce v kině
boly kolem starosty Pepana, který tentokrát oprav- OKNO DO DVORA
20.00 I PADESÁTKA, premiéra
du nemá klidný adventní čas. Zdá se, že Kameňákov USA 1954, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
neproslaví, protože nepřející občanští aktivisté mu Fotograf J. B. Jeff Jeffries je dočasně odkázán na kopo 28. 12.
zhatili plán – postavit obří skokanský můstek na lečkové křeslo a v dlouhých chvílích pozoruje z okna
17.30 I PADESÁTKA, premiéra
své sousedy. Jednoho dne je však svědkem něčeho,
nedaleké hoře Říp.
20.00 I ZBRUSU NOVÝ ZÁKON, artkino
co vypadá jako vražda. Jeffries se spolu se svou
přítelkyní pustí do odhalování zapeklitě složitého
V SRDCI MOŘE
út 29. 12.
USA 2015, 121 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky řetězce událostí... Klasická cinefilská detektivka
17.30 I MIMONI 2D, bijásek
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Alfreda Hitchcocka s Jamesem Stewartem a Grace
20.00 I PADESÁTKA, premiéra
Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou Kelly v hlavních rolích.
st 30. 12.
mamutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a téměř
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D, premiéra lidskou touhou po odplatě. Rybáři z lodi Essex jsou MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, přidáváme
po obrovském boji nuceni přežívat 90 dní na moři. A GBR 1975, 91 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
jejich trápení stále nekončí...Toto skutečné námořní Velmi neotřelé zpracování příběhu krále Artuše pu-

BIJÁSek

HODNÝ DINOSAURUS
USA 2015, 101 min, přístupné bez omezení, dabing
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil
život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři
nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás
zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s
člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je
schopen velkých činů.
MALÝ PRINC
FRA 2015, 106 min, přístupné bez omezení, dabing
První celovečerní animovaná adaptace slavného
díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Příběh
neposedné a zvědavé holčičky, která žije ve světě
dospělých. Příběh excentrického a šprýmařského
letce, který vlastně nikdy pořádně nevyrostl. Příběh malého prince, který je svede dohromady do
krásného dobrodružství.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
RUS 2014, 78 min, přístupné bez omezení, dabing
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit
Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye.
Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té
doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sněhu však povstaly nové temné síly,
kterým dokáže čelit jen po boku svých věrných přátel. Orma tak čeká další napínavé dobrodružství…
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
CZE, různé, 66 min, přístupné bez omezení, česky
Animované vánočně laděné pásmo českých pohádek pro nejmenší. Kubula a Kuba Kubikula ve
Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček klouzat,
Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže,
Jak postavit sněhuláka.
MIMONI
USA 2015, 94 min, přístupné bez omezení, dabing
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit
tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když
nikoho takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí Kevin, Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou

neštěstí inspirovalo spisovatele Hermana Melvilla k tujícího napříč Británií, aby kolem sebe nashromáždil nejlepší rytíře a Bůh mu zjevil, kde najít Svatý
napsání románu Bílá velryba.
Grál. Na své cestě se střetává s bizardními překážkami. Bez znalosti vzdušné rychlosti nenaložené
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
USA 2015, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky vlaštovky nemá šanci. Oslavte 40 let od vzniku
Krampus přichází o Vánocích. Ale rozhodně vám tohoto kultovního díla legendárního britského
žádné dárky nepřinese … Krampus: Táhni k čertu uskupení Monty Python v kině Nadsklepí.
je vánoční hororová komedie o rodině, která tak
nesnášela Vánoce, až probudila temného démona, ROOM
který proměnil svátky klidu a míru na pekelnou IRL 2015, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to
jízdu.
místo, kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí
se svou mámou Joy. Vše, co je mimo pokoj, je fikTRABLE O VÁNOCÍCH
USA 2015, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky tivní, jen pokoj je skutečný. Díky odhodlání, vynaléKdyž se na Vánoce sejdou v jednom domě čtyři zavosti a mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit
generace Cooperů, na poklidné prožití svátků to pro Jacka život, v němž si neuvědomuje, že pokoj
zrovna nevypadá. Neočekávaní hosté a množství je vězením. Takhle to však nemůže být napořád…
nepravděpodobných příhod a náhod obrátí klidný Filmová adaptace knižního bestselleru Emmy Dovečer úplně naruby, aby se nakonec ukázala sku- noghue Pokoj.
tečná síla rodiny a to pravé kouzlo Vánoc.
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
BEL / LUX 2015, 113 min, přístupné bez omezení, titulky
RODINNÝ FILM
CZE 2015, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky Bůh existuje. Žije v Bruselu. V usmoleném tílku sedí
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospí- za počítačem, pije, kouří a z lidského pinožení má
vající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou škodolibou legraci. Jeho malé dceři však jednoho
po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně dne dojde trpělivost a nechá z božského počítače
fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného všem pozemšťanům rozeslat datum jejich smrti.
„testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická udá- Vzápětí prchá z rodného hnízda, aby objevila šest
nových apoštolů. Belgický film, který okouzlil
lost?
festivalové publikum, míří do boje o Oskara za Nejlepší zahraniční film.
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
USA 2015, 136 min, přístupné bez omezení, titulky
/ dabing
přIdÁVÁMe
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po SPECTRE
událostech v Návratu Jediho musí legendární GBR / USA 2015, 150 min, nepřístupné pro děti do
posádka Hana Sola, jeho ženy Princezny Lei a 15 let, titulky
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě Nová bondovka od Sama Mendese, režiséra předSitha Inquisitora a najít dávno ztraceného Lukea chozí Skyfall, s Danielem Craigem v hlavní roli.
Skywalkera.
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti,
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili který ho přivede na stopu známé zločinecké orsíly, aby vás znovu přenesli do světa Hvězdných ganizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží,
válek.
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.

Dvě expediční skupiny na Mount Everest postihla v
roce 1996 jedna z nejhorších katastrof v dějinách horolezectví. Snímek vypráví dramatický příběh americké
skupiny, vedené Scottem Fischerem (Jake Gyllenhaal),
a novozélandské skupiny pod vedením Roba Halla (Jason Clarke) při jejich pokusu dobýt vrchol nejvyšší hory
světa. Ten se však změnil v boj o přežití.
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
USA 2015, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
V posledním díle ságy nepůjde jen o přežití, ale o
budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné
zúčtování se blíží. Katniss spolu se skupinou nejbližších přátel vede rebely v jejich boji za svobodou.
Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem
je zničit prezidenta a skoncovat s jeho tyranií. Na
Katniss však tentokrát čeká mnohem nebezpečnější
nepřítel, než ten s jakým se dosud setkala v aréně.
MUŽ NA LANĚ
USA 2015, 123 min, přístupné bez omezení, titulky
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen
jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi
věžemi Světového obchodního centra, a v jeho
stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost
vydat. Philippe Petit byl se svými společníky nucen
překonávat nepopsatelné problémy a vypořádat
se se zradami, neshodami i bezpočtem rizik, které
uskutečnění celé akce ohrožovali.
FAKJŮ, PANE UČITELI 2
DEU 2015, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy.
A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost.
A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý
zločinec a současný samozvaný učitel Zeki Müller v
bláznivé školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je
všemi milovaný kantor Zeki Müller zpět.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA, 2015, 124 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Adaptace prvního dílu erotické trilogie popisující
vztah mladé studentky literatury Anastasie Steel
s bohatým podnikatelem Christianem Greyem. Tito
dva se vzájemně velmi přitahují, ale každý očekává
něco jiného. Anastasie lásku, Christian vztah, ale za
svých podmínek. Vášnivý vztah odkrývá mnoho
jejich tajemství i temné sexuální touhy.

VÁNOce V kINĚ

TŘI TENOŘI - VÁNOČNÍ KONCERT
USA / DEU 2000, 81 min, přístupné bez omezení, titulky
Digitálně remasterovaný záznam vystoupení světových pěveckých špiček z vídeňského Koncerthaus
z roku 1999, na kterém Luciano Pavarotti, José
Carreras a Plácido Domingo zazpívali na dvacet
tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní.
Opulentní koncertní síň a vídeňský orchestr doplněný o Vídeňský dětský sbor jsou zárukou překrásného zážitku v předvánočním čase.
KRÁLOVSKÝ BALET V LONDÝNĚ: LOUSKÁČEK
GBR 2015, 135 min, přístupné bez omezení, bez titulků
Klárka dostane dárek, s nímž se vydává na cestu
plnou dobrodružství. Klasické dílo Petra Iljiče Čajkovského v podání prestižního Královského baletu
v Londýně je jako stvořené pro čas adventu a láká
také menší návštěvníky. Nebojte se proto vzít svoji
rodinu do kina na jedny z nejznámějších baletních
melodií. Scéna se inspiruje vánočními motivy 19.
století a skvěle zachycuje pohádkovou atmosféru
inscenace.
DÁRKOVÉ POUKAZY do kina Nadsklepí:
2 druhy (za 500 Kč a 750 Kč) v prodeji v pokladně
kina a na Tovačovského.

pROGRaM
SpORTOVNích akcí
so 5. 12. 8.00 (d)

kROMĚříŽSkÝ TaNeČNí
FeSTIVal 2015
Taneční festival na kterém se vám představí 500
tanečních páru s ČR,Polska,Slovenska i Maďarska.
Festival hostí taneční ligu juniorů , mládeže a dospělých.Tyto soutěže obohatí i menší soutěže děti 1 a 2.
MILENCI TĚCH DRUHÝCH
Tančit se bude na obou sálech DK v Kroměříži.
EVEREST
USA 2015, 107 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky USA / GBR 2015, 121 min, nevhodné pro děti do 12 Dům kultury v Kroměříži
Před dvanácti lety Jake a Lainey spolu zažili první let, titulky
www.kstswing.cz
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KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ XII.

Polozapomenuté
osobnosti
protektorátní
Kroměříže
Cyklus věnovaný Kroměřížsku
v kontextu druhé světové války
uzavíráme životními příběhy tří
kroměřížských rodáků (jedná se
o subjektivní výběr, protože nelze
postihnout všechny). K zajímavým
a kontroverzním osobnostem,
které mají osobní vztah k našemu
městu a jsou aktivně zapojeny
do událostí 2. světové války,
patří například spisovatelka Olga
Barényi, první předseda Svazarmu
Alois Hložek nebo generál Luftwaffe Bernhard Waber.

Spisovatelka Olga Barényi, vlastním jménem Aloisie Anna Voznicová, se narodila v Kroměříži 4. července 1905 jako dcera bednáře.
Studovala na státním učitelském
ústavu, který nedokončila, a v roce
1924 nastoupila na dramatické
oddělení pražské konzervatoře. Po
absolutoriu se stala členkou činoherního souboru Slovenského
národního divadla v Bratislavě. V
listopadu 1927 se provdala za Ferencze Halwaxe. O tři roky později
navázala spolupráci s čsl. rozvědkou, v roce 1931 byla rakouskými
soudy obviněna ze špionáže,
která jí však nebyla prokázána. S
manželem se rozvedla v roce 1933.
Po svatbě s českým Němcem Antonem Rudolfem Gerstbergerem
(1938) se věnovala literární činnosti, pod pseudonymem Olga

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,

Barényi vydala první knihu Janka (1941), v rychlém sledu pak
následovaly další psychologicky
a existenciálně laděné romány a
divadelní hry s ženskými hrdinkami. Za vrchol spisovatelčiny české
tvorby je považován Román, vydaný jako její poslední česky psaná
kniha v dubnu roku 1945. V roce
1946 se s manželem odstěhovala do Německa, kde publikovala
další prózy, již psané německy.
Vzpomínky na pražské povstání
použila v románu Prager Totentanz (vyšlo v češtině v roce 2012
jako Pražský tanec smrti). Román
podává velmi jednostranný obraz
této doby. Další osudy protektorátní spisovatelky Olgy Barényi
nejsou známy.

Alois Hložek, který se v Kroměříži narodil 6. června 1893, byl
synem hostinského. Studoval na
kroměřížské reálce, kterou absolvoval maturitní zkouškou v
roce 1911. Do rakousko-uherské
armády narukoval již v roce 1914
a prožil celou 1. světovou válku
jako voják. V roce 1918 vstoupil
do československé armády, sloužil
u pěchoty, v letech 1924-1928
působil v Kroměříži. Pak byl zařazen k dělostřelectvu v posádce
v Olomouci. V letech 1939-1942
pracoval jako civilní zaměstnanec
u okresního úřadu Olomouc-venkov, kde byl v roce 1942 zatčen a
vězněn v koncentračním táboře
Buchenwald do roku 1945. Po
osvobození v roce 1945 žil v Olomouci, opět vstoupil do čs. armády
a stal se velitelem dělostřeleckého

pluku. V letech 1946-1954 byl poslancem Národního shromáždění
za KSČ. V říjnu 1948 byl povýšen
do hodnosti brigádního generála. V období 1951-1953 se stal
prvním předsedou nově vzniklého
Svazu pro spolupráci s armádou
(Svazarmu). Zemřel 18. prosince
1961.

naposledy se v letošním roce v rámci rubriky Kroměřížská historická
ohlédnutí věnujeme období 2. světové války a především skutečnostem, které se přímo dotkly města
i jeho obyvatel. V minulém vydání
jsme se zabývali kulturním děním
ve městě a připomněli jsme si, jak
důležité pro místní byly oslavy životního jubilea Bedřicha Smetany.
Ze správných odpovědí na dotaz
týkající se tohoto tématu jsme
vylosovali tyto výherce:
Jana Mořičková
Jana Vaverková
Miloslav Přestavěl

Otázka č. 12

Jak se jmenoval generál
Luftwaffe narozený v Kroměříži?
Bernhard Waber je jediným kroměřížským rodákem, který se stal
generálem Luftwaffe. Narodil se
20. května 1884 v Kroměříži jako
syn profesora kroměřížského
německého gymnázia. Zřejmě i
na tomto gymnáziu vystudoval
a v roce 1907 byl již poručíkem
rakousko-uherské armády. V letech1912-1914 absolvoval Válečnou školu ve Vídni. Za 1. světové
války působil ve štábech. V roce
1918 vstoupil do samostatné
rakouské armády, kde mimo jiné
působil i na ministerstvu obrany.
Povýšen na generála byl v roce
1936 a pak byl z rakouské armády
propuštěn. Od 1932 byl členem
NSDAP, po anšlusu Rakouska v
roce 1936 vstoupil do Luftwaffe,
kde se stal od 1. 5. 1939 velitelem
letecké župy VIII Vratislav, pak v
roce 1941 polní letecké župy v
Kyjevě a Charkově a v roce 1943
byl velitelem letecké župy XXX
Bělehrad. Pak ale nastal velký zvrat
v jeho kariéře, když byl 1. 11. 1944
zatčen (údajně za špatné hospodaření) a dne 6. 2. 1945 v Berlíně
popraven.
PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno – SOkA Kroměříž
(s použitím údajů Dušana Hübla,
Jiřího Novotného a Pavla Šrámka)

Vážení čtenáři, děkujeme vám mnohokrát za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2015, a přejeme
vám do nového roku 2016 všechno dobré.
P. S. Na stránkách kroměřížského Zpravodaje se budeme setkávat i v roce 2016, tentokrát na téma
Příběhy kroměřížských náměstí
PhDr. Jitka Zezulová a Mgr. Martina Šlancarová
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Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. prosince na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké
náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt).

knižní novinky
Sabrina Reichel:
Rambo na vodítku
Pozitivní metoda výchovy agresivního psa. Psi na vodítku, kteří se
při setkání s jinými psy promění v
zuřícího Ramba nebo ve chvějící
se uzlíček nervů, jsou velmi častým
jevem, přičemž trpělivost svých
pánů a paniček natahují pořádně na
skřipec. V této knížce je vysvětleno,
v čem spočívá mechanismus agresivního chování psů, jaké jsou jeho
projevy, a současně jsou tu poskytnuty rady a konkrétní návody, jak a
co trénovat, aby si pes a jeho majitel
společné vycházky užívali v pohodě.
Jan A. Novák: Utajené vynálezy
Záhadní géniové, tajné objevy,
zakázané vědomosti. Tajné vynálezy,
které předběhly svou dobu – to vše
bylo odjakživa předmětem zájmu
mocností, jejich armád a tajných
služeb. S jakými silami si zahrával
Nikola Tesla? Jaké pokusy prováděli
nacisté během druhé světové války?
Po vědcích a jejich skrývaných objevech zůstaly často jen mlhavé
indicie – ale i to málo, co prosvítá
bariérou mlčení, je vzrušující!
www.knihkm.cz

zajímavosti
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V Knihovně Kroměřížska si můžete zkrátit čekání na Štědrý den zajímavými akcemi. Na 2. prosince v 16.30 h je
připravený poslechový pořad Hudební
akademie, svůj intelekt si můžete přijít
otestovat 8. prosince prostřednictvím připraveného IQ testování – nezapomeňte
se předem zaregistrovat! Akce začíná v
15 hodin. Pro rodiče s dětmi si knihovna
připravila již tradiční Klub Puntík tentokrát s knihou Husa Líza a vánoční hvězda.
Pro klienty knihovny je připravena Mikulášská nadílka, což znamená, že 4. a
5. prosince zaplatí čtenáři jen 50% zápisné do knihovny a podobná nabídka je
připravena i ve formě Vánoční nadílky,
kdy kromě účtování polovičního zápisného budou „hříšníkům“ odpuštěny platby
za upomínky.
Nejvýznamnější svátky v roce už se nám
blíží…
Obchody chrlí vánoční nabídky, domácnosti i ulice měst se proměňují a připomínají nám, že advent je tu. Letos připadl jeho
začátek na 29. listopad a město od konce
listopadu září stovkami světel, ožilo a ještě
znovu ožije vánočními trhy. Každou neděli
si doma zapalujeme svíci na adventním
věnci a v domovech voní vanilka z právě
pečeného cukroví…
My vám přinášíme několik tipů na
akce, které vám toto krásné období
v Kroměříži zpestří.
Muzeum Kroměřížska srdečně zve
všechny milovníky svátků k Vánočnímu
ladění (21. 11.- 31. 12.), kde máte možnost navštívit obchůdek s vánočními
ozdobami a při té příležitosti si v dílničce nazdobit baňky dle vlastní fantazie.
Získáte zde také inspiraci na zdobení
vánočního stromku a slavnostní tabule
podle letošních trendů. Muzeum si pro
děti i rodiče připravilo také Mikulášskou
dílnu, ve které si 1. prosince můžete vyrobit vlastní mikulášské ozdoby a dekorace. Vánoční dílna nabídne výrobu
vánočních ozdůbek a drobných dárků již
12. prosince. Při návštěvě muzea si nenechte ujít výstavy Krásou a vůní oděná, Čokoládové pokušení a Reklama a
děti. Již tradičně bude v podloubí Muzea
Kroměřížska do 6. ledna k vidění i velký
mechanický betlém Josefa Bařinky a
Františka Tvrdoně z roku 1959.

Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska připravilo tradiční prodej
autorských novoročenek a vánočních
přání ve středu 2. prosince od 16 hodin
v Domě kultury.
Mikulášskou besídku si letos na 4. prosince nachystala místní ZUŠ. Těšit se
můžete na pohádkové divadlo, taneční
vystoupení, školní orchestry a mnoho
dalšího.
Již tradičně bude také probíhat Mikuláš
v Sokole, a to 7. prosince od 16 hodin.
Vánoční čas můžete přivítat Folkovými
Vánocemi v Domě kultury, kde vystoupí hned tři výrazné folkové legendy.
Vyhlášení nejlepších českých tanečních
párů vás čeká na Galavečeru tanečního
sportu již 6. prosince od 19 hodin. Pro rodiny s dětmi je na 13. prosince připravena
klasická pohádka Povídání o pejskovi a
kočičce, která začíná ve 14.30 h. Vánoční koledu od Ch. Dickense si můžete vychutnat 14. prosince.
Akci Floria Vánoce, která se bude konat
5. a 6. prosince, připravilo výstaviště
Floria. Těšit se můžete na Jů a Hele,
kouzelníka Pavla Kožíška a vystoupení
dětí z místních škol, školek a kroužků.
K obdivování budou vánoční stromky
vyzdobené dětmi a také drobné dárky či
vánoční ozdoby, které si můžete zakoupit
na vánočním jarmarku. Dospělí se mohou
na akci zahřát připraveným punčem. Budete-li shánět dárečky na poslední chvíli,
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za návštěvu bude jistě stát Burza drobného zvířectva a okrasného ptactva,
která se bude konat 20. prosince.
MC Klubíčko si na začátek prosince připravilo Vánoční jarmark, kde bude možné zakoupit jedinečné vánoční dekorace
či drobné dárky z nejrůznějších materiálů.
Akce probíhá 1.-3. prosince.
Charitativním Jarmarkem pro Matýska
začíná advent 3. a 4. prosince (8-17.30
h) ve studiu Kamarád. Připojte se
ke Kamarádovi a podpořte s ním rodinu malého nemocného chlapce, které
bude věnován výtěžek z prodeje. Studio
Kamarád si pro rodiče s dětmi připravilo Adventní herničky, které se budou
konat každou adventní neděli (6., 13. a
20. prosince vždy od 14 do 17 h). Ve tvořivé dílničce si můžete vyrobit něco pěkného, v herničce pohrát nebo si zasoutěžit.
Na tradiční Vánoce u Kamaráda se můžete těšit 23. prosince. Pro děti od 2 do
13 let je připraven bohatý program, který
bude probíhat od 8 do 16 hodin.
Pro zpříjemnění předvánoční doby je připravena i řada koncertů.
Již 3. prosince je v 19 h na programu Benefiční koncert pro Masarykův onkologický ústav v Brně (kostel Nanebevzetí
Panny Marie), 8. prosince v 16.30 h se v
„zušce“ koná Vánoční kytarový koncert,
v úterý 15. prosince v 19 h pak proběhne
již tradiční předvánoční koncert studentů
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž v kostele Nanebevzetí Panny Marie, seriál koncertních vystoupení pokračuje 17. 12. v 17 h Vánočním koncertem
na Nadsklepí, jehož hlavními protagonisty budou žáci ZUŠ Kroměříž, a Vánoční
koncert Moravských mandrigalistů
ukončí slavnostní hudební sérii dne
27. prosince v kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
Vánoční čas můžete strávit také v Arcibiskupském zámku, který veřejnosti
zpřístupní od 26. do 31. prosince reprezentační sály vždy mezi 12. a 16. hodinou.
Sály budou vánočně vyzdobeny, v případě
příznivého počasí bude otevřena také zámecká věž.

zajímavosti
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Hudební klub Slady připravil pro rockovější povahy na 18. prosinec (20.30 h)
Deathmetalovou předvánoční smršť a
na Staré masně se 26. prosince odehraje Štěpánské rockování s kapelou Kiss
czech company.

Silvestrovskou nabídku připravil pivovar Černý orel. Akce začíná v 19 hodin
welcome drinkem, v nabídce budou steaky
a speciality k pivu a samozřejmě široká nabídka piv, o program se postará cimbálová
muzika Friška a soubor VSACAN.

Vánoční trhy si v Kroměříži užijete ve
dnech 19. – 23. prosince na Velkém náměstí. Těšit se můžete na šermíře, tanečníky, vánoční písně, koncerty, divadelní pohádky
pro malé i velké, na tradiční Živý Betlém či
žonglérskou ohnivou show. V neposlední
řadě budou připraveny také stánky s pochutinami a teplými nápoji. I letos se můžete nechat inspirovat ke koupi vánočních
dárků či řemeslných výrobků.

V 1. Selském pivovárku pořídíte vánoční
dárková balení piv. I letos se můžete těšit
na vánoční speciál Jesus Christ Suprstar.
Jedná se o 13% polotmavé pivo, které
bude ve dvojbalení doplněno vídeňským
ležákem bronzové barvy.
Pro občany Kroměříže stále v Nitře platí
nabídka slev, jejichž výčet najdete v letáku, který je k dispozici v Turistickém
informačním centru. Rozhodnete-li si
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8.00
18.00

7.00

8.00

8.00
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ul. Koperníkova kaple sv. Kříže
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Kroměříž, Psychiatrická nemocnice
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Kroměříž
kostel sv. Jana Křtitele
Kroměříž
kostel Panny Marie
Kroměříž, Malý Val
kaple sv. Vincence de Paul

Hradisko
kostel Všech svatých

pátek
25. 12.

sobota
26. 12.

16.00 pro rodiny
s dětmi
21.00 půlnoční

7.45
10.45

7.45
10.45

–

18.00

8.00
15.30
22.00

neděle
27. 12.

Aktuální adventní, mikulášskou, vánoční a silvestrovskou nabídku najdete
na www.kromeriz.eu. Pokud na těchto
webových stránkách chcete i vy prezentovat svou zajímavou nabídku, kontaktujte nás na tel. 573 321 224 nebo na emailu
lucie.roubalikova@mesto-kromeriz.cz
(lr)

čtvrtek
31. 12.

Kroměříž
kostel sv. Mořice

čtvrtek
24. 12.

vyjet za hranice a nasát zde vánoční atmosféru, nezapomeňte se zastavit v nitranském vánočním městečku, jehož brány
budou otevřeny až do 23. prosince. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé
s vystoupením místních skupin, zpěváků,
uměleckých i mateřských škol. Těšit se můžete také na divadelní představení, voňavé
dobroty, dárečky pod stromeček a širokou
nabídku vánočních drobností.

Přes Vánoce pravidelně většina z nás přibere na váze, kilo dvě i více se stalo tak nějak součástí oslav tohoto svátku. Musí tomu být opravdu
tak? Stačí dodržet pár pravidel a vše může být jinak...
Nakupujte jen ty potraviny, které skutečně spotřebujeme. To samé platí i o pečení cukroví - napečte pouze tolik, kolik opravdu sníte, lépe
řečeno ochutnáte. Pokud chcete tuto kalorickou bombu nahradit něčím zdravějším, doporučuji dát na stůl sušené ovoce nebo ořechy. A kapr
s bramborovým salátem? Samozřejmě můžete udělat naprosto zdravou variantu bramborového salátu, kde namísto majonézy použijete
bílý jogurt a kapra budete péct v troubě. Ale není to nutné za každou cenu. Dopřejte si večeři dle vašich zvyklostí, ale jen jednu porci.
A sváteční přípitky a alkohol o svátcích celkově? Nejkaloričtější jsou vaječné koňaky a přeslazené lihoviny, dejte si raději skleničku suchého
vína. Pokud zvolíte variantu svátků v opravdu zdravém stylu, doporučuji nahradit bílou mouku špaldovou, pohankovou, grahamovou nebo
pšeničnou celozrnnou, obyčejný bílý cukr vyměňte za med, stévii, javorový nebo agáve sirup. Ztužený tuk a margarín výborně nahradíte
zdravým kokosovým nebo rostlinným olejem, který nezvyšuje cholesterol a nepodporuje ukládání tuku v těle. Pokud i přesto budete mít větší
kalorický příjem než obvykle, měl by následovat adekvátní výdej. I již zmiňované vánoční cukroví lze péct zdravě – vyzkoušejte:
Kokosovo-ovesné placičky
Suroviny: 100 g ovesných vloček, 100 g strouhaného kokosu, na drobné kousky nakrájené jablko, 50 g směsi slunečnicových a dýňových
semínek, 1 vejce, 3 bílky (sníh), 1 lžička skořice, 2 lžíce řepkového oleje, 1 lžička vanilkového cukru.
Postup: Všechny suroviny smícháme, jako poslední vmícháme ještě tuhý sníh z bílků. Z těsta vytvarujeme placičky, které pečeme na plechu
vyloženým pečícím papírem při 150 °C dorůžova. 				
Marie Mikšová, osobní trenérka Extreme Fitness
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V kroměřížském psím útulku
Čápka čeká stále spousta psů
na své nové pány. Je mezi nimi
i fenka Mora. Ta byla do útulku
přijata v únoru 2015. Dalo by
se říct, že je to „smolařka“. Už
třikrát byla v adopci, bohužel
ji ale lidé vždy vrátili. Ovšem
Mora za to nemůže, ve dvou
případech byla důvodem vrácení nerozvážnost a dodatečné
zjištění nových majitelů, že pes
je závazek na několik let. Mora
je kříženec starý dva roky, váží
23 kilogramů. Má handicap –
je částečně hluchá. Některé
Městský útulek Čápka Kroměříž
podněty ale slyší a reaguje,
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
jen stačí být trochu hlasitější.
Tel.: 573 333 553
Ošetřovatelé na Čápce pro
ni hledají hodného člověka,
Kompletní nabídka psů na:
který jí i přes tento handicap
www.utulekkromeriz.cz
www.facebook.com/utulekkromeriz poskytne nový domov. Fenka
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz je kamarádská, temperamentní, na vodítku dobře ovladaNávštěvní hodiny:
telná. Je čistotná, může být v
pondělí - sobota 14 - 17
bytě, líbit se jí bude i volně na
neděle - svátky 14 - 16
dvorku nebo na zahradě.

dopisy čtenářů
Světýlková slavnost MŠ
Spáčilova
Děti z naší mateřské školy ve Spáčilově ulici v Kroměříži se celý první
listopadový čtvrtek připravovaly na
velkou událost - na Světýlkovou slavnost. Některé si připravily strašidelné
kostýmy, jiné děti tvořily výrobky z
dýní a pekly dobroty s pomocí paní

učitelek. V odpoledních hodinách si
děti i s rodiči mohly prohlédnout ZŠ
Komenského, která pro všechny zájemce připravila zábavné hry, tvoření
a dobré občerstvení. Den plný zážitků
byl zakončený procházkou s lampióny do Podzámecké zahrady, která
v nastupujícím šeru vypadala opravdu kouzelně.
Kolektiv MŠ Spáčilova ul.

Škola na Komenského náměstí slaví 110 let trvání
U příležitosti 110. výročí založení
školy jsme pro rodiče žáků a širokou veřejnost připravili několik akcí,
na nichž chceme prezentovat nejen
bohatou historii školy, ale především
současné dění ve škole. První z nich
je výstava výtvarných prací našich
žáků s názvem Labyrint světa, kterou můžete zhlédnout začátkem
prosince v Domě kultury v Kroměříži. Druhou akcí byla Akademie, která
se konala také v Domě kultury v pátek 27. listopadu, na níž byl k vidění
bohatý kulturní program s účin-

kujícími z řad nejen současných
žáků, ale i absolventů školy. Další
akcí bude Vánoční jarmark, který se
uskuteční netradičně před budovou
školy na Komenského náměstí ve
čtvrtek 17. prosince od 15 hodin. Budou zde k zakoupení výrobky žáků
s vánoční tematikou. Na závěr oslav
chystáme pro zájemce o prohlídku
školy Dny otevřených dveří. Připraveny jsou na čtvrtek 14. a sobotu
16. ledna příštího roku. Srdečně vás
všechny zveme.
Mgr. Milan Budín, ředitel školy

Výherkyně vstupenek na Monology vagíny
Monology vagíny Eve Enslerové se hrají na českých divadelních pódiích
již několik let. Divadelní hra je netypická jak svým obsahem, tak i formou.
Představení složené z několika monologů v podání tří žen je originální a lákavou zábavou především pro ženskou část populace. Ale samozřejmě není
výjimkou, že v hledišti zasedají také muži. Vždyť koho z nich by nezajímala
ženská problematika… Intimní divadlo Bláhové Dáši přiváží tento zajímavý „kus“ do Kroměříže 9. prosince. Od 19. hodiny zasednou v hledišti
Domu kultury nejen diváci, kteří si zakoupili vstupenky, ale i ti, kteří lístky vyhráli v soutěži pořádané Kroměřížským zpravodajem. V listopadovém kole
soutěže byly – po třech výherkyních z říjnového zpravodaje - vylosovány
tyto výherkyně:
MARTINA MALACHOVÁ / MARIE JUŘÍČKOVÁ / VĚRA ČECHÁKOVÁ
Pro každou z nich bude před představením připravena dvojice „volňásků“ v pokladně Domu kultury v Kroměříži.
(šak)

seriál na celý rok
ANGELIKA
Snad každý zná z kina nebo televizní obrazovky dramatický příběh
krásné Angeliky de Sancé, a to
především díky nezapomenutelnému filmovému zpracování s
Michèlle Mercierovou a Robertem Hosseinem v hlavních rolích.
Ne všichni však vědí, že před pár
lety vznikla nová verze Angeliky.
Tvůrci nového zpracování se drží
předlohy Anne Golonové více,
než je tomu v případě filmové
série z 60. let minulého století.
Dobrodružný romantický snímek
režiséra Ariela Zeitouna se natáčel
v průběhu roku 2012 z velké části
i v České republice, třeba v prostorách Arcibiskupského zámku
v Kroměříži nebo v Telči. Angeliku

na téma „filmy natáčené v Krohraje Nora Arnezeder, kterou čeští
měříži“ Poslední letošní otázka
diváci mohli vidět po boku Elijah
zní: Jak se jmenuje představiWooda ve filmu Maniak, Joffreye
telka původní Angeliky a jaké
de Peyrac si zahrál Gérard Lanvin (Veřejný nepřítel č. 1: Epilog).
je jméno herečky, která tuto
Servis pro natáčení zajišťovala
postavu ztvárnila v nové verzi
v Česku společnost Wilma Film,
z roku 2014? Odpovědi na otázku
dlouholetý obchodní partner Barje třeba doručit do 20. prosince na
randov Studio. Barrandov Studio poskytlo
producentům zázemí
pro štáb a barrandovský fundus se výrazně
podílel na výpravě. Film
měl premiéru 27. února
2014 a vznikl v produkci
Francie, Belgie, České
republiky a Rakouska.
Naposledy
mohou
čtenáři Kroměřížského
zpravodaje
soutěžit Foto: © AQS, a. s., divize Bioscop
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adresu zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767
01 Kroměříž a označte ji heslem
„Kroměříž filmová“. Nezapomeňte
uvést adresu a telefonní kontakt.
Z autorů správných odpovědí
na listopadovou otázku jsme
vylosovali MARKA KROUTILÍKA.
Výhru si může vyzvednout na
odboru kultury v 1. patře kroměřížské radnice. Protože nám
filmová soutěž pomalu končí,
získají poslední dva výherci – v
tomto a příštím měsíci - kromě
propagačních dárků města Kroměříže také mimořádný dárek
– originální odznáček s logem
filmové Kroměříže, který pro
tuto příležitost vytvořil a do
soutěže věnoval Antonín Slugeň.
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Slavnostní vítání malých občánků
na kroměřížské radnici

Adam Jurtík

Dita Minksová

Dominik Miler

Filip Lošonský

Filip Moural

Kryštof Zatloukal

Sňatky – říjen 2015
Sandra Labantová, Zborovice – Petr Hrabal, Šelešovice
Aneta Beránková, Kroměříž – Jaroslav Hanzlík, Kroměříž
Dagmar Krčová, Jarohněvice – Michal Šuléř, Jarohněvice
Ludmila Čmochová, Brodek u Př. – Oldřich Skákal, Brodek u Př.
Marta Březovská, Brno – Ondřej Kopáček, Brno
Šárka Novotná, Chvalnov – Petr Bortlík, Kroměříž
Nikol Šandová, Kroměříž – Jiří Formánek, Tištín
Dagmar Petříková, Lubná – Radim Suroviak, Nítkovice
Šárka Vysloužilová, Pornice – Ondřej Bleša, Slížany
Jana Dorotíková, Kroměříž – Radomír Hanke, Kroměříž
Eliška Šemnická, Kroměříž – Tomáš Wagner, Praha
Veronika Bednaříková, Praha – Daniel Bochořák, Praha
Jana Dratvová, Roštín – Jiří Sigmund, Kostelany
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním tisku.

Narození
září 2015
Mikuláš Pospíšil, Kroměříž

Nikol Loučková

Ondřej Štach

Robin Bačůvka

Štěpán Novák

Tomáš Černíček

Vít Vysloužil

Narození
říjen 2015
Erik Menšík, Hulín
Jan Vávra, Kroměříž
Ondřej Pospíšil, Víceměřice
Antonín Zalabák, Prusinovice
Radek Stískal, Říkovice
Ema Vyorálková, Kroměříž
Jaroslav Zezula, Pornice
Vendula Kupcová, Zdounky
Juliána Sofková, Kroměříž
Ella Zatloukalová, Kroměříž
David Sigmund, Jarohněvice
Leontýna Oborná, Kroměříž
Kryštof Šidlík, Zdounky
Lenka Pláňavová, Nětčice
Miloslav Pelc, Skaštice

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života.
Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je
možné domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na
vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži.
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. Nejbližší volné
termíny vítání jsou: 5. 12., 19. 12. 2015, 9. 1., 16. 1. a 30. 1. 2016.

Úmrtí – říjen 2015
Milada Ježková, *1928, Kroměříž
Josefa Košťálová, *1940, Skaštice
Vlastimila Seidlová, *1929, Skaštice
Vladislav Strašák, *1940, Kroměříž
Zdeněk Židlík, *1938, Kroměříž
Jaroslav Polišenský, *1935, Chropyně
Marie Bednárová, *1938, Kroměříž
Vladimír Moravčík, *1932, Kroměříž

Jaroslav Stolička, *1938, Zborovice
Julie Malá, *1927, Kroměříž
Karel Šrot, *1926, Kroměříž
Zdeněk Ježek, *1953, Kroměříž
Bořek Špaček, *1963, Kroměříž
Jana Blažková, *1948, Kroměříž
Jana Studencová, *1943, Kroměříž
Marie Bílková, *1932, Kroměříž
Cecilie Krejčířová, *1938, Chropyně
Lubomír Dolák, *1941, Kroměříž
Ludmila Kučerová, *1920, Kroměříž
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Hana Kováčová, Kroměříž
Šimon Drahotušský, Kojetín
Petr Procházka, Lutopecny
Elen Majtánová, Chropyně
Amálie Židlíková, Křenovice
Tereza Kratochvílová, Dobrotice
Max Nahodil, Kroměříž
Jakub Urban, Hradisko
Nikol Bajgarová, Holešov
Matyáš Bureš, Kroměříž
Bohuslav Kovář, Kroměříž
Dominik Žůrek, Hulín
Jiří Zelinka, Kroměříž
Vít Loučka, Kroměříž
Denisa Jamborová, Slavkov p. H.
Alena Doleželová, Hulín
Alena Králíková, Kroměříž
David Funtíček, Hulín
Kateřina Handlová, Kroměříž
Dalibor Skřipec, Kroměříž
Jonáš Mika, Chropyně
V seznamu jsou uvedeny ty děti,
u nichž rodiče souhlasili se
zveřejněním v tisku.

Zdeňka Foltýnová, *1954, Zdounky
Libuše Žílová, *1930, Zlobice
Herman Heichel, *1939, Morkovice
Miroslava Pešová, *1936, Kroměříž
Oldřich Smutný, *1943, Bezměrov
František Sedláček, *1939, Kyselovice
Petr Ribárský, *1953 Nítkovice
Věra Průšková, *1927, Zástřizly
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.
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Obrazové ohlédnutí a pozvánka

Na náměstí se rozsvítil
nazdobený strom
a zavoněly Vánoce
Neopakovatelnou atmosféru kouzelného adventního času získala Kroměříž rozsvícením vánočního stromu
na Velkém náměstí. Centrum města
se ve čtvrtek 26. listopadu zaplnilo
lidmi, kteří se přišli podívat, jak letos
Kroměříži sluší sváteční výzdoba,
chtěli ochutnat vánoční dobroty, jako
punč a pečivo, nebo se chtěli pobavit u celoodpoledního programu, v
němž vystoupily děti i dospělí, zpěváci i tanečníci. Kromě toho se diváci

mohli těšit na kouzelnické představení Pavla Kožíška, vánoční vystoupení
Světlo v pohybu s žonglérskou show
a příjezd Mikuláše s andělem a čerty,
kteří to na náměstí mezi dětmi pořádně roztočili a neomylně pokárali ty,
kteří nebyli hodní. Vrcholem podvečera bylo rozsvícení vánočního stromu v horní části náměstí, kterého se
letos spolu se starostou Jaroslavem
Němcem ujali symbolicky členové
městského zastupitelstva. Součástí
programu byl i adventní jarmark –
tentokrát dvoudenní – a vůně linoucí
se z některých stánků jen potvrdila
fakt, že Vánoce jsou již za dveřmi…
(šak)

Foto na str.: J. Soporský

KAŽDÝ DEN
ZÁBAVA PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ
SLEDUJTE
PROGRAM
VÁNOČNÍCH
TRHŮ NA
www.dk-kromeriz.cz
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