
     2
Letošní turistická sezona bude plná 

barev a originálních zážitků
str. 6

Masopustní veselí vypukne
 v Kroměříži první únorovou sobotu

str. 5

SLOVO
ÚVODEM

2016

Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Prvorozeným letošním kroměřížským miminkem 
je Johan

První nový občánek Kroměříže 
roku 2016 si dal trochu načas a na 
svět přišel až 2. ledna. Malý Johan 
Zajíc při porodu vážil 3360 
gramů a měřil 48 centime-
trů. Jeho mamince Janě 
Dorazilové blahopřál k  na-
rození krásného syna kro-
mě zástupců vedení Kro-
měřížské nemocnice, a. s. 
také starosta města Jaro-
slav Němec a předal jí spo-
lu s kyticí i finanční a věcný 
dar.
Úplně prvním miminkem, 
které se letos v  kroměříž-
ské porodnici narodilo a 
v  rodném listu má datum 

narození 1. ledna 2016, je Ond-
řej z  Počenic-Tetětic. Po loňských 
dvou děvčátcích, která byla prv-

ními narozenými miminky v  ne-
mocnici a v  Kroměříži, tak letos 
pomyslně „zvítězili“ chlapečci. „V 

roce 2015 zdravotníci Kro-
měřížské nemocnice, a. s. 
opět zaznamenali rostou-
cí trend počtu porodů. Za-
tímco v roce 2013 to bylo 
573 porodů a v roce 2014 
jsme evidovali 588 poro-
dů, za rok 2015 u nás přišlo 
na svět 631 dětí při 628 po-
rodech, ve třech přípa-
dech se jednalo o dvojčát-
ka,“ dodala zajímavé sta-
tistické informace mluvčí 
nemocnice Veronika Klí-
mová.                              (šak)

Foto: J. Soporský

Reprezentační ples města Kroměříže a Radia Kroměříž přilákal ty, kteří chtěli tančit a bavit se, ale také 
příznivce zpěváka Miroslava Žbirky. Ten byl hlavní hvězdou a „lákadlem“ večera. Svou hudbou i humo-
rem dokázal pobavit a rozpohybovat zcela zaplněný společenský sál Domu kultury.

Vážení čtenáři. 

Žijeme v překotné době plné 
změn. A tak všichni hledáme 
jistotu, stabilitu a bezpečí. 
Místem, kde tyto potřeby 
můžeme na prvním místě 
uspokojit, je rodina. Ta sice 
spadá do oblasti našeho sou-
kromí, což by každá společ-
nost měla respektovat, ov-
šem ze strany obce mohou 
přicházet nabídky různoro-
dé podpory. O to se v Kro-
měříži snažíme třeba skrze 
projekt Rodinné pasy, nebo 
připravovanou akci Týden 
pro rodinu. V oblasti veřejné 
může pocit bezpečí posky-
tovat komunita. Při mých 
cestách jsem měl možnost 
sledovat různé komunity 
a tak jsem hledal, čím se 
vyznačují ty, kde jsem se 
cítil dobře. Dospěl jsem k 
názoru, že je to schopnost 
jednotlivých lidí otevřeně 
vstupovat do vzájemných 
vztahů, hrdost jednotlivců 
na své členství v komunitě 
a ochota pomáhat si navzá-
jem, ale i těm, kdo se v ko-
munitě ocitli jako hosté. Je 
tedy Kroměříž dobrou ko-
munitou? Odpověď nechám 
na každém z nás. Nicméně 
jsem rád, že budeme moci 
v tomto roce hledat kořeny 
naší komunity během fol-
klorní akce Hanácký den, že 
jsme zahájili společné náku-
py energií pro domácnosti a 
firmy, že startujeme projekt 
Seniorpasů, že se uskuteční 
klasický studentský Majá-
les, a že posuneme projekt 
Komunitního centra na Ha-
náckém náměstí. Žijeme v 
krásném městě a těším se, 
že i v tomto roce budeme 
skrze uvedené akce rozvíjet 
naši komunitu.

Pavel Motyčka, místostarosta
pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz

Foto: Radio Kroměříž

Foto: Kroměřížská nemocnice



Slavnostním předáním, které se 
uskutečnilo ve  čtvrtek 14.  ledna, 
vyvrcholila realizace největšího in-
vestičního projektu, který uskuteč-
nilo město Kroměříž v roce 2015. 
Město touto investicí zkultivo-
valo budovu ZŠ Oskol, jejíž nový 
vzhled je pro děti atraktivnější, a 
zároveň zajistilo značnou úspo-
ru na nákladech na provoz školy. 
K  vytápění objektu se využívají 
tzv. „obnovitelné zdroje energie“ 
a projekt se tak řadí k  těm, které 
přistupují odpovědně k  ochraně 
životního prostředí.
Město Kroměříž získalo pro tuto 
akci podporu z  poslední výzvy 
operačního programu Životní 

prostředí a na  realizaci projektu 
bylo pamatováno částkou zhruba 
19  milionů  Kč.  Celkové náklady 
přesáhly 28  milionů  Kč a  město 
akci dofinancovalo z  vlastních 
zdrojů. Určitě stojí za  zmínku 
informace, že  tato nejen organi-
začně náročná akce se podařila 
úspěšně zreali-
zovat v  rekordně 
krátkém čase, 
a  to v  průběhu 
čtyř posledních 
měsíců loňského 
roku. Vzhledem 
k tomu, že tepel-
ná čerpadla jsou 
v  tomto projek-

tu použita v  tak velkém rozsahu 
poprvé, projekt rovněž poslouží 
jako pilotní a na základě reálných 
zkušeností pak bude město v prá-
ci s obnovitelnými zdroji moci po-
kračovat při realizaci dalších roz-
vojových projektů nejvhodnějším 
možným způsobem.                          (js)

Starosta města Kroměříže Ja-
roslav Němec a  místostarosta 
města Pavel Motyčka přijali 
pozvání primátora slovenské-
ho města Ružomberok a ve 
středu 20. ledna se vy-
dali na Slovensko, aby 
zde slavnostně pode-
psali Memorandum o 
vzájemném partnerství 
obou měst. Na základě 
rozhodnutí zastupitel-
ských orgánů obou stran 
tak vyjádřila města Kro-
měříž a Ružomberok spo-

lečné přání rozvíjet a  upevňovat 
vzájemné partnerství v  oblasti 
kultury, rozvoje cestovního ru-
chu, péče o  památky UNESCO, 
předávání si zkušeností v  otáz-

kách správy města, podnikatel-
ského prostředí, spolupráce škol, 
sportovních klubů, zájmových 
a  profesních sdružení, ochrany 
životního prostředí, jakož i v dal-

ších nejmenovaných oblas-
tech se zaměřením na 
rozvoj obou partnerských 
měst při formování budoucí 
Evropy. Zároveň se statutární 
zástupci obou partnerských 
měst zavázali vytvořit pro na-
plnění partnerské spolupráce 
vhodné personální a finanční 
podmínky.                        (js, šak)                             
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Kroměříž má zastou-
pení v komisích svazu 

měst a obcí
Na základě nominace ze strany 
Rady města Kroměříže byli dva z 
kroměřížských místostarostů jme-
nováni do komisí Svazu měst a obcí 
České republiky. Pavel Motyčka se 
stal členem komise sociálně zdra-
votní, jedním z členů legislativní ko-
mise byl ustanoven Radek Vondrá-
ček. Kromě zmíněných dvou komisí, 
v nichž má Kroměříž své zastoupení, 
pracují ve svazu měst a obcí komi-
se bezpečnostní, bytová, doprav-
ní, energetická, finanční, komise 
cestovního ruchu, pro informatiku, 
pro zahraniční spolupráci, životní-
ho prostředí, kulturní, regionální 
a školská. Komise mají maximálně 
10 členů s hlasovacím právem. (šak)

Blahopřání jubilantům
Členové vedení kroměřížské radni-
ce se budou v roce 2016 opět prů-
běžně vydávat za oslavenci, aby jim 
při příležitosti významných život-
ních jubileí popřáli hodně zdraví a 
spokojenosti do dalších let a předali 
dárek a kytici. Týká se to obyvatel 
města, kteří letos oslaví 90., 95. a 
100. narozeniny. Kroměřížané, kteří 
se v roce 2016 dožívají 80 či 85 let, 
pak dostanou od starosty města pí-
semné blahopřání. 
V  souvislosti se zákonem o ochra-
ně osobních dat bohužel stále platí 
(byť se hovoří o změnách ve zmiňo-
vaném zákoně), že zaměstnanci ani 
vedení radnice nesmí sami získávat 
informace o obyvatelích města a 
nemají tudíž prozatím právo ju-
bilanty sami vyhledávat.  Je tedy 
opět na osobách blízkých, rodin-
ných příslušnících či přátelích, aby 
upozornili na ty, kteří se dožívají vý-
znamného kulatého a půlkulatého 
životního jubilea (osmdesáti a více 
let). Obracet se mohou na pracovní-
ky odboru kultury a cestovního ru-
chu buď telefonicky (573  321  226) 
nebo e-mailem: sarka.kucerova@
mesto-kromeriz.cz. Nahlásit je třeba 
jméno a příjmení oslavence, adresu, 
telefonní kontakt a samozřejmě ter-
mín narozenin a věk.                      (šak)    
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Kroměříž a Ružomberok navázaly na mnohaletou 
spolupráci a staly se partnerskými městy

Změny v zákonech o občanských průkazech 
a cestovních dokladech se mohou dotknout i vás

Od Nového roku platí novely zákonů o občanských průkazech a o ces-
tovních pasech. Lidé by se měli se změnami seznámit a při vyřizování 
zmíněných dokladů se novelizovanými zákony řídit.
Každý občan mající trvalý pobyt na území České republiky, který nevlastní 
občanský průkaz, je povinen o něj po dovršení 15 let požádat. Lhůta pro 
podání žádosti je nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 15 let dosáhl. Lidem, 
kteří již oslavili sedmdesátku, budou nově vydávány občanky s platností 
na 35 let. Průkazy však bude třeba vyměnit v případech, kdy budou mě-
něny údaje v nich zapsané např. místo trvalého bydliště či stav. O vydání 
občanského průkazu je možné i nadále požádat na kterémkoliv obecním 
úřadě s rozšířenou působností – nezáleží na bydlišti žadatele – a na tomtéž 
úřadě si průkaz vyzvednout. Nový občanský průkaz může žadatel převzít 
i na jiném úřadě, ovšem je třeba to uvést v podávané žádosti a za tuto 
možnost je třeba při vyzvedávání průkazu uhradit správní poplatek 100 Kč.

Totéž platí i u cestovních pasů. Požádat o vydání pasu a převzít jej je rovněž možné na kterémkoliv obec-
ním úřadě s rozšířenou působností.  Bude-li chtít žadatel vyzvednout cestovní doklad jinde, než v místě, 
kde o něj požádal, jde to. Je však třeba to nahlásit při podávání žádosti o vydání pasu a při jeho přebírání 
zaplatit stokorunový poplatek. Ruší se vydávání pasů bez biometrických údajů v patnáctidenní zkrácené 
lhůtě, které měly platnost 6 měsíců. Nadále budou v případě, že žadatel potřebuje vycestovat do ciziny 
rychle, vydávány cestovní doklady na 10 let (žadatelům starším 15 let), případně na 5 let (mladším 15 let), 
a to do 6 pracovních dnů. Správní poplatek v těchto případech činí 4000 resp. 2000 Kč.                             (šak)

Foto: A . Vrtal

Základní škola Oskol je vytápěna „nově“ 
a budova dostala i nový kabátek

Foto: Město Kroměříž



Určitě některé z  Kroměřížanů 
i návštěvníků města v  posled-
ních dnech upoutala techni-
ka, která pracuje na  odstra-
nění betonových a  kovových 
monumentů s  nápisem Kro-
měříž v  okolí příjezdových 
komunikací. 
Všechny stávající solitéry jsou již 
ve  zchátralém stavu a  zároveň 
nevyhovují dnešním představám 
o  moderním pojetí této domi-

nanty, proto rozhodlo vedení 
kroměřížské radnice o  jejich od-
stranění. „To první, co návštěvník 
při příjezdu do  města uvidí, by 
jej mělo zajímavým a poutavým 
způsobem upozornit na  jedi-
nečnost a  přednosti Kroměříže,“ 
sdělil starosta města Jaroslav 
Němec. „Určitě máme výhledo-
vě v  plánu nahradit odstraněné 
monumenty novými a  já věřím, 
že  i  poutavými, jen to nebude 

hned. Ale pracujeme na  tom,“ 
dodal.                                             (js)
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Radnice nechává odstranit nevyhovující 
poutače na okraji města

Trvale hlášení na 
radnici si mohou 

vyzvednout oznámení 
o uložení zásilky 

na podatelně

O tom, že od začátku letošního 
roku dochází ke změnám v  pro-
blematice trvalého pobytu osob 
na městských a obecních úřadech, 
psal na stránkách prosincového 
zpravodaje místostarosta Radek 
Vondráček. V  mnoha případech – 
určitě ne  ve všech – lidé možnosti 
mít trvalý pobyt na radnici zneuží-
vali a vyhýbali se nejrůznějším po-
vinnostem. Od 1. ledna 2016 jsou 
pro lidi trvale hlášené na úřadech 
právě tady ukládána oznámení o 
uložení zásilky na příslušné poště 
a po uplynutí desetidenní lhůty 
je písemnost považována za do-
ručenou. I nepřevzatá tak nabyde 
právní moci a stává se vykonatel-
nou. Výhodnější je tedy písemnost 
vyzvednout a problém řešit. Lidé 
přihlášení k  trvalému pobytu na 
Městském úřadě Kroměříž, tedy 
na adrese Velké náměstí 115, si 
mohou oznámení o uložení zásil-
ky převzít v  provozních hodinách 
úřadu na podatelně v přízemí bu-
dovy C (Kroměříž, 1. máje 3191) 
a následně dopis vyzvednout na 
poště.                                               (šak)

Setkání zástupců 
neziskových organizací
Vzájemné informování o změ-
nách v  oblasti neziskových or-
ganizací, snaha ze strany města 
Kroměříže o získání zpětné vazby 
a ochota pomoci při jejich práci. 
Takový je smysl setkání zástupců 
neziskových organizací pracují-
cích v  Kroměříži, které se usku-
teční ve středu 17. února od 
17 hodin v hudebním sále Domu 
kultury. Na programu je rovněž 
projednání některých aktivit, kte-
ré město pro oblast neziskového 
sektoru připravuje. Záštitu nad 
jednáním převzal místostarosta 
Kroměříže Pavel Motyčka. (vn)

INFO Z MĚSTA
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Tři králové se při své 
cestě městem setkali 

se starostou 
Jaroslavem Němcem
Pomoc potřebným, lidem v nou-
zi, nemocným a těm, kteří se 
ocitnou ve složité situaci či jsou 
postiženi přírodní katastrofou. 
Taková je hlavní myšlenka celo-
národní Tříkrálové sbírky. Koled-

níci v kostýmech tří králů se také 
letos vydali na pouť po českých 
městech a vesnicích, aby do za-
pečetěných kasiček České chari-
ty vybrali peníze od dárců.
Kašpar, Melichar a Baltazar do-
razili také na Velké náměstí, kde 
se pod vánočním stromem se-
tkali se starostou Kroměříže Ja-
roslavem Němcem. Ten přispěl 
do charitní kasičky a zároveň 
prostřednictvím ředitelky kro-

měřížské pobočky České charity 
Anny Valachové, která tři krále 
provázela, popřál zdar celému 
projektu i úspěchy v práci i osob-
ním životě všem zaměstnancům 
charity. Kroměřížanům, které ko-
ledníci ve městě potkali, popřáli 
úspěšný a šťastný nový rok 2016, 
zazpívali a poprosili je o příspě-
vek. Celkem do kasiček Tříkrálo-
vé sbírky darovali lidé v  okrese 
Kroměříž více než jeden milion 

korun. V Kroměříži a spá-
dových obcích se vybra-
lo 253 361 korun, z toho 
obyvatelé samotné Kro-
měříže přispěli částkou 
210  485 Kč. Při otevírání 
zapečetěných pokladni-
ček v  sídle Oblastní cha-
rity Kroměříž ve Ztracené 
ulici pomáhal také mís-
tostarosta Kroměříže Pa-
vel Motyčka.                     (šak)

Kroměřížská nemocnice 
zlepšila provoz

pohotovostní služby
Lékařská pohotovostní služba v 
kroměřížské nemocnici funguje od 
poloviny ledna pro dospělé v no-
vém režimu. Zatímco dříve byla ve 
všední dny přítomna pouze sestra, 
která pacienty směřovala na kon-
krétní oddělení, nyní je i ve všední 
dny přítomný lékař. „Do služeb se 
zapojila spousta nových kolegů z 
řad praktických lékařů, díky nimž 
můžeme zkvalitnit služby pro pa-
cienty,“ uvedl náměstek LPP Jiří 
Javora a doplnil:  „Ordinační časy 
zůstávají stejné, tedy ve všední 
dny od 17 do 20 hodin, o víken-
dech a státních svátcích pak od 
8 do 20 hodin.“  LPS pro dospělé 
sídlí v přízemí budovy L s vchodem 
z Havlíčkovy ulice, kde je o víken-
dech a státních svátcích v provozu 
také stomatologická pohotovost.                                            
                                                                  (vk)

Foto: A. Opravil

Sháníte-li rodinné příslušníky 
či spolužáky, jedním ze způso-
bů, jak se s  hledanými „spojit“, 
je požádat o zprostředkování 
kontaktu. Tuto službu zajišťuje 
ministerstvo vnitra. To na základě 
písemné žádosti občana České 
republiky staršího 15 let a úhrady 
správního poplatku 500 Kč zpro-
středkuje kontakt s jiným obča-
nem České republiky uvedeným 
v žádosti. Kontakt spočívá v pí-
semném oslovení kontaktované 
osoby, po její jednoznačné iden-
tifikaci, kdy ministerstvo vnitra 

této osobě sdělí kontaktní údaje 
osoby, která ji hledá. Od 1. ledna 
letošního roku dochází ke zkvalit-
nění zmíněné služby. K žádosti je 
nově možné připojit důvod pro 
zprostředkování kontaktu. Tím se 
hledaná a oslovená osoba dozví, 
proč je kontaktována. V případě, 
že kontaktovaná osoba zemřela, 
je s  touto skutečností kontaktu-
jící srozuměn. Více informací 
a žádost o zprostředkování 
kontaktu najdete na webo-
vých stránkách www.mvcr.cz                                           
                                                         (šak)

Žádáte o zprostředkování kontaktu?

Foto: Š. Kučerová Foto: V. Navrátil

Sledujte oficiální profily města 
Kroměříže na sociálních sítích



Novou budovu Protialkoholní 
a protitoxikomanické záchytné 
stanice slavnostně otevřeli ve 
čtvrtek 7. ledna zástupci Zlín-
ského kraje v čele s hejtmanem 
Stanislavem Mišákem a Kromě-
řížské nemocnice, a. s. Slavnost-
ním přestřižením pásky byl za 
město Kroměříž pověřen staros-
ta Jaroslav Němec. 
Protialkoholní záchytná stanice se 
nachází v budově H, která dosud 
sloužila jako technické zázemí ne-
mocnice. Zařízení je tak nyní umís-
těno zcela mimo zdravotnická 
oddělení, aby jeho klienti nerušili 
hlučným chováním pacienty, a zá-
roveň se nachází v přízemí, takže 
transport zachycených bude bez 

komplikací. První klienti jsou tu 
umisťováni od 11. ledna. 
„V nových prostorách je navýšena 
kapacita, kdy k současným pěti při-
byla dvě další místa. Celkem jsou 
zde čtyři boxy, které umožní přijí-
mat větší množství žen a zároveň 
zachovat jejich soukromí,“ uvedla 
Lenka Mergenthalová, předsed-
kyně představenstva Kroměřížské 
nemocnice, a. s. Výstavba nové 
Protialkoholní a protitoxikomanic-
ké záchytné stanice Zlínského kra-
je si vyžádala téměř devět milionů 
korun, přičemž 8,3 milionů korun 
investoval do stavební části Zlín-
ský kraj, zbývající částku zaplatila 
kroměřížská nemocnice za její vy-
bavení. Počet klientů umístěných 

v zařízení se 
každým ro-
kem navyšu-
je. Zatímco v 
roce 2013 tu 
přenocovalo 
1088 lidí, o 
rok později 
už 1282 kli-
entů, v roce 
2015 bylo 
na záchytku 
u m í s t ě n o 
1435 lidí. 
                (js, vk)
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Kdokoliv může ovlivnit 
obsah regulačního plánu 
i podobu historického 
jádra Kroměříže

Město Kroměříž připravuje zpraco-
vání regulačního plánu v hranicích 
městské památkové rezervace. Roz-
hodlo o tom Zastupitelstvo města 
na svém zasedání dne 3. září 2015. 
Děje se tak v koordinaci s přípravou 
nového územního plánu města, o 
jehož pořízení Zastupitelstvo měs-
ta rovněž rozhodlo. Na webových 
stránkách města byl ve dnech od 
14. prosince 2015 do 14. ledna 2016 
vyvěšen „Návrh zadání Regulační-
ho plánu Městské památkové re-
zervace Kroměříž“, kdy se veřejnost 
mohla k tomuto materiálu vyjádřit 
a uplatnit tak u pořizovatele své po-
žadavky k jeho obsahu. Návrh za-
dání bude na základě vyhodnocení 
a zapracování požadavků upraven, 
dopracován a následně bude před-
ložen Zastupitelstvu města Kromě-
říže. Po výběrovém řízení na zpra-
covatele Regulačního plánu MPR 
bude probíhat další etapa jeho 
pořizování, kdy bude zpracován 
„návrh regulačního plánu“ včetně 
grafické části. V této fázi budou mít 
občané opět možnost vyjádřit své 
názory, požadavky a připomínky.
Jedním z cílů regulačního plánu je 
dát možnost každému občanovi 

města, aby svými podněty vstou-
pil do řešení velmi významného a 
cenného území a aby uplatnil svůj 
názor k podobě historického jádra, 
jeho dalšího rozvoje a života v něm. 
Regulační plán vytvoří pro majitele 
jednoznačné a rovné prostředí, ne-
boť budou předem znát podmín-
ky pro své záměry. Odstraní se tak 
dnes velmi zdlouhavé hledání cesty 
k realizaci jakéhokoliv stavebního 
záměru (při modernizaci, opra-
vách, rekonstrukcích domů, revita-
lizaci přilehlých prostranství apod.). 
Každý pak bude znát předem, ja-
kým způsobem může postupovat a 
co může očekávat. 
Celý proces zpracování Regulační-
ho plánu MPR bude samozřejmě 
trvat několik let. V tomto období 
bude město jako pořizovatel v sou-
činnosti se zpracovatelem (projek-
tantem) jednat s občany, správci 
sítí a dotčenými orgány, a to nejen 
v rámci zákonem stanovených ve-
řejných projednání, ale i v průbě-
hu rozpracovanosti jednotlivých 
etap. Proto je v zájmu každého z 
nás, aby se do projednávání tohoto 
dokumentu zapojil a aktivně se tak 
podílel na zpracování představy o 
podobě historického jádra našeho 
města.                                
                       Ing. Jan Slanina
předseda výboru ZMK pro regeneraci 

městské památkové rezervace
a zpracování regulačního plánu

I v  našem městě stále platí, že 
počet narozených dětí každo-
ročně stoupá. Za loňský rok 
2015 se v Kroměříži narodilo 635 
dětí, což je o 45 více než v  roce 
2014, o 61 více než v  roce 2013, 
o 70 více než v roce 2012 a o 82 
více než v  roce 2011. Úmrtí je 
v  kroměřížské matrice evido-
váno za rok 2015 celkem 914, 
o 55 více než v roce 2014, ale na-
opak o 82 méně než v roce 2013.
Co se týká četnosti jmen u naro-
zených dětí i nadále převládají tra-
diční česká jména nad exotickými, 
která se vyskytují převážně u dětí 
rodičů, jež jsou cizími státními pří-
slušníky. Mezi loňskými kroměříž-
skými novorozeňaty byla i ta, jejichž 
rodič byl z Ghany, Rumunska, Mol-
davska, Řecka, Itálie, Velké Británie, 
Španělska, Vietnamu, Kambodže 
nebo Mongolska, v matrice byla 
proto zapsána i taková jména jako 
např. Fabricio, Selma, Lordes, En-
rique, Jimmy nebo Anthony Justyn. 

Letošnímu prvorozenému kro-
měřížskému miminku jeho rodiče 
vybrali jméno Johan, které nepatří 
zrovna mezi nejvíce používaná jmé-
na. V  loňském roce se mezi nejob-
líbenější chlapecká jména zařadil 
Adam (15), Lukáš (15), Tomáš (15), 

Jakub (12), Matyáš (12), Ondřej 
(12), Šimon (12), Štěpán (11) a Filip 
(10). U dívčích jmen vedly statistiku 
Eliška (16), Tereza (16), Natálie (12), 
Anna (10), Karolína (9), Sofie (9), Lu-
cie (8), Veronika (8) a Adéla (7).
V  roce 2015 uzavřelo v  Kroměříži 
manželství celkem 255 párů, což 
bylo o 34 svatebních obřadů více 
než v  roce předcházejícím. Z  toho 

35 sňatků bylo církevních. Man-
želství jsou nejčastěji uzavírána na 
radnici, kde je obřad ve schválené 
soboty zdarma. V roce 2015 tak kro-
měřížská radnice oddávala ve 133 
případech. Dalšími oblíbenými mís-
ty jsou Kaple sv. Kříže v areálu Octár-
ny (43x), Arcibiskupský zámek (17x), 
Podzámecká zahrada (5x) a nově re-
konstruovaná Květná zahrada (17x). 
Tato místa jsou ovšem již spojena 
s  poplatky jak pro majitele nebo 
provozovatele objektu, tak pro ma-
triční úřad za povolení k  uzavření 
manželství na jiném vhodném mís-
tě. Církevní svatby bývají ve většině 
případů římskokatolické, manžel-
ství jsou uzavírána v kostele Panny 
Marie nebo sv. Mořice, výjimečně 
u sv. Jana Křtitele, příp. v  kostelích 
v Ratajích, Zlobicích nebo v Hradis-
ku. V roce 2015 oddával i duchovní 
z Apoštolské církve, Církve českoslo-
venské husitské, Pravoslavné církve 
v  českých zemích nebo Církve ad-
ventistů sedmého dne. „Přestože 

nejčastěji byli v našem městě v loň-
ském roce oddáni snoubenci české 
národnosti, nárůst jsme zazname-
nali i v počtu svateb s  cizincem. Z 
předloňských deseti to za rok 2015 
bylo už dvacet dva obřadů, kdy 
alespoň jeden z oddávaných byl ze 
zahraničí, z toho ve třech případech 
se jednalo o svatbu, kdy oba snou-
benci byli cizinci,“ sdělila Kateřina 
Lučanová, vedoucí oddělení matri-
ky. Naopak sedmi snoubeneckým 
párům s trvalým pobytem v Kromě-
říži bylo vydáno vysvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství v 
cizině, z  toho dvakrát pro Sloven-
sko a ve zbývajících případech pro 
Německo, Rakousko, Polsko, Itálii a 
Švýcarsko. 
Počet obyvatel v  Kroměříži a míst-
ních částech byl ke konci roku 2015 
podle přehledu z oddělení správ-
ních agend celkem 29 150, což je 
o 14 více než před rokem. I nadále 
převládají ženy (15  356) nad muži 
(13 794).                                                          (js)

Počet obyvatel v Kroměříži stále roste

Nová záchytka slouží klientům 
od 11. ledna

Foto: Kroměřížská nemocnice



Průvod v  čele s  medvědem a dalšími nepostradatelnými masopustními postava-
mi projde opět Kroměříží. Na svou pouť se vydá v  doprovodu dechové hudby 
Zdounečanka v  sobotu 6. února v  9.30 hodin od Střediska volného času Šipka 
směrem na Hanácké náměstí. Na „Hanáckém“ bude připravený Masopustní jarmark, 
v jehož stáncích budou moct návštěvníci ochutnat nejrůznější dobroty. Hrát tu bude od 
9. hodiny ranní až do podvečerních hodin cimbálovka Valašský výběr. Masopustní veselí 
zahájí starosta města Jaroslav Němec přesně v 10.15 hodin.
Masopust je – kromě toho, že se jedná o období zábav a veselic – znamením, že velikonoční 
svátky jsou již na dohled a přijdou po čtyřicetidenním období půstu.                                    (šak)
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Veletrh cestovního ruchu Regi-
ontour, který se konal ve dnech     
14. – 17. ledna na výstavišti 
v  Brně, odstartoval sérii letoš-
ních propagačních aktivit města 
Kroměříže. Jako každoročně se 
tu město prezentovalo na společ-
ném stánku Zlínského kraje, přesto 
však iniciativně připravilo atraktivní 
program představující hlavní téma 
turistické sezony, která nese název 
„Kroměříž 2016 - v  barvách, světle, 
umění.“ Hlavní pozornost směřova-
la na bodypainting, tedy malování 
na lidské tělo. Přímo před zraky ná-
vštěvníků vytvářela malířka na těle 
modelky umělecké dílo v  podobě 
loga a motivů barevné sezony Kro-
měříže. Tento živý poutač fungoval 
skutečně skvěle a předčil mnohé 
jiné statické expozice. Současně 
Kroměříž v  Brně zahájila distribuci 
nových propagačních materiálů, 
kterými zve k  návštěvě i na jiných 
veletrzích cestovního ruchu, zejmé-
na v  Praze, Bratislavě, Olomouci, 
Plzni atd. Brněnskou expozici si pro-
hlédl i kroměřížský starosta Jaro-
slav Němec a místostarosta Marek 
Šindler.                                                       (pz)

Aktovky, pera, pastelky, penály 
a mnoho jiných věcí se objevilo 
letos pod stromečkem předško-
láků, tedy dětí, které v  letošním 
roce opustí mateřské školy a po 
prázdninách nastoupí do škol zá-
kladních. Ještě půl roku a přijdou 
první školní starosti a povinnosti. 
Než se však mnozí z nich dočkají 
nové třídy, nové paní učitelky i 
nových kamarádů, musí pod-
stoupit první pomyslnou zkoušku 
připravenosti – zápis do prvních 
tříd. Nemusí se bát. V  jednotli-
vých třídách kroměřížských škol 
na ně čekají hodné paní učitelky, 
někde pohádkové bytosti, někde 
starší spolužáci nebo i ti, které 
znají a kteří podobnou zkoušku 
toho, co dovedou a jak jsou sa-
mostatní, absolvovali loni nebo 
předloni. Každá kroměřížská ško-
la připravuje zápis trošku jinak. 
A stává se velmi málo, že by děti 
neuspěly. Ale i když se to stane, 
není to žádná katastrofa. Pokud 
jsou klučina nebo holčička malí 
a jejich hravost a nesoustředě-
nost převládá, je pro ně další rok 

strávený v mateřské škole velkým 
přínosem. V  kroměřížských zá-
kladních školách proběhne zá-
pis do prvního ročníku základ-
ního vzdělávání ve dnech 9. a 
10. února 2016. Bližší informa-
ce o zápisech se rodiče dozvědí 
na webových stránkách té zá-
kladní školy, kterou si vybrali.
Kroměřížské základní školy pa-
třily a patří vždy k těm nejlepším. 
Nabízejí různé školní vzděláva-
cí programy, ze  kterých si může 
vybrat každý to, co je pro něj nej-
lepší. Proto věříme, že se i dětem 
bude v našich školách líbit. Přes-
tože jsou dnešní školáčci jiní než 
před několika lety, znají počítače, 
mobilní telefony, moderní tech-
niku, věřím, že ve škole najdou 
to, co jim možná chybí – mnoho 
zajímavých poznatků, běžné po-
vídání, kamarády, pohádky i roš-
ťárny a klukoviny, které ke škole 
neodmyslitelně patří.
Milé děti, bez obav přijďte, čeká 
vás spousta nových zajímavých 
věcí, zábavy a poznání. Všichni se 
na vás moc těší.                  Jiří Pánek

Masopustní průvod je připravený na první 
únorovou sobotu

Sociální poradna 
zdarma pomůže 
s řešením problémů

Jednou ze služeb, kterou nabízí 
Oblastní charita Kroměříž sídlící 
ve Ztracené ulici, je sociální po-
radna. Dvě pracovnice, které jsou 
zájemcům k dispozici, poradí s 
nájemní smlouvou, s výživným, s 
dědictvím, s exekucí či dluhy atd. 
Poradna si oblast svého působení 
rozdělila na rodinnou, bytovou, 
sociální a dluhovou problematiku 
včetně exekuce, ale dá se říct, že 
poradí ve všem. Pokud problém 

přesahuje možnosti poradny i tak 
neodejde klient s prázdnou, ale 
dostane vhled do své životní situ-
ace a radu, kde a jak svůj problém 
řešit. Zkrátka naději…
Ke konzultaci je třeba se objed-
nat dopředu, a to zavčas. Porad-
na někdy bývá i na měsíc či dva 
dopředu obsazena. Ohlaste, o 
jakou problematiku se jedná, pře-
dem pošlete všechny podklady, 
nebo je aspoň přineste na první 
schůzku. Pracovnice se lépe při-
praví a konzultace pak probíhá 
konkrétněji a rychleji. „Jak po-
stupovat dál, jaká jsou má práva, 
jaké jsou mé povinnosti, jak se 

mohu bránit?“, tak se ptá většina 
klientů. Jak poradna pracuje, se 
dá nejlépe ukázat na konkrétním 
případu; jde o vůbec nejčastější 
téma, které se tu řeší, a to o dlu-
hovou problematiku. Do porad-
ny přišla elegantní mladá paní. Z 
drobných manželových závazků 
se staly neúnosné dluhy a exe-
kutor hrozil zabavením domu, ve 
kterém žila i s dětmi. V tomhle 
případě si pracovnice během pár 
telefonátů ověřila a zjistila další 
informace přímo z úřadů. Ano, 
jedna z výhod poradny je, že za 
vás její zaměstnanci mohou jed-
nat na úřadech, na kterých někdy 

míváme problém se vyznat. Hned 
další výhodou je, že vám pomů-
že s papírováním a sepisováním 
nejrůznějších žádostí. A tak i se 
zmíněnou paní byla ještě ten den 
sepsána žádost o zmírnění tvr-
dosti zákona (zmírnění exekuce) 
s tím, že výše dluhů neodpovídá 
hodnotě domu. Zanedlouho bylo 
žádosti vyhověno a tak si klientka 
mohla aspoň oddechnout, že má 
střechu nad hlavou. 
Poradna bohužel neumí problé-
my nechat zmizet, ale umí je mír-
nit a řešit. Minimálně nabízí pocit, 
že v tom nejste sami. 
                                                   Jana Nevřalová

Začínají zápisy do prvních třídKroměříž v Brně upoutala 
pozornost  bodypaintingem 

Foto: J. Soporský

Foto: P. Zrna
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Doprovodné akce projektu KROMĚŘÍŽ 
2016 – V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ

14. 1. – 14. 2. Kroměříž výtvarná, 
výstava v Muzeu Kroměřížska

18. 2. – 20. 3. Oborová výstava ZUŠ, 
Muzeum Kroměřížska

18. 3. – 22. 5. Peter Kozma - Neznámé světy, 
„art-tech photo“, Muzeum Kroměřížska

8. – 9. 4. Celostátní soutěž neprofesionál-
ní filmové tvorby Český videosalon, Dům 
kultury

17. 4.  – 16. 5. Současné polské umění, 
výstava v Galerii Orlovna

11. 5. Kroměříž výtvarná, prezentace místní 
výtvarné kultury, Dům kultury

19. 5. – 15. 9. Memento Tiziani, výstava více 
než 100 umělců, Arcibiskupský zámek, Galerie 
Orlovna, Muzeum Kroměřížska

21. 5. Jan Milíč z Kroměříže a jeho doba, 
středověká slavnost + kumštýřský jarmark, 
zahájení turistické sezony, Velké náměstí

10. – 15. 6. Dny zahrad a zámku v Kroměříži, 
Arcibiskupský zámek, Květná zahrada

11. 6. Kroměříž v barvách, světle, umění, 
„Vybarvený běh“, slavnost zahajující „barevné 
léto“ v Kroměříži, Velké náměstí

12. 6. Hrajeme si v Libosadu, zábavný pro-
gram pro rodiny s dětmi, Květná zahrada

18. 6. – 15. 9. Sochy zahradě, přehlídka 
současného sochařství

22. 6. – 4. 9. Miloš Macourek a Adolf Born –
Mach a Šebestová a spol., Muzeum 
Kroměřížska

Červenec – srpen, Strom – Kroměříž výtvarná 
– výstava v koruně stromu, Podzámecká 
zahrada

• každé pondělí, Salala, prohlídky pro rodiče 
s dětmi, Arcibiskupský zámek

• každý pátek, Hravá Květná zahrada, 
prohlídky pro rodiče s dětmi, Květná zahrada

• každý pátek, Tajemství staré Kroměříže, 
prohlídky města v dobových kostýmech 

10. 9. – 30. 10. Mezinárodní mapový okruh 
České Budějovice, výstava, Dům kultury

28. 9. Mozajkování, workshop pro rodiny 
s dětmi, Květná zahrada

7. – 9. 10. ARSfilm amatérů, mezinárodní 
soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby 
o umění, Dům kultury

6. – 30. 10. Fotobraní, Dům kultury

25. 10. Land art, workshop, Květná zahrada

25. – 27. 11. SENIORFORUM, mezinárodní 
soutěž neprofesionální filmové tvorby pro 
autory starší 58 let, Dům kultury

Kroměříž se turistům i domácím představí 
v barvách, světle a umění

Výtvarné umění bylo vždy jedním z hlavních 
segmentů kultury v Kroměříži. Umělecký odkaz 
předků letos hodlá město oslavit projektem 
KROMĚŘÍŽ 2016 – V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ. 
Téma sezony si klade za cíl připomenout turistům 
i místním občanům výtvarné umění ve všech jeho 
formách jako nedílnou součást kulturní vzděla-
nosti. Nejde však o pouhé připomenutí his-
torických hodnot a cenných sbírkových fondů. 
Zaměření sezony se snaží provázat historický 
odkaz s podporou současného umění, které před-
stavuje atraktivní a vyhledávanou složku turis-
mu. Téma navíc pokrývá několik významných 
výročí, připomíná kroměřížské rodáky a zahrnuje 
řadu kulturně i turisticky atraktivních aktivit.
 

Hlavní pilíře turistické sezony 2016
(obrázky jsou pouze ilustrační, skutečné grafické 
návrhy teprve vznikají)
 
3D MALBA
Velkoformátová malba je viditelná z jednoho úhlu 
a vytváří trojrozměrný 
efekt, který je velmi at-
raktivní a slouží jako vy-
hledávaný foto point. 
Malba bude veřejně 
přístupná po celou hlavní 
turistickou sezonu (od 
11. června do konce září) 
a její námět by měl zábav-
nou a interaktivní formou 
odrážet i kroměřížské 
reálie.

VIDEOMAPPING
Moderní digitální projekce dokáží vdechnout 
život budovám a rozpohybovat je. Vzhledem 
k finanční náročnosti nebude projekce v Kro-
měříži tak velkolepá, jak na některých specia-
lizovaných festivalech, 
její síla by měla spočívat 
především v sezonním 
provedení. V případě, že 
se najde vhodný bod pro 
trvalé umístění projek-
toru, digitální projekce 
pojede vždy po setmění 
od poloviny června mi-
nimálně do konce srpna 
na některém z domů na 
Velkém náměstí.
 
BAREVNÉ OŽIVENÍ VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ
Myšlenka spočívá v dočasné grafické výzdobě 
některých nevzhledných nebo zanedbaných ob-
jektů a míst. Jde zejména o drobné elektroroz-
vaděče, plynové uzávěry, kryty kanalizace, schody 
apod. Další výtvarná realizace počítá s umístěním 
historických obrázků do lunet na zdi u kostela 
P. Marie, která původně oddělovala židovskou 
čtvrť a kde historicky obrazy umístěné byly. 
Vizuálně atraktivní by měla být i instalace něko-
lika řad barevných deštníků v Kovářské ulici. 
Všechny tyto a některé další záměry je samo-

zřejmě třeba detail-
ně konzultovat s 
památkáři a dalšími 
institucemi tak,  aby
vyhovovaly poža-
davkům na ochra-
nu objektů a pa-
mátkovou péči v 
městské památko-
vé rezervaci.
 
KROMĚŘÍŽ V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ – 
11. ČERVNA 2016
Celodenní slavnost 
zahajující barevné 
léto v Kroměříži 
bude zahrnovat 
originální „Vybar-
vený běh“, spuštění 
videomappingu, 
odhalení 3D malby 
a některých dalších 
realizací. Po celý den bude město patřit prezen-
taci pouličního umění (bodypainting, živé sochy, 
hudba). Den zakončí světelná show a koncert Pe-
tra Bendeho.   
 
TURISTICKÉ PROHLÍDKY MĚSTA
Ke klasickému okruhu kostýmových prohlídek 
Tajemství staré Kroměříže, zaměřenému na 17. a 
18. století, přibude druhý nazvaný Po umělec-
kých stopách Kroměříže, který koresponduje s 
tématem sezony. Pokračovat budou zábavné 
prohlídky pro nejmenší Koulelo se Klubíčko a ve  
městě vznikne také vycházkový okruh mapující 
sochařská díla umístěná trvale ve veřejném pros-
toru města.
 
MEMENTO TIZIAN
V roce 2016 sice Tizianovo dílo Apollo a Marsyas 
putuje z Kroměříže do USA, Kroměříž se ale 
stane místem, kde se uskuteční největší výstava 
současného umění na téma tohoto antického 
námětu. Více než 100 českých umělců připomene 
440. výročí úmrtí italského renesančního malíře, 
který je nejvýznamnějším mistrem kroměřížské 
obrazárny.
 
MILOŠ MACOUREK, ADOLF BORN –
Mach a Šebestová a spol.
Velká výstava v Muzeu 
Kroměřížska je věnová-
na kroměřížskému ro-
dákovi Miloši Macourko-
vi, který by v letošním 
roce oslavil 90. naroze-
niny, a jeho plodné spo-
lupráci s výtvarníkem 
Adolfem Bornem.
 
Turistická sezona zahrnuje celou řadu dalších 
větších i drobnějších aktivit a také pestrý do-
provodný program připravený z velké čás-
ti místními organizacemi a spolky. Celou 
nabídku, která se průběžně doplňuje a ak-
tualizuje, sledujte na turistickém portálu
www.kromeriz.eu a na facebooku města.
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města Kroměříže  

st 3. 2. - po 29. 2. 
kNIhOVNa V ROce 2015
Zajímavá čísla z knihovny. Zajímavosti doplní i 
novinky regionální literatury vyšlé v loňském roce.
Knihovna Kroměřížska

čt 18. 2. - ne 20. 3. 
OBOROVÁ VÝSTaVa VÝTVaRNÉ-
hO OBORU
Oborová výstava výtvvarného oboru ZUŠ Kroměříž. 
Slavnostní vernisaž v 17.00 s kulturním programem. 
Ocenění žáků, téma Země, ze mě, ze země.
Muzeum Kroměřížska

pá 19. 2. - ne 20. 3.
ZeMĚ - Ze MĚ - Ze ZeMĚ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž.
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kromě-
říž. Široké spektrum výtvarných technik a postupů, 
jejichž prostřednictvím žáci z  rozmanitých úhlů 
pohledu zpracovávají dané téma.
Muzeum Kroměřížska

pá 26. 2. - po 28. 3.
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ
Skleníku budou vládnout desítky rozkvetlých stro-
mů kamélií. Nenechte si  tuto nádhernou podívanou 
ujít! Skleníku budou vládnout desítky rozkvetlých 
stromů kamélií. Nenechte si tuto nádhernou po-
dívanou ujít! Můžete se těšit na variace, které jsou 
inspirované čajovými obřady a japonskou kulturou, 
nebude chybět možnost čaj ochutnat.
Květná zahrada
www.nczk.cz

po 1. 2.
17.30 I CREED, přidáváme
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ, premiéra

st 3. 2.
15.00 I HODNÝ DINOSAURUS 2D, bijásek
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D,
přidáváme
20.00 I DRUHÁ ŠANCE, artkino

čt 4. 2.
17.30 I PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ, premiéra
20.00 I 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ,
premiéra

pá 5. 2.
17.30 I KRÁLOVÉ HOR, rodinný
20.00 I OSM HROZNÝCH, přidáváme

so 6. 2.
14.30 I LEDOVÁ SEZÓNA, bijásek
17.30 I PADESÁTKA, přidáváme
20.00 I 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ, 
premiéra

ne 7. 2.
14.30 I SNOOPY A CHARLIE BROWN.
Peanuts ve fi lmu 2D, bijásek
17.30 I 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ,
premiéra
20.00 I KULTOVKY V NADSKLEPÍ: HALLOWEEN

st 10. 2.
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D,
přidáváme
20.00 I DÁNSKÁ DÍVKA, artkino

čt 11. 2.
20.00 I DEADPOOL, premiéra

pá 12. 2.
17.30 I DEADPOOL, premiéra
20.00 I GRAVITATION

so 13. 2.
17.00 I REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, přidáváme
20.00 I DEADPOOL, premiéra

ne 14. 2.
14.30 I ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA, bijásek
19.00 I NEUVĚŘITELNÝ VEČER
NEJEN PRO ZAMILOVANÉ
Milenky starého kriminálníka + Neuvěřitelno

st 17. 2.
17.30 I ZKÁZA KRÁSOU, bio senior
20.00 I MRZOUT, artkino

čt 18. 2.
20.00 I ZOOLANDER NO. 2, premiéra

pá 19. 2.
16.00 I ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK 2D, bijásek
17.45 I ZOOLANDER NO. 2, premiéra
20.00 I RODINNÝ FILM, premiéra

so 20. 2.
14.30 I ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK 3D, bijásek
17.30 I DECIBELY LÁSKY, premiéra
20.00 I ZOOLANDER NO. 2, premiéra

ne 21. 2.
17.30 I RODINNÝ FILM, premiéra
20.00 I DECIBELY LÁSKY, premiéra

st 24. 2.
17.30 I LÍDA BAAROVÁ, bio senior
20.00 I TAXI TEHERÁN, artkino

čt 25. 2.
20.00 I BROOKLYN, premiéra

pá 26. 2.
17.30 I BROOKLYN, premiéra
20.00 I BOHOVÉ EGYPTA 2D, premiéra

so 27. 2.
14.30 I ŘACHANDA, rodinný
17.30 I BOHOVÉ EGYPTA 3D, premiéra
20.00 I BROOKLYN, premiéra

ne 28. 2.
14.30 I ŘACHANDA, rodinný
17.30 I SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V NADSKLEPÍ:
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI 3D
20.00 I DEADPOOL, premiéra

Commedia � nita | 24. 2. 

Karneval s Inkou Rybářovou| 21. 2. 

Jablkoň - koncert | 11. 2. 

Masopustní jarmark | 6. 2. 

BIJÁSek  
HODNÝ DINOSAURUS
USA 2015, 101 min, 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 dino-
saurů, 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.

LEDOVÁ SEZÓNA
USA / IND 2016, 86 min, přístupné bez omezení, dabing
V animované komedii Ledová sezóna se lední 
medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do 
města, které nikdy nespí. Do New Yorku. V jeho 
týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně 
musí zajistit svému zasněženému domovu klid 
od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už 
jsou jednou ve městě… Slavný New York teď čeká 
opravdová Ledová sezóna.

SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU
USA 2015, 85 min, bez omezení, dabing
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího 
kamaráda na světě? A především jediného pejska, 
který dokáže ze svého tak trochu mimózního páníč-
ka Charlieho Browna udělat největšího hrdinu. A že 
to není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž pro 
změnu nejslavnější světový outsider, kterému se 
i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situacích 
přihodí vždy něco směšného.
    
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA         
USA 2015, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou 
zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a 
především naprosto šílenými nápady. Jejich nový, 
už čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedorozu-
měním. Chipmunkové totiž dostanou podezření, že 
Dave, jejich člověčí kamarád, chce požádat svou pří-
telkyni o ruku. A oni touto svatbou získají naprosto 
nesnesitelného, vyženěného bratra Milese…

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
FRA / BEL 2015, 90 min, přístupné bez omezení, dabing        
Na malém ostrově žije přátelský papoušek Úterý ve 
společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život 
sní, že bude objevovat svět, a když po strašlivé bouři 
najde na pláži dvounohého  tvora – člověka jmé-
nem Robinson Crusoe – velmi rychle pochopí, že by 
mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně 
tak Robinson zjistí, že aby zde přežil, musí využít 
pomoci chytrého papouška a jeho kamarádů.

ROdINNÝ
KRÁLOVÉ HOR
AUT 2015, 97 min, přístupné bez omezení, dabing
V krásném, ale drsném prostředí rakouských hor se 
odehrává příběh o přátelství malého chlapce a orla. 
Lucas je po smrti matky osamělý, dokud nezachrání 
opuštěné orlí mládě před smrtí. Pojmenuje ho 
Abel, začne se o něj starat a za pomoci místního 
lovce Danzera (Jean Reno) se jej snaží naučit létat. 
Pomalu však přichází čas, kdy by měl svého přítele 
vypustit zpět do divočiny, kam patří…

ŘACHANDA
CZE 2016, 104 min, přístupné bez omezení
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kama-
rádech, kteří se neživí vždycky tak úplně poctivě. 
Až když se trojice náhodou ocitne v kouzelném 
Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se 
od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami 
lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak 
oni chovají k nám.

PREMIÉRA
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
USA 2016, 88 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá 
a na padesát způsobů šťavnatá parodie „Padesát 
odstínů černé“. Stejně jako šedé bestsellery přináší 
některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že 
erotický hit a drzá poťouchlá komedie jdou neho-
rázně dobře dohromady! Co kdyby byl Christian 
spíše Black než Grey, prachy získal dost pochybným 
způsobem a v posteli by byl úplně marný?

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
USA 2016, 144 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky

Akční snímek 13 hodin: Tajní vojácí z Benghází Mi-
chaela Baye rekonstruuje útok islámských milicí na 
americkou ambasádu v libyjském Benghází, k ně-
muž došlo 11. září roku 2012. Hlavními hrdiny toho-
to akčního thrilleru jsou členové speciální ochranky 
ambasády, kteří se snaží islamisty odrazit.

DEADPOOL
USA / CAN 2016, 106 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti 
Marvel, bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý 
žoldák Wade Wilson, se podrobil experimentu, 
díky kterému získal schopnost rychlého samouz-
dravování. Wade po tomto experimentu přijme 
alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými schopnost-
mi a zvráceným černým humorem, pronásleduje 
muže, který mu téměř zničil život.

ZOOLANDER NO. 2
USA 2016, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Neuvěřitelná koncentrace slavných tváří v jednom 
fi lmu: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz, 
Benedict Cumberbatch, Will Ferrell a Justin Bieber. 
Dva odvěcí modeloví rivalové Derek a Hansel musejí 
dát hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, 
že budou navždy smeteni z přehlídkových mol a na-
hrazeni mladšími, hezčími a šikovnějšími.

RODINNÝ FILM
CZE / DEU / FRA 2015, 95 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, česky
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospí-
vající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou 
po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně 
fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného 
„testu“ vstoupí další dramatická událost? V hlavních 
rolích fi lmu, který vzbudil velké ohlasy na festivalech 
v San Sebastianu či v Tokiu, uvidíte Karla Rodena, 
Vandu Hybnerovou či Jenovéfu Bokovou.

DECIBELY LÁSKY
CZE 2016, 85 min, přístupné bez omezení, česky
Děj hudebně-taneční fi lmové romance se odehrává 
v současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, 
životním partnerství, nápravě křivd i omylů, to vše 

napříč všemi generacemi. Je také jakýmsi holdem 
tvorbě Michala Davida, jehož hity se staly nedílnou 
součástí mnoha fi lmů, provází jejich diváky i v sou-
časnosti a jejichž protagonisté se proto i zde objeví.

BROOKLYN
IRL / GBR / CAN 2015, 111 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých 
letech vydává do New Yorku najít práci a začít nový 
život. Ve velkoměstě si nejprve velmi těžko zvyká, ale 
poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, 
stesk po domově pomalu mizí. Po smrti své sestry se 
ale musí vrátit za matkou do rodného Irska a vedle 
starých přátel zde potkává i novou lásku.

BOHOVÉ EGYPTA
USA 2016, 127 min, dabing
Bůh nebes Horus (Nikolaj Coster-Waldau) je oslepen 
a svržen z trůnu vládce bohů mocichtivým bohem 
pouště Sethem (Gerard Butler). Ten uvrhne Egypt 
do krutovlády a chaosu. Mocnému Horovi musí 
pomoci získat vládu zpět smrtelníci, především 
legendární zloděj Bek a krásná Zaya.

přIdÁVÁMe
CREED
USA 2015, 133 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky     
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného 
otce, světového šampióna v těžké váze Apolla Cree-
da. Přesto však svůj původ nezapře, box má totiž v 
krvi. Adonis vyhledá Rockyho Balbou a požádá ho, 
aby se stal jeho trenérem. Rocky zpočátku odmítá, 
protože ring je pro něho už jen minulost, ale po-
stupně v Adonisovi objevuje sílu a odhodlání jeho 
otce Apolla, bývalého rivala a blízkého přítele.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
USA 2015, 136 min, mládeži přístupný, dabing
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po 
událostech v Návratu Jediho musí legendární 
posádka Hana Sola, jeho ženy Princezny Leiy a 
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě 
Sitha Inquisitora a najít dávno ztraceného Lukea 
Skywalkera. Lucasfi lm a vizionářský režisér J.J. 
Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do světa 
Hvězdných válek.

OSM HROZNÝCH
USA 2015, 182 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Děj nového fi lmu Quentina Tarantina nás zavede 
do doby několik let po Občanské válce. V krajině za-
sněženého Wyomingu se střetne skupina hlavních 
hrdinů - dva soutěžící lovci odměn, vojenský zběh a 
vězeňkyně. Dostavník, ve kterém cestují, překvapí 
sněhová bouře, což je donutí výpravu přerušit a 
uchýlit se do bezpečí obchodu. Napětí začíná stou-
pat, každý má své tajemství a zbraně...

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

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
USA 2015, 156 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a 
opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným 
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní 
mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátel-
skou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to 
vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se. Snímek 
Alejandra G. Iñárritu je inspirován skutečným pří-
během.

aRTkINO
DRUHÁ ŠANCE
DEN 2014, 102 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Detektivové Andreas a Simon žijí zcela rozdílné 
životy. Andreas je spořádaný manžel, zatímco čers-
tvě rozvedenému Simonovi se všechno hroutí pod 
rukama. Situace se náhle změní poté, co jsou přivo-
lání k brutální hádce mezi párem narkomanů. Když 
Andreas objeví jejich zanedbaného syna, poruší zá-
kony, které má hájit, a kojence unese… Nový snímek 
Susanne Bier známé fi lmy Lepší svět či Po svatbě.

DÁNSKÁ DÍVKA
GBR / USA 2015, 119 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle stejno-
jmenné knihy milostný příběh inspirovaný sku-
tečným životním osudem dánské malířky Gerdy 
Wegener a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je 
ženou v mužském těle, a jako první na světě pod-
stoupí operaci vedoucí ke změně pohlaví. Herec 
Eddie Redmayne, který ztvárnil hlavní roli, byl za 
svůj výkon nominován na Oscara.

MRZOUT
FIN 2014, 113 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Vtipný a přitom dojemný příběh vypráví o gene-
račních rozdílech, stárnutí, ale také o tom, jaké to je 
ztrácet a zároveň znovu nalézat lásku v netušených 
podobách. Podmanivá krása fi nské krajiny se ve 
fi lmu snoubí s jadrným humorem, jehož katalyzá-
torem je jeho svérázný osmdesátiletý protagonista.

TAXI TEHERÁN
IRN 2015, 82 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Renomovaný íránský tvůrce se ve svém druhém 
snímku natočeném v rámci nuceného domácího 
vězení proměnil v taxikáře, který prostřednictvím 
rozhovorů s rozličnými klienty nabízí vytříbeně 
kritický pohled na íránskou společnost. Panahí tu 
bez jakékoli sebelítosti a s odzbrojujícím humorem 
nastoluje otázku, jak se má chovat umělec v zemi, 
která mu neumožňuje svobodu projevu.

BIO SeNIOR
ZKÁZA KRÁSOU
CZE 2015, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Osud Lídy Baarové je příběhem sebedestruktivní 
lovestory s proporcemi antické tragédie a ukazuje 
mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu ka-
riéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl 
pak její pád do zapomnění a samoty. Dokumenta-
ristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala na 
sklonku jejího života a natočila otevřenou zpověď 
kdysi milované a následně zatracované hvězdy. 

LÍDA BAAROVÁ
CZE 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Patnáct let připravovaný snímek Filipa Renče za-

chycuje dramatický život herečky Lídy Baarové. Vy-
práví o počátečních obtížích její kariéry i následném 
okouzlení davů fanoušků v celém Německu. Věnuje 
se jejímu mileneckému vztahu s německým idolem 
Fröhlichem, nežádoucímu poměru s říšským minis-
trem propagandy Goebbelsem i pozdějšímu zoufa-
lému útěku zpět do Československa po osudové 
Křišťálové noci.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: HALLOWEEN
USA 1978, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
V roce 1963 o halloweenské noci ubodal šestile-
tý Michael svou patnáctiletou sestru Judith. Po 
patnácti letech v ústavech se mu podaří právě 
v předvečer všech svatých utéct a vrací se zpátky do 
Haddongield... Legendárním snímkem Halloween 

Johna Carpentera zahajujeme cyklus kultovních 
fi lmů, v němž Vám každý měsíc nabídneme jeden 
z klasických pokladů kinematografi e.

GRAVITATION
CZE 2015, 99 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Netypický dokument předává divákovi hlavně 
energii zabalenou v příbězích sportovců, kteří to v 
životě neměli snadné a jejichž sporty nejsou v Čes-
ku na nejvyšších příčkách popularity: motocross, 
BMX, street workout, freerunning, parašutismus, 
stunt riding, snow, skate a wakeboarding. Snímek 
vypráví příběhy mistrů světa, držitelů světových 
rekordů a lidí, kteří si jdou za svým snem.

NEUVĚŘITELNÝ VEČER NEJEN
PRO ZAMILOVANÉ: 
Milenky starého kriminálníka + Neuvěřitelno
CZE 1927, 106 min, přístupný bez omezení, němý
Opravdová fi lmová lahůdka Vás čeká na Svatého 
Valentýna v Nadsklepí. Nově zrestaurovaný němý 
fi lm z r. 1927 s Vlastou Burianem v dvojroli ne-
majetného aristokrata a obávaného gangstera a 
Anny Ondrákovou coby milovnicí boxu a rychlé 
jízdy automobilem. Snímek bude doplněn živým 
hudebním doprovodem kapely Neuvěřitelno, která 
fi lm doprovázela už při premiérovém uvedení na 
MFF Karlovy Vary 2014.

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V NADSKLEPÍ:
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
ITA 2015, 85 min, přístupný bez omezení, titulky
Zažijte návštěvu města, které bylo kolébkou ital-
ské renesance. Poznejte Florencii prostřednictvím 
nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů 
jako Michelangelo, Brunelleschi či Boticelli. Herec 
Simon Merrels vás provede celým městem, jeho 
památkami a uměleckými díly. Virtuální prohlídka 
10 muzeí a více jak 150 světových uměleckých děl 
vás pohltí a díky dokonalému 4K rozlišení a formátu 
3D na ni jen tak nezapomenete.

kINO NadSklepí

plaVÁNí VeřeJNOSTI 
V ÚNORU
(NEPLATÍ PRO PRÁZDNINY)
Pondělí  zavřeno
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

plaVÁNí VeřeJNOSTI O 
JaRNích pRÁZdNINÁch
Po-Pá (1. 2. – 5. 2.) 9.00 – 21.00
Sobota (6. 2.)  11.00 – 20.00
Neděle (7. 2.) 12.00 – 18.00



 

přehled akcí

po 1. 2. - pá 5. 2. I 8.00 - 15.30 
JaRNí příMĚSTSkÝ TÁBOR 
O jarních prázdninách pořádáme tradiční příměstský 
tábor, na který se můžete přihlásit i na jednotlivé dny 
dle programu. Na obědy budeme chodit do ŠJ ve Ště-
chovicích a do italské pizzérie Dal Conte. Své děti může-
te přihlásit na jednotlivé dny. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 2. 2. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00 
JaRNí pRÁZdNINOVÁ dílNa I. 
Prázdninová dílna s jarní tématikou. Zveme Vás na 
prázdninové vyrábění, kde pro Vás budou připravená 
veselá zvířátka, rozkvetlá přáníčka, zápichy do květi-
náčů a jiné originální dekorace s jarní tematikou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 2. 2. I 16.30 
MaRkÉTa pIlÁTOVÁ
Autorské čtení - kroměřížská spisovatelka bude číst 
ze své poslední knihy Kulaté rámy slov.
Knihovna Kroměřížska

st 3. 2. I 16.30 
caRl MaRIa VON WeBeR 
ČaROSTřelec (HUDEBNÍ AKADEMIE)
Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

st 3. 2. 17.00   
1250 kM MaROkeM 
Beseda o cestě Marokem, foto p. Pospíšil
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 4. 2. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00 
JaRNí pRÁZdNINOVÁ dílNa II. 
Prázdninová dílna s jarní tématikou. Zveme Vás na 
prázdninové vyrábění, kde pro Vás budou připravená 
veselá zvířátka, rozkvetlá přáníčka, zápichy do květi-
náčů a jiné originální dekorace s jarní tematikou.
Muzeum Kroměřížska

čt 4. 2. I 17.00
INSpIRaTIVNí heRBÁře Ze ZÁMec-
kÉ kNIhOVNY Z 16. -19. STOleTí
Přednášející  Bc. Cyril Měsíc, kurátor a správce 
knihoven Arcidiecézního muzea Kroměříž. Výběr 
několika významných herbářů z historické knihov-
ny Arcibiskupského zámku v Kroměříži, které mohly 
ovlivnit a inspirovat olomoucké biskupy i při tvorbě 
Květné zahrady.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 5. 2. I 20.00
e!e + ČeRTŮF pUNk + VYSOkÉ 
NapĚTí + BaRRIcade
Dvě punkové old schoolové smečky - příbramští E!E 
a   svitavský Čertůf punk, ska-punkové Vysoké na-
pětí ze Vsetína a k tomu místní hard core legenda 
Barricade.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 5. 2. I 20.00
kaTOda OlOMOUc - B.T.O. TRIBUTe
Rocková muzika 70. let minulého století, o čemž 
svědčí repertoár, skládající se ze známých, či méně 
známých skladeb kapel, jako jsou Cream, Jimi 
Hedrix, Eric Clapton atd. Nyní se hlavně zaměřuje-
me na kapelu  B.T.O.
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 5. 2. I 20.00
RYBIČkY 48 + JOhN WOlFOOkeR - 
SlIBUJeMe, Že NeBUdeMe píT TOUR
Jedno krásný turné skončilo a další je před námi. 
Vyrážíme na Slibuju, že nebudu pít tour. Turné je 
pojmenováno podle stejnojmenného singlu a čítá 
celkem 15 koncertních štací. Tímhle turné chceme 
navázat na veleúspěšné podzimní Léto v  peytchi 
tour, který bylo na většině míst beznadějně vypro-
dáné. V roli hostů se představí výborná kapela John 
Wolfhooker.
Tam Tam Oskol Club

so 6. 2. I 9.00  
MaSOpUSTNí JaRMaRk 2016
Zveme vás na Masopustní jarmark na Hanáckém 
náměstí! Čeká vás nejen spousta dobrot a pochutin, 
ale také zábavný hudební program s cimbálovou 
muzikou. Valašský výběr. Během dne ochutná-
te teplé speciality z  pravé moravské zabijačky a 
připraven bude i košt vín. Přijďte s námi prožít 
masopustní hodování. 9.30 Masopustní průvod 
vychází od Šipky, 10.00 Příchod masopustního prů-
vodu a dechové hudby Zdounečanka na Hanácké 
náměstí 10.15 Slavnostní zahájení jarmarku.
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

so 6. 2. I 20.00
SepUlTURa cZech ReVIVal
Czech Sepultura Revival je kapelou, která se hodí 
jak do hudebních klubů, tak i na velké akce jakými 
jsou hudební festivaly, motosrazy, tunning párty, 
tatoo veletrhy, atd.  Vystoupení, během kterého 
nabídnou skladby počínaje albem Morbid Visions 
až po Dante XXI, trvá dle potřeby až hodinu a půl 
a uslyšíte v něm všechny známé hity Sepultury.
Stará masna
www.stara-masna.cz

út 9. 2. I 12.00 
deN BeZpeČNÉhO INTeRNeTU
Výstava a minikurz. Minikurz bezpečného použí-
vání internetu.
Knihovna Kroměřížska

út 9. 2. I 13.00 
SId 2016
Den bezpečného internetu. Aktivity spojené s pou-
žíváním internetu pro děti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 9. 2. I 19.00
JIří kadaVÝ - klaVíRNí RecITÁl
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 10. 2. I 17.00   
VÝchOdNí ČechY II. ČÁST 
Beseda, foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanáckém náměstí

čt 11. 2. I 15.30  
klUB pUNTík
Setkání rodičů a dětí ve věku 3-5 let. Hraní a čtení 
s knížkou B. Dlouhé Tarbíci a Marabu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 11. 2. I 19.00
JaBlkOŇ
Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela 
s  pračlověkem. Tato velmi stručná charakteristika 
publicisty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje své-
ráznou hudbu ryze české (pražské) skupiny, která 
se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranících 
moderní vážné hudby a popu či folku. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 12. 2. I 19.00
eVeNT JaZZ TRIO
Hudební nejen jazzový večer pro labužníky 
i  tanečníky všech věkových skupin. Event Jazz Trio 
hraje v kroměřížských restauracích a kavárnách už 
od roku 2013. Na četná přání jejich posluchačů se 
letos rozhodli rozšířit svá veřejná vystoupení do 
nových zajímavých podniků. Po zlínské Kavárně 
Továrně zahrají také v Café Bistro Matiné v Kromě-
říži. Tento prostor más svoje kouzlo a až překvapivě 
příjemnou akustiku.
Café Bistro Matiné
www.event-jazz.cz

pá 12. 2. I 20.00
RepReZeNTaČNí pleS
GYMNÁZIa kROMĚříŽ
Gymnázium Kroměříž ve spolupráci se SRPG Vás sr-
dečně zvou na Reprezentační ples Gymnázia Kromě-
říž. Předprodej vstupenek zahájen v kanceláři školy.
Dům kultury v Kroměříži
www.gymkrom.cz

pá 12. 2. I 20.00
deep pURple kOBeRec BaNd
Deep Purple revival je jedním z prvních profesio-
nálních revivalů v České republice. Kapela koncer-
tuje nejen po celém Česku, ale i v Německu, Belgii, 
Rakousku, Itálii, Polsku a Slovensku. Vyhlášený svou 
kvalitou byl vybrán jako support rockových hvězd 
Whitesnake a The Animals. Deep Purple revival 
pravidelně reprezentuje Česko na festivalech nej-
lepších revivalů Evropy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 12. 2. 20.30
GUaNO a peS (GUANO APES REVIVAL) + 
alIce IN paINS (ALICE IN CHAINS REVIVAL) 
+ Red hO chIlI peppeRS ReVIVal
Návrat do 90. let.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

so 13. 2. I 14.00 
Je MI líTO STaRÉ VĚcI VYhOdIT
Aneb výroba loutek z toho, co už nepotřebujete. 
Vezměte si s sebou drobné nepotřebnosti o velikosti 
pěsti a menší. Budou z nich tvorové, jaké svět neviděl.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 13. 2. I 16.00
ValeNTÝNSkÉ ZpíVÁNí U cIMBÁlU
Arcibiskupské zámecké víno pořádá Valentýnské 
zpívání s horňáckou cimbálovou muzikou Petra 
Mičky. Možnost zakoupení drobného občerstvení. 
Upozornění-akce se koná ve stoje. Vstupenky je 
možno zakoupit v prodejně Arcibiskupských sklepů.
Sklepy pod Arcibiskupským zámkem
www.arcibiskupskevino.cz

so 13. 2. I 20.00
OZZY OSBOURNe TRIBUTe
Ozzy & Black Sabath k tomu největší hity, klávesy, 
vynikající kytra Pavla Andrého a k tomu mužík ze 
zpěvem a vzhledem jako samotný Ozzy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 13. 2. I 20.00
XII. pleS dÁRcŮ kRVe
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina One Clas-
sic, předtančení v podání studentek Taneční konzerva-
toře Brno. Pohoštění během plesu zajištěno Střední 
hotelovou školou v Kroměříži. Vstupenky již  v prodeji. 
Každé úterý a středu na oddělení Transfuzní stanice a 
hematologie Kroměřížské nemocnice.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

so 13. 2. I 20.00
kaRaOke Na TaMTaM BaRU 
S ROSSYM
Příjďte si opět zazpívat v doprovodu známého DJs 
Rossyho. Navazujeme na uspěšnou premiéru Ka-
raoke.. Nutná rezervace místa, vstup od 18ti let..
Tamtam bar

ne 14. 2. I 14.00
SOkOlSkÉ ŠIBřINkY 2016
Každoroční karnevalová zábava pro všechny malé 
i velké děti a jejich rodiče. V rámci akce vystoupí 
tanečníci z KST Swing.
Sokolský dům Kroměříž

po 15. 2. I 13.00  
ZaMIlOVaNÁ kNIhOVNa
Výtvarná dílnička a plnění úkolů. Zpestření půj-
čování knih v půjčovně pro děti.
Knihovna Kroměřížska

út 16. 2. I 16.30 
JIří hÁJíČek - BeSeda
Beseda s držitelem cen Magnesia litera za romány 
Selský baroko a Rybí krev.
Knihovna Kroměřížska

út 16. 2. I 17.00 
laMpIÓNOVÁ VaRIace kaMÉlIí
Přijďte si vytvořit nápaditou dekoraci do Vašeho 
domova, která je inspirována právě kvetoucí-
mi kaméliemi v Květné zahradě. Nabízíme také 
možnost umístit Váš výrobek na výstavě kamélií 
ve Velkém skleníku, kde jeho krásu budou moci 
obdivovat i ostatní návštěvníci. 
Květná zahrada

st 17. 2. I 17.00   
FRaNcIe, pROVeNce 
Beseda, foto Mgr. Pilát
Klub seniorů, Hanáckém náměstí

pá 19. 2. I 9.30 
Jak O SeBe peČOVaT
V TĚhOTeNSTVí I pO pOROdU
Beseda - Jak o sebe pečovat v těhotenství i po poro-
du. Beseda s Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou (porodní 
asistentkou a absolventkou psychologie). Budeme 
diskutovat o bezproblémovém těhotenství, jak se 
na těhotenství připravit a jak se dostat zpět do for-
my po porodu. Zájem o účast a o hlídání dětí během 
besedy hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 19. 2. I 19.59
dNB aTTack OSkOl VOl.3 !!!
Třetí pátek v únoru se můžete těšit na třetí pokra-
čování akce DNB attack, který bude opravdu 
speciální. Připravili jsme si pro Vás dvě stage a po 
celý večer budou znít rytmy DNB v prvním patře a 
v přízemí Tech house s Dubstepem.
Tam Tam Oskol Club

pá 19.2. I 20.00
IX. SpOleČeNSkÝ VeČeR
Společenský večer u příležitosti setkání válečných 
veteránů moravských krajů s veřejností a prezenta-
ce ozbrojených sil.Bohatý program, hudba k tanci 
i poslechu.
Sál Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži

pá 19.2. 20.30
lYŠÁcI  
Rockoví Lišáci je seskupení muzikantů z různých 
skupin a žánrů s touhou zahrát si české rockové 
písničky a balady nejznámějších  českých interpre-
tů a skupin.Profesionální produkce starších českých 
hitů od Blue Effect, J.Schelingera, Vitacit, Katapult 
až po K.Střihavku, P.Koláře nebo Arakain…
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 20. 2. I 9.00
TOMÁŠ pFeIFFeR - SeTkÁNí
S BIOTRONIkOU
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a 
záhadami života. Přednášející odpovídá na písem-
né i ústní dotazy posluchačů. Témata přednášek 
určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se 
mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako 
je biotronická prevence, filosofie a jiné. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 20. 2. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00 
hRNíČkOVÁ dílNa 
Jedna z nejoblíbenějších dílen opět v muzeu! Zve-
me Vás na tvořivou dílnu pro malé i velké, kde si bu-
dete moci nazdobit svůj originální hrnek různými 
výtvarnými technikami.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 20. 2. I 20.00
pleS SpORTOVcŮ 2016
Přijďte se bavit společně se sportovci napříč růz-
nými sporty. Srdečně jste zváni na tradiční 17. ples 
sportovců, který se bude konat na Domě Kultury  
v Kroměříží. Proběhne zde vyhlášení Regionální 
sportovec roku 2015, v jednotlivých kategoriích 
a předání cen od partnerů. Programem bude 
provázet moderátor Rádia Kroměříž Mirek Karásek. 
Jako hlavní host vystoupí skupina Kroky Michala 
Davida, která zahraje průřez celé tvorby Michala 
Davida s tanečnicemi. Vystoupení mažoretek De-
minio, taneční vystoupení TK. Henzely, vystoupení 
taneční skupiny Trick, sportovní soutěže.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 20. 2. I 20.00
lUMíROVO pIccaSO
Heavy ghotic. Lumírovo Picasso společně se slo-
venskou kapelou Midnight Srceam na Staré masně 
v Kroměříži.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 20. 2. I 20.30
deBUSTROl - heNTaI cORpORaTION 
- JeGR - Old ThRaSh TITaNS
Koncert metalových a rockových kapel. Thrash 
metalová legenda Debustrol a  thrash-rock‘n‘ rollové 
Hentai corporation na Sladech podpoří nadějní al-
ternativ harcore JegR a místní Slayer revival - Old Thra-
sh Titans z Morkovic.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

ne 21. 2. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a 
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 21. 2. I 14.00 
BÁJeČNÝ kaRNeVal S INkOU 
RYBÁřOVOU
Oblíbená autorka dětských knížek a parádních ryt-
mických písniček pro malé i velké zaručeně roztančí 
celý sál! Přijďte si užít báječnou přehlídku masek, 
tanec, hudbu, odměny a karnevalové soutěže 
s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 22. 2. I 10.00 
kaRNeVal V MINIŠkOlIČce
Dětský karneval je určen pro děti od 18 měsíců. 
Programu se mohou zúčastnit i děti, které nejsou 
přihlášeny do naší Miniškoličky.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 23. 2.  
OkReSNí kOlO SOUTĚŽe ZUŠ 
dechOVÉ NÁSTROJe ŽeSŤOVÉ 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
dechových žesťových nástrojů. Soutěžící ze 
základních uměleckých škol okresu Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

út 23. 2. I 19.00 
W. a. MOZaRT
dIVadelNí ředITel
Studentské operní představení posluchačů 
konzervatoře, ve spolupráci s Moravským divadlem 
Olomouc, v režii Antonína Valenty a pod taktovkou 
Jiřího Kadavého. Obsah a téma hry zůstávají i v naší 
studentské verzi stejné, jen jsme libreto rozšířili  a 
pozměnili o několik postaviček blízkých například 
slavné Sugar a přiblížili do bližší současnosti.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 24. 2. I 17.00   
VÝchOdNí ČechY III. ČÁST 
Beseda, foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanáckém náměstí

st 24. 2. I 18.00
VIkTORIe hRadSkÁ
cOMMedIa FINITa
(DIVADELNÍ SPOLEČNOST KARLA SOUKUPA)
Tak trochu nastavené zrcadlo české povaze, jejíž 
nelichotivou tvář poznala i Ema Destinová - operní 
diva světového formátu, která v Čechách neobstála. 
Autorka Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední 
léta života velké pěvkyně, které trávila v  Čechách, 
očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené 
společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, 
žárlivosti, nepochopení, v podání známých praž-
ských hereček nám vtipnou formou ukazují stále 
přítomnou českou malost, která potírá velké talenty. 
Režisérem představení je René Přibyl. Představení 
patří do cyklu jarního divadelního předplatného.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 25. 2. po 29. 2. I 8.00-17.00 
JaRNí BURZIČka
Pravidelná sezónní dětská burzička. Zveme Vás 
na pravidelnou sezónní burzičku oblečení, obuvi, 
sport.potřeb, hraček, knih aj. Zboží přijímáme jen 
sezónní jarní a 15ks/1os. velikosti až do 176.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 25. 2. I 15.00
akadeMIe III. VĚkU
Bezpečí pro seniory. Přednáška Simony Kyšnerové 
(policie ČR) nejen pro seniory.
Knihovna Kroměřížska

čt 25.2. I 15.30 - 17.00 
VeRNISÁŽ VÝSTaVY
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ
Zveme všechny milovníky kamélií na vernisáž k tra-
diční výstavě, tentokrát na téma Kamélie v čajové 
zahradě. Přijďte obdivovat půvab královny plesových 
květů, která vykvétá v zimních a časně jarních měsí-
cích. Součástí bude i hudební vystoupení sopranistky 
Nao Higano, který Vás naladí na její sobotní koncert 
ve Velkém skleníku Květné zahrady. Vzhledem k in-
tenzivním přípravám výstavy kamélií ve Velkém 
skleníku je Květná zahrada 1.  -  24. února pro ve-
řejnost uzavřena.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 25. 2. I 19.00
ROZMaRNÉ lÉTO
RÁdOBYdIVadlO klapÝ
Poetický příběh jednoho léta. Říční lázně s molem i 
terasou, kouzelník na náměstí přitáhne vůz, napne 
provaz a představení může začít.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

čt 25. 2. I 19.00
ScReaMeRS a TechTle
MechTle - ÚČaSTNícI ZÁJeZdU
Skupina Screamers a Techtle Mechtle Vám do 
Kroměříže přiváží program plný slunce a báječné 
letní pohody. Užijte si společně s námi nezapo-
menutelnou „dovolenou snů“, ve které budeme 
všichni účastníky jednoho společného zájezdu. 
Rezervujte si včas své palubní lístky, počet míst je 
omezen! Screamers jsou mistry parodie a nadsáz-
ky umělecky okořeněné o divadelní přesah. Před-
stavení jsou estetickým zážitkem postaveným na 
syntéze hereckého, baletního a pěveckého umění. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 26. 2. I 9.30 - 11.00 
ROdINNÉ FINaNce
Jak Na TO ŠIkOVNĚ!
Co je to finanční gramotnost, kde a jak ji získat? 
Pokud potřebuji radu, kam se obrátit? Jak se ne-
zadlužit, případně jaký dluh je pro rodinu ještě 
únosný? Pokud rodina finančně nevychází, co s tím?
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 26. 2. I 15.30 
OBNOVa FaRMÁřSkÝch TRhŮ
V kROMĚříŽI
Veřejná diskuse o produktech pocházejících   
z domácího prostředí či chovu.
Knihovna Kroměřížska

pá 26. 2. I 20.00
46. RepReZeNTaČNí pleS
OBchOdNí akadeMIe
Spolek rodičů a přátel Obchodní akademie Kromě-
říž  Vás zve na 46. reprezentační ples Obchodní 
akademie.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 26. 2. I 20.00
pIGS ON The WING – k FlOYd Sk
Kapela ze Slovenska dorazí s programem „IN THE 
FLESH“ vybraný z alb Animals a The Wall..
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 26.2. a so 27.2. I 11.00 a 14.00
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ 
kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY
Součástí výstavy jsou speciální komentované pro-
hlídky, na nichž se návštěvníci dozvědí mnoho 
informací nejen z kulturní historie kamélií. Součástí 
výstavy jsou speciální komentované prohlídky, na 
nichž se návštěvníci dozvědí mnoho informací nejen 
z kulturní historie kamélií. Zajímá vás například, 
odkud kamélie pocházejí? Jak se dostaly do Evropy? 
Jestli voní? Nebo co potřebují ke svému růstu?
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 27. 2. I 19.00
XII. MaTURITNí pleS STředNí 
ZdRaVOTNIckÉ ŠkOlY kROMĚříŽ
Maturitní ples 4. A. K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina Kolorez. Bohatá tombola.
Dům kultury v Kroměříži

so 27. 2. I 21.00
pepINO pÁRTY S dJ MIchal
peSTINa VS. dJaNe ReINeTTe
Spousta dárků, spousta skvělé hudby, spousta zá-
bavy, moderované soutěže,  2 DJs, sexi Go-Go
Exkluzivní párty ve spolupráci s výrobcem kondo-
mů, lubrikačních gelů a dalších erotických záleži-
tostí. DJ Michal Pestina DJka Djane Reinette.
Tam Tam Oskol Club

ne 28.2. I 11.00 a 14.00
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ: 
ČaJOVÝ OBřad
Chajovna Brno vytvoří příjemné místo pro setkání 
s čajem a čajovou kulturou ve Velkém skleníku 
Květné zahrady. Chajovna Brno vytvoří příjemné 
místo pro setkání s čajem a čajovou kulturou ve 
Velkém skleníku Květné zahrady. Tento strávený 
čas ve Vás zanechá pocit vnitřního klidu a pohody.
Květná zahrada
www.nczk.cz

út 1. 3. I 19.00
pOcTa JIříMU laBURdOVI
a JaNU NOVÁkOVI
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 2. 3.  
OkReSNí kOlO SOUTĚŽe ZUŠ
dechOVÉ dřeVĚNÉ NÁSTROJe 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů dřevěných
Soutěžící ZUŠ okresu Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

st 2. 3. I 16.30 
G. VeRdI - lOMBaRĎaNÉ
(HUDEBNÍ AKADEMIE)
G. Verdi: Lombarďané. Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

čt 3. 3. I 9.00  
OkReSNí kOlO SOUTĚŽe ZUŠ 
ZOBcOVÉ FlÉTNY
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
zobcových fléten. Soutěží žáci ZUŠ okresu Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

pá 4. 3. I 20.00
INSaNIa + VladIVOJSkO
+ haNNIBal lecTeR
Koncert metalových a rockových kapel. 
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 4. 3. I 20.00
pleS STředNí ŠkOlY
hOTelOVÉ a SlUŽeB
Ples ve stylu Retro. K tanci a poslechu hraje skupina 
Syrinx. V průběhu večera bohatý program a  tombola.
Střední škola hotelová a služeb

so 5. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ: 
TVOřIVÁ dílNa pRO dĚTI
Japonský klub Olomouc si připravil dílny pro děti 
s  tématikou Asie. Japonský klub Olomouc si při-
pravil pro děti dílnu s nádechem Japonska. Jedná se 
o  studentský spolek pod záštitou Filozofické fakul-
ty Univerzity Palackého a Katedry asijských studií.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 5. 3. I 20.00
22. pleS ZŠ ZachaR
K tanci a poslechu bude hrát skupina Blue Band, 
předtančení zajistí KST Swing a taneční kroužek 
ZUŠ Kroměříž. Vstupenku s místenkou si můžete 
zakoupit u M. Hrabalové na ZŠ Zachar.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.zszachar.cz

so 5. 3. I 20.00
pleS ČleNŮ a přÁTel kST SWING
Srdečně Vás zveme na první ples členů a přátel KST 
Swing. Představí se: stávající členové KST Swing, 
Swing Ladies. K tanci a poslechu hraje Classic Kromě-
říž. Moderuje Marek Dvorník, Josef Křeháček
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 6. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ: 
kReaTIVNí OdpOledNe pRO dĚTI
Přijďte tvořit do Květné zahrady. Využijte volného ne-
dělního odpoledne a navštivte s dětmi tvořivé dílny.
Květná zahrada
www.nczk.cz

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nej-
významnějších 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 nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a 
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno 
denně mimo pondělka 9 - 12  a 13 - 17 h.
Expozice Karla Kryla

do 31. 5. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939–1945. 
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo-
denní život města i regionu v období  protektorátu 
Čechy a Morava v letech 1939 – 1945.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 6. 3.
kRÁSOU a VŮNí OdĚNÁ
Velká výstava flakonů, toaletního skla, šperků a 
šatů, kde máte možnost si v dílničce vyrobit své 
originální glycerinové mýdlo.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 7. 3.
ZaSTROUhNI SI TUŽkU
Autorská výstava kreseb Vladimíry Hlavinkové. 
Radniční sklípek
www.radnicnikm.cz

do 14. 2.
kROMĚříŽ VÝTVaRNÁ
Výstava kroměřížských výtvarníků. Kolektivní 
výstava kroměřížských výtvarníků, členů Spolku 
přátel výtvarného umění Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 2. 2. - po 29. 2. 
OhlÉdNUTí Se ZpÁTkY
Výstava kreseb. Zpět se ve výtvarných pracech ohlí-
ží Jiřina Malacková.
Knihovna Kroměřížska

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce



 

přehled akcí

po 1. 2. - pá 5. 2. I 8.00 - 15.30 
JaRNí příMĚSTSkÝ TÁBOR 
O jarních prázdninách pořádáme tradiční příměstský 
tábor, na který se můžete přihlásit i na jednotlivé dny 
dle programu. Na obědy budeme chodit do ŠJ ve Ště-
chovicích a do italské pizzérie Dal Conte. Své děti může-
te přihlásit na jednotlivé dny. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 2. 2. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00 
JaRNí pRÁZdNINOVÁ dílNa I. 
Prázdninová dílna s jarní tématikou. Zveme Vás na 
prázdninové vyrábění, kde pro Vás budou připravená 
veselá zvířátka, rozkvetlá přáníčka, zápichy do květi-
náčů a jiné originální dekorace s jarní tematikou.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 2. 2. I 16.30 
MaRkÉTa pIlÁTOVÁ
Autorské čtení - kroměřížská spisovatelka bude číst 
ze své poslední knihy Kulaté rámy slov.
Knihovna Kroměřížska

st 3. 2. I 16.30 
caRl MaRIa VON WeBeR 
ČaROSTřelec (HUDEBNÍ AKADEMIE)
Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

st 3. 2. 17.00   
1250 kM MaROkeM 
Beseda o cestě Marokem, foto p. Pospíšil
Klub seniorů, Hanácké náměstí

čt 4. 2. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00 
JaRNí pRÁZdNINOVÁ dílNa II. 
Prázdninová dílna s jarní tématikou. Zveme Vás na 
prázdninové vyrábění, kde pro Vás budou připravená 
veselá zvířátka, rozkvetlá přáníčka, zápichy do květi-
náčů a jiné originální dekorace s jarní tematikou.
Muzeum Kroměřížska

čt 4. 2. I 17.00
INSpIRaTIVNí heRBÁře Ze ZÁMec-
kÉ kNIhOVNY Z 16. -19. STOleTí
Přednášející  Bc. Cyril Měsíc, kurátor a správce 
knihoven Arcidiecézního muzea Kroměříž. Výběr 
několika významných herbářů z historické knihov-
ny Arcibiskupského zámku v Kroměříži, které mohly 
ovlivnit a inspirovat olomoucké biskupy i při tvorbě 
Květné zahrady.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 5. 2. I 20.00
e!e + ČeRTŮF pUNk + VYSOkÉ 
NapĚTí + BaRRIcade
Dvě punkové old schoolové smečky - příbramští E!E 
a   svitavský Čertůf punk, ska-punkové Vysoké na-
pětí ze Vsetína a k tomu místní hard core legenda 
Barricade.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 5. 2. I 20.00
kaTOda OlOMOUc - B.T.O. TRIBUTe
Rocková muzika 70. let minulého století, o čemž 
svědčí repertoár, skládající se ze známých, či méně 
známých skladeb kapel, jako jsou Cream, Jimi 
Hedrix, Eric Clapton atd. Nyní se hlavně zaměřuje-
me na kapelu  B.T.O.
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 5. 2. I 20.00
RYBIČkY 48 + JOhN WOlFOOkeR - 
SlIBUJeMe, Že NeBUdeMe píT TOUR
Jedno krásný turné skončilo a další je před námi. 
Vyrážíme na Slibuju, že nebudu pít tour. Turné je 
pojmenováno podle stejnojmenného singlu a čítá 
celkem 15 koncertních štací. Tímhle turné chceme 
navázat na veleúspěšné podzimní Léto v  peytchi 
tour, který bylo na většině míst beznadějně vypro-
dáné. V roli hostů se představí výborná kapela John 
Wolfhooker.
Tam Tam Oskol Club

so 6. 2. I 9.00  
MaSOpUSTNí JaRMaRk 2016
Zveme vás na Masopustní jarmark na Hanáckém 
náměstí! Čeká vás nejen spousta dobrot a pochutin, 
ale také zábavný hudební program s cimbálovou 
muzikou. Valašský výběr. Během dne ochutná-
te teplé speciality z  pravé moravské zabijačky a 
připraven bude i košt vín. Přijďte s námi prožít 
masopustní hodování. 9.30 Masopustní průvod 
vychází od Šipky, 10.00 Příchod masopustního prů-
vodu a dechové hudby Zdounečanka na Hanácké 
náměstí 10.15 Slavnostní zahájení jarmarku.
Hanácké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

so 6. 2. I 20.00
SepUlTURa cZech ReVIVal
Czech Sepultura Revival je kapelou, která se hodí 
jak do hudebních klubů, tak i na velké akce jakými 
jsou hudební festivaly, motosrazy, tunning párty, 
tatoo veletrhy, atd.  Vystoupení, během kterého 
nabídnou skladby počínaje albem Morbid Visions 
až po Dante XXI, trvá dle potřeby až hodinu a půl 
a uslyšíte v něm všechny známé hity Sepultury.
Stará masna
www.stara-masna.cz

út 9. 2. I 12.00 
deN BeZpeČNÉhO INTeRNeTU
Výstava a minikurz. Minikurz bezpečného použí-
vání internetu.
Knihovna Kroměřížska

út 9. 2. I 13.00 
SId 2016
Den bezpečného internetu. Aktivity spojené s pou-
žíváním internetu pro děti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 9. 2. I 19.00
JIří kadaVÝ - klaVíRNí RecITÁl
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 10. 2. I 17.00   
VÝchOdNí ČechY II. ČÁST 
Beseda, foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanáckém náměstí

čt 11. 2. I 15.30  
klUB pUNTík
Setkání rodičů a dětí ve věku 3-5 let. Hraní a čtení 
s knížkou B. Dlouhé Tarbíci a Marabu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 11. 2. I 19.00
JaBlkOŇ
Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela 
s  pračlověkem. Tato velmi stručná charakteristika 
publicisty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje své-
ráznou hudbu ryze české (pražské) skupiny, která 
se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranících 
moderní vážné hudby a popu či folku. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 12. 2. I 19.00
eVeNT JaZZ TRIO
Hudební nejen jazzový večer pro labužníky 
i  tanečníky všech věkových skupin. Event Jazz Trio 
hraje v kroměřížských restauracích a kavárnách už 
od roku 2013. Na četná přání jejich posluchačů se 
letos rozhodli rozšířit svá veřejná vystoupení do 
nových zajímavých podniků. Po zlínské Kavárně 
Továrně zahrají také v Café Bistro Matiné v Kromě-
říži. Tento prostor más svoje kouzlo a až překvapivě 
příjemnou akustiku.
Café Bistro Matiné
www.event-jazz.cz

pá 12. 2. I 20.00
RepReZeNTaČNí pleS
GYMNÁZIa kROMĚříŽ
Gymnázium Kroměříž ve spolupráci se SRPG Vás sr-
dečně zvou na Reprezentační ples Gymnázia Kromě-
říž. Předprodej vstupenek zahájen v kanceláři školy.
Dům kultury v Kroměříži
www.gymkrom.cz

pá 12. 2. I 20.00
deep pURple kOBeRec BaNd
Deep Purple revival je jedním z prvních profesio-
nálních revivalů v České republice. Kapela koncer-
tuje nejen po celém Česku, ale i v Německu, Belgii, 
Rakousku, Itálii, Polsku a Slovensku. Vyhlášený svou 
kvalitou byl vybrán jako support rockových hvězd 
Whitesnake a The Animals. Deep Purple revival 
pravidelně reprezentuje Česko na festivalech nej-
lepších revivalů Evropy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 12. 2. 20.30
GUaNO a peS (GUANO APES REVIVAL) + 
alIce IN paINS (ALICE IN CHAINS REVIVAL) 
+ Red hO chIlI peppeRS ReVIVal
Návrat do 90. let.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

so 13. 2. I 14.00 
Je MI líTO STaRÉ VĚcI VYhOdIT
Aneb výroba loutek z toho, co už nepotřebujete. 
Vezměte si s sebou drobné nepotřebnosti o velikosti 
pěsti a menší. Budou z nich tvorové, jaké svět neviděl.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 13. 2. I 16.00
ValeNTÝNSkÉ ZpíVÁNí U cIMBÁlU
Arcibiskupské zámecké víno pořádá Valentýnské 
zpívání s horňáckou cimbálovou muzikou Petra 
Mičky. Možnost zakoupení drobného občerstvení. 
Upozornění-akce se koná ve stoje. Vstupenky je 
možno zakoupit v prodejně Arcibiskupských sklepů.
Sklepy pod Arcibiskupským zámkem
www.arcibiskupskevino.cz

so 13. 2. I 20.00
OZZY OSBOURNe TRIBUTe
Ozzy & Black Sabath k tomu největší hity, klávesy, 
vynikající kytra Pavla Andrého a k tomu mužík ze 
zpěvem a vzhledem jako samotný Ozzy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 13. 2. I 20.00
XII. pleS dÁRcŮ kRVe
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina One Clas-
sic, předtančení v podání studentek Taneční konzerva-
toře Brno. Pohoštění během plesu zajištěno Střední 
hotelovou školou v Kroměříži. Vstupenky již  v prodeji. 
Každé úterý a středu na oddělení Transfuzní stanice a 
hematologie Kroměřížské nemocnice.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

so 13. 2. I 20.00
kaRaOke Na TaMTaM BaRU 
S ROSSYM
Příjďte si opět zazpívat v doprovodu známého DJs 
Rossyho. Navazujeme na uspěšnou premiéru Ka-
raoke.. Nutná rezervace místa, vstup od 18ti let..
Tamtam bar

ne 14. 2. I 14.00
SOkOlSkÉ ŠIBřINkY 2016
Každoroční karnevalová zábava pro všechny malé 
i velké děti a jejich rodiče. V rámci akce vystoupí 
tanečníci z KST Swing.
Sokolský dům Kroměříž

po 15. 2. I 13.00  
ZaMIlOVaNÁ kNIhOVNa
Výtvarná dílnička a plnění úkolů. Zpestření půj-
čování knih v půjčovně pro děti.
Knihovna Kroměřížska

út 16. 2. I 16.30 
JIří hÁJíČek - BeSeda
Beseda s držitelem cen Magnesia litera za romány 
Selský baroko a Rybí krev.
Knihovna Kroměřížska

út 16. 2. I 17.00 
laMpIÓNOVÁ VaRIace kaMÉlIí
Přijďte si vytvořit nápaditou dekoraci do Vašeho 
domova, která je inspirována právě kvetoucí-
mi kaméliemi v Květné zahradě. Nabízíme také 
možnost umístit Váš výrobek na výstavě kamélií 
ve Velkém skleníku, kde jeho krásu budou moci 
obdivovat i ostatní návštěvníci. 
Květná zahrada

st 17. 2. I 17.00   
FRaNcIe, pROVeNce 
Beseda, foto Mgr. Pilát
Klub seniorů, Hanáckém náměstí

pá 19. 2. I 9.30 
Jak O SeBe peČOVaT
V TĚhOTeNSTVí I pO pOROdU
Beseda - Jak o sebe pečovat v těhotenství i po poro-
du. Beseda s Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou (porodní 
asistentkou a absolventkou psychologie). Budeme 
diskutovat o bezproblémovém těhotenství, jak se 
na těhotenství připravit a jak se dostat zpět do for-
my po porodu. Zájem o účast a o hlídání dětí během 
besedy hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
nebo na 777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 19. 2. I 19.59
dNB aTTack OSkOl VOl.3 !!!
Třetí pátek v únoru se můžete těšit na třetí pokra-
čování akce DNB attack, který bude opravdu 
speciální. Připravili jsme si pro Vás dvě stage a po 
celý večer budou znít rytmy DNB v prvním patře a 
v přízemí Tech house s Dubstepem.
Tam Tam Oskol Club

pá 19.2. I 20.00
IX. SpOleČeNSkÝ VeČeR
Společenský večer u příležitosti setkání válečných 
veteránů moravských krajů s veřejností a prezenta-
ce ozbrojených sil.Bohatý program, hudba k tanci 
i poslechu.
Sál Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži

pá 19.2. 20.30
lYŠÁcI  
Rockoví Lišáci je seskupení muzikantů z různých 
skupin a žánrů s touhou zahrát si české rockové 
písničky a balady nejznámějších  českých interpre-
tů a skupin.Profesionální produkce starších českých 
hitů od Blue Effect, J.Schelingera, Vitacit, Katapult 
až po K.Střihavku, P.Koláře nebo Arakain…
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 20. 2. I 9.00
TOMÁŠ pFeIFFeR - SeTkÁNí
S BIOTRONIkOU
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a 
záhadami života. Přednášející odpovídá na písem-
né i ústní dotazy posluchačů. Témata přednášek 
určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se 
mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako 
je biotronická prevence, filosofie a jiné. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 20. 2. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00 
hRNíČkOVÁ dílNa 
Jedna z nejoblíbenějších dílen opět v muzeu! Zve-
me Vás na tvořivou dílnu pro malé i velké, kde si bu-
dete moci nazdobit svůj originální hrnek různými 
výtvarnými technikami.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 20. 2. I 20.00
pleS SpORTOVcŮ 2016
Přijďte se bavit společně se sportovci napříč růz-
nými sporty. Srdečně jste zváni na tradiční 17. ples 
sportovců, který se bude konat na Domě Kultury  
v Kroměříží. Proběhne zde vyhlášení Regionální 
sportovec roku 2015, v jednotlivých kategoriích 
a předání cen od partnerů. Programem bude 
provázet moderátor Rádia Kroměříž Mirek Karásek. 
Jako hlavní host vystoupí skupina Kroky Michala 
Davida, která zahraje průřez celé tvorby Michala 
Davida s tanečnicemi. Vystoupení mažoretek De-
minio, taneční vystoupení TK. Henzely, vystoupení 
taneční skupiny Trick, sportovní soutěže.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 20. 2. I 20.00
lUMíROVO pIccaSO
Heavy ghotic. Lumírovo Picasso společně se slo-
venskou kapelou Midnight Srceam na Staré masně 
v Kroměříži.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 20. 2. I 20.30
deBUSTROl - heNTaI cORpORaTION 
- JeGR - Old ThRaSh TITaNS
Koncert metalových a rockových kapel. Thrash 
metalová legenda Debustrol a  thrash-rock‘n‘ rollové 
Hentai corporation na Sladech podpoří nadějní al-
ternativ harcore JegR a místní Slayer revival - Old Thra-
sh Titans z Morkovic.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

ne 21. 2. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a 
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 21. 2. I 14.00 
BÁJeČNÝ kaRNeVal S INkOU 
RYBÁřOVOU
Oblíbená autorka dětských knížek a parádních ryt-
mických písniček pro malé i velké zaručeně roztančí 
celý sál! Přijďte si užít báječnou přehlídku masek, 
tanec, hudbu, odměny a karnevalové soutěže 
s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 22. 2. I 10.00 
kaRNeVal V MINIŠkOlIČce
Dětský karneval je určen pro děti od 18 měsíců. 
Programu se mohou zúčastnit i děti, které nejsou 
přihlášeny do naší Miniškoličky.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 23. 2.  
OkReSNí kOlO SOUTĚŽe ZUŠ 
dechOVÉ NÁSTROJe ŽeSŤOVÉ 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
dechových žesťových nástrojů. Soutěžící ze 
základních uměleckých škol okresu Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

út 23. 2. I 19.00 
W. a. MOZaRT
dIVadelNí ředITel
Studentské operní představení posluchačů 
konzervatoře, ve spolupráci s Moravským divadlem 
Olomouc, v režii Antonína Valenty a pod taktovkou 
Jiřího Kadavého. Obsah a téma hry zůstávají i v naší 
studentské verzi stejné, jen jsme libreto rozšířili  a 
pozměnili o několik postaviček blízkých například 
slavné Sugar a přiblížili do bližší současnosti.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 24. 2. I 17.00   
VÝchOdNí ČechY III. ČÁST 
Beseda, foto Dr. Voňka
Klub seniorů, Hanáckém náměstí

st 24. 2. I 18.00
VIkTORIe hRadSkÁ
cOMMedIa FINITa
(DIVADELNÍ SPOLEČNOST KARLA SOUKUPA)
Tak trochu nastavené zrcadlo české povaze, jejíž 
nelichotivou tvář poznala i Ema Destinová - operní 
diva světového formátu, která v Čechách neobstála. 
Autorka Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední 
léta života velké pěvkyně, které trávila v  Čechách, 
očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené 
společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, 
žárlivosti, nepochopení, v podání známých praž-
ských hereček nám vtipnou formou ukazují stále 
přítomnou českou malost, která potírá velké talenty. 
Režisérem představení je René Přibyl. Představení 
patří do cyklu jarního divadelního předplatného.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 25. 2. po 29. 2. I 8.00-17.00 
JaRNí BURZIČka
Pravidelná sezónní dětská burzička. Zveme Vás 
na pravidelnou sezónní burzičku oblečení, obuvi, 
sport.potřeb, hraček, knih aj. Zboží přijímáme jen 
sezónní jarní a 15ks/1os. velikosti až do 176.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 25. 2. I 15.00
akadeMIe III. VĚkU
Bezpečí pro seniory. Přednáška Simony Kyšnerové 
(policie ČR) nejen pro seniory.
Knihovna Kroměřížska

čt 25.2. I 15.30 - 17.00 
VeRNISÁŽ VÝSTaVY
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ
Zveme všechny milovníky kamélií na vernisáž k tra-
diční výstavě, tentokrát na téma Kamélie v čajové 
zahradě. Přijďte obdivovat půvab královny plesových 
květů, která vykvétá v zimních a časně jarních měsí-
cích. Součástí bude i hudební vystoupení sopranistky 
Nao Higano, který Vás naladí na její sobotní koncert 
ve Velkém skleníku Květné zahrady. Vzhledem k in-
tenzivním přípravám výstavy kamélií ve Velkém 
skleníku je Květná zahrada 1.  -  24. února pro ve-
řejnost uzavřena.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 25. 2. I 19.00
ROZMaRNÉ lÉTO
RÁdOBYdIVadlO klapÝ
Poetický příběh jednoho léta. Říční lázně s molem i 
terasou, kouzelník na náměstí přitáhne vůz, napne 
provaz a představení může začít.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

čt 25. 2. I 19.00
ScReaMeRS a TechTle
MechTle - ÚČaSTNícI ZÁJeZdU
Skupina Screamers a Techtle Mechtle Vám do 
Kroměříže přiváží program plný slunce a báječné 
letní pohody. Užijte si společně s námi nezapo-
menutelnou „dovolenou snů“, ve které budeme 
všichni účastníky jednoho společného zájezdu. 
Rezervujte si včas své palubní lístky, počet míst je 
omezen! Screamers jsou mistry parodie a nadsáz-
ky umělecky okořeněné o divadelní přesah. Před-
stavení jsou estetickým zážitkem postaveným na 
syntéze hereckého, baletního a pěveckého umění. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 26. 2. I 9.30 - 11.00 
ROdINNÉ FINaNce
Jak Na TO ŠIkOVNĚ!
Co je to finanční gramotnost, kde a jak ji získat? 
Pokud potřebuji radu, kam se obrátit? Jak se ne-
zadlužit, případně jaký dluh je pro rodinu ještě 
únosný? Pokud rodina finančně nevychází, co s tím?
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 26. 2. I 15.30 
OBNOVa FaRMÁřSkÝch TRhŮ
V kROMĚříŽI
Veřejná diskuse o produktech pocházejících   
z domácího prostředí či chovu.
Knihovna Kroměřížska

pá 26. 2. I 20.00
46. RepReZeNTaČNí pleS
OBchOdNí akadeMIe
Spolek rodičů a přátel Obchodní akademie Kromě-
říž  Vás zve na 46. reprezentační ples Obchodní 
akademie.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 26. 2. I 20.00
pIGS ON The WING – k FlOYd Sk
Kapela ze Slovenska dorazí s programem „IN THE 
FLESH“ vybraný z alb Animals a The Wall..
Stará masna
www.stara-masna.cz

pá 26.2. a so 27.2. I 11.00 a 14.00
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ 
kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY
Součástí výstavy jsou speciální komentované pro-
hlídky, na nichž se návštěvníci dozvědí mnoho 
informací nejen z kulturní historie kamélií. Součástí 
výstavy jsou speciální komentované prohlídky, na 
nichž se návštěvníci dozvědí mnoho informací nejen 
z kulturní historie kamélií. Zajímá vás například, 
odkud kamélie pocházejí? Jak se dostaly do Evropy? 
Jestli voní? Nebo co potřebují ke svému růstu?
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 27. 2. I 19.00
XII. MaTURITNí pleS STředNí 
ZdRaVOTNIckÉ ŠkOlY kROMĚříŽ
Maturitní ples 4. A. K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina Kolorez. Bohatá tombola.
Dům kultury v Kroměříži

so 27. 2. I 21.00
pepINO pÁRTY S dJ MIchal
peSTINa VS. dJaNe ReINeTTe
Spousta dárků, spousta skvělé hudby, spousta zá-
bavy, moderované soutěže,  2 DJs, sexi Go-Go
Exkluzivní párty ve spolupráci s výrobcem kondo-
mů, lubrikačních gelů a dalších erotických záleži-
tostí. DJ Michal Pestina DJka Djane Reinette.
Tam Tam Oskol Club

ne 28.2. I 11.00 a 14.00
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ: 
ČaJOVÝ OBřad
Chajovna Brno vytvoří příjemné místo pro setkání 
s čajem a čajovou kulturou ve Velkém skleníku 
Květné zahrady. Chajovna Brno vytvoří příjemné 
místo pro setkání s čajem a čajovou kulturou ve 
Velkém skleníku Květné zahrady. Tento strávený 
čas ve Vás zanechá pocit vnitřního klidu a pohody.
Květná zahrada
www.nczk.cz

út 1. 3. I 19.00
pOcTa JIříMU laBURdOVI
a JaNU NOVÁkOVI
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 2. 3.  
OkReSNí kOlO SOUTĚŽe ZUŠ
dechOVÉ dřeVĚNÉ NÁSTROJe 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů dřevěných
Soutěžící ZUŠ okresu Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

st 2. 3. I 16.30 
G. VeRdI - lOMBaRĎaNÉ
(HUDEBNÍ AKADEMIE)
G. Verdi: Lombarďané. Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

čt 3. 3. I 9.00  
OkReSNí kOlO SOUTĚŽe ZUŠ 
ZOBcOVÉ FlÉTNY
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
zobcových fléten. Soutěží žáci ZUŠ okresu Kroměříž
ZUŠ Kroměříž

pá 4. 3. I 20.00
INSaNIa + VladIVOJSkO
+ haNNIBal lecTeR
Koncert metalových a rockových kapel. 
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 4. 3. I 20.00
pleS STředNí ŠkOlY
hOTelOVÉ a SlUŽeB
Ples ve stylu Retro. K tanci a poslechu hraje skupina 
Syrinx. V průběhu večera bohatý program a  tombola.
Střední škola hotelová a služeb

so 5. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ: 
TVOřIVÁ dílNa pRO dĚTI
Japonský klub Olomouc si připravil dílny pro děti 
s  tématikou Asie. Japonský klub Olomouc si při-
pravil pro děti dílnu s nádechem Japonska. Jedná se 
o  studentský spolek pod záštitou Filozofické fakul-
ty Univerzity Palackého a Katedry asijských studií.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 5. 3. I 20.00
22. pleS ZŠ ZachaR
K tanci a poslechu bude hrát skupina Blue Band, 
předtančení zajistí KST Swing a taneční kroužek 
ZUŠ Kroměříž. Vstupenku s místenkou si můžete 
zakoupit u M. Hrabalové na ZŠ Zachar.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
www.zszachar.cz

so 5. 3. I 20.00
pleS ČleNŮ a přÁTel kST SWING
Srdečně Vás zveme na první ples členů a přátel KST 
Swing. Představí se: stávající členové KST Swing, 
Swing Ladies. K tanci a poslechu hraje Classic Kromě-
říž. Moderuje Marek Dvorník, Josef Křeháček
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 6. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ: 
kReaTIVNí OdpOledNe pRO dĚTI
Přijďte tvořit do Květné zahrady. Využijte volného ne-
dělního odpoledne a navštivte s dětmi tvořivé dílny.
Květná zahrada
www.nczk.cz

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nej-
významnějších 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 nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a 
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno 
denně mimo pondělka 9 - 12  a 13 - 17 h.
Expozice Karla Kryla

do 31. 5. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939–1945. 
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo-
denní život města i regionu v období  protektorátu 
Čechy a Morava v letech 1939 – 1945.
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 6. 3.
kRÁSOU a VŮNí OdĚNÁ
Velká výstava flakonů, toaletního skla, šperků a 
šatů, kde máte možnost si v dílničce vyrobit své 
originální glycerinové mýdlo.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 7. 3.
ZaSTROUhNI SI TUŽkU
Autorská výstava kreseb Vladimíry Hlavinkové. 
Radniční sklípek
www.radnicnikm.cz

do 14. 2.
kROMĚříŽ VÝTVaRNÁ
Výstava kroměřížských výtvarníků. Kolektivní 
výstava kroměřížských výtvarníků, členů Spolku 
přátel výtvarného umění Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 2. 2. - po 29. 2. 
OhlÉdNUTí Se ZpÁTkY
Výstava kreseb. Zpět se ve výtvarných pracech ohlí-
ží Jiřina Malacková.
Knihovna Kroměřížska

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce
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města Kroměříže  

st 3. 2. - po 29. 2. 
kNIhOVNa V ROce 2015
Zajímavá čísla z knihovny. Zajímavosti doplní i 
novinky regionální literatury vyšlé v loňském roce.
Knihovna Kroměřížska

čt 18. 2. - ne 20. 3. 
OBOROVÁ VÝSTaVa VÝTVaRNÉ-
hO OBORU
Oborová výstava výtvvarného oboru ZUŠ Kroměříž. 
Slavnostní vernisaž v 17.00 s kulturním programem. 
Ocenění žáků, téma Země, ze mě, ze země.
Muzeum Kroměřížska

pá 19. 2. - ne 20. 3.
ZeMĚ - Ze MĚ - Ze ZeMĚ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž.
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kromě-
říž. Široké spektrum výtvarných technik a postupů, 
jejichž prostřednictvím žáci z  rozmanitých úhlů 
pohledu zpracovávají dané téma.
Muzeum Kroměřížska

pá 26. 2. - po 28. 3.
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ
Skleníku budou vládnout desítky rozkvetlých stro-
mů kamélií. Nenechte si  tuto nádhernou podívanou 
ujít! Skleníku budou vládnout desítky rozkvetlých 
stromů kamélií. Nenechte si tuto nádhernou po-
dívanou ujít! Můžete se těšit na variace, které jsou 
inspirované čajovými obřady a japonskou kulturou, 
nebude chybět možnost čaj ochutnat.
Květná zahrada
www.nczk.cz

po 1. 2.
17.30 I CREED, přidáváme
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ, premiéra

st 3. 2.
15.00 I HODNÝ DINOSAURUS 2D, bijásek
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D,
přidáváme
20.00 I DRUHÁ ŠANCE, artkino

čt 4. 2.
17.30 I PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ, premiéra
20.00 I 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ,
premiéra

pá 5. 2.
17.30 I KRÁLOVÉ HOR, rodinný
20.00 I OSM HROZNÝCH, přidáváme

so 6. 2.
14.30 I LEDOVÁ SEZÓNA, bijásek
17.30 I PADESÁTKA, přidáváme
20.00 I 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ, 
premiéra

ne 7. 2.
14.30 I SNOOPY A CHARLIE BROWN.
Peanuts ve fi lmu 2D, bijásek
17.30 I 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ,
premiéra
20.00 I KULTOVKY V NADSKLEPÍ: HALLOWEEN

st 10. 2.
17.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D,
přidáváme
20.00 I DÁNSKÁ DÍVKA, artkino

čt 11. 2.
20.00 I DEADPOOL, premiéra

pá 12. 2.
17.30 I DEADPOOL, premiéra
20.00 I GRAVITATION

so 13. 2.
17.00 I REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, přidáváme
20.00 I DEADPOOL, premiéra

ne 14. 2.
14.30 I ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA, bijásek
19.00 I NEUVĚŘITELNÝ VEČER
NEJEN PRO ZAMILOVANÉ
Milenky starého kriminálníka + Neuvěřitelno

st 17. 2.
17.30 I ZKÁZA KRÁSOU, bio senior
20.00 I MRZOUT, artkino

čt 18. 2.
20.00 I ZOOLANDER NO. 2, premiéra

pá 19. 2.
16.00 I ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK 2D, bijásek
17.45 I ZOOLANDER NO. 2, premiéra
20.00 I RODINNÝ FILM, premiéra

so 20. 2.
14.30 I ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK 3D, bijásek
17.30 I DECIBELY LÁSKY, premiéra
20.00 I ZOOLANDER NO. 2, premiéra

ne 21. 2.
17.30 I RODINNÝ FILM, premiéra
20.00 I DECIBELY LÁSKY, premiéra

st 24. 2.
17.30 I LÍDA BAAROVÁ, bio senior
20.00 I TAXI TEHERÁN, artkino

čt 25. 2.
20.00 I BROOKLYN, premiéra

pá 26. 2.
17.30 I BROOKLYN, premiéra
20.00 I BOHOVÉ EGYPTA 2D, premiéra

so 27. 2.
14.30 I ŘACHANDA, rodinný
17.30 I BOHOVÉ EGYPTA 3D, premiéra
20.00 I BROOKLYN, premiéra

ne 28. 2.
14.30 I ŘACHANDA, rodinný
17.30 I SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V NADSKLEPÍ:
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI 3D
20.00 I DEADPOOL, premiéra

Commedia � nita | 24. 2. 

Karneval s Inkou Rybářovou| 21. 2. 

Jablkoň - koncert | 11. 2. 

Masopustní jarmark | 6. 2. 

BIJÁSek  
HODNÝ DINOSAURUS
USA 2015, 101 min, 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 dino-
saurů, 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.

LEDOVÁ SEZÓNA
USA / IND 2016, 86 min, přístupné bez omezení, dabing
V animované komedii Ledová sezóna se lední 
medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do 
města, které nikdy nespí. Do New Yorku. V jeho 
týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně 
musí zajistit svému zasněženému domovu klid 
od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už 
jsou jednou ve městě… Slavný New York teď čeká 
opravdová Ledová sezóna.

SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU
USA 2015, 85 min, bez omezení, dabing
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího 
kamaráda na světě? A především jediného pejska, 
který dokáže ze svého tak trochu mimózního páníč-
ka Charlieho Browna udělat největšího hrdinu. A že 
to není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž pro 
změnu nejslavnější světový outsider, kterému se 
i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situacích 
přihodí vždy něco směšného.
    
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA         
USA 2015, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou 
zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a 
především naprosto šílenými nápady. Jejich nový, 
už čtvrtý příběh začíná tradičně: velkým nedorozu-
měním. Chipmunkové totiž dostanou podezření, že 
Dave, jejich člověčí kamarád, chce požádat svou pří-
telkyni o ruku. A oni touto svatbou získají naprosto 
nesnesitelného, vyženěného bratra Milese…

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
FRA / BEL 2015, 90 min, přístupné bez omezení, dabing        
Na malém ostrově žije přátelský papoušek Úterý ve 
společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život 
sní, že bude objevovat svět, a když po strašlivé bouři 
najde na pláži dvounohého  tvora – člověka jmé-
nem Robinson Crusoe – velmi rychle pochopí, že by 
mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně 
tak Robinson zjistí, že aby zde přežil, musí využít 
pomoci chytrého papouška a jeho kamarádů.

ROdINNÝ
KRÁLOVÉ HOR
AUT 2015, 97 min, přístupné bez omezení, dabing
V krásném, ale drsném prostředí rakouských hor se 
odehrává příběh o přátelství malého chlapce a orla. 
Lucas je po smrti matky osamělý, dokud nezachrání 
opuštěné orlí mládě před smrtí. Pojmenuje ho 
Abel, začne se o něj starat a za pomoci místního 
lovce Danzera (Jean Reno) se jej snaží naučit létat. 
Pomalu však přichází čas, kdy by měl svého přítele 
vypustit zpět do divočiny, kam patří…

ŘACHANDA
CZE 2016, 104 min, přístupné bez omezení
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kama-
rádech, kteří se neživí vždycky tak úplně poctivě. 
Až když se trojice náhodou ocitne v kouzelném 
Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se 
od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami 
lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak 
oni chovají k nám.

PREMIÉRA
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
USA 2016, 88 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá 
a na padesát způsobů šťavnatá parodie „Padesát 
odstínů černé“. Stejně jako šedé bestsellery přináší 
některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že 
erotický hit a drzá poťouchlá komedie jdou neho-
rázně dobře dohromady! Co kdyby byl Christian 
spíše Black než Grey, prachy získal dost pochybným 
způsobem a v posteli by byl úplně marný?

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
USA 2016, 144 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky

Akční snímek 13 hodin: Tajní vojácí z Benghází Mi-
chaela Baye rekonstruuje útok islámských milicí na 
americkou ambasádu v libyjském Benghází, k ně-
muž došlo 11. září roku 2012. Hlavními hrdiny toho-
to akčního thrilleru jsou členové speciální ochranky 
ambasády, kteří se snaží islamisty odrazit.

DEADPOOL
USA / CAN 2016, 106 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti 
Marvel, bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý 
žoldák Wade Wilson, se podrobil experimentu, 
díky kterému získal schopnost rychlého samouz-
dravování. Wade po tomto experimentu přijme 
alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými schopnost-
mi a zvráceným černým humorem, pronásleduje 
muže, který mu téměř zničil život.

ZOOLANDER NO. 2
USA 2016, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Neuvěřitelná koncentrace slavných tváří v jednom 
fi lmu: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz, 
Benedict Cumberbatch, Will Ferrell a Justin Bieber. 
Dva odvěcí modeloví rivalové Derek a Hansel musejí 
dát hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, 
že budou navždy smeteni z přehlídkových mol a na-
hrazeni mladšími, hezčími a šikovnějšími.

RODINNÝ FILM
CZE / DEU / FRA 2015, 95 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, česky
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospí-
vající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou 
po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně 
fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného 
„testu“ vstoupí další dramatická událost? V hlavních 
rolích fi lmu, který vzbudil velké ohlasy na festivalech 
v San Sebastianu či v Tokiu, uvidíte Karla Rodena, 
Vandu Hybnerovou či Jenovéfu Bokovou.

DECIBELY LÁSKY
CZE 2016, 85 min, přístupné bez omezení, česky
Děj hudebně-taneční fi lmové romance se odehrává 
v současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, 
životním partnerství, nápravě křivd i omylů, to vše 

napříč všemi generacemi. Je také jakýmsi holdem 
tvorbě Michala Davida, jehož hity se staly nedílnou 
součástí mnoha fi lmů, provází jejich diváky i v sou-
časnosti a jejichž protagonisté se proto i zde objeví.

BROOKLYN
IRL / GBR / CAN 2015, 111 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých 
letech vydává do New Yorku najít práci a začít nový 
život. Ve velkoměstě si nejprve velmi těžko zvyká, ale 
poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, 
stesk po domově pomalu mizí. Po smrti své sestry se 
ale musí vrátit za matkou do rodného Irska a vedle 
starých přátel zde potkává i novou lásku.

BOHOVÉ EGYPTA
USA 2016, 127 min, dabing
Bůh nebes Horus (Nikolaj Coster-Waldau) je oslepen 
a svržen z trůnu vládce bohů mocichtivým bohem 
pouště Sethem (Gerard Butler). Ten uvrhne Egypt 
do krutovlády a chaosu. Mocnému Horovi musí 
pomoci získat vládu zpět smrtelníci, především 
legendární zloděj Bek a krásná Zaya.

přIdÁVÁMe
CREED
USA 2015, 133 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky     
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného 
otce, světového šampióna v těžké váze Apolla Cree-
da. Přesto však svůj původ nezapře, box má totiž v 
krvi. Adonis vyhledá Rockyho Balbou a požádá ho, 
aby se stal jeho trenérem. Rocky zpočátku odmítá, 
protože ring je pro něho už jen minulost, ale po-
stupně v Adonisovi objevuje sílu a odhodlání jeho 
otce Apolla, bývalého rivala a blízkého přítele.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
USA 2015, 136 min, mládeži přístupný, dabing
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po 
událostech v Návratu Jediho musí legendární 
posádka Hana Sola, jeho ženy Princezny Leiy a 
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě 
Sitha Inquisitora a najít dávno ztraceného Lukea 
Skywalkera. Lucasfi lm a vizionářský režisér J.J. 
Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do světa 
Hvězdných válek.

OSM HROZNÝCH
USA 2015, 182 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Děj nového fi lmu Quentina Tarantina nás zavede 
do doby několik let po Občanské válce. V krajině za-
sněženého Wyomingu se střetne skupina hlavních 
hrdinů - dva soutěžící lovci odměn, vojenský zběh a 
vězeňkyně. Dostavník, ve kterém cestují, překvapí 
sněhová bouře, což je donutí výpravu přerušit a 
uchýlit se do bezpečí obchodu. Napětí začíná stou-
pat, každý má své tajemství a zbraně...

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

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
USA 2015, 156 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a 
opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným 
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní 
mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátel-
skou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to 
vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se. Snímek 
Alejandra G. Iñárritu je inspirován skutečným pří-
během.

aRTkINO
DRUHÁ ŠANCE
DEN 2014, 102 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Detektivové Andreas a Simon žijí zcela rozdílné 
životy. Andreas je spořádaný manžel, zatímco čers-
tvě rozvedenému Simonovi se všechno hroutí pod 
rukama. Situace se náhle změní poté, co jsou přivo-
lání k brutální hádce mezi párem narkomanů. Když 
Andreas objeví jejich zanedbaného syna, poruší zá-
kony, které má hájit, a kojence unese… Nový snímek 
Susanne Bier známé fi lmy Lepší svět či Po svatbě.

DÁNSKÁ DÍVKA
GBR / USA 2015, 119 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle stejno-
jmenné knihy milostný příběh inspirovaný sku-
tečným životním osudem dánské malířky Gerdy 
Wegener a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je 
ženou v mužském těle, a jako první na světě pod-
stoupí operaci vedoucí ke změně pohlaví. Herec 
Eddie Redmayne, který ztvárnil hlavní roli, byl za 
svůj výkon nominován na Oscara.

MRZOUT
FIN 2014, 113 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Vtipný a přitom dojemný příběh vypráví o gene-
račních rozdílech, stárnutí, ale také o tom, jaké to je 
ztrácet a zároveň znovu nalézat lásku v netušených 
podobách. Podmanivá krása fi nské krajiny se ve 
fi lmu snoubí s jadrným humorem, jehož katalyzá-
torem je jeho svérázný osmdesátiletý protagonista.

TAXI TEHERÁN
IRN 2015, 82 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Renomovaný íránský tvůrce se ve svém druhém 
snímku natočeném v rámci nuceného domácího 
vězení proměnil v taxikáře, který prostřednictvím 
rozhovorů s rozličnými klienty nabízí vytříbeně 
kritický pohled na íránskou společnost. Panahí tu 
bez jakékoli sebelítosti a s odzbrojujícím humorem 
nastoluje otázku, jak se má chovat umělec v zemi, 
která mu neumožňuje svobodu projevu.

BIO SeNIOR
ZKÁZA KRÁSOU
CZE 2015, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Osud Lídy Baarové je příběhem sebedestruktivní 
lovestory s proporcemi antické tragédie a ukazuje 
mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu ka-
riéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl 
pak její pád do zapomnění a samoty. Dokumenta-
ristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala na 
sklonku jejího života a natočila otevřenou zpověď 
kdysi milované a následně zatracované hvězdy. 

LÍDA BAAROVÁ
CZE 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Patnáct let připravovaný snímek Filipa Renče za-

chycuje dramatický život herečky Lídy Baarové. Vy-
práví o počátečních obtížích její kariéry i následném 
okouzlení davů fanoušků v celém Německu. Věnuje 
se jejímu mileneckému vztahu s německým idolem 
Fröhlichem, nežádoucímu poměru s říšským minis-
trem propagandy Goebbelsem i pozdějšímu zoufa-
lému útěku zpět do Československa po osudové 
Křišťálové noci.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: HALLOWEEN
USA 1978, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
V roce 1963 o halloweenské noci ubodal šestile-
tý Michael svou patnáctiletou sestru Judith. Po 
patnácti letech v ústavech se mu podaří právě 
v předvečer všech svatých utéct a vrací se zpátky do 
Haddongield... Legendárním snímkem Halloween 

Johna Carpentera zahajujeme cyklus kultovních 
fi lmů, v němž Vám každý měsíc nabídneme jeden 
z klasických pokladů kinematografi e.

GRAVITATION
CZE 2015, 99 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Netypický dokument předává divákovi hlavně 
energii zabalenou v příbězích sportovců, kteří to v 
životě neměli snadné a jejichž sporty nejsou v Čes-
ku na nejvyšších příčkách popularity: motocross, 
BMX, street workout, freerunning, parašutismus, 
stunt riding, snow, skate a wakeboarding. Snímek 
vypráví příběhy mistrů světa, držitelů světových 
rekordů a lidí, kteří si jdou za svým snem.

NEUVĚŘITELNÝ VEČER NEJEN
PRO ZAMILOVANÉ: 
Milenky starého kriminálníka + Neuvěřitelno
CZE 1927, 106 min, přístupný bez omezení, němý
Opravdová fi lmová lahůdka Vás čeká na Svatého 
Valentýna v Nadsklepí. Nově zrestaurovaný němý 
fi lm z r. 1927 s Vlastou Burianem v dvojroli ne-
majetného aristokrata a obávaného gangstera a 
Anny Ondrákovou coby milovnicí boxu a rychlé 
jízdy automobilem. Snímek bude doplněn živým 
hudebním doprovodem kapely Neuvěřitelno, která 
fi lm doprovázela už při premiérovém uvedení na 
MFF Karlovy Vary 2014.

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V NADSKLEPÍ:
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
ITA 2015, 85 min, přístupný bez omezení, titulky
Zažijte návštěvu města, které bylo kolébkou ital-
ské renesance. Poznejte Florencii prostřednictvím 
nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů 
jako Michelangelo, Brunelleschi či Boticelli. Herec 
Simon Merrels vás provede celým městem, jeho 
památkami a uměleckými díly. Virtuální prohlídka 
10 muzeí a více jak 150 světových uměleckých děl 
vás pohltí a díky dokonalému 4K rozlišení a formátu 
3D na ni jen tak nezapomenete.

kINO NadSklepí

plaVÁNí VeřeJNOSTI 
V ÚNORU
(NEPLATÍ PRO PRÁZDNINY)
Pondělí  zavřeno
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

plaVÁNí VeřeJNOSTI O 
JaRNích pRÁZdNINÁch
Po-Pá (1. 2. – 5. 2.) 9.00 – 21.00
Sobota (6. 2.)  11.00 – 20.00
Neděle (7. 2.) 12.00 – 18.00
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Novoroční koncert chlapeckého 
pěveckého sboru Boni Pueri byl 
nádherným a důstojným zahá-
jením koncertní sezony na pó-
diích Domu kultury v  Kroměříži. 
Na pět stovek nadšených diváků 
v zaplněném divadelním sále 
aplaudovalo po koncertě vesto-
je. Za ocenění stál nejen hudeb-
ní projev souboru a mimořádné 
výkony sólistů, ale také vynikající 
choreografie a nápaditost, díky 
níž se diváci v  sále ani chviličku 
nenudili. Dirigent sboru dokonce 
vyzval několikrát během večera 

ke spolupráci návštěvníky, kte-
ří například v  jedné ze skladeb 
zvonili svými klíči. 
„Z  koncertu jsem 
nadšená, spoluprá-
ce se sborem byla 
vynikající, pro mě 
to byl jeden z nej-
silnějších momentů 
na pódiu vůbec. Na 
atmosféru koncertu 
nikdy nezapomenu, 
jsem dojatá a velmi 
potěšená. Účinkovat 
na jedné scéně s  ta-

kovým hudebním tělesem bylo 
pro mne velkou radostí, ale také 

velkou poctou. Už teď se těším na 
další spolupráci s  tímto sborem. 

Také jsem ráda, že 
se na koncert do-
stavilo tolik diváků, 
že vlastně zaplnili 
celý divadelní sál,“ 
pochvalovala si at-
mosféru koncertu a 
zájem ze strany di-
váků a posluchačů 
Hana Feltlová, jed-
na z  hlavních pro-
tagonistek večera. 
                                                            (šak)

Kouzelnou atmosféru koncertu Boni Pueri si pochvalovali 
účinkující i diváci

Výstava s  názvem „Kroměříž vý-
tvarná... výtvarníků plná“ v prosto-
rách Muzea Kroměřížska symbo-
licky odstartovala nový výstavní 
rok v Kroměříži a stala se prvním 
bodem programu letošní turis-
tické sezony s  názvem Kroměříž 
2016 – V  barvách, světle, umě-
ní. Zahájila ji vernisáž ve čtvrtek 
14. ledna, která přilákala velmi 
početnou skupinu návštěvníků. 
Úvodního slova se ujali ředitel 
muzea Jiří Stránský a předsedky-
ně Spolku přátel výtvarného umě-

ní Kroměřížska Vladimíra Hlavin-
ková. Výstava představuje právě 
díla členů SPVUK, který si v letoš-
ním roce připomíná 17 let svého 
fungování. Návštěvníci si v Malé 
galerii mohou do 14. února 
prohlédnout pestrou směsici 
technik a výtvarných přístupů 
v dílech většiny členů spolku od 
zakladatelů až po „nejnovější 
přírůstky“. K  vidění jsou obra-
zy od kreseb až po počítačovou 
grafiku a také objekty ze skla a 
keramiky.                                             (šak)

Již tak kouzelnou atmosféru reprezentačních sálů Arcibiskupského 
zámku v  Kroměříži podtrhli jeho pracovníci sváteční vánoční vý-
zdobou a v období mezi svatým Štěpánem a silvestrem otevřeli zá-
mecké prostory veřejnosti. O sváteční prohlídky sálů byl ze strany 
veřejnosti značný zájem. 

Jméno Lenky Filipové je na 
české kulturní scéně značkou 
hudební kvality, úspěchu, ale i 
neobyčejné lidské skromnosti. 
Koncerty plné emocí, virtuóz-
ních muzikantských výkonů, 
komunikace s publikem, celá 
řada hitů a nekonečná ener-
gie posouvá Lenku Filipovovu 
stále výš mezi elitu českých, 
ale i slovenských umělců. Prá-
vem patří mezi nejžádanější 
interprety současnosti. Studo-
vala na pražské konzervatoři a 
poté na Mezinárodní hudební 
akademii v Paříži obor klasická 
kytara. Dosud vydala více než 
20 alb různých stylových žán-
rů. Většina z nich byla oceněna 
jako zlatá nebo platinová. Pů-
sobí také jako autorka hudby 
a řada jejích skladeb se stala 
velkými a trvalými hity.
Do Kroměříže nyní při-
váží Lenka Filipová pro-
jekt Concertino, který 
navazuje na vydání 
klasického kytarové-
ho alba Concertino III.            
V tomto koncertu, který 
tvoří věhlasné skladby 
přizpůsobené potřebám 
klasické kytary, zazní i 
úpravy lidových písní, 
šansonů, ukázky kelt-
ských skladeb i největší 
hity umělkyně.
Lenka Filipová s  dopro-
vodnou kapelou vystou-
pí v Domě kultury v Kro-
měříži v neděli 20. března 
od 19 hodin. Vstupenky 

budou k  dostání v  obvyklých 
předprodejích a zájemci je 
mohou vyhrát v soutěži, která 
je pro čtenáře Kroměřížského 
zpravodaje připravena ve spo-
lupráci s  pořadatelskou agen-
turou. Soutěžní úkol zní: 
Napište názvy alespoň tří 
písniček Lenky Filipové. Ře-
šení úkolu pošlete nejpoz-
ději do  20. února na e-mail: 
zpravodaj@mesto-krome-
riz.cz, nebo na adresu: Kro-
měřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kromě-
říž. Nezapomeňte uvést svou 
celou adresu a tele fonní kon-
takt. Pro tři vylosované vý-
herce, jejichž jména zveřejní-
me v březnovém zpravodaji, 
budou před koncertem při-
praveny v  pokladně DK dvě 
volné vstupenky.          (tz, šak)

Soutěžte o vstupenky 
na kroměřížské Concertino

Lenky Filipové

Foto: A. Vrtal

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Kroměřížští výtvarníci 
představují svá díla v muzeu
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Masopust se blíží a brzy jej bude následo-
vat i svátek sv. Valentýna a my vám přiná-
šíme tipy, jak si tento oblíbený svátek užít.

MASOPUST 6. února v  Kroměříži můžete 
strávit na Hanáckém náměstí, kde se bude od 
9 do 17 hodin konat Masopustní jarmark. 
Tradiční masopustní průvod bude vycházet 
od střediska Šipka v 9.30, v 10 hodin je pláno-
ván příchod masopustního průvodu a decho-
vé hudby Zdounečanka na Hanácké náměstí. 
Těšit se můžete také na cimbálovou muziku 
Valašský výběr, která bude hrát k tanci i posle-
chu. Můžet si vychutnat například teplé speci-
ality z  pravé moravské zabijačky a připraven 
bude i košt vín. 

Masopustní nabídku připravil Hotel La Fresca. 
Ve slavnostním menu najdete: tatarský bif-
tek z  hovězí svíčkové s  červenou cibulkou a 
feferonkou, medailonky z  vepřové panenky, 
podávané s bramborovými noky, houbovým 
ragů a bylinkovo-česnekovou omáčkou, kuře-
cí steak plněný prosciuttem a sušenými rajčát-
ky s tomatovými tagliatellemi a parmazánem, 
kachní prsíčka s grilovanými fazolkami v ang-
lické slanině, smetanovo-pepřovou omáčkou 
a domácími bramboráčky či pečený filet z 

candáta na másle v  páře, smetanovo-žampi-
onové ragů a šťouchaný brambor s cibulkou. 

Také v Hotelu Excellent jsou na masopustní 
období připraveni a 16. a 17. února tu nabízejí 
zabijačkové dobroty jako jelita, jitrnice, tla-
čenku, prdelačku, škvarky či kolena. Ochutnat 
zde můžete také domácí koblihy s tvarohem a 
povidly.

SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA můžete osla-
vit romantickou večeří v  oblíbené restauraci. 
Hotel Excellent od 12. do 14. února nabízí 
valentýnské menu, které obsahuje 2 sklenky 
sektu, 2 bruschetky s  tomatovo-bazalkovou 
salsou, jehlu Excellent pro dva s dipovými hra-
nolky a 2 lávové dortíky s  malinovým rozva-
rem a vanilkovou zmrzlinou. 

Hotel La Fresca má na valentýnském jídel-
níčku jako předkrm carpaccio z červené řepy 
s parmezánovými chipsy nebo grilované tygří 
krevety s koktejlovou omáčkou a rozpečenou 
bagetkou, polévku - hráškový krém s  koko-
sovými pilinkami, hlavní menu: marinovaný 
filet ze pstruha duhového, fazolkový salát 
s  parmazánovou miskou; vepřovou panen-
ku v  čokoládové omáčce s  chilly papričkou 
a bramborovým fondantem či hovězí steak 
s  karamelizovanou šalotkou a bramborovou 

galetkou a jako dezert si tu můžete dát créme 
brüllé s čerstvými jahodami nebo horký créme 
fraiché s lesním ovocem.

V Radničním sklípku si od 12. do 14. února 
můžete vybrat rovněž z  valentýnského me-
nu, připravena jsou tato jídla: na dřevěném 
uhlí grilovaná kuřecí prsa na špízu, filet z praž-
my královské pečený s  čerstvými bylinkami, 
pomalu pečený vyzrálý hovězí krk z  býka 
z biofarmy Rudimov se zázvorem a čerstvým 
koriandrem a smažená zmrzlina v krustě z oře-
chů a perníku.

V  sobotu 13. února Arcibiskupské sklepy 
pořádají Valentýnské zpívání u cimbálu. Těšit 
se můžete na cimbálovou muziku Petra Mič-
ky. Začátek akce je v  16 hodin. Vstupenky je 
možno zakoupit v  prodejně arcibiskupských 
sklepů. 

Knihovna Kroměřížska i na letošního Valen-
týna připravila Zamilovanou knihovnu. Těšit se 
můžete od 8. do 13. února na výstavu literatu-
ry s milostnou tematikou. Na 15. únor knihov-
na nachystala zpestření při vypůjčování knih 
zábavnými úkoly a výtvarnou dílničkou.

Na svátek sv. Valentýna nezapomínají ani po-
řadatelé akcí pro děti. 
Studio Kamarád organizuje 12. února od 
10 hodin Valentýnské kuchtění v  miniško-
ličce. Akce je vhodná pro děti již od 18 měsíců, 
zúčastnit se mohou i ty, které běžně do mini-
školičky nechodí.

Nabídku masopustních a valentýnských 
programů najdete také na www.kromeriz.
eu                                                                                      (lr)

V Palmovém skleníku Květné 
zahrady se po roce opět usku-
teční výstava kvetoucích rost-
lin kamélií. Zhruba čtyřicítka 
vzrostlých stromů a stejný po-
čet menších rostlin kamélií je 
součástí sbírky rostlin pěstova-
ných v Květné zahradě. Jejich 
pěstování tu má dlouhou tra-
dici sahající až do druhé polovi-
ny 19. století. Součástí výstavy 
budou také speciální komento-
vané prohlídky. Návštěvníci se 
mohou těšit na variace inspiro-
vané čajovými obřady a japon-
skou kulturou, nebude chybět 
možnost čaj ochutnat. Samo-
zřejmostí se již stala možnost 

zakoupení mladé rostliny kamélií s podrobným návodem k pěstování. 
Výstava se uskuteční od 26. února až do Velikonočního pondělí 
28. března, otevřeno bude denně od 9 do 16 hodin. Vstupné na vý-
stavu je součástí vstupného do samotné zahrady - dospělí zaplatí 
70 Kč, senioři 60 Kč a děti a studenti 50 Kč, děti do 6 let a držitelé 
průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.                                                                                                  (šak)

Kamélie potěší svou krásou 
návštěvníky Květné zahrady

Foto: J. Soporský

Vánoční koncert Moravanu
K vánočním svátkům patří neodmyslitelně hudba. Ať už v předsvá-
tečním období v podobě adventních koncertů či na Štědrý den, v ně-
kterém z vánočních svátků nebo v povánočním čase. Mezi ty tradiční 
patří vánoční koncert  smíšeného pěveckého sboru Moravan. Ten vy-
stoupil pod vedením Miroslava Uhlíře v neděli 27. prosince v chrámu 
sv. Mořice. 
Před zcela zaplněným kostelem zazněla v jeho podání Vivaldiho mše 
Gloria D dur, v níž excelovaly sólistky  Pavla  Radostová - soprán a Pa-
vla Mráčková – alt. Ve druhé části koncertu pak zazněly koledy a vá-
noční skladby. Celý koncert doprovodila na klavír Zuzana Outratová 
a komorní orchestr. Stejný program měli možnost vyslechnout i hojní 
návštěvníci Tříkrálového koncertu v kostele sv. Jiljí v Chropyni o týden 
později, v neděli 3. ledna 2016.                                                                   (rc)



13

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

Riegrovo náměstí 
– horní část
Katastr města Kroměříže byl osíd-
len od pradávných dob, jak o 
tom svědčí četné archeologické 
nálezy. Výhodná strategická 
poloha místa u brodu nad ře-
kou Moravou, kde se křižovaly 
dálkové obchodní cesty jan-
tarová a solná, přímo vyzývala 
k založení prosperující trhové 
osady. Nejstarší kroměřížské 
náměstí - Riegrovo - docho-
vává v urbanismu Kroměříže 
půdorys předlokační trhové vsi 
pocházející z 11. století. Zmíněné 
rozměrné tržiště bylo situované 
do okolí původního farního kos-
tela Pannny Marie.   
Riegrovo náměstí 
několikrát změni-
lo svoje jméno. 
Od raného stře-
dověku se na něm 
konávaly trhy pro 
koně, takže se 
nazývalo Koňský 
trh (Rossmarkt), od 
roku 1711 se obje-
vuje pojmenování 
Nový trh (rynk), 
německy Neuer Ring. Od 19. 
století se na náměstí prodáva-
la zelenina, proto se mu říkalo 
Zelený trh (německy Grüner–
Platz). Až od roku 1911, kdy byla 
slavnostně odhalena pamětní 
deska na domě, kde v době ústa-
vodárného říšského sněmu v 
letech 1848–1849 pobýval po-
slanec a politik František Ladislav 
Rieger, nese náměstí jeho jméno.
Nejvýznamnějším sochařským 
dílem v horní části Riegrova 
náměstí je morový sloup Nej- 
světější trojice z let 1716–1726 
od olomouckého sochaře Jana 

Václava Sturmera. Kroměřížští 
měšťané učinili během karantén-
ní izolace slib, že „ukončí-li Bůh 
mor, vybudují na (Riegrově) 
náměstí sochu sv. Trojice“.  Kro-
mě toho se město zavázalo, že 
každoročně vypraví děkovnou 
pouť ke sv. Anně do Staré Vody 
(80 km od Kroměříže). Tato 
tradice je dodržována dodnes.
Na náměstí panoval stejně jako 
dnes čilý obchodní ruch, z nej-
známějších provozoven jmenuj- 
me obchod rodiny Ogounů v č. 
p. 191. Tento dům v roce 1924 
bratři František a Maxmilián 
Ogounové odkoupili od Leop-
olda a Boženy Císařových. Dnes 
v této budově sídlí úřad pro za-

stupování státu ve věcech maj-
etkových, který nahradil finanční 
úřad.  Dům s číslem popisným 
195 využíval měšťanský pivovar 
jako „ledárnu“ na chlazení piva. 
Na Riegrově náměstí sídlila v č. p. 
149 také zvláštní škola, na rohu 
náměstí a ulice Šafaříkovy. Dnes 
je tato budova využívána jako 
školní jídelna a ordinace zubařů. 
Zajímavostí je, že podél tohoto 
tzv. Trtinovského domu vedla 
úzká ulička k hradbám na Hrubý 
val. V druhé polovině 19. století 
byla v těchto místech prolomena 
Šafaříkova ulice.

Mnozí Kroměřížané si jistě vzpo-
menou na poštu, která v letech 
1887–1978 působila v budově 
dnešní ČSOB. Poštovní úřad by-
chom před stěhováním našli 
v ulici Prusinovského v malé a 
nevyhovující budově.  Na Zel-
ném trhu se právě dostavovala 
nová dvoupodlažní budova, 
kterou si pošta pronajala od kro-
měřížského stavitele Ing. Jiřího 
Hausera. Poštovní úřad sídlil v 
přízemí budov s číslem popis-
ným 186 a 187.  Se vzrůstající 
agendou se zvyšoval i počet 
zaměstnanců pošty, v roce 1896 
zde pracovalo včetně prakti-
kanta a sluhy 11 pracovníků. V 
roce 1900 byl správcem pošty 

František Souček. V 
budově máme ze 
sčítacích operátů 
dále doloženo pět 
bytů, které si pro-
najímali zejména 
zaměstnanci pošty. 
V 80. letech 20. sto-
letí poštu nahradil 
Agrostav, který zde 
sídlil až do konce 
tisíciletí.
Ze zajímavých 

osobností, které na Riegrově 
náměstí v jeho horní části po-
bývaly, pamětní desky připomí-
nají zejména účastníky říšského 
sněmu: otce básníka Svatopluka 
Čecha buditele a novináře Fran-
tiška Jaroslava Čecha, poslance 
a přírodovědce Jana Svatoplu-
ka Presla a českého dramatika, 
novináře a poslance Josefa Ka-
jetána Tyla, který v Kroměříži 
napsal drama Krvavé křtiny aneb 
Drahomíra a její synové.

Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno – SOkA Kroměříž

KNIŽNÍ NOVINKY

KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ II.

Eva Urbaníková: 
Nakresli mi vítr
Tuto knihu napsal sám život. 
Hlavní představitelka opravdu žije 
a přežila tento příběh. Něco vlast-
ní vinou, k něčemu jí pomohli jiní. 
Pokud vás zajímá, jaký je svět za 
mřížemi ženské věznice, jak jed-
noduše se tam člověk může do-
stat, jak doplácíme na lásku, kte-
rou věnujeme nesprávnému muži, 
je tento příběh pro vás.

David McCullough: 
Bratři Wrightové
Autor se ve své knize opírá o 
nesmírné bohatství písemné 
pozůstalosti rodiny Wrightových, 
včetně soukromých deníků, 
zápisníků, knih výstřižků a více než 
tisícovky dopisů ze soukromé ko-
respondence, jež vypráví lidskou 
část příběhu bratrů Wrightových. 
Tato pozůstalost obsahuje i málo 
známé příspěvky jejich sestry 
Katharine, bez níž by celá řada 
událostí, které je potkaly, možná 
dopadla jinak.

www.knihkm.cz
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Vážení čtenáři,

od minulého vydání se na straně 
zpravodaje, kterou pro vás připravu-
jí pracovníci kroměřížského archivu, 
věnujeme náměstím – plochám, 
kterým se říkalo také rynek nebo 
rynk (jak věděli všichni, kdo se za-
pojili do soutěže). Spolu s  naším 
seriálem tak v průběhu roku projde-
me celým městem a seznámíme se 
historií míst, která určitě známe, ale 
málo víme o jejich historii. Ze správ-
ných odpovědí na minulou otázku 
jsme vylosovali tyto výherce:

Petra Daňková
Radmila Šidlejová

Milan Černý

Otázka č. 2
Jak se postupně jmenovalo 

Riegrovo náměstí?

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



14

2  2016ZAJÍMAVOSTI

Vážení čtenáři Kroměřížského 
zpravodaje, obracíme se na vás s 
prosbou o spolupráci při přípravě 
výstavy Svatby v zrcadle dějin, která 
by měla zachytit tento významný 
životní krok z hlediska archivních 
pramenů. Samozřejmě bychom 
rádi výstavu oživili svatebními fo-
tografiemi, oznámeními, pozván-
kami, jídelními lístky atd. Zvláště 
uvítáme fotografie z kroměřížských 
fotoateliérů (např. Ateliér Sonntag, 
Fotografia, výrobní družstvo)
Dokumenty by jistě vhodně do-
kreslily i svatební doplňky (závoje, 
klobouky, rukavičky aj). V archivu 
tyto předměty nemáme uloženy.  

Proto se obracíme na vás, naše 
čtenáře, pokud můžete  některé 
z uvedených předmětů či doku-
mentů zapůjčit na výstavu, která se 
bude konat v termínu květen 2016 
až květen 2017, budeme velmi rádi. 
Samozřejmostí je revers na zapůj-
čené předměty i zabezpečení proti 
odcizení a poškození. Pokud máte 
zájem o spolupráci s námi, rádi vás 
uvítáme v budově Státního okresní-
ho archivu, Velehradská ulice 4259 
v  Kroměříži každý pracovní den od 
8 do 15 hodin. Děkujeme za pocho-
pení a těšíme se na spolupráci. 

PhDr. Jitka Zezulová, 
ředitelka SOkA Kroměříž

Nabídka psů vhodných 
k  adopci se v  kroměřížském 
městském útulku mění. Pej-
skové přicházejí (těch je bohu-
žel stále nemálo) a odcházejí 
(někteří dle informací z  Čápky 
i díky Kroměřížskému zpravo-
daji). 
Zvažujete-li, že si čtyřnohé-
ho kamaráda pořídíte právě 
z  útulku, bude určitě vhodné, 
když toto zařízení navštívíte, 
s pejsky se seznámíte a své po-
žadavky a očekávání prokon-
zultujete s  ošetřovateli, kteří 
své svěřence znají a dobře vám 
poradí. 
Jedním z „volných“ psů je Do-
nald. V útulku je od prosince 
2013 a nalezen byl v Kroměříži. 
Je to šestiletý německý ohař. 
Je moc hodný, ovšem tem-
peramentní, zkrátka typický 
představitel tohoto plemene. 
Vhodný by byl do sportovněj-
ší aktivní rodiny, bude potře-
bovat delší procházky. Majitel 
se s  ním bude muset často 
proběhnout, případně se mu 
bude líbit být volně na dvoře 
nebo na zahradě s dobře za-
teplenou boudou.

 
 

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

Kompletní nabídka psů na: 
www.utulekkromeriz.cz 
www.facebook.com/utulekkromeriz 
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz

Návštěvní hodiny: 
pondělí - sobota   14 - 17 
neděle - svátky     14 - 16

Výzva ke spolupráci 

Občanská sdružení versus spolky
Neziskové organizace (občanská sdružení) se měly možnost během 
roku 2014 a 2015 zapsat do spolkového rejstříku, který vedou rej-
stříkové soudy. Sdružení se mohla přetransformovat na spolky. Cílem 
tohoto kroku je jednodušší získávání informací o dané neziskovce. 
I město Kroměříž má na svých stránkách databázi neziskových orga-
nizací. Obracíme se na všechny spolky s prosbou o jejich aktuali-
zaci. Všechny změny, prosím, posílejte do Knihovny Kroměřížska 
(je správcem databáze) na adresu bosakova@knihkm.cz.          (kk)

Z historie místní 
části Bílany: 
bílanský poklad
Hromadné nálezy mincí neboli 
mincovní poklady v  sobě ukrývají 
kromě historické a numizmatické 
hodnoty také kus velkého tajemství. 
Mincovní poklad nalezený v  roce 
1885 na poli u Bílan není výjimkou. 
Podle stručného záznamu v kromě-
řížském muzeu se jednalo o víc jak 
tři tisíce měděných mincí bez ražby 
uložených v nádobě, kterou nálezci 
(dělníci) z neopatrnosti rozbili.
Téměř s  jistotou můžeme říci, že 
k  nálezu došlo při stavbě železnič-
ní dráhy z  Kroměříže do Hulína, 
resp. při její přestavbě v  80. letech 
19. století, kterou realizovala akcio-
vá společnost Severní dráha císaře 
Ferdinanda. Část nalezených mincí 
byla údajně odeslána do Vídně. Na 
základě ministerské instrukce totiž 
c. k. státní dráhy uzavíraly s podni-
kateli železničních staveb smlouvy 
o předávání náhodně učiněných 
archeologických nálezů, nebo jak se 
říkalo „starožitností“. 
Místo nálezu bílanského pokladu 
lze přibližně lokalizovat do jihový-
chodní části katastru obce. K objevu 
došlo při budování drážního tělesa 

nebo při stavbě dnes již zbořeného 
strážního domku, po kterém tu zů-
stal ostrůvek ovocných stromů. Do-
dejme, že v okolních polních tratích 
po obou stranách železniční dráhy 
jsou i dnes nacházeny stopy po za-
niklém středověkém osídlení.
Bílanský poklad je zajímavý tím, že 
nalezené měděné „mince“ neměly 
ražbu. Jednalo se o hladké, kruho-
vé měděné plíšky stříhané nebo 
vyražené z  měděného plechu, tzv. 
střížky, velikosti drobné mince. Po-
dobné nálezy polotovarů drobných 
mincí bez mincovního obrazu (spo-
lu s výrobním odpadem a padělky 
mincí) jsou zpravidla dokladem ne-
legálního mincovnictví, které kvetlo 
zejména v  pozdním středověku. 
Penězokazecké dílny provozované 
velmi často zločinci a loupeživými 
živly z  řad drobné šlechty vznikaly 
na odlehlých místech, např. v  jes-
kyních (Čertova díra u Štramberka, 
Zlatý kůň u Koněprus, Býčí skála 
v  Moravském krasu aj.), případ-
ně na hradech držených majiteli 
nevalné pověsti (penězokazec-
ká dílna fungovala ve druhé po-
lovině 15. století také na hradě 
Křídlo v  Hostýnských vrších).
Kdy a proč došlo k  ukrytí velkého 
počtu měděných mincovních stříž-
ků u Bílan, zůstává otázkou. Je ško-
da, že se nedochovala nádoba, v níž 

byl poklad uložen. Její tvar, případ-
ně výzdoba, mohly přispět alespoň 
k rámcovému datování. 
Příčinou ukrývání mincovních hoto-
vostí a jiných cenností jejich majiteli 
bývaly většinou válečné události 
spojené s  drancováním nebo oba-
vy z  jiného hrozícího nebezpečí. 
V  případě bílanského pokladu lze 
uvažovat o neklidných letech husit-
ských a následně česko-uherských 
válek, v jejichž průběhu zanikla řada 
vesnických i panských sídel, včetně 
zmiňovaného hradu Křídlo. V roce 
1469 došlo ke střetu vojsk Jiřího 
z  Poděbrad 
s  uherským 
králem  Ma-
tyášem Kor-
vínem někde 
mezi Bílany a 
Hulínem, při-
čemž polní 
ležení vítěz-
ného uher-
ského vojska 
klade tradice 
na okraj bí-
lanského lesa 
(polní trať 
Uhrův kout).
Kdo byl skutečným majitelem ná-
doby plné měděných mincovních 
střížků určených k  ražbě, už sotva 
kdy zjistíme. Šlo snad o místního 

usedlíka nebo válečného dobro-
druha?  Kdo ví…  Tajemstvím zůsta-
ne i to, nakolik se dotyčný podílel 
na padělatelské činnosti, která byla 
coby těžký zločin trestána smrtí, 
v lepším případě useknutím ruky 
nebo vypálením cejchu na tvář. Je-
diným svědkem pohnutých okol-
ností dávného příběhu tak zůstaly 
mincovní střížky uložené v  počtu 
108 kusů v historické sbírce kromě-
řížského muzea jako torzo původně 
velkého bílanského pokladu.

Mgr. Helena Chybová
Muzeum Kroměřížska

To je vše, co zbylo z původního hro-
madného nálezu více jak tří tisíc 
měděných mincovních střížků. 

Foto: H. Chybová
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DOPISY ČTENÁŘů
Mascots‘ journey
Cestování a poznávání cizích zemí 
patří mezi oblíbené činnosti dospě-
lých i dětí. I naši třeťáci by se rádi 
zúčastnili nějakého zahraničního 
zájezdu, ale uprostřed školního 
roku se musí věnovat jiným důleži-
tým aktivitám. Proto se zapojili do 
mezinárodního eTwinningového 
projektu „Mascots‘ journey“ a na-
vázali spolupráci se školami v  Pol-
sku, Německu, Řecku, Portugalsku 
a Slovinsku. Jako svého maskota 
si chlapci a děvčata 
vybrali lvíčka a po-
jmenovali ho Péťa 
the Lion, ten je bude 
reprezentovat na ces-
tách po Evropě.  
Na úvod žáci v  krát-
kém videu představili 
zahraničním partne-
rům nejen třídního 

maskota, ale i sami sebe. Namalo-
vali své portréty a napsali o sobě do 
elektronické knihy. Pro Péťu připra-
vili cestovní pas a deník, ve kterém 
budou zaznamenány jeho zážitky 
z  cest. Nakonec se s ním rozloučili 
a popřáli mu šťastnou cestu. Péťo-
vy zážitky pravidelně sledujeme na 
Twinspace, webových stránkách 
projektu a těšíme se, až se s ním 
v červnu opět shledáme.

Mgr. Renata Večerková, 
ZŠ Komenského náměstí

Historicky první 
beseda s europoslankyní

Historicky poprvé se zaplněná hos-
půdka Na Hotelu v Těšnovicích setkala 
s  naší europoslankyní Michaelou Šo-
jdrovou. Ráda přijala pozvání osadní-
ho výboru, aby nás seznámila nejen 
se svou činností, ale hlavně s tím, jak 
a na jakých principech fun-guje Ev-
ropská unie. Rozsah předložené čin-
nosti byl nesmírně obšírný, poutavý 

a neobyčejně zajímavě provázen au-
diovizuální technikou. Dotkl se široké 
a náročné činnosti řady oblastí práce 
parlamentu, včetně uprchlické krize. 
To, o čem se ve světě jedná, se totiž 
dotýká životů každého z nás. Ať je to 
třeba rozhodování o výši daní, o tom, 
jak bude vypadat oblast vzdělávání 
či kdy bude opraven chodník v obci. 
Až dosud jsme mohli být přesvěd-
čeni, že rozhodnutí přijatá v Bruselu 
jsou příliš složitá a že se nás netýkají. 
Přitom si ne vždy uvědomujeme, že 
se podle nich mění i domácí legislati-
va. Děkujeme touto cestou paní Mi-
chaele Šojdrové za její drahocenný 
čas, který nám snad ráda věnovala, 
a už dnes se těšíme na setkání příští.

Osadní výbor Těšnovice

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Anna Dočkálková Bohuslav Kovář Jakub Urban Lucie Nevrlá Lukáš Večerka Michaela Kmeťová

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: 6. 2., 20. 2. a 27. 2.

Marie Geprtová, * 1942, Kroměříž
Stanislav Štěpáník, * 1924, Kroměříž
Jaroslav Fink, * 1938, Záříčí
Magda Horsáková, * 1924, Kroměříž
Václav Pospíšil, * 1949, Kroměříž
Ivana Chalánková, * 1941, Chropyně
František Pecha, * 1935, Kroměříž
Jan Jura, * 1928, Počenice
Radmila Klapcová, * 1931, Kroměříž

František Razák, * 1944, Jarohněvice

Alžběta Krivaničová, * 1925, Střílky
Jindřiška Mráziková, * 1933, Kroměříž
Marta Bochezová, * 1936, Lubná
Jaroslav Navrátil, * 1984, Morkovice
Jiřina Adamíková, * 1935, Zborovice
Anežka Černošková, * 1921, Chropyně
Dobroslav David, * 1938, Kroměříž
Veronika Sedlářová, * 1927, Kroměříž
Věra Svobodová, *1936, Kroměříž
Marie Česnohlídková, * 1932, Těšnovice
Věra Jochová, * 1937, Kroměříž
Alois Kopeček, * 1931, Věžky
Jaroslav Hrubča, * 1944, Bílany
Ing. Bohuslav Mátl, 1944, Kroměříž
Marie Mlčochová, 1952, Kroměříž
František Pala, * 1925, Žalkovice

Josef Holásek, * 1935, Srbce
Marie Neišlová, * 1939, Kroměříž
Jiří Kopečný, * 1954, Chropyně
Milan Skácelík, * 1932, Kroměříž
Ing. Bohumír Nevřala, * 1936, Kroměříž
František Šumický, * 1939, Kroměříž
Dušan Gröpl, * 1978, Zborovice
Miroslav Rozsypal, * 1947, Nová Dědina
Oldřich Borovička, * 1945, Kroměříž
Jindřiška Magátová, * 1937, Záříčí
PhMr. Milan Opletal, * 1939, Kroměříž 
JUDr. Jiří Jačka, * 1947, Kroměříž
Svatava Smýkalová, * 1943, Kroměříž
Jarmila Kovaříková, * 1940, Kroměříž

Eliška Šulcová, Slížany
Anna Slavíková, Jarohněvice
Vanesa Mušuková, Krhov
Markéta Strnadová, Kvasice
Adam Zábojník, Kroměříž
Leona Švehlíková, Slavkov p. H.
Matěj Hlavata, Holešov
Amálie Zapletalová, Těšnovice
Martin Koplík, Prusinovice
Ondřej Lehkoživ, Zdounky
Gita Tabarová, Hulín
Lukáš Strnka, Kroměříž

Roman Ančinec, Kojetín
Tadeáš Nagy, Kroměříž
Nikola Šebelová, Kroměříž
Dominik Rábek, Morkovice
Mikuláš Steiner, Vyškov
Jindřich Vymětal, Popůvky
Patrik Bochořák, Těšnovice
Šimon Klásek, Kvítkovice
Adam Čureja, Kroměříž
Lukáš Vítek, Cvrčovice
Elena H. Ramos, Nový Jičín
Nela Matuštíková, Vážany

Narození – prosinec 2015

Uvedeny jsou pouze děti, jejichž rodiče souhlasili se zveřejněním v tisku.

Michal Činčera Natálie Pechalová

V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž  
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Šimon Kocourek

Úmrtí – listopad 2015

Úmrtí – prosinec 2015



Zahájení letošní plesové sezony vzal 
na své bedra Městský úřad Kromě-
říž, který ve spolupráci s  Radiem 
Kroměříž připravil reprezentační 
městský ples. Konal se v  polovině 
ledna a o obrovském zájmu ze stra-
ny veřejnosti svědčí fakt, že byl již 
před koncem loňského roku vypro-
dán a hosté zaplnili téměř všechny 
prostory Domu kultury.
Velkým lákadlem nebyla jen mož-
nost návštěvy noblesní společenské 
akce, ale také hlavní hvězda progra-
mu Miroslav Žbirka. Ten v průběhu 
večera zazpíval své nejznámější 
hity – některé dokonce na přání – a 
potvrdil, že je za každých okolností 
showmanem a gentlemanem. 

O zahájení oficiálního programu 
se postaral při slavnostním přípit-
ku starosta města Jaroslav Němec. 
V  programu plesu, který se nesl 
v  duchu Jamese Bonda, vystoupili 
tanečníci, mažoretky a různá hu-
dební uskupení, diváci zhlédli vlaso-
vou show, kterou připravil exkluziv-
ní partner plesu kadeřnický salon EF.
Zájem ze strany návštěvníků i sa-
motný průběh plesu si pochvaloval i 
starosta Kroměříže Jaroslav Němec: 
„Potěšil mě velký zájem o účast na 
plese, myslím, že jeho návštěvníci 
mohli být spokojeni s bohatým kul-
turním programem. Za vrchol veče-
ra pak považuji vystoupení takové 
hvězdy jako je Meky Žbirka.“         (šak)
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Reprezentační ples města Kroměříže 
a Radia Kroměříž se těšil zájmu 

návštěvníků 

Foto na str.: Jiří Soporský


