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Kroměříž hostila vzácnou návštěvu – 
thajského velvyslance

Velvyslanec Thajského království 
Narong Sasitorn spolu s radovou 
velvyslanectví Jiraporn Jiranan-
takij navštívil v pátek 12. února 
Kroměříž. Thajští hosté přijeli na 
pozvání europoslankyně Olgy Se-

hnalové, která coby členka dele-
gace Evropského parlamentu pro 
vztahy se zeměmi jihovýchodní 
Asie a  ASEAN jednala s Jeho 
Excelencí Narongem Sasitornem 
o vztazích Evropské unie a Thaj-
ského království. 
Po jednání přijal 
thajského velvyslan-
ce starosta města 
Kroměříže Jaroslav 
Němec. Setkání se 
zúčastnili také mís-
tostarostové Marek 
Šindler a Pavel Mo-
tyčka a tajemnice 
úřadu Jana Kutá. Bě-
hem setkání si mimo 

jiné připomněli tragické události 
roku 2004, kdy v Thajsku po ze-
mětřesení a následném tsunami 
zahynuly tisíce lidí, mezi nimi i 
kroměřížská rodina Manďákova.                       
                                                           (šak)

Foto: J. Soporský

Hudba, bujaré veselí, koblihy, koláče i zabijačkové dobroty. Tak vypadal letošní masopust v Kroměříži. 
Na jarmark na Hanácké náměstí přišly davy lidí ze všech koutů města i okolí a dorazil sem také průvod 
maškar v čele s medvědem provázený říznou dechovkou. 

Vážení a milí, 

začíná březen. Podle li-
dových pranostik i po-
dle kalendáře končí zima a 
přichází jaro. Dny se pro-
dlužují, zpravidla již do 
práce i zpět domů chodíme 
za světla, což je příjem-
né. Podle pohledu z okna 
se ale zdá, že letos žádná 
zima nebyla. A když, tak 
asi tak tři dny. Holt žijeme 
v uspěchané době!
V pondělí 22. února byl 
dokonce podle meteorologů 
pokořen teplotní rekord z 
roku 1796. Při vzpomín-
ce na loňské vedro a sucho 
se vkrádá otázka, zda jsou 
takové extrémy přechod-
né či trvalé? Když jsem 
ale vzpomněl lidové pra-
nostiky, většina se vztahu-
je k hospodářskému roku a 
právě k počasí a přírodě na 
základě dlouhodobých laic-
kých pozorování. I v nich 
je celá řada protimluvů 
nabízejících různé výkla-
dy. Proto nepředbíhejme a 
nesýčkujme.
Řekne-li se březen, první 
nás napadne: „… za kam-
na vlezem.“ Našel jsem 
však jednu krásnou pra-
nostiku vztahující se hned 
ke druhému dni v měsíci: 
„Na Anežku není radno se-
bou v trávě šíti, protože se 
celkem snadno vlčí neduh 
chytí.“ Tak.
Nakonec chci popřát všem 
dívkám a ženám k jejich 
blížícímu se svátku. Tak-
též všem pedagogům, no 
a nám všem dohromady 
veselé Velikonoce a neza-
pomeňte si přetočit hodiny 
na letní čas!

Marek Šindler 
místostarosta

Foto: J. Soporský

Foto:  A. Vrtal



Představitelé polského města Pie-
kary Slaskie zavítali druhé únoro-
vé úterý do Kroměříže. Delegace 
města, s  nímž váže Kroměříž čtr-
náctileté partnerství, přijela v čele 
s místostarostou Krzysztofem Tur-
zanskim a jejími členy byli 
ředitel místního informač-
ního centra Dariusz Gacek 
a šéfové piekarských kultur-
ních a sportovních zařízení 
a klubů. 
Na radnici v  Kroměříži je 
přivítali starosta města Jaro-
slav Němec, místostarosto-

vé Pavel Motyčka a Marek Šindler 
a vedoucí některých odborů, kteří 
se zapojili do diskuze o spolupráci 
obou měst v  oblasti sportu, kul-
tury a  cestovního ruchu. Poté se 
polská delegace rozdělila na  dvě 

skupiny. Jedna si prohlédla sporto-
viště patřící pod Sportovní zařízení 
města Kroměříže (SZMK), druhá 
část se zajímala o Dům kultury.  V 
obou případech se polští hosté se-
známili s chodem zařízení a disku-

tovali o konkrétních krocích 
spolupráce. Zástupci radnic 
tak navázali na loňskou čer-
vencovou návštěvu starosty 
Jaroslava Němce v Polsku, 
který přijal pozvání vede-
ní tamní radnice na  oslavy 
s  názvem „Dni Miasta“.
                                                     (js, šak)
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Zástupci neziskových 
organizací se nesetkali 

naposledy
Dům kultury v  Kroměříži hostil ve 
středu 16. února Fórum neziskových 
organizací. Zástupci několika desí-
tek spolků pracujících na území Kro-
měříže vyslechli informace týkající 
se činnosti aktivity s názvem Zdravé 
město, seznámili se s  možností a 
způsobem prezentace jimi pořáda-
ných kulturních a společenských 
událostí prostřednictvím webu 
mojekromeriz.cz a následně také 
tištěného Kulturního servisu a živě 
diskutovali o spolupráci s městským 
úřadem a třeba i o grantovém sys-
tému. Shodli se, že podobná setkání 
jsou pro ně přínosem a další připraví 
ještě v letošním roce.                              (vs)

Nová povinnost 
pro vlastníky kotlů 

na tuhá paliva 
Podle novely zákona o ochraně 
ovzduší mají majitelé kotlů na tuhá 
paliva (tedy na uhlí, dřevo, pelety 
apod.) s  tepelným příkonem od 
10 do 300 kW, které slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, novou povin-
nost. Do 31. 12. 2016 bude nutno 
provést první kontrolu technické-
ho stavu a provozu tohoto kotle. 
Tuto kontrolu může provádět pou-
ze odborně způsobilá osoba, která 
také vystaví doklad potvrzující, že 
kotel je provozován a udržován 
v dobrém technickém stavu. Odbor-
ně způsobilá osoba byla výrobcem 
kotlů vyškolena, má od něj uděle-
né oprávnění k  instalaci, provozu 
a údržbě. Tuto prohlídku je třeba 
každé dva kalendářní roky opako-
vat. Doklad o kontrole je třeba pe-
člivě uschovat. Dojde-li ke kontrole 
při podezření na spalování nevhod-
ného materiálu, předložíte jej kon-
trolujícímu pracovníkovi městského 
úřadu.  Těm, kteří nebudou schopni 
doklad o kontrole předložit, bude 
hrozit pokuta za přestupek až do 
výše 20  000 Kč. Kontrolovat není 
třeba krby nebo obyčejná kamna, 
která jsou využívána jen jako doplň-
kový zdroj tepla. V platnosti stále zů-
stává  povinná kontrola kominíkem 
a čištění spalinové cesty (komína) 
1-2x ročně, kterou ukládá nařízení 
vlády o podmínkách požární bez-
pečnosti.                    Božena Ševčíková
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Delegace partnerského města se zajímala 
o kulturu i sport

Foto: Blanka Martinovská

Foto: A. Vrtal

Představitelé Olomouce, Kroměří-
že a Lednice, která zastoupila Led-
nicko-valtický areál, tří unikátních 
lokalit zapsaných na Seznamu 
světového kulturního dědictví 
UNESCO, podepsali v Olomouci 
Memorandum o  rozvoji přátel-
ských vztahů. Zahájili tak spolu-
práci v  oblasti cestovního ruchu, 
která navazuje na již fungující 
spojenectví Kroměříže a Olomou-
ce. Cílem projektu je propagovat 

tři destinace, jež mají mnoho 
společného, třeba geografické 
sousedství a snadnou vzájemnou 
dosažitelnost. Propojení pamá-
tek Kroměříže, Olomouce a Led-
nicko-valtického areálu nabídne 
turistům ucelený pohled na  spo-
lečnou historii i souvislosti odkazu 
předků a církevních dějin. Prvním 
krokem k úspěšné spolupráci bylo 
podepsání memoranda, na které 
budou navazovat další počiny. Již 

před letošní turistickou sezonou 
budou připraveny společné pro-
pagační materiály, které tři zmíně-
ná místa představí jako „barokní 
perly Moravy“, naplánovány jsou 
i společné prezentace například 
na  veletrzích cestovního ruchu 
a do budoucna se počítá se spo-
lečnými žádostmi o dotace. Nej-
důležitějším cílem je však snaha 
představit zmiňovaný kus Moravy 
jako celek, protože bez pocho-
pení nejrůznějších historických 
souvislostí může turistům spou-
sta zajímavostí uniknout. „Rádi 
bychom společně s  Olomoucí 
a Lednicko-valtickým areálem při-
pravili novou společnou značku, 
která přiláká turisty z Čech k nám 
na Moravu a pomůže nám ji před-
stavit v ještě zajímavějším světle 
než dosud,“ sdělil starosta města 
Kroměříž Jaroslav Němec.     (šak)

Spolupráce, která se vyplatí Kroměříži, Olomouci 
i Lednicko-valtickému areálu

Zápisy do prvních tříd základních škol se v  Kro-
měříži uskutečnily ve druhém únorovém – po-
prázdninovém – týdnu. Pro nastávající školáky 
byly v  jednotlivých zařízeních připraveny dárky, 
zábavné programy, hry a soutěže, jejichž prostřed-
nictvím se jim budoucí starší spolužáci snažili zpří-
jemnit školní předpremiéru a zmírnit nervozitu.
Zákonní zástupci přivedli do šesti základních škol, 
jejichž zřizovatelem je město Kroměříž, celkem 432 
dětí, což je o 22 více než v loňském roce. S nárůstem 
počtu zájemců o „přijetí“ do první třídy se zvýšilo i 
číslo vyjadřující počet dětí, kterým byl doporučen 
odklad, těch je letos 62, o 14 více než vloni. 
Tradičně nejméně dětí přichází k zápisu do Základ-
ní školy Zámoraví, letos jich tu bylo 31, nejvíce 
budoucích prvňáčků - 128 - má zájem navštěvo-
vat první třídy na Základní škole Slovan. Největší, 

téměř padesátiprocentní nárůst zájmu ze strany 
dětí a rodičů zaznamenala Základní škola Zachar; 
v  uplynulém roce se přišlo zapsat 60 dětí, 
v tom letošním  87.                                                       (šak)

ZáKLADNí šKOLA zapsaných        odklad
ZŠ Zachar   74       13
ZŠ Komenského   46         0
ZŠ  Oskol   74         8
ZŠ U Sýpek   49                    9
ZŠ Slovan 100       28
ZŠ  Zámoraví    27         4  

CELKEM                   370       62

Počty dětí v jednotlivých školách a skupinách uve-
dených v tabulce se mohou měnit.   

K zápisům do prvních tříd základních škol 
přišlo v Kroměříži 432 dětí



Vedení kroměřížské radnice při-
pravilo pro své zaměstnance cy-
klus odborných seminářů. Téma-
ta jednodenních seminářů jsou 
zaměřena podle toho, zda jde o 
úředníka jednajícího s  klientem 
u přepážky, úředníka vykonávají-
cího správní řízení či řešícího pře-
stupky. Vzhledem k  tomu, že je 
mezi úředníky o vzdělávací kurz 
velký zájem, je struktura vedení 
semináře rozdělena do sedmi 

kurzů v průběhu února až dub-
na s  ohledem na to, že kapacita 
jednoho semináře je omezena na 
15 lidí. Pod vedením odborného 
lektora si tak roz-
šíří schopnosti 
v  komunikaci, 
empatii, asertvi-
tě, týmové spo-
lupráci, kreati-
vitě a dalších 
kompetencích 

provázaných s  osobností člověka. 
Právě na tyto dovednosti začína-
jí zaměstnavatelé a personalisté 
klást stále větší důraz.                                (js)

Na svém únorovém zasedání 
potvrdili kroměřížští zastupite-
lé rozhodnutí městské Rady o 
udělení Ceny města Kroměříže 
za rok 2015 MUDr. Evě Nová-
kové. Vybrána byla z  celkem 
třinácti osobností, které no-
minovali občané města. Cenu 
uděluje radnice každoročně za 
významný přínos v  rozličných 
oblastech lidské činnosti, za 
činy hodné občanské pozor-
nosti a za propagaci města Kro-
měříže.
Eva Nováková se narodila ve slo-
venském Martině, ale téměř celý 
život žije v Kroměříži. Vystudovala 
lékařskou fakultu v  Olomouci se 
specializací gynekologie–porod-
nictví a anesteziologie–resusci-
tace. V  oboru pracovala do roku 
1990, kdy se stala poslankyní Fe-
derálního shromáždění, po dvou 

letech členkou Poslanecké sně-
movny a v roce 1996 byla zvolena 
na dva roky do Senátu Parlamen-
tu České republiky. 
V letech 1998-2002 působila jako 
zastupitelka a místostarostka Kro-
měříže. Podílela se na realizaci 
zápisu Arcibiskupského zámku 
a zahrad v  Kroměříži na Seznam 

světového kulturního a přírodní-
ho dědictví UNESCO.
Po založení Klubu UNESCO v roce 
1991 pomáhala při navazování 
kontaktů s  odborníky z Prahy a 
dalších měst s památkami na se-
znamu UNESCO. Od roku 1996 
pracovala jako místopředsedkyně 
klubu, v  roce 2004 se stala jeho 
předsedkyní. Právě ona byla za 
Klub UNESCO hlavní organizátor-
kou celostátních konferencí při 
příležitosti významných výročí, 
nejrůznějších akcí, výstav, anga-
žuje se v  přípravě každoročního 
festivalu Hudba v  zahradách a 
zámku. Eva Nováková před časem 
získala Cenu biskupa Karla z  Li-
chtenštejna udělovanou Klubem 
UNESCO, dostala rovněž Zlatý 
kroměřížský tolar za dlouholetou 
práci pro Klub UNESCO a za pro-
pagaci města Kroměříže.            (rc)
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Cenu města Kroměříže za rok 2015 získala
 Eva Nováková

Den úcty ke stáří

První dubnová středa bude v 
Kroměříži patřit seniorům. Po 
vzoru partnerského města Nitry 
se 6. dubna uskuteční první roč-
ník akce Den úcty ke stáří, která 
má přispět ke zlepšení kvality 
života kroměřížských seniorů. 
Cílem je nabourat předsudky vůči 
seniorům a dokázat, že staří lidé 
nám ještě mohou mnoho cenné-
ho a inspirativního předat a sdělit. 
V rámci akce budou vybraní senio-
ři předávat své životní zkušenosti 
žákům základních a mateřských 
škol. „Stáří k životu člověka patří a 
je důležité. Byl bych rád, kdyby se 
lidé ve městě připojili a tento den 
třeba navštívili někoho ze seniorů 
ve svém okolí,“ říká místostarosta 
Pavel Motyčka. V  rámci akce se 
Kroměříž připojí k  projektu Seni-
or pas, díky kterému budou moci 
občané města nad 55 let čerpat 
různé slevy.                                    (vn)

Odbor sociálních věcí 
bude mít nového 

vedoucího
Vedení města Kroměříž vypisuje 
výběrové řízení na funkci vedou-
cího úředníka odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. Předpokláda-
ný nástup je od 1. června letošní-
ho roku, pracovní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou a do 
vykonávané agendy spadá tvorba 
koncepce sociální a rodinné poli-
tiky ve městě, koordinace oborů 
sociálních věcí, mezi nimi mimo 
jiné péče o rodinu a děti, sociál-
ní prevence a další. Spolu s  při-
hláškou do výběrového řízení 
musí uchazeč předložit písemný 
návrh koncepce práce odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
s  vlastní vizí práce odboru a 
jeho řízení, a to do 18. března 
2016 do 12 hodin. Podrobné in-
formace a požadavky jsou k dis-
pozici na www.mesto-kromeriz.
cz                                                        (šak)

INFO Z MĚSTA
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Odborné semináře pro úředníky, 
kteří komunikují s veřejností

Foto: J. Sílešová
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Foto: A. Vrtal

Turistická nabídka 
Kroměříže je už 
potřetí HITem sezony
Kroměřížská radnice opět sklízí 
úspěchy na poli podpory ces-
tovního ruchu. Projekt KROMĚ-
ŘÍŽ 2016: V BARVÁCH, SVĚTLE, 
UMĚNÍ, který město společně se 
svými partnery připravilo jako 
hlavní novinku a atrakci letoš-
ní turistické sezony, získal titul 
HIT sezony 2016 v nekomerční 
kategorii. Ocenění každoročně 
uděluje Centrála cestovního ru-
chu Východní Moravy nejlepším 
počinům v oblasti cestovního 
ruchu ve Zlínském kraji. Cenu 
zástupcům města předali v úterý 
23. února radní Zlínského kraje 
Ladislav Kryštof a ředitelka cen-
trály Dana Daňová na 7. výroční 
konferenci cestovního ruchu 

Východní Moravy v Rožnově 
pod Radhoštěm. Hodnotitelská 
komise posuzuje soutěžní návr-
hy z pohledu jejich přínosu pro 
návštěvnost regionu a atraktiv-
nost pro širokou veřejnost. „V 
kategorii veřejného, nepodnika-

telského sektoru bylo přihlášeno 
6 projektů. V případě kroměříž-
ského projektu porota ocenila 
zejména to, že se jedná o pro-
dukt velmi kreativní. Pozitivem 
je rozložení nabídky do delšího 
časového období a zásah širšího 

okruhu cílových skupin,“ uvedla 
ředitelka centrály Dana Daňová. 
„Obhájit vítězství je vždy těžší, 
než jej získat poprvé. A tady se 
podařilo obhájit prvenství již 
opakovaně, za což jsem velmi 
rád. Potvrdilo se tak kvalitní úsilí 
v oblasti cestovního ruchu pro 
město Kroměříž. Ocenění si vel-
mi vážíme a věřím, že bude pro 
nás motivační i pro další obdo-
bí,“ doplnil starosta města Kro-
měříže Jaroslav Němec. Soutěž 
HIT sezony byla vyhlášena již 
po sedmé. Poslední tři roky je 
jejím vítězem v nekomerční 
kategorii právě Kroměříž, což 
svědčí o tom, že práce města v 
oblasti cestovního ruchu je kon-
cepční, kreativní a dosahuje vy-
soké odborné úrovně. Podrob-
né informace o projektu najdete 
na www.kromeriz.eu.                      (pz)



Počítačový tomograf je pacientům k  dispozici 
v nemocnici v Kroměříži
Kroměřížská nemocnice, a. s. má od začátku února k dispozici špičkový přístroj. 
Čtyřiašedesátispirálový počítačový tomograf dokáže pacienta vyšetřit do-
slova od hlavy až k patě. Navíc umožňuje provádět například i virtuální kolo-
noskopii. „Jedná se o skutečně moderní přístroj, který našim zdravotníkům 
pomůže ke špičkové diagnostice mnohých onemocnění. Věříme, že také pa-
cienti zejména díky přesnější diagnostice tento komfort ocení,“ uvedla Lenka 
Mergenthalová, předseda představenstva Kroměřížské nemocnice, a.s. 
Kroměřížská nemocnice pořídila nový CT přístroj za 11,9 milionů Kč bez DPH, 
přičemž částka pokrývá nejen samotný přístroj, ale také záruku 36 měsíců. 
Součástí smlouvy o pořízení přístroje je i pevně dohodnutá cena za pozáruč-
ní servis, a to na celou dobu životnosti přístroje. „Velmi děkujeme také panu 
hejtmanovi, který možnost pořízení nového CT podpořil v rámci přístrojové 
komise ministerstva zdravotnictví. Tento krok byl pro nás stěžejní,“ 
doplnila Mergenthalová.                                                                                          (vk)

4

SPOLEČNOST 3  2016

Město Kroměříž usiluje o naplně-
ní Programu regenerace městské 
památkové rezervace. Ten byl od-
borně zpracován v roce 2006 pro 
historické jádro města, ale také 
pro jednotlivé památkově chrá-
něné a architektonicky význam-
né objekty v jeho ochranném 
pásmu.
Program je pravidelně aktualizován 
a doplňován na základě nových 
požadavků a v souladu s orgány 
ochrany památkového fondu. Měs-
to každoročně předkládá Minister-
stvu kultury ČR seznam vybraných 
staveb, kulturních památek, které 
vyžadují údržbu nebo revitalizaci, 
a jejichž majitelé jsou ochotni se 
finančně na záměru podílet a po-
třebné práce provést. Požadavky 
a potřeby údržby rezervace něko-
likanásobně překračují finanční 
limit, který může ministerstvo pro 
kroměřížskou památkovou rezer-
vaci poskytnout. Přesto se městu 
podařilo v roce 2015 iniciovat prá-
ce za celkem 2,635 milionu korun. 
Vlastníci nemovitostí se na realizaci 
podíleli částkou 1,711 milionu Kč, 
město sumou 161 200 Kč a minis-
terstvo kultury poskytlo 760 000 Kč. 
K realizaci se podařilo připravit čtyři 
projekty.

Oprava vstupního kamenného 
schodiště před domy č. p. 150 a 
165 na Riegrově náměstí v majet-
ku církve

Rekonstrukce starobylých venkov-
ních pískovcových stupňů byla 
náročná, bylo třeba jednotlivé části 
vyvážit a pečlivě sestavit tak, aby 
vše vyhovovalo normám. Celkové 
náklady na opravy dosáhly výše 
300 215 Kč, vlastník nemovitosti se 
na opravě podílel částkou 120 215 
korun, příspěvek města byl 60 tisíc a 
ministerstva kultury 120 tisíc korun.

Opravy uliční fasády s nátěrem 
oken měšťanského domu na Rie-
grově náměstí č. p. 141

Tento projekt byl nejviditelnějším 
dílem realizovaným v loňském roce. 
Po opravě narušené omítky byl 
proveden barevný nátěr se zvýraz-
něním pilastrů a dalších detailů, re-
konstrukce se dotkla i truhlářských 
konstrukcí, provedena byla repase 
a nátěr vrat. Práce si vyžádaly sumu 

249 702 Kč. Město poskytlo příspě-
vek 27 tisíc korun, z peněz mini-
sterstva kultury bylo poskytnuto 
108 tisíc korun. Objekt je v majetku 
fyzické osoby, ta se na opravě podí-
lela částkou 114 702 Kč.  

Oprava severovýchodní fasády s 
nátěrem plechové střechy měš-
ťanského domu č. p. 81 ve Vodní 
ulici

Při realizaci Programu regenerace 
MPR nemá jít jen o vnější kulisu, 
ale o skutečnou údržbu stavební-
ho fondu památkové rezervace. To 
potvrzuje oprava dvorní části domu 
č. p. 81. Obnovena byla omítka, pro-
veden byl fasádní nátěr a rovněž 
klempířské práce. Hodnota prove-
deného díla je celkem 742 tisíc Kč. 
Z toho částku 406 800 Kč zaplatil 
vlastník – fyzická osoba, město 
přispělo částkou 74 200 Kč a MK 
sumou 261 tisíc korun.

Oprava dvorní fasády měšťan-
ských domů č. p. 114 a 115
Jedná se o dvorní trakt radnice, kte-

rý bývá hojně využíván k pořádání 
veřejných kulturních a společen-
ských akcí. Poměrně velká plocha 
dvorní fasády vyžadovala opravu 
již delší dobu, na řadu přišlo i nové 
barevné řešení finálního nátěru. 
Majitelem obou objektů je město 
Kroměříž, které z celé částky nutné 
na provedení opravy (1 257 318 
Kč) zaplatilo bezmála milion korun 
(980 318 Kč) a 271 tisíc poskytlo mi-
nisterstvo kultury.

Závěrem je třeba poděkovat 
vlastníkům objektů za iniciativu, 
aktivní spolupráci a za poctivě 
odvedenou práci. Město Kromě-
říž připravuje v rámci Programu 
regenerace MPR a ve spolupráci 
s vlastníky kulturních památek 
uvnitř rezervace opravy a revita-
lizace vybraných objektů i v roce 
2016. Částka, kterou letos po-
skytne ministerstvo kultury a 
která bude rozdělena mezi vy-
brané žadatele, je 755 tisíc korun.

Ing. Jan Slanina,
předseda výboru ZMK pro regeneraci 

MPR Kroměříž

Plnění Programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2015

Jubilejního 25. ročníku veletrhu cestovního ruchu Holiday World v 
Praze se prostřednictvím pracovníků radničního odboru kultury a 
cestovního ruchu účastnila také Kroměříž. Spolu s dalšími regiony 
Východní Moravy prezentovala na stánku Czech Tourismu stálou 
nabídku atraktivních míst a zážitků ve městě a také aktuální 
projekty spojené s letošní turistickou sezonou Kroměříž 2016 – 
V barvách, světle, umění.

Foto: A. Vrtal
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Každé pořádné město si zaslouží 
farmářské trhy. V minulosti v Kro-
měříži farmářské trhy probíhaly, pro 
sezonu 2016 se s nimi ale již nepo-
čítalo. Proto se skupina nadšenců z 
Platformy pro podporu sociálního 
podnikání na Kroměřížsku a Místní 
akční skupiny Hříběcí hory rozhod-
la farmářské trhy obnovit. Dotazní-
kové šetření, kterého se zúčastnilo 
přes 400 lidí z Kroměříže a okolí, 
ukázalo, že místní mají o farmářské 
trhy velký zájem. Záštitu nad pří-
pravou farmářských trhů za vedení 
města Kroměříže přijal místosta-
rosta Pavel Motyčka. Na nákup dře-
věných stánků a propagaci trhů se 
podařilo získat příspěvek z dotační-
ho programu Nadace Via s názvem 

Sousedíme si. Trhy budou probíhat 
na Hanáckém náměstí od dubna 
do října vždy každou poslední so-
botu od 9 do 16 hodin. První trhy v 
letošní sezoně tak proběhnou v so-
botu 30. dubna 2016. „Každý z trhů 
bude mít bohatý doprovodný pro-
gram, včetně programu pro děti. 
Farmářské trhy plánujeme vždy te-
maticky zaměřit. Dubnové zahájení 
farmářských trhů bude mít příchuť 
Francie,“ dodává za organizátory 
trhů Radan Šafařík.                          (tz)

Charitní pečovatelská 
služba nabízí 
profesionalitu, 
laskavost a vstřícnost

Pečovatelská služba pracující pod 
hlavičkou kroměřížské Oblastní 
charity je zájemcům k dispozici již 
více než 13 let, své služby poskytu-
je od 15. října 1992. Cílem Charitní 
pečovatelské služby je dopomoci 
k tomu, aby mohli uživatelé i přes 
snížení soběstačnosti zvládnout 
život ve svém domově, a to sedm 
dní v  týdnu. S  žádostí o zahájení 
péče v domácnosti se mohou lidé 
obracet na středisko v ulici Malý 
Val 1552 v Kroměříži. 
Služba je určena pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením nad 
27 let, kteří potřebují pomoci ze-
jména s denní hygienou, v koupel-
ně či na lůžku,  s polohováním na 
lůžku či orientací v  domácnosti, s 
nácvikem pohybových dovednos- 
tí, podáním stravy, s vyzvednutím 
receptů u lékaře, pravidelnými 
nákupy, doprovody, ale i s  pravi-
delným úklidem. Charitní pečova-
telská služba zajišťuje tuto péči na 
středisku v  Kroměříži, v Kvasicích 
a  blízkém okolí. Kromě fyzické 
pomoci, kterou poskytuje stabilní 
tým pečovatelek, se klientům do-
stane také poradenství v  oblasti 
kompenzačních pomůcek, dávek 
k  zajištění jejich potřeb a další 
sociální poradenství. Pracovnice 
služby přistupují ke klientům bez 
rozdílu, s úsměvem a lidským pří-
stupem, v úzké spolupráci s členy 
rodiny klientů služby. Jejich cílem 
je také co nejvíce ulevit tíži pe-

čujících, kteří tak mohou nadále 
docházet do práce nebo jim pe-
čovatelky několikrát v týdnu uleví 
v jejich náročném poslání. 
Mimo svou hlavní činnost nabízí 
Charitní pečovatelská služba po-
moc také pečujícím osobám, a to 
pořádáním Svépomocné skupiny. 
Schází se tu jedenkrát v měsíci lidé, 
kteří pečují o své blízké ve svých 
domovech. Dělí se tu o své zku-
šenosti, učí se od pracovnic Cha-
ritní pečovatelské služby, získá-
kávají potřebné rady a informace a 
v neposlední řadě si tu odpočinou 
a zjistí, že ve své mnohdy těžké si-
tuaci nejsou sami.
„Chtěli bychom poděkovat za vel-
mi profesionální, vstřícný a laskavý 
přístup všech pracovnic v péči o 
naši nemocnou maminku v naší 
nepřítomnosti. Všechny pracov-
nice, spolu s paní vedoucí a soci-
ální pracovnicí, dokážou vytvořit 
atmosféru klidu, pohody a jistoty. 
Vždy podají dobrou radu a poskyt-
nou pomoc v nesnázích,“ pochva-
luje si charitní službu paní Dagmar 
Vávrová. A není sama, kdo vyjadřu-
je svou spokojenost…                 (rc)

Kroměřížské farmářské trhy 
v sezoně 2016

Kroměříž se promění 
na město bez hranic

Ojedinělá kulturně edukační akce zaplní ve čtvrtek 17. března 
téměř všechny prostory Domu kultury v Kroměříži. Žáci míst-
ních základních a středních škol budou mít příležitost vyzkoušet si 
zajímavé cvičné simulace ze života zrakově, sluchově i tělesně po-
stižených osob, seznámí se s kompenzačními pomůckami, varianta-
mi sportovních aktivit a  budou vtaženi do pantomimy i scénického 
představení, které připravily soubory hendikepovaných herců, ta-
nečníků i lektorů. Celodenní program má i důležitý přesah v podobě 
benefiční výzvy pro všechny zúčastněné včetně široké veřejnosti. 
Dobrovolný finanční příspěvek od návštěvníků  poslouží ve spolu-
práci s Nadací Divoké husy k nákupu nového automobilu pro spolek 
Korálky Kroměříž, z. s., který zajišťuje svoz dětí z Kroměřížska do Zá-
kladní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž. Vyvrcholením celo-
denního programu bude koncert souboru The TAP TAP z Jedličkova 
ústavu v Praze.
Na realizaci akce se podílí Vyšší odborná škola pedagogická a soci-
ální a Střední pedagogická škola Kroměříž, která zajišťuje příprav-
nou fázi, dramaturgickou náplň a bude také hlavním organizátorem 
celodenního kulturně edukačního maratonu pro více jak 700 žáků. 
Záštitu nad projektem převzal starosta Kroměříže Jaroslav Němec a 
podporu má akce také ze strany Zlínského kraje.                                   (tz)

Foto: Obl. charita
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Sněhové radovánky si užili 
účastníci zimních her

Pořádnou zimu se sněhem a vším 
dalším, co k  ní patří, zažili klienti 
domovů sociálních služeb při letoš-
ních zimních hrách. Ty se již tradič-
ně konají na Svatém Hostýně, kde 
ani letos nebyla nouze o sněhovou 
nadílku. Soutěžní disciplíny tak 
mohly být zaměřené na zimní spor-
ty. Jednotlivá soutěžní družstva 
tvořená zástupci domovů pro seni-
ory a klienty dalších zařízení pracu-
jících pod hlavičkou Sociálních slu-
žeb města Kroměříže a Uherského 
Hradiště plnila zábavné úkoly, kte-

ré vyžadovaly šikovnost, rychlost, 
postřeh a mnohdy i velkou dávku 
nadhledu a vtipu. Jinak tomu ani 
při podobných akcích nemůže být 
– jde tady totiž spíš o zábavu než o 
soupeření a vrcholné sportovní vý-
kony. Do zápolení se zapojili klienti 
i zaměstnanci domovů, kteří si v le-
tošní „nezimní zimě“ her na sněhu 
pořádně užívali. Na závěr bylo pro 
účastníky připraveno zábavné od-
poledne s  diskotékou a všichni se 
rozloučili s letošními hrami slibem, 
že se za rok znovu sejdou.          (šak)

Druhou červnovou sobotu 
 (11. 6.) bude celodenním pro-
gramem na Velkém náměstí 
oficiálně zahájena letní turis-
tická sezona 2016, tentokrát 
s  podtitulem Kroměříž v  bar-
vách, světle, umění. V  duchu 
tohoto hesla se ponese i spor-
tovně výtvarný bod programu 
– Vybarvený běh. Nejedná se o 
klasický závod, účastníkům se 
nebude měřit čas a nejde ani o to 
být na trati nejrychlejší. Start a cíl 
bude na Velkém náměstí a trasa 
povede centrem města. Na běžce 
budou čekat barevné zóny, nej-
různější nástrahy a hlavním poža-
davkem bude „pořádně se vybar-
vit“. Každý účastník běhu, který se 
zaregistruje a zaplatí startovné, 
dostane startovací balíček, jehož 
součástí bude – mimo jiné - bílé 
tričko a balíček práškových ba-
rev, které jsou zdravotně nezá-
vadné a v přírodě rozložitelné. 
Od pátku 19. února jsou v pro-
vozu stránky www.vybarveny-
beh.cz, kde je možné se v před-
stihu registrovat. Na zmíněném 
webu najdou zájemci o barevné 
běhání také všechny potřebné 
pokyny, pravidla, trasu, rady, in-
formace k platbám a vyzvedává-
ní startovacích balíčků. Na start 
se může postavit kdokoliv, děti 

do 10 let musí absolvovat běh se 
zákonným zástupcem, mládeži 
od 10 do 17 let stačí, aby tento 
zástupce s jejich startem souhla-
sil, osmnáctiletí a starší pak běží 
bez jakýchkoliv omezení. V  cíli 
budou odměněni ti, kteří si Vy-
barvený běh nejvíce užijí.
Běh je součástí celodenního pro-
gramu, který začne dopolední 
předběhovou rozcvičkou pro 
všechny na Velkém náměstí pří-
tomné. Samotný start běhu je 
naplánován na 11.30 h, do cíle 
je třeba se dostat nejpozději do 
13 hodin. Poté se budou na ná-
městí rozdávat ceny a připraven 
je další program. Těšit se může-
te na dva koncerty – odpolední 
a večerní, slavnostně odhalena 
bude 3D malba přímo na dlaž-
bě Velkého náměstí, připraveny 
jsou workshopy pro malé i velké, 
malování na zem i velkoplošné 
panely, v provozu bude fotokou-
tek… Zábavu si jistě najdou malí 
i velcí.                                           (šak)

Obřad vynášení Moreny (Morany, Smrtky, Mořeny, Mařeny, Smrťáka nebo též Ma-
ráka) se odehrává 14 dní před Velikonocemi na Smrtnou neděli. Postava Moreny, 
která je symbolem zimy, nemoci, smrti a všeho, co mohlo člověku škodit, musela 
být symbolicky zničena, přemožena utopením či spálením. Figurína Moreny má 
jako základ dřevěný kříž, který se obalí slámou tak, aby byly patrné rozpažené 
ruce a hlava, která se omotá bílým plátnem, na něž se vyznačí obličej. Smrt má 
na hlavě šátek, oblečena bývá do staršího ženského kroje, sukně se zdobí v pase 
stuhami, na krk se pověsí korále z vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Vše na More-
ně bylo „mrtvé“ – sláma, vaječné skořápky, ulity, suché makovice. Moreny se vy-
náší v průvodu, který má rovněž svá pravidla. V jeho 
čele průvodu jdou děvčata se Smrtkou, na konci 
průvodu kráčí děvče s májíčkem. Po vhození More-
ny a jejích symbolů smrti do vody se průvod, který 
nyní vede děvče s májíčkem, vrací od vody zpět.
Vynášení Moreny má tradici také v  Kroměříži. 
To letošní proběhne ve čtvrtek 10. března. Děti 
z  mateřských škol Kollárova a Mánesova spolu 
se staršími kamarády ze Zš Slovan se sejdou 
v 9.30 hodin u prodejny Albert ve Spáčilově uli-
ci a společně půjdou na lávku, kde se vhozením 
„vyparáděné“ Moreny do Moravy symbolicky 
rozloučí se zimou, a předvedou také tradičně 
zajímavý program.                                                      (jn)

Děti se rozloučí se zimou 
vynesením Moreny

Vybarvěte se s námi! 
Zapojte se do akce!

Foto: archiv

Foto: J. Soporský

Foto: V. Navrátil
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Označení programů zdarmaOznačení programů pro děti

2016
03 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  
st 2. 3.
17.00 I kaF: To NeJLePŠÍ Z RokU 2015,
Dům kultury
17.30 I CHŮVák, premiéra
20.00 I seDM sTaTeČNÝCH, artkino

čt 3. 3.
20.00 I aVe, CaesaR!, premiéra

pá 4. 3.
17.30 I CHŮVák, premiéra
20.00 I ŠÍLeNÝ MaX: ZbĚsILá CesTa, Oscars 2016

so 5. 3.
17.30 I aVe, CaesaR!, premiéra
18.00 I kaMIL ÜbeLaUeR: LoFoTY (fotografi e), 
přednáška + vernisáž
20.00 I ReVeNaNT: Zmrtvýchvstání, Oscars 2016

ne 6. 3.
14.30 I V HLaVĚ, bijásek, Oscars 2016
17.30 I RooM, Oscars 2016
20.00 I aVe, CaesaR!, premiéra

po 7. 3.
17.30 I DáNská DÍVka, Oscars 2016
20.00 I MaRŤaN, Oscar s2016

st 9. 3.
17.30 I sáZka Na NeJIsToTU, Oscars 2016
20.00 I saULŮV sYN, artkino, Oscars 2016

čt 10. 3.
20.00 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe tit., premiéra

pá 11. 3.
15.30 I ZooTRoPoLIs: MĚsTo ZVÍŘaT 2D, bijásek
17.30 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe dab., premiéra
20.00 I ZTRaCeNI V MNICHoVĚ, Český lev 2016

so 12. 3.
14.30 I ZooTRoPoLIs: MĚsTo ZVÍŘaT 3D, bijásek

17.30 I DoMáCÍ PÉČe, Český lev 2016
20.00 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe dab., premiéra

ne 13. 3.
17.30 I sCHMITke, Český lev 2016
20.00 I PoLeDNICe, premiéra

po 14. 3.
17.30 I 50 oDsTÍNŮ ČeRNÉ, přidáváme
20.00 I kobRY a UŽoVkY, Český lev 2016 

st 16. 3.
17.30 I PoLeDNICe, premiéra
20.00 I UŽ Je TaDY Zas, artkino

čt 17. 3.
19.30 I LaDIsLaV ZIbURa: 40 DNÍ PĚŠkY
Do JeRUZaLÉMa, cestovatelský stand-up

pá 18. 3.
17.30 I DeCIbeLY LáskY, přidáváme
20.00 I kMoTR, Kultovky v Nadsklepí

so 19. 3.
14.30 I kUNG FU PaNDa 3 3D, bijásek
17.30 I GRIMsbY, premiéra
20.00 I DVoJNÍCI, premiéra

ne 20. 3.
14.30 I kUNG FU PaNDa 3 2D, bijásek
17.30 I DVoJNÍCI, premiéra
20.00 I RUDÝ kaPITáN, premiéra

po 21. 3.
17.30 I GRIMsbY, premiéra
20.00 I DVoJNÍCI, premiéra 

st 23. 3.
17.15 I RUDÝ kaPITáN, premiéra
20.00 I TRabaNTeM Do PosLeDNÍHo DeCHU, 
artkino

čt 24. 3.
19.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 2D tit., premiéra

pá 25. 3.
14.30 I ŘaCHaNDa, bijásek
17.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 3D dab., premiéra
20.00 I Já, oLGa HePNaRoVá, premiéra

so 26. 3.
17.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 2D dab., premiéra
20.00 I ČaRoDĚJNICe, premiéra

ne 27. 3.
14.30 I baRbIe: TaJNá aGeNTka, bijásek
17.30 I Já, oLGa HePNaRoVá, premiéra
20.00 I ČaRoDĚJNICe, premiéra

po 28. 3.
17.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 3D dab., premiéra

út 29. 3.
18.00 I LIDÉ a MĚsTo, premiéra

st 30. 3.
17.30 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe dab., pre-
miéra
20.00 I MUsTaNG, artkino

kaF: To NeJLePŠÍ Z RokU 2015
Jako každoročně se Klub amatérského fi lmu Kromě-
říž (KAF), který letos oslaví již 42 let své existence, 
představí výběrem úspěšných fi lmů svých členů z 
roku 2015 kroměřížské veřejnosti. Letošní přibližně 
dvouhodinová projekce se bude skládat ze čtrnácti 
hraných, reportážních a dokumentárních fi lmů na-
točených osmi aktivními členy kroužku.

LIDÉ a MĚsTo
Slavnostní premiéra fi lmu, v němž Kroměříž hraje 
hlavní roli. Filmová esej Vladislava Františe oslavuje 
krásy všedního života města. Notoricky známou 
tvář města však nečekejte. Působivé záběry hledají 
nevšední pohledy, paralely, emoce a kontrasty. 
Snímek na pomezí lyriky a dokumentu vznikl v 
roce 2015 jako součást městského projektu Filmová 
Kroměříž.

Lidé a město - premiéra fi lmu | 29. 3. 

L. Zibura - 40. dní pěšky do Jeruzaléma | 17. 3. 

Veroničin pokoj - premiéra | 10. a 11.  3. 

Vynášení Moreny | 10. 3. 

BIJÁSek  
V HLaVĚ
USA 2015, 102 min, bez omezení, dabing
Filmy od Pixaru jsou zábavné, dojemné a precizně 
animované. Nejnovější pixarovka se zaměřuje na 
děvče Riley a na to, co se jí děje v hlavě. Protože její 
život (tak jako život každého z nás) ovládají emoce, 
a to konkrétně Radost, Strach, Hněv, Znechucení 
a Smutek. Byl nominován na Oskara nejen za ani-
movaný fi lm, ale také za nejlepší původní scénář.

ZooTRoPoLIs: MĚsTo ZVÍŘaT
USA 2016, 108 min, přístupné bez omezení, dabing
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako 
žádné jiné. V tomto velkolepém velkoměstě žijí po-
spolu zvířata ze všech koutů světa. Když do města 
dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, 
že být prvním králíkem v policejním sboru velkých 
a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce 
všem dokázat, že na to má, skočí po první příleži-
tosti řešit náročný a záhadný případ…

kUNG FU PaNDa 3
USA / CHN 2016, 94 min, přístupné bez omezení, dabing
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě 
se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný 
kung-fu bojovník, panda Po. V minulých dílech do-
sáhl Po nejvyššího možného stupně tím, že se stal 
Dračím bojovníkem. Teď však před ním stojí nová 
velká výzva. Jeho milovaný mistr Sifu jej totiž sezná-
mí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit 
v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem.

ŘaCHaNDa
CZE 2016, přístupné bez omezení
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, 
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.

baRbIe: TaJNá aGeNTka
USA 2016, 75 min, přístupné bez omezení, dabing
Barbie společně s kamarádkami Terezou a Renée na 

gymnastickém tréninku upoutají pozornost tajné 
agentury, která po celém světě honí ty největší zlo-
čince. V jejím hledáčku se právě objevila rafi novaná 
zlodějka šperků, která svou mrštností překonává i 
ty nejnepřekonatelnější překážky. Nasadit proti ní 
tři gymnastky sice vypadá jako šílený nápad, ale, 
jak dobře víme, odvážnému štěstí přeje.

pReMIÉRa
CHŮVák
DEU 2015,  110 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na 
velké změně územního plánu města a smlouvy jsou 
na spadnutí. Chybí už jen, aby pár nájemců opustilo 
své byty a výstavba může začít. Když Rolf přijde o 
svůj byt, chce se pomstít a rozhodne se stát chůvou 
Clemensových dětí. Plán je víc než jasný – sabotáž. 
Nepočítá ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a 
Theo jsou připraveny na všechno.

aVe, CaesaR!
USA 2016, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Produkovat hollywoodský fi lm musí být o nervy, 
zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši 
největší hvězdu. Jenže Eddie Mannix se za ta léta 
naučil, že i tu sebevětší krizi lze vyřešit. Sourozenci 
Joel a Ethan Coenové, magnety na oslavné recenze i 
diváckou přízeň, natočili svěží retro komedii, v níž si 
společně s plejádou slavných herců dělají srandu ze 
světa, v němž se léta úspěšně pohybují.

sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe
USA 2016, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing / titulky
Po šokujících odhaleních ve fi lmu Rezistence musí 
Tris se Čtyřkou uprchnout za zeď obklopující Chicago. 
Poprvé ve svém životě opustí jediné město a rodinu, 
kterou kdy znali. Jakmile se ocitnou venku za zdí, sta-
rá zjištění rychle pozbývají na významu v porovnání s 
odhalením nových šokujících skutečností...

PoLeDNICe
CZE 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do 
rodné vesnice svého muže. Kromě vlídného přijetí 
sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, 
ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlast-

ního dávného neštěstí. Podaří se Elišceí zachránit 
sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela 
ovládne stín Polednice a nebo vlastní šílenství?

GRIMsbY
GBR 2016, 82 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Sacha Baron Cohen, tvůrce Borata, Bruna či Dik-
tátora je zpátky v nejbláznivější komedii roku. 
Tentokrát jako nepříliš povedený bratr jednoho z 
nejlepších špiónů světa. Sympatický, avšak trochu 
přihlouplý fotbalový hooligan Nobby se po letech 
setká se svým bratrem Sebastianem, neúprosným 
MI6 agentem, aby společnými silami odvrátili glo-
bální teroristický útok.

DVoJNÍCI
CZE 2016, 103 min, přístupné bez omezení, česky
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický 
podvodník, který je v podsvětí ceněný jako od-
borník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je 
to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy 
milují... Kvůli velkým dluhům ho však má v hrsti 
mafi án Vytloukal. Zachrání ho náhoda – do cesty 
se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor 
Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání…

RUDÝ kaPITáN
CZE / SVK 2016, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Příběh na motivy skutečných událostí podle best-
selleru Dominika Dána. Je rok 1992, komunisti padli, 
ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. Detektiv 
Krauz z Oddělení vražd se dostává k případu umu-
čeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebíkem v 
hlavě. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím, ale Krauz 
se i přes varování pouští do pátrání po Rudém kapi-
tánovi, bývalém expertovi na „konečné“ výslechy.

baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI
USA 2016, 151 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing / titulky
V obavách z naprosto nekontrolované moci téměř 
božského superhrdiny se střetává respektovaný a 
mocný ochránce spravedlnosti ve městě Gotham s 
nejuctívanějším spasitelem moderní doby ve městě 

Metropolis. A zatímco mezi sebou Batman a Super-
man válčí, rychle se vynořuje nová hrozba, která 
představuje pro celé lidstvo ještě větší nebezpečí 
než kdy v minulosti.

Já, oLGa HePNaRoVá
CZE / POL / FRA / SVK 2016 , 105 min, nepřístupné 
pro děti do 15 let, česky
Olga Hepnarová v roce 1973 nasedla do nákladního 
auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považova-
la za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý 
život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední 
žena na území Československa popravena. Snímek 
je existenciálním dramatem, který se snaží rozkrýt 
motivy Hepnarové a její vnitřní život. S úspěchem 
byl uveden na letošním festivalu Berlinale.

ČaRoDĚJNICe
USA 2015, 92 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Rodina amerických kolonizátorů v 17. století za-
kládá svůj nový domov v pustině na okraji hlu-
bokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky. 
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů 
posledních let, jehož režisér si za něj odnesl cenu z 
festivalu Sundance.

přIdÁVÁMe
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?

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. Základem je tvorba Mi-
chala Davida, jehož hity se staly nedílnou součástí 
mnoha fi lmů.

aRTkINO
seDM sTaTeČNÝCH
USA  1960, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Legendární western Johna Sturgese není jen mi-
strovským příběhem o sedmi pistolnících, kteří 
se nechají najmout hrstkou chudých mexických 
vesničanů, aby bránili jejich životy a majetek před 
bandou chtivých desperátů. Jde zároveň o první 
remake díla Akiry Kurosawy, který dokazuje, jak 
úspěšná může být kulturní inspirace, z níž těží 
obě strany. V obnovené premiéře uvedeme v pů-
vodním znění s titulky.

saULŮV sYN
HUN 2015, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Strhující historický thriller pojednává o Saulu Aus-
landerovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. 
Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních 
osvětimských vězňů izolováni a měli na starosti ty 
nejstrašnější práce. Saul chce uprostřed mašinérie 
průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého 
nevlastního syna. Film je označován za „umělecký 
horor“ a mění způsob zobrazování holocaustu.

UŽ Je TaDY Zas
DEU 2015, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Tento satirický snímek podle bestselleru Timura Ver-
mese vypráví o tom, co by se stalo, kdyby Hitler v roce 
1945 nezemřel, ale záhadně se dostal do současnosti. 
Jeho nová situace není radostná. Válka skončila 
porážkou a jeho politická strana neexistuje. Berlín 
je plný cizinců a v Německu místo něj vládne žena, 
jakási Angela Merkelová. V moderní době však lze 
dosáhnout slávy a moci poměrně snadno…

TRabaNTeM Do PosLeDNÍHo DeCHU
CZE 2015, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti 
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expe-
dici - půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří. 
Devítičlenný tým vyrazil z australského Perthu, 
přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii až do Thaj-
ska v posádce dvou trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, Jawy a dokonce dvou invalidních vozíků, 
jejichž majitelé byli členy týmu.

MUsTaNG
FRA 2015, 97 min, přístupné bez omezení, titulky
Pět sester žijících na tureckém venkově se vrací ze 
školy a u jezera se baví se zdejšími chlapci. Avšak 
to, co je pro ně bezelstná hra, je pro jejich babičku a 
strýčka imorální skandál, který nevhodně odhaluje 
jejich bující sexualitu. Domácnost se pro dívky mění 
ve vězení, kde jsou izolovány od okolního života a 
nuceny k dodržování tradiční role ženy v muslimské 
společnosti. Letošní vítěz LUX Prize.

OScaRS 2016
ŠÍLeNÝ MaX: ZbĚsILá CesTa
AUS 2015, 120 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je 
vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupi-
nu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. 
Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, 
kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného.

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 nepřátelskou 
krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neú-
navné snaze přežít a pomstít se. Snímek Alejandra G. 
Iñárritu je inspirován skutečným příběhem.

RooM
IRL 2015, 118 min, do 12 let nevhodný, titulky
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, 
kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou má-
mou Joy. Vše, co je mimo pokoj, je fi ktivní, jen pokoj je 
skutečný. Díky odhodlání, vynalézavosti a mateřské 
lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, v němž 
si neuvědomuje, že pokoj je vězením. Takhle to však 
nemůže být napořád…

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.

MaRŤaN
USA 2015, 134 min, do 12 nevhodný, titulky
Mark Watney (Matt Damon) se účastnil se svoji po-
sádkou vesmírné mise na Mars. Nehoda způsobila, 
že se na nehostinné rudé planetě ocitl sám, bez 
spojení se Zemí, s omezenými zásobami a navíc je 
považován za mrtvého. Vzhledem k jeho šancím na 
přežití nejsou daleko od pravdy. Režie: Ridley Scott.

sáZka Na NeJIsToTU
USA 2015, 130 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Čtveřice outsiderů, pohybující se ve světě fi nancí, 
předpoví ekonomickou krizi, ale nikdo včetně bank 
jim nechce věřit. A tak se rozhodnou udělat, co umí 
nejlépe - investovat mazaněji než ostatní. V hlavních 
rolích se představí Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Go-
sling, Steve Carell. Snímek je natočen podle stejnoj-
menné knižní předlohy Michaela Lewise, která byla 
inspirována skutečnými událostmi.

ČeSkÝ leV 2016
ZTRaCeNI V MNICHoVĚ
CZE 2015, 105 min, přístupné bez omezení, česky
Sir „P“, devadesátiletý papoušek, kdysi patřící 
Edouardu Daladierovi, se ocitl v roce 2008 v Praze 
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ 
po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje někte-
rá důležitá prohlášení. Papouška unese novinář 
Pavel a na základě jeho kontroverzních citací roz-
poutává mezinárodní politický skandál. V hlavní 
roli komedie Petra Zelenky září Martin Myšička.

DoMáCÍ PÉČe
CZE 2015, 92 min, přístupné bez omezení, česky
O konečnosti lidské existence ví každý, okamžik 
skutečného uvědomění si limitů života se však 
dostavuje individuálně a často nečekaně. Obě-
tavá pečovatelka Vlasta (Alena Mihulová) žije pro 
manžela Láďu (Bolek Polívka), dceru a své klienty. 
Jeden všední den však končí jinak než ty předchozí 
a Vlasta je nucena reagovat. Zralý debut vypráví o 
smrtelně vážných věcech s jemným humorem.

sCHMITke
CZE / DEU 2014, 94 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky+česky
Absolventský fi lm Štěpána Altrichtera je obrazově 
uhrančivá, mysteriózní komedie z krušnohorského 
pohraničí. Racionální inženýr v podání známého 
německého herce Petera Kurtha přijíždí opravit 
jeden skřípající větrník, přitom se ale v mlžných 
lesích pokouší najít vlastní duši. Dále hrají: Helena 
Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek ...

kobRY a UŽoVkY
CZE 2015, 111 min, do 15 let nepřístupný

Nekompromisní drama vypráví o dvou bratrech, 
kteří slyší na přezdívky z titulu a z nichž každý 
po svém nakládá s bezútěšností, nedostatkem 
prostředků a stále stejnými alkoholovými večírky 
ve středočeském maloměstě. V jedné ze zásadních 
tuzemských fi lmových událostí letošního roku ex-
celují bratři Matěj a Kryštof Hádkovi.

kULToVkY V NaDskLePÍ: kMoTR
USA 1972, 175 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Kmotr je příběhem newyorské mafi ánské rodiny 
Corleonů, v jejímž čele stojí vážený don Vito. Reži-
sérovi se ve fi lmu povedlo přesně popsat prostředí 
organizovaného zločinu v Americe po druhé svě-
tové válce na příkladu hierarchicky organizované 
italské mafi e začleněné do tehdejší společnosti. 
Divák sleduje boj o moc, rodinné pnutí a předávání 
pomyslného žezla synovi.
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VÝSTAVIŠTĚ FLORIA

kINO NadSklepí



 

přehled akcí

út 1. 3. I 12.00 
BURZa kNIh
Prodej vyřazených knih. Za symbolické ceny knihy 
všech žánrů.
Knihovna Kroměřížska

út 1. 3. I 19.00
pOcTa JIříMU laBURdOVI 
a JaNU NOVÁkOVI
Cyklus komorních koncertů v Nadsklepí představuje 
jak špičkové profesionální hudebníky, tak i mladé 
začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí

st 2. 3. I 8.30  
dechOVÉ dřeVĚNÉ NÁSTROJe 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů dřevěných. Soutěží žáci ZUŠ 
okresu Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

st 2. 3. I 16.30 
G. VeRdI – lOMBaRĎaNÉ 
(HUDEBNÍ AKADEMIE)
Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

čt 3. 3. I 8.30  
ZOBcOVÉ FlÉTNY 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
zobcových fléten. Soutěží žáci ZUŠ okresu Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

čt 3. 3. I 17.00
pRVkY ZahRadNí aRchITekTURY
a příROdNí MOTIVY Na 
NOVOVĚkÝch MedaIlích
Přednášející Miroslav Myšák, Muzeum umění Olo-
mouc. Představeny budou mince a medaile, které se 
váží k dobovým existujícím zahradám nebo užívají 
přírodní motivy a zahradní architektonické prvky.
Květná zahrada
www.nczk.cz

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

pá 4. 3. I 20.30
The dOORS TRIBUTe – OTHER VOICES
Pražský tribute band nás přenese ke konci 60. let 
kdy Jim Morisson rozdával publiku své zhudebněné 
básně... ve Whiskey baru..
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 5. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ 
TVOřIVÁ dílNa pRO dĚTI
Odpoledne pro rodiny s  dětmi. Japonský klub Olo-
mouc si připravil pro děti dílnu s nádechem Japonska. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 5. 3. I 20.00 
pleS ČleNŮ a přÁTel kST SWING
KST Swing Vás zve 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

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
TRaVeSTY ShOe haNkY paNkY
O celovečerní program se postará jedna z  nejú-
spěšnějších  travesti formací v ČR, za doprovodu 
zkušeného DJs Dario Snape.
Tam Tam Oskol Club

ne 6. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ 
kReaTIVNí OdpOledNe pRO dĚTI
Přijďte tvořit do Květné zahrady. Využijte volného 
nedělního odpoledne a navštivte s dětmi tvořivé 
dílny, které pro Vás zajišťují lektoři Metodického 
centra zahradní kultury v Kroměříži.
Květná zahrada
www.nczk.cz

po 7. 3. I 18.00
MaRYŠa - MORaVSkÉ dIVadlO 
OlOMOUc
Drama nešťastně provdané dívky, která zahubí svého 
manžela, patří jistě k notoricky známým - o to zají-
mavější bude pohled slovenského režiséra na tuto 
stále dráždivou českou látku. Režie: Matúš Oľha, kte-
rý na olomoucké scéně režíroval i inscenaci Divá Bára. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 8. 3. I 16.30 
ISlaNd
Povídání s cestovatelkou Evou Učňovou. Předsta-
vení knihy Island-Život s nádechem ledu.
Knihovna Kroměřížska

st 9. 3. I 16.00 
aNTISTReSOVÉ OMalOVÁNkY
Vede Martina Flasarová. Techniky, pomůcky, vý-
znam metody, tentokrát pro dospělé.
Knihovna Kroměřížska

st 9.3. I 17.00 - 19.00  
VeRNISÁŽ VÝSTaVY MIleNY 
eBeRGÉNYI a aleNY VITOchOVÉ
M. Ebergényi se věnuje akrylové malbě, a A. Vitochová 
fotografii, její záběry Kroměříže i žánrové snímky 
ukazují okolní svět ze zajímavých úhlů pohledu.
Radniční sklípek

čt 10. 3. I 9.00  
FaIRTRadOVÝ deN
Zdravé město Kroměříž a Střední škola hotelová a slu-
žeb Kroměříž ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska 
Vás srdečně zvou na fairtradový den. Čeká na Vás pre-
zentace férového obchodu, výstava Plné ruce práce a 
samozřejmě i ochutnávka. Vše zdarma.
Knihovna Kroměřížska

čt 10. 3. I 9.30 
VYNÁŠeNí MOReNY
Tradiční slavnost k ukončení zimy. Vynášení Moreny 
za účasti dětských hanáckých souborů proběhne na 
Erbenově nábřeží u lávky pro pěší přes řeku Moravu.
Erbenovo nábřeží

čt 10. 3. I 11.00  
kOMORNí hRa S přeVahOU 
SMYČcOVÝch NÁSTROJŮ
Okresní kolo ZUŠ okresu Kroměříž. Vystoupí žáci 
základních uměleckých škol okresu Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

čt 10. 3. I 15.30 
klUB pUNTík
Setkání rodičů a dětí ve věku 3-5 let, tentokrát s pří-
běhy Kvaka a Žbluňka.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 10.3. I 17.00
paMÁTkY I NepaMÁTkY (TRADIČNÍ 
LIDOVé STAVITELSTVÍ VE ZLÍNSKéM KRAJI)
Přednáškový cyklus kroměřížského pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu k příležitosti deseti-
letého působení odborného pracoviště ve Zlínském 
kraji. Přednáší Ing. arch. Jaroslav Novosad.
Přednáškový sál NCZK

čt 10. 3. I 18.00 
JaRNí příchUTĚ NOcI
Čtení úryvků z oblíbených knih. Večerní čtení 
v Krylově koutku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 10. 3. a pá 11. 3. I 19.00
VeRONIČIN pOkOJ (1. A 2. PREMIéRA)
Divadelní představení hry autora I. Levina. Mrazivý 
horor – nebo rozštěp duše, z něhož mrazí neméně? Pre-
miéra divadelního představení DS Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 11. 3. I 19.30
pleS ZUŠ kROMĚříŽ 
a kONZeRVaTOře p. J. VeJ-
VaNOVSkÉhO kROMĚříŽ
Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž, studenti Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského. Občerstvení zajišťuje Pivovar 
Černý orel, Restaurace Radniční sklípek.
Dům kultury v Kroměříži

pá 11. 3. I 20.00
JUdaST pRIeST&GUaNO a peS 
TRIBUTe
Relax, je tvrdá hard metalová kapela, která se za-
měřila na revival Judast Priest a AC/DC. Předkapela 
Guano A Pes – tribute Guano Apes s vynikajícím 
zpěvem Dinah, která vás o tom ráda přesvědčí.
Stará masna

pá 11. 3. I 20.00
MORČaTa Na ÚTĚkU a GaTe 
cRaSheR
Kapela Gate Crasher pravidelně vystupuje na nej-
větších letních festivalech. Morčata na útěku je 
brněnská hudební skupina. Jejich tvorba spočívá 
v  parodování známých českých i  zahraničních po-
pulárních písniček vlastními vtipnými texty.
Slady - hudební klub

so 12. 3. I 10.00 – 15.00
ČaJOVÝ OBřad – WORkShOp 
(KAMéLIE V ČAJOVé ZAHRADĚ)
Japonský klub Olomouc umožní účastníkům na-
hlédnou do tradic japonského čajového obřadu a 
naučí je, jak si čaj matcha sami připravit. Součástí 
bude i diskuze o čaji, jeho historii, druzích a způso-
bech přípravy. Workshop se bude konat v 10, 11, 13, 
14 a v 15 hodin. Kapacita omezena, přihlaste se na 
info@nczk.cz nebo tel. 778 531 417
Květná zahrada

ne 13. 3. I 14.30 
ČeRTŮV ŠVaGR
Pohádkový muzikál na motivy B. Němcové Vás za-
vede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá 
macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude 
ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, 
kde poznává dobré i zlé. Uvádí Divadelní společnost 
Julie Jurištové z Prahy.
Dům kultury v Kroměříži

po 14. 3. - út 29. 3. I 9.00 -18.00  
Od MaSOpUSTU k VelIkONOcŮM
Připomenutí významného svátku. Doplněno o kni-
hy a časopisy s velikonoční tematikou.
Knihovna Kroměřížska

st 16. 3. I 16.30
úKLIDoVÝ HAppenInG 
spoJenÝ s DIsKUZÍ
„Práce šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek 
prostoru, ve kterém žiješ!“ Spolky Klubíčko Kroměříž 
a Barbořice spolu se Zdravým městem zvou občany 
k diskuzi na téma životní prostředí v Kroměříži.
Klubíčko Kroměříž

st 16. 3. I 16.30
NeJVĚTŠí TaJeMSTVí TřeTí říŠe
Beseda se spisovatelem Milanem Zacha Kučerou. Po 
besedě následuje prohlídka krytu pod knihovnou.
Knihovna Kroměřížska

st 17.3. I 9.00  
MĚSTO BeZ hRaNIc - BeNeFIce
Výchovně vzdělávací projekt zaměřený na sblížení 
světa osob se zdravotním postižením s majoritní 
společností s cílem ovlivnění pohledu veřejnosti na 
život hendikepovaných spoluobčanů. Těšit se můžete 
na jarmak výrobků, divadelní představení, výstavy, 
benefiční aukci a koncert skupiny The Tap Tap.
Dům kultury

čt 17. 3. I 16.30  
paMĚŤ NeJSOU ŽÁdNÉ ČÁRY
Mozkový jogging pro každého. Brýle a psací potře-
by s sebou.
Knihovna Kroměřížska

čt 17. 3. I 17.00  
peTeR kOZMa NeZNÁMÉ SVĚTY  
VeRNISÁŽ VÝSTaVY
Jaderný fyzik Peter Kozma zachycuje úžasně 
barevný a rozmanitý svět prostým okem nevidi-
telných dějů a tajemného nitra hmoty.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 17. 3. I 19.30 
ladISlaV ZIBURa: 40 dNí pĚŠkY 
dO JeRUZalÉMa
Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogra-
mů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do 
Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se 
mu podařilo ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou 
krajinou Turecka a Izraele. Jeho cesta je příběhem 
omylů, pozoruhodných setkání, šťastných i ne-
šťastných náhod. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

pá 18. 3. - so 19. 3. 
pOUTNí dNY V kROMĚříŽI 2016
Komě liturgického a duchovního programu je 
hlavním bodem také celostátní miniveletrh pout-
ních míst, na kterém se prezentují česká a morav-
ská poutní místa, poutní lokality ze sousedních 
států a další subjekty působící v oblasti církevní 
turistiky. 

PáTek:
6.30 – 13.00 Poutní slavnost Panny Marie 
Bolestné, mše svaté se konají v 6.30, 8.00, 9.30 a 
11.00  - Chrám sv.Mořice
11.30 Vernisáž výstavy Turínského plátna 
15.00 – 18.00 Seminář na téma Zapomenuté 
příběhy – Arcibiskupský zámek
 
PáTek + soboTa:
10.00 – 17.00  6. Miniveletrh poutních míst 
– Arcibiskupský zámek.
9.00 – 16.00  Poutní jarmark lidových řemesel 
– Sněmovní náměstí

www.poutnidny.cz

pá 18. 3. I 15.00 
předSTaVeNí MeŠNích VíN 
ROČNíkU 2015
Degustace 31 vzorků mešních vín ročníku 2015. Živá 
muzika Harmonikáři. Možnost zakoupení drobného 
občerstvení.
www.arcibiskupskevino.cz

pá 18. 3. I 20.00
GUTalaX + GUINeapIG (IT) + 
TWISTed TRUTh
Grindcoreová akce No.2. Gutalax - gring/rock n roll 
z Křemže, Twisted Truth - grind Břerová n. Svitavou, 
Guineapig grind Italy.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 18. 3. I 20.30
accepT ReVIVal
Revival legendy světového metalu. Cílem tohoto 
seskupení není hrát si na originál, ale uctít a oslavit 
tuto legendu světového metalu, jakožto ji i přiblí-
žit mladšímu publiku. Program je sestaven z  nej-
větších hitů kapely Accept.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 19. 3. 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. Na závěr přednášek 
proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 19. 3. I 9.00–12.00 a 13.00–16.00 
VelIkONOČNí dílNa
Zveme Vás na velikonoční vyrábění pro malé i velké, 
kde si budete moci vyrobit nejrůznější velikonoční 
dekorace z  papíru a přírodních materiálů. Těšit se 
můžete na jarní přáníčka, obrázky do oken, veselé 
zajíčky, slepičky, ovečky a jiné posly jara.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 19. 3. I 10.00
ÚklIdOVÝ happeNING SpOJeNÝ 
S dISkUZí 
Spolky Klubíčko Kroměříž a Barbořice spolu se 
Zdravým městem zvou občany, aby se aktivně za-
pojili a přiložili ruku k dílu při veřejném úklidu re-
mízku za Psychiatrickou nemocnicí. Akce je součástí 
celorepublikové kampaně Learning by Doing. 
Zadní vchod do Psychiatrické 
nemocnice (Pitevna)

so 19. 3. I 11.00 a 14.00
aRaNŽOVÁNí Ve STYlU IkeBaNa  
(KAMéLIE V ČAJOVé ZAHRADĚ)
Ikebana v doslovném překladu znamená oživené 
květiny. Ukázku aranžování ve stylu Ikebana předvede 
Jana Hrstková.
Květná zahrada

ne 20. 3. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd.
Výstaviště Floria Kroměříž

ne 20. 3. I 19.00
leNka FIlIpOVÁ cONceRTINO 
Lenka Filipová patří mezi nejžádanější inrterprety 
současnosti. Hudební projekt Concertino navazuje 
na vydání klasického kytarového alba Concertino III.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 21. 3. - út 22. 3. I 12.00 -18.00 
pROdeJNí VÝSTaVa VÝROBkŮ
Sociální rehabilitace Zahrada prodává výrobky 
svých klientů. Představení nejmladší služby Oblast-
ní charity Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

út 22. 3. I 8.00  
kOMORNí hRa S přeVahOU
dechOVÝch NÁSTROJŮ (KRAJSKé KOLO)
Vystoupí žáci ve hře na dechové nástroje dřevěné  
a zobcové flétny. Vystoupí žáci ZUŠ Zlínského kraje. 
ZUŠ Kroměříž

út 22. 3. I 16.30 
VŠecheN ČaS Na SVĚT
Promítání filmu. Poetický, humorný a především 
inspirující dokument je kronikou života rodiny, 
která se rozhodla opustit společnost založenou na 
kontrole času a dodržování termínů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 22. 3. I 17.00 
pleTeNí pOMlÁZek
(VELIKONOČNÍ DÍLNA)
K velikonočním svátkům patří neodmyslitelně tra-
diční pomlázky. Mohou sloužit jako dekorační prvek 
nebo pomůcka koledníků. Kapacita omezena, při-
hlaste sena info@nczk.cz nebo tel. 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 23. 3. I 9.00 - 17.30
deN OTeVřeNÝch dVeří
V tvořivé dílničce si vyrobíte pěknou dekoraci k Ve-
likonocům. V herně je připravena pro děti spousta 
hraček, ale i soutěže. Na závěr čeká děti i rodiče vy-
stoupení kouzelnického dua Aneta a Jana.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 24.3. I 9.00 – 12.00 
SVĚT MONTeSSORI 
Příjďte si popovídat a sdílet zkušenosti, jak re-
spektovat individualitu a samostatnost dítěte, jak 
vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj, sebevý-
chovu a sebevzdělávání dítěte, jak respektovat cit-
livá období ve vývoji dítěte, jak vytvořit připravené 
prostředí, jak pracovat s Montessori pomůckami. 
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

čt 24. 3. I 15.00
akadeMIe III. VĚkU
Autorské čtení Markéty Harasimové. Česká spisova-
telka představí svoji tvorbu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 24. 3. I 19.00
S ÚSMĚVeM pIlOTa (DIVADLO ADHOCK)
Dumavě filosofický komponovaný večer složený z  vě-
deckých pojednání, originálních písní, obskurní poezie 
a jiných drobných poetických útvarů. Autor: Jan Duchek.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 26. 3. I 20.00
URIah heep ReVIVal
Nejlepší revival kapely URIAH HEEP v  Evropě. 
Krásná, melodická muzika v podání karlovarských 
rockových es.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

út 29. 3. I 18.00
lIdÉ a MĚSTO (PREMIéRA)
Slavnostní premiéra filmu o městě Kroměříži s vy-
hlášením výsledků soutěže Moje Filmová Kroměříž 
a bohatým doprovodným programem. Host večera 
- Petr Bende.
Kino Nadsklepí
www.filmovakromeriz.cz

st 30. 3. I 8.00 
O haNÁckYhO kOhÓTa 2016
24. ročník soutěže ve zpěvu hanáckých lidových písní. 
Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Soutěží se ve 
zpěvu dvou hanáckých lidových písní bez hudebního 
doprovodu. Uzávěrka přihlášek je 23. března.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 31. 3. I 16.30  
1. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
ŽÁkŮ ZUŠ kROMĚříŽ
Vystoupí absolventi hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

čt 31. 3. I 19.00 
kONceRT SkUpINY TRaBaNd
Žánrově těžko zařaditelná skupina, kombinující 
rock, pop, folk i etno vlivy, několikanásobný držitel 
cen Anděl. Na koncertě předvede průřez bohatou 
tvorbou včetně posledních alb Vlnobeat či Do masa. 
Dům kultury v Kroměříži

pá 1.4. I 16.00 - 17.30
apRílOVÝ ZÁVOd
Na kOlOBRNdÁch
3. ročník oblíbeného Aprílového závodu na kolo-
brndách a odrážedlech se koná opět v okolí hřiště u 
pošty Oskol. Děti budou závodit ve všech věkových 
kategoriích. Odrážedla 2 - 3 roky, kolobrndy 3-5, 
6-8 a nad 8 let.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 2. 4. I 20.00
STO ZVířaT
Turné k albu Ministerstvo mýho nitra. Legendární 
skáčková skupina Sto zvířat jede v  roce 2016 tour 
k nové desce Ministerstvo mýho nitra, kdy v rámci 
tohoto tour zavítá i  do hudebního klubu Slady. 
V rámci tour smozřejmě mimo novinek zahraje i své 
hity z předchozích alb.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

po 4.4. - pá 8.4. 
NIZOZeMSkÉ dNY
Nizozemsko není pro české turisty neznámou 
zemí. Nejspíš každý si vybaví větrné mlýny, vodní 
kanály, tulipány, sýry nebo dřeváky. Při Evropských 
dnech se však pokaždé snažíme říci o zemích, které 
předsedají Radě Evropské unie, více, než je běžně 
známé, a ukázat je z různých stran. Pořádá europo-
slankyně Olga Sehnalová.
www.sehnalova.cz

do 31. 12. 2016
paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky 
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího 
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do  31. 12. 2016
příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska

do  31. 12. 2016
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska

do  31. 12. 2016
eXpOZIce kaRla kRYla (STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby se s dílem a osobností 
Karla Kryla vyrovnal po svém.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

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

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

do po 7. 3.
ZaSTROUhNI SI TUŽkU
Autorská výstava kreseb Vladimíry Hlavinkové. 
Radniční sklípek

do ne 20. 3.
ZeMĚ - Ze MĚ - Ze ZeMĚ
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
www.muzeum-km.cz

do po 28. 3.
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ
Můžete se těšit na variace, které jsou inspirované 
čajovými obřady a japonskou kulturou, nebude 
chybět možnost čaj ochutnat. Skleníku budou 
vládnout desítky rozkvetlých stromů kamélií. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

út 1. 3. - čt 31. 3. 
plNÉ RUce pRÁce
Výstava o fairtradu. Ve spolupráci Střední hotelová 
škola Kroměříž a Zdravé město Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 2. 3.  - st 23. 3.
MIROSlaV SlÉha: ZaSTaVeNí 
SVĚTla - BlíZkÁ SeTkÁNí pO-
ZeMŠŤaNek 
Za každým z vystavených snímků je příběh, tvrdí fo-
tograf Miroslav Sléha, jehož autorská výstava bude 
k vidění v Domě kultury v Kroměříži. Umělecký za-
ložený autor z Veverské Bítýšky, začal fotit už v 80. 
letech minulého století. Vernisáž 2. 3. v 17.00.
Dům kultury

so 5. 3. - pá 22. 4.  
kaMIl ÜBelaUeR -  lOFOTY 
Fotograf Kamil Übelauer nám pomocí obrazů kra-
jiny malebného norského souostroví Lofoty nechá 
nahlédnout do světa za polárním kruhem. Výstava 
Lofoty bude zahájena 5. března. Součástí bude be-
seda v přednáškovém sále v 1. patře kina Nadsklepí. 
Začátek je v 18 hodin. Sám autor Vás osobně celou 
přednáškou provede a podělí se Vámi o své zážitky.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

ne 6. 3., 13.3., 18.3. a 20.3.   
11.00 a 14.00
kaMÉlIe (KOMENTOVANé PROHLÍDKY)
Speciální komentované prohlídky, na nichž se ná-
vštěvníci dozvědí mnoho informací nejen z kulturní 
historie kamélií. Odkud kamélie pocházejí? Jak se 
dostaly do Evropy? Jestli voní? Nebo co potřebují ke 
svému růstu?

st 9. 3. - ne 8. 5. 
VÝSTaVa MaleB a FOTOGRaFIí 
V RadNIČNíM SklípkU
M. Ebergényi a A. Vitochová představí svoji vý-
tvarnou tvorbu kroměřížské veřejnosti v  rámci au-
torských výstav SPVUK, které již tradičně probíhají 
v Radničním sklípku v Kroměříži.
Radniční sklípek

po 14. 3. - st 13. 4. 
MeZINÁROdNí deN
OŠeTřOVaTelSTVí
Výstava fotografií Střední zdravotnické školy 
v Kroměříži dokumentující minulé ročníky Meziná-
rodního dne ošetřovatelství.
Knihovna Kroměřížska

pá 18. 3. - ne 22. 5.
peTeR kOZMa NeZNÁMÉ SVĚTY
Úžasně barevný a rozmanitý svět prostým okem ne-
viditelných dějů a tajemného nitra hmoty. Jde o obor 
tzv. vědecké fotografie -„art-tech photo“. Na foto-
grafiích jsou zachyceny interakce atomových částic z 
urychlovačů částic a také kvark gluonová hmota, kře-
míkové krystaly, mikročipy a podobné zajímavosti.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 29. 3. - ne 12. 6. 
pRadĚdeČek pO ŠkOle
Muzeum Kroměřížska připravuje novou výstavu 
s interaktivním programem pro školy a školky Pra-
dědeček po škole aneb „ Uč se synu moudrým býti“. 
Malí i velcí si můžou také vyzkoušet, jaké to bylo 
psát na břidlicové tabulky či krasopisně s perem a 
kalamářem. Pro nezbedníky je nachystaná oslovská 
lavice a opravdová rákoska.
Muzeum Kroměřížska

so 26. 3. I 9.00 
VíTÁNí JaRa - pRVNí VÝŠlap
Akce KČT. Na první jarní výšlap Vás zve KČT TOM 
Draci Kroměříž. Trasa začíná u Arcibiskupského 
zámku - Hradisko - Loděnice.
Kroměříž

so 2. 4. I 10.00 
kROMĚříŽSkÝ 1/2 MaRaTON
a 1/4 MaRaTON
Kroměřížský 1/2 maraton a 1/4 maraton + dětské 
závody od 3 do 12 let v samostatných kategoriích.
Jedná se o dvou okruhovou trať převážně po silnici a 
asi 10% tratě tvoří šotolina. Trať je rovinatá, vymě-
řena měřícím kolečkem. Start a prezentace budou v 
loděnici u Bágráku (Hrubý rybník) v Kroměříži dne 
2.4.2016. Registrace od 9:00 hod a samotný start 
v 10:00 hod. Občerstvení (iont+voda) na 5.km,10.
km,15.km a v cíli.
Hrubý rybník - Bágrák
www.rudahvezda.webnode.cz

plaVÁNí VeřeJNOSTI V BřeZNU
Po  sanitární den
Út+Čt 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
St+Pá 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
So  11.00 – 20.00
Ne  12.00 – 18.00

PLaVáNÍ o VeLIkoNoČNÍCH PRáZDNINáCH
Čt 24. 3. + Pá 25. 3. 9.00 – 21.00
Sobota 26. 3. 11.00 – 20.00
Neděle 27. 3. 12.00 – 18.00
Pondělí 28. 3. zavřeno

BRUSleNí VeřeJNOSTI V BřeZNU
probíhá každý víkend, přesné časy na webu
www.szmk.cz – Zimní stadion – Rozpis.

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
SpORTOVNích akcí



 

přehled akcí

út 1. 3. I 12.00 
BURZa kNIh
Prodej vyřazených knih. Za symbolické ceny knihy 
všech žánrů.
Knihovna Kroměřížska

út 1. 3. I 19.00
pOcTa JIříMU laBURdOVI 
a JaNU NOVÁkOVI
Cyklus komorních koncertů v Nadsklepí představuje 
jak špičkové profesionální hudebníky, tak i mladé 
začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí

st 2. 3. I 8.30  
dechOVÉ dřeVĚNÉ NÁSTROJe 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů dřevěných. Soutěží žáci ZUŠ 
okresu Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

st 2. 3. I 16.30 
G. VeRdI – lOMBaRĎaNÉ 
(HUDEBNÍ AKADEMIE)
Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

čt 3. 3. I 8.30  
ZOBcOVÉ FlÉTNY 
Okresní kolo soutěže ZUŠ. Komorní hra s převahou 
zobcových fléten. Soutěží žáci ZUŠ okresu Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

čt 3. 3. I 17.00
pRVkY ZahRadNí aRchITekTURY
a příROdNí MOTIVY Na 
NOVOVĚkÝch MedaIlích
Přednášející Miroslav Myšák, Muzeum umění Olo-
mouc. Představeny budou mince a medaile, které se 
váží k dobovým existujícím zahradám nebo užívají 
přírodní motivy a zahradní architektonické prvky.
Květná zahrada
www.nczk.cz

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

pá 4. 3. I 20.30
The dOORS TRIBUTe – OTHER VOICES
Pražský tribute band nás přenese ke konci 60. let 
kdy Jim Morisson rozdával publiku své zhudebněné 
básně... ve Whiskey baru..
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 5. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ 
TVOřIVÁ dílNa pRO dĚTI
Odpoledne pro rodiny s  dětmi. Japonský klub Olo-
mouc si připravil pro děti dílnu s nádechem Japonska. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 5. 3. I 20.00 
pleS ČleNŮ a přÁTel kST SWING
KST Swing Vás zve 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

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
TRaVeSTY ShOe haNkY paNkY
O celovečerní program se postará jedna z  nejú-
spěšnějších  travesti formací v ČR, za doprovodu 
zkušeného DJs Dario Snape.
Tam Tam Oskol Club

ne 6. 3. I 13.00 
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ 
kReaTIVNí OdpOledNe pRO dĚTI
Přijďte tvořit do Květné zahrady. Využijte volného 
nedělního odpoledne a navštivte s dětmi tvořivé 
dílny, které pro Vás zajišťují lektoři Metodického 
centra zahradní kultury v Kroměříži.
Květná zahrada
www.nczk.cz

po 7. 3. I 18.00
MaRYŠa - MORaVSkÉ dIVadlO 
OlOMOUc
Drama nešťastně provdané dívky, která zahubí svého 
manžela, patří jistě k notoricky známým - o to zají-
mavější bude pohled slovenského režiséra na tuto 
stále dráždivou českou látku. Režie: Matúš Oľha, kte-
rý na olomoucké scéně režíroval i inscenaci Divá Bára. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

út 8. 3. I 16.30 
ISlaNd
Povídání s cestovatelkou Evou Učňovou. Předsta-
vení knihy Island-Život s nádechem ledu.
Knihovna Kroměřížska

st 9. 3. I 16.00 
aNTISTReSOVÉ OMalOVÁNkY
Vede Martina Flasarová. Techniky, pomůcky, vý-
znam metody, tentokrát pro dospělé.
Knihovna Kroměřížska

st 9.3. I 17.00 - 19.00  
VeRNISÁŽ VÝSTaVY MIleNY 
eBeRGÉNYI a aleNY VITOchOVÉ
M. Ebergényi se věnuje akrylové malbě, a A. Vitochová 
fotografii, její záběry Kroměříže i žánrové snímky 
ukazují okolní svět ze zajímavých úhlů pohledu.
Radniční sklípek

čt 10. 3. I 9.00  
FaIRTRadOVÝ deN
Zdravé město Kroměříž a Střední škola hotelová a slu-
žeb Kroměříž ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska 
Vás srdečně zvou na fairtradový den. Čeká na Vás pre-
zentace férového obchodu, výstava Plné ruce práce a 
samozřejmě i ochutnávka. Vše zdarma.
Knihovna Kroměřížska

čt 10. 3. I 9.30 
VYNÁŠeNí MOReNY
Tradiční slavnost k ukončení zimy. Vynášení Moreny 
za účasti dětských hanáckých souborů proběhne na 
Erbenově nábřeží u lávky pro pěší přes řeku Moravu.
Erbenovo nábřeží

čt 10. 3. I 11.00  
kOMORNí hRa S přeVahOU 
SMYČcOVÝch NÁSTROJŮ
Okresní kolo ZUŠ okresu Kroměříž. Vystoupí žáci 
základních uměleckých škol okresu Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

čt 10. 3. I 15.30 
klUB pUNTík
Setkání rodičů a dětí ve věku 3-5 let, tentokrát s pří-
běhy Kvaka a Žbluňka.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 10.3. I 17.00
paMÁTkY I NepaMÁTkY (TRADIČNÍ 
LIDOVé STAVITELSTVÍ VE ZLÍNSKéM KRAJI)
Přednáškový cyklus kroměřížského pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu k příležitosti deseti-
letého působení odborného pracoviště ve Zlínském 
kraji. Přednáší Ing. arch. Jaroslav Novosad.
Přednáškový sál NCZK

čt 10. 3. I 18.00 
JaRNí příchUTĚ NOcI
Čtení úryvků z oblíbených knih. Večerní čtení 
v Krylově koutku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 10. 3. a pá 11. 3. I 19.00
VeRONIČIN pOkOJ (1. A 2. PREMIéRA)
Divadelní představení hry autora I. Levina. Mrazivý 
horor – nebo rozštěp duše, z něhož mrazí neméně? Pre-
miéra divadelního představení DS Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 11. 3. I 19.30
pleS ZUŠ kROMĚříŽ 
a kONZeRVaTOře p. J. VeJ-
VaNOVSkÉhO kROMĚříŽ
Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž, studenti Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského. Občerstvení zajišťuje Pivovar 
Černý orel, Restaurace Radniční sklípek.
Dům kultury v Kroměříži

pá 11. 3. I 20.00
JUdaST pRIeST&GUaNO a peS 
TRIBUTe
Relax, je tvrdá hard metalová kapela, která se za-
měřila na revival Judast Priest a AC/DC. Předkapela 
Guano A Pes – tribute Guano Apes s vynikajícím 
zpěvem Dinah, která vás o tom ráda přesvědčí.
Stará masna

pá 11. 3. I 20.00
MORČaTa Na ÚTĚkU a GaTe 
cRaSheR
Kapela Gate Crasher pravidelně vystupuje na nej-
větších letních festivalech. Morčata na útěku je 
brněnská hudební skupina. Jejich tvorba spočívá 
v  parodování známých českých i  zahraničních po-
pulárních písniček vlastními vtipnými texty.
Slady - hudební klub

so 12. 3. I 10.00 – 15.00
ČaJOVÝ OBřad – WORkShOp 
(KAMéLIE V ČAJOVé ZAHRADĚ)
Japonský klub Olomouc umožní účastníkům na-
hlédnou do tradic japonského čajového obřadu a 
naučí je, jak si čaj matcha sami připravit. Součástí 
bude i diskuze o čaji, jeho historii, druzích a způso-
bech přípravy. Workshop se bude konat v 10, 11, 13, 
14 a v 15 hodin. Kapacita omezena, přihlaste se na 
info@nczk.cz nebo tel. 778 531 417
Květná zahrada

ne 13. 3. I 14.30 
ČeRTŮV ŠVaGR
Pohádkový muzikál na motivy B. Němcové Vás za-
vede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá 
macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude 
ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, 
kde poznává dobré i zlé. Uvádí Divadelní společnost 
Julie Jurištové z Prahy.
Dům kultury v Kroměříži

po 14. 3. - út 29. 3. I 9.00 -18.00  
Od MaSOpUSTU k VelIkONOcŮM
Připomenutí významného svátku. Doplněno o kni-
hy a časopisy s velikonoční tematikou.
Knihovna Kroměřížska

st 16. 3. I 16.30
úKLIDoVÝ HAppenInG 
spoJenÝ s DIsKUZÍ
„Práce šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek 
prostoru, ve kterém žiješ!“ Spolky Klubíčko Kroměříž 
a Barbořice spolu se Zdravým městem zvou občany 
k diskuzi na téma životní prostředí v Kroměříži.
Klubíčko Kroměříž

st 16. 3. I 16.30
NeJVĚTŠí TaJeMSTVí TřeTí říŠe
Beseda se spisovatelem Milanem Zacha Kučerou. Po 
besedě následuje prohlídka krytu pod knihovnou.
Knihovna Kroměřížska

st 17.3. I 9.00  
MĚSTO BeZ hRaNIc - BeNeFIce
Výchovně vzdělávací projekt zaměřený na sblížení 
světa osob se zdravotním postižením s majoritní 
společností s cílem ovlivnění pohledu veřejnosti na 
život hendikepovaných spoluobčanů. Těšit se můžete 
na jarmak výrobků, divadelní představení, výstavy, 
benefiční aukci a koncert skupiny The Tap Tap.
Dům kultury

čt 17. 3. I 16.30  
paMĚŤ NeJSOU ŽÁdNÉ ČÁRY
Mozkový jogging pro každého. Brýle a psací potře-
by s sebou.
Knihovna Kroměřížska

čt 17. 3. I 17.00  
peTeR kOZMa NeZNÁMÉ SVĚTY  
VeRNISÁŽ VÝSTaVY
Jaderný fyzik Peter Kozma zachycuje úžasně 
barevný a rozmanitý svět prostým okem nevidi-
telných dějů a tajemného nitra hmoty.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 17. 3. I 19.30 
ladISlaV ZIBURa: 40 dNí pĚŠkY 
dO JeRUZalÉMa
Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogra-
mů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do 
Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se 
mu podařilo ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou 
krajinou Turecka a Izraele. Jeho cesta je příběhem 
omylů, pozoruhodných setkání, šťastných i ne-
šťastných náhod. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

pá 18. 3. - so 19. 3. 
pOUTNí dNY V kROMĚříŽI 2016
Komě liturgického a duchovního programu je 
hlavním bodem také celostátní miniveletrh pout-
ních míst, na kterém se prezentují česká a morav-
ská poutní místa, poutní lokality ze sousedních 
států a další subjekty působící v oblasti církevní 
turistiky. 

PáTek:
6.30 – 13.00 Poutní slavnost Panny Marie 
Bolestné, mše svaté se konají v 6.30, 8.00, 9.30 a 
11.00  - Chrám sv.Mořice
11.30 Vernisáž výstavy Turínského plátna 
15.00 – 18.00 Seminář na téma Zapomenuté 
příběhy – Arcibiskupský zámek
 
PáTek + soboTa:
10.00 – 17.00  6. Miniveletrh poutních míst 
– Arcibiskupský zámek.
9.00 – 16.00  Poutní jarmark lidových řemesel 
– Sněmovní náměstí

www.poutnidny.cz

pá 18. 3. I 15.00 
předSTaVeNí MeŠNích VíN 
ROČNíkU 2015
Degustace 31 vzorků mešních vín ročníku 2015. Živá 
muzika Harmonikáři. Možnost zakoupení drobného 
občerstvení.
www.arcibiskupskevino.cz

pá 18. 3. I 20.00
GUTalaX + GUINeapIG (IT) + 
TWISTed TRUTh
Grindcoreová akce No.2. Gutalax - gring/rock n roll 
z Křemže, Twisted Truth - grind Břerová n. Svitavou, 
Guineapig grind Italy.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

pá 18. 3. I 20.30
accepT ReVIVal
Revival legendy světového metalu. Cílem tohoto 
seskupení není hrát si na originál, ale uctít a oslavit 
tuto legendu světového metalu, jakožto ji i přiblí-
žit mladšímu publiku. Program je sestaven z  nej-
větších hitů kapely Accept.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 19. 3. 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. Na závěr přednášek 
proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 19. 3. I 9.00–12.00 a 13.00–16.00 
VelIkONOČNí dílNa
Zveme Vás na velikonoční vyrábění pro malé i velké, 
kde si budete moci vyrobit nejrůznější velikonoční 
dekorace z  papíru a přírodních materiálů. Těšit se 
můžete na jarní přáníčka, obrázky do oken, veselé 
zajíčky, slepičky, ovečky a jiné posly jara.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 19. 3. I 10.00
ÚklIdOVÝ happeNING SpOJeNÝ 
S dISkUZí 
Spolky Klubíčko Kroměříž a Barbořice spolu se 
Zdravým městem zvou občany, aby se aktivně za-
pojili a přiložili ruku k dílu při veřejném úklidu re-
mízku za Psychiatrickou nemocnicí. Akce je součástí 
celorepublikové kampaně Learning by Doing. 
Zadní vchod do Psychiatrické 
nemocnice (Pitevna)

so 19. 3. I 11.00 a 14.00
aRaNŽOVÁNí Ve STYlU IkeBaNa  
(KAMéLIE V ČAJOVé ZAHRADĚ)
Ikebana v doslovném překladu znamená oživené 
květiny. Ukázku aranžování ve stylu Ikebana předvede 
Jana Hrstková.
Květná zahrada

ne 20. 3. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd.
Výstaviště Floria Kroměříž

ne 20. 3. I 19.00
leNka FIlIpOVÁ cONceRTINO 
Lenka Filipová patří mezi nejžádanější inrterprety 
současnosti. Hudební projekt Concertino navazuje 
na vydání klasického kytarového alba Concertino III.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 21. 3. - út 22. 3. I 12.00 -18.00 
pROdeJNí VÝSTaVa VÝROBkŮ
Sociální rehabilitace Zahrada prodává výrobky 
svých klientů. Představení nejmladší služby Oblast-
ní charity Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

út 22. 3. I 8.00  
kOMORNí hRa S přeVahOU
dechOVÝch NÁSTROJŮ (KRAJSKé KOLO)
Vystoupí žáci ve hře na dechové nástroje dřevěné  
a zobcové flétny. Vystoupí žáci ZUŠ Zlínského kraje. 
ZUŠ Kroměříž

út 22. 3. I 16.30 
VŠecheN ČaS Na SVĚT
Promítání filmu. Poetický, humorný a především 
inspirující dokument je kronikou života rodiny, 
která se rozhodla opustit společnost založenou na 
kontrole času a dodržování termínů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 22. 3. I 17.00 
pleTeNí pOMlÁZek
(VELIKONOČNÍ DÍLNA)
K velikonočním svátkům patří neodmyslitelně tra-
diční pomlázky. Mohou sloužit jako dekorační prvek 
nebo pomůcka koledníků. Kapacita omezena, při-
hlaste sena info@nczk.cz nebo tel. 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 23. 3. I 9.00 - 17.30
deN OTeVřeNÝch dVeří
V tvořivé dílničce si vyrobíte pěknou dekoraci k Ve-
likonocům. V herně je připravena pro děti spousta 
hraček, ale i soutěže. Na závěr čeká děti i rodiče vy-
stoupení kouzelnického dua Aneta a Jana.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 24.3. I 9.00 – 12.00 
SVĚT MONTeSSORI 
Příjďte si popovídat a sdílet zkušenosti, jak re-
spektovat individualitu a samostatnost dítěte, jak 
vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj, sebevý-
chovu a sebevzdělávání dítěte, jak respektovat cit-
livá období ve vývoji dítěte, jak vytvořit připravené 
prostředí, jak pracovat s Montessori pomůckami. 
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

čt 24. 3. I 15.00
akadeMIe III. VĚkU
Autorské čtení Markéty Harasimové. Česká spisova-
telka představí svoji tvorbu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 24. 3. I 19.00
S ÚSMĚVeM pIlOTa (DIVADLO ADHOCK)
Dumavě filosofický komponovaný večer složený z  vě-
deckých pojednání, originálních písní, obskurní poezie 
a jiných drobných poetických útvarů. Autor: Jan Duchek.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 26. 3. I 20.00
URIah heep ReVIVal
Nejlepší revival kapely URIAH HEEP v  Evropě. 
Krásná, melodická muzika v podání karlovarských 
rockových es.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

út 29. 3. I 18.00
lIdÉ a MĚSTO (PREMIéRA)
Slavnostní premiéra filmu o městě Kroměříži s vy-
hlášením výsledků soutěže Moje Filmová Kroměříž 
a bohatým doprovodným programem. Host večera 
- Petr Bende.
Kino Nadsklepí
www.filmovakromeriz.cz

st 30. 3. I 8.00 
O haNÁckYhO kOhÓTa 2016
24. ročník soutěže ve zpěvu hanáckých lidových písní. 
Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Soutěží se ve 
zpěvu dvou hanáckých lidových písní bez hudebního 
doprovodu. Uzávěrka přihlášek je 23. března.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 31. 3. I 16.30  
1. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
ŽÁkŮ ZUŠ kROMĚříŽ
Vystoupí absolventi hudebního oboru ZUŠ Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž

čt 31. 3. I 19.00 
kONceRT SkUpINY TRaBaNd
Žánrově těžko zařaditelná skupina, kombinující 
rock, pop, folk i etno vlivy, několikanásobný držitel 
cen Anděl. Na koncertě předvede průřez bohatou 
tvorbou včetně posledních alb Vlnobeat či Do masa. 
Dům kultury v Kroměříži

pá 1.4. I 16.00 - 17.30
apRílOVÝ ZÁVOd
Na kOlOBRNdÁch
3. ročník oblíbeného Aprílového závodu na kolo-
brndách a odrážedlech se koná opět v okolí hřiště u 
pošty Oskol. Děti budou závodit ve všech věkových 
kategoriích. Odrážedla 2 - 3 roky, kolobrndy 3-5, 
6-8 a nad 8 let.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 2. 4. I 20.00
STO ZVířaT
Turné k albu Ministerstvo mýho nitra. Legendární 
skáčková skupina Sto zvířat jede v  roce 2016 tour 
k nové desce Ministerstvo mýho nitra, kdy v rámci 
tohoto tour zavítá i  do hudebního klubu Slady. 
V rámci tour smozřejmě mimo novinek zahraje i své 
hity z předchozích alb.
Slady - hudební klub
www.sladykm.cz

po 4.4. - pá 8.4. 
NIZOZeMSkÉ dNY
Nizozemsko není pro české turisty neznámou 
zemí. Nejspíš každý si vybaví větrné mlýny, vodní 
kanály, tulipány, sýry nebo dřeváky. Při Evropských 
dnech se však pokaždé snažíme říci o zemích, které 
předsedají Radě Evropské unie, více, než je běžně 
známé, a ukázat je z různých stran. Pořádá europo-
slankyně Olga Sehnalová.
www.sehnalova.cz

do 31. 12. 2016
paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznam-
nějších kroměřížských rodáků. Expozice chronologicky 
prezentuje 130 originálních děl nejvýznamnějšího 
kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do  31. 12. 2016
příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska

do  31. 12. 2016
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže „od ma-
mutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska

do  31. 12. 2016
eXpOZIce kaRla kRYla (STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby se s dílem a osobností 
Karla Kryla vyrovnal po svém.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

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

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

do po 7. 3.
ZaSTROUhNI SI TUŽkU
Autorská výstava kreseb Vladimíry Hlavinkové. 
Radniční sklípek

do ne 20. 3.
ZeMĚ - Ze MĚ - Ze ZeMĚ
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
www.muzeum-km.cz

do po 28. 3.
kaMÉlIe V ČaJOVÉ ZahRadĚ
Můžete se těšit na variace, které jsou inspirované 
čajovými obřady a japonskou kulturou, nebude 
chybět možnost čaj ochutnat. Skleníku budou 
vládnout desítky rozkvetlých stromů kamélií. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

út 1. 3. - čt 31. 3. 
plNÉ RUce pRÁce
Výstava o fairtradu. Ve spolupráci Střední hotelová 
škola Kroměříž a Zdravé město Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 2. 3.  - st 23. 3.
MIROSlaV SlÉha: ZaSTaVeNí 
SVĚTla - BlíZkÁ SeTkÁNí pO-
ZeMŠŤaNek 
Za každým z vystavených snímků je příběh, tvrdí fo-
tograf Miroslav Sléha, jehož autorská výstava bude 
k vidění v Domě kultury v Kroměříži. Umělecký za-
ložený autor z Veverské Bítýšky, začal fotit už v 80. 
letech minulého století. Vernisáž 2. 3. v 17.00.
Dům kultury

so 5. 3. - pá 22. 4.  
kaMIl ÜBelaUeR -  lOFOTY 
Fotograf Kamil Übelauer nám pomocí obrazů kra-
jiny malebného norského souostroví Lofoty nechá 
nahlédnout do světa za polárním kruhem. Výstava 
Lofoty bude zahájena 5. března. Součástí bude be-
seda v přednáškovém sále v 1. patře kina Nadsklepí. 
Začátek je v 18 hodin. Sám autor Vás osobně celou 
přednáškou provede a podělí se Vámi o své zážitky.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

ne 6. 3., 13.3., 18.3. a 20.3.   
11.00 a 14.00
kaMÉlIe (KOMENTOVANé PROHLÍDKY)
Speciální komentované prohlídky, na nichž se ná-
vštěvníci dozvědí mnoho informací nejen z kulturní 
historie kamélií. Odkud kamélie pocházejí? Jak se 
dostaly do Evropy? Jestli voní? Nebo co potřebují ke 
svému růstu?

st 9. 3. - ne 8. 5. 
VÝSTaVa MaleB a FOTOGRaFIí 
V RadNIČNíM SklípkU
M. Ebergényi a A. Vitochová představí svoji vý-
tvarnou tvorbu kroměřížské veřejnosti v  rámci au-
torských výstav SPVUK, které již tradičně probíhají 
v Radničním sklípku v Kroměříži.
Radniční sklípek

po 14. 3. - st 13. 4. 
MeZINÁROdNí deN
OŠeTřOVaTelSTVí
Výstava fotografií Střední zdravotnické školy 
v Kroměříži dokumentující minulé ročníky Meziná-
rodního dne ošetřovatelství.
Knihovna Kroměřížska

pá 18. 3. - ne 22. 5.
peTeR kOZMa NeZNÁMÉ SVĚTY
Úžasně barevný a rozmanitý svět prostým okem ne-
viditelných dějů a tajemného nitra hmoty. Jde o obor 
tzv. vědecké fotografie -„art-tech photo“. Na foto-
grafiích jsou zachyceny interakce atomových částic z 
urychlovačů částic a také kvark gluonová hmota, kře-
míkové krystaly, mikročipy a podobné zajímavosti.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

út 29. 3. - ne 12. 6. 
pRadĚdeČek pO ŠkOle
Muzeum Kroměřížska připravuje novou výstavu 
s interaktivním programem pro školy a školky Pra-
dědeček po škole aneb „ Uč se synu moudrým býti“. 
Malí i velcí si můžou také vyzkoušet, jaké to bylo 
psát na břidlicové tabulky či krasopisně s perem a 
kalamářem. Pro nezbedníky je nachystaná oslovská 
lavice a opravdová rákoska.
Muzeum Kroměřížska

so 26. 3. I 9.00 
VíTÁNí JaRa - pRVNí VÝŠlap
Akce KČT. Na první jarní výšlap Vás zve KČT TOM 
Draci Kroměříž. Trasa začíná u Arcibiskupského 
zámku - Hradisko - Loděnice.
Kroměříž

so 2. 4. I 10.00 
kROMĚříŽSkÝ 1/2 MaRaTON
a 1/4 MaRaTON
Kroměřížský 1/2 maraton a 1/4 maraton + dětské 
závody od 3 do 12 let v samostatných kategoriích.
Jedná se o dvou okruhovou trať převážně po silnici a 
asi 10% tratě tvoří šotolina. Trať je rovinatá, vymě-
řena měřícím kolečkem. Start a prezentace budou v 
loděnici u Bágráku (Hrubý rybník) v Kroměříži dne 
2.4.2016. Registrace od 9:00 hod a samotný start 
v 10:00 hod. Občerstvení (iont+voda) na 5.km,10.
km,15.km a v cíli.
Hrubý rybník - Bágrák
www.rudahvezda.webnode.cz

plaVÁNí VeřeJNOSTI V BřeZNU
Po  sanitární den
Út+Čt 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
St+Pá 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
So  11.00 – 20.00
Ne  12.00 – 18.00

PLaVáNÍ o VeLIkoNoČNÍCH PRáZDNINáCH
Čt 24. 3. + Pá 25. 3. 9.00 – 21.00
Sobota 26. 3. 11.00 – 20.00
Neděle 27. 3. 12.00 – 18.00
Pondělí 28. 3. zavřeno

BRUSleNí VeřeJNOSTI V BřeZNU
probíhá každý víkend, přesné časy na webu
www.szmk.cz – Zimní stadion – Rozpis.
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města Kroměříže  
st 2. 3.
17.00 I kaF: To NeJLePŠÍ Z RokU 2015,
Dům kultury
17.30 I CHŮVák, premiéra
20.00 I seDM sTaTeČNÝCH, artkino

čt 3. 3.
20.00 I aVe, CaesaR!, premiéra

pá 4. 3.
17.30 I CHŮVák, premiéra
20.00 I ŠÍLeNÝ MaX: ZbĚsILá CesTa, Oscars 2016

so 5. 3.
17.30 I aVe, CaesaR!, premiéra
18.00 I kaMIL ÜbeLaUeR: LoFoTY (fotografi e), 
přednáška + vernisáž
20.00 I ReVeNaNT: Zmrtvýchvstání, Oscars 2016

ne 6. 3.
14.30 I V HLaVĚ, bijásek, Oscars 2016
17.30 I RooM, Oscars 2016
20.00 I aVe, CaesaR!, premiéra

po 7. 3.
17.30 I DáNská DÍVka, Oscars 2016
20.00 I MaRŤaN, Oscar s2016

st 9. 3.
17.30 I sáZka Na NeJIsToTU, Oscars 2016
20.00 I saULŮV sYN, artkino, Oscars 2016

čt 10. 3.
20.00 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe tit., premiéra

pá 11. 3.
15.30 I ZooTRoPoLIs: MĚsTo ZVÍŘaT 2D, bijásek
17.30 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe dab., premiéra
20.00 I ZTRaCeNI V MNICHoVĚ, Český lev 2016

so 12. 3.
14.30 I ZooTRoPoLIs: MĚsTo ZVÍŘaT 3D, bijásek

17.30 I DoMáCÍ PÉČe, Český lev 2016
20.00 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe dab., premiéra

ne 13. 3.
17.30 I sCHMITke, Český lev 2016
20.00 I PoLeDNICe, premiéra

po 14. 3.
17.30 I 50 oDsTÍNŮ ČeRNÉ, přidáváme
20.00 I kobRY a UŽoVkY, Český lev 2016 

st 16. 3.
17.30 I PoLeDNICe, premiéra
20.00 I UŽ Je TaDY Zas, artkino

čt 17. 3.
19.30 I LaDIsLaV ZIbURa: 40 DNÍ PĚŠkY
Do JeRUZaLÉMa, cestovatelský stand-up

pá 18. 3.
17.30 I DeCIbeLY LáskY, přidáváme
20.00 I kMoTR, Kultovky v Nadsklepí

so 19. 3.
14.30 I kUNG FU PaNDa 3 3D, bijásek
17.30 I GRIMsbY, premiéra
20.00 I DVoJNÍCI, premiéra

ne 20. 3.
14.30 I kUNG FU PaNDa 3 2D, bijásek
17.30 I DVoJNÍCI, premiéra
20.00 I RUDÝ kaPITáN, premiéra

po 21. 3.
17.30 I GRIMsbY, premiéra
20.00 I DVoJNÍCI, premiéra 

st 23. 3.
17.15 I RUDÝ kaPITáN, premiéra
20.00 I TRabaNTeM Do PosLeDNÍHo DeCHU, 
artkino

čt 24. 3.
19.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 2D tit., premiéra

pá 25. 3.
14.30 I ŘaCHaNDa, bijásek
17.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 3D dab., premiéra
20.00 I Já, oLGa HePNaRoVá, premiéra

so 26. 3.
17.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 2D dab., premiéra
20.00 I ČaRoDĚJNICe, premiéra

ne 27. 3.
14.30 I baRbIe: TaJNá aGeNTka, bijásek
17.30 I Já, oLGa HePNaRoVá, premiéra
20.00 I ČaRoDĚJNICe, premiéra

po 28. 3.
17.00 I baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI 3D dab., premiéra

út 29. 3.
18.00 I LIDÉ a MĚsTo, premiéra

st 30. 3.
17.30 I sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe dab., pre-
miéra
20.00 I MUsTaNG, artkino

kaF: To NeJLePŠÍ Z RokU 2015
Jako každoročně se Klub amatérského fi lmu Kromě-
říž (KAF), který letos oslaví již 42 let své existence, 
představí výběrem úspěšných fi lmů svých členů z 
roku 2015 kroměřížské veřejnosti. Letošní přibližně 
dvouhodinová projekce se bude skládat ze čtrnácti 
hraných, reportážních a dokumentárních fi lmů na-
točených osmi aktivními členy kroužku.

LIDÉ a MĚsTo
Slavnostní premiéra fi lmu, v němž Kroměříž hraje 
hlavní roli. Filmová esej Vladislava Františe oslavuje 
krásy všedního života města. Notoricky známou 
tvář města však nečekejte. Působivé záběry hledají 
nevšední pohledy, paralely, emoce a kontrasty. 
Snímek na pomezí lyriky a dokumentu vznikl v 
roce 2015 jako součást městského projektu Filmová 
Kroměříž.

Lidé a město - premiéra fi lmu | 29. 3. 

L. Zibura - 40. dní pěšky do Jeruzaléma | 17. 3. 

Veroničin pokoj - premiéra | 10. a 11.  3. 

Vynášení Moreny | 10. 3. 

BIJÁSek  
V HLaVĚ
USA 2015, 102 min, bez omezení, dabing
Filmy od Pixaru jsou zábavné, dojemné a precizně 
animované. Nejnovější pixarovka se zaměřuje na 
děvče Riley a na to, co se jí děje v hlavě. Protože její 
život (tak jako život každého z nás) ovládají emoce, 
a to konkrétně Radost, Strach, Hněv, Znechucení 
a Smutek. Byl nominován na Oskara nejen za ani-
movaný fi lm, ale také za nejlepší původní scénář.

ZooTRoPoLIs: MĚsTo ZVÍŘaT
USA 2016, 108 min, přístupné bez omezení, dabing
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako 
žádné jiné. V tomto velkolepém velkoměstě žijí po-
spolu zvířata ze všech koutů světa. Když do města 
dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, 
že být prvním králíkem v policejním sboru velkých 
a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce 
všem dokázat, že na to má, skočí po první příleži-
tosti řešit náročný a záhadný případ…

kUNG FU PaNDa 3
USA / CHN 2016, 94 min, přístupné bez omezení, dabing
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě 
se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný 
kung-fu bojovník, panda Po. V minulých dílech do-
sáhl Po nejvyššího možného stupně tím, že se stal 
Dračím bojovníkem. Teď však před ním stojí nová 
velká výzva. Jeho milovaný mistr Sifu jej totiž sezná-
mí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit 
v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem.

ŘaCHaNDa
CZE 2016, přístupné bez omezení
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, 
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.

baRbIe: TaJNá aGeNTka
USA 2016, 75 min, přístupné bez omezení, dabing
Barbie společně s kamarádkami Terezou a Renée na 

gymnastickém tréninku upoutají pozornost tajné 
agentury, která po celém světě honí ty největší zlo-
čince. V jejím hledáčku se právě objevila rafi novaná 
zlodějka šperků, která svou mrštností překonává i 
ty nejnepřekonatelnější překážky. Nasadit proti ní 
tři gymnastky sice vypadá jako šílený nápad, ale, 
jak dobře víme, odvážnému štěstí přeje.

pReMIÉRa
CHŮVák
DEU 2015,  110 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na 
velké změně územního plánu města a smlouvy jsou 
na spadnutí. Chybí už jen, aby pár nájemců opustilo 
své byty a výstavba může začít. Když Rolf přijde o 
svůj byt, chce se pomstít a rozhodne se stát chůvou 
Clemensových dětí. Plán je víc než jasný – sabotáž. 
Nepočítá ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a 
Theo jsou připraveny na všechno.

aVe, CaesaR!
USA 2016, 106 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Produkovat hollywoodský fi lm musí být o nervy, 
zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši 
největší hvězdu. Jenže Eddie Mannix se za ta léta 
naučil, že i tu sebevětší krizi lze vyřešit. Sourozenci 
Joel a Ethan Coenové, magnety na oslavné recenze i 
diváckou přízeň, natočili svěží retro komedii, v níž si 
společně s plejádou slavných herců dělají srandu ze 
světa, v němž se léta úspěšně pohybují.

sÉRIe DIVeRGeNCe: aLIaNCe
USA 2016, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing / titulky
Po šokujících odhaleních ve fi lmu Rezistence musí 
Tris se Čtyřkou uprchnout za zeď obklopující Chicago. 
Poprvé ve svém životě opustí jediné město a rodinu, 
kterou kdy znali. Jakmile se ocitnou venku za zdí, sta-
rá zjištění rychle pozbývají na významu v porovnání s 
odhalením nových šokujících skutečností...

PoLeDNICe
CZE 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do 
rodné vesnice svého muže. Kromě vlídného přijetí 
sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, 
ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlast-

ního dávného neštěstí. Podaří se Elišceí zachránit 
sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela 
ovládne stín Polednice a nebo vlastní šílenství?

GRIMsbY
GBR 2016, 82 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Sacha Baron Cohen, tvůrce Borata, Bruna či Dik-
tátora je zpátky v nejbláznivější komedii roku. 
Tentokrát jako nepříliš povedený bratr jednoho z 
nejlepších špiónů světa. Sympatický, avšak trochu 
přihlouplý fotbalový hooligan Nobby se po letech 
setká se svým bratrem Sebastianem, neúprosným 
MI6 agentem, aby společnými silami odvrátili glo-
bální teroristický útok.

DVoJNÍCI
CZE 2016, 103 min, přístupné bez omezení, česky
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický 
podvodník, který je v podsvětí ceněný jako od-
borník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je 
to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy 
milují... Kvůli velkým dluhům ho však má v hrsti 
mafi án Vytloukal. Zachrání ho náhoda – do cesty 
se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor 
Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání…

RUDÝ kaPITáN
CZE / SVK 2016, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Příběh na motivy skutečných událostí podle best-
selleru Dominika Dána. Je rok 1992, komunisti padli, 
ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. Detektiv 
Krauz z Oddělení vražd se dostává k případu umu-
čeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebíkem v 
hlavě. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím, ale Krauz 
se i přes varování pouští do pátrání po Rudém kapi-
tánovi, bývalém expertovi na „konečné“ výslechy.

baTMaN Vs. sUPeRMaN:
ÚsVIT sPRaVeDLNosTI
USA 2016, 151 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing / titulky
V obavách z naprosto nekontrolované moci téměř 
božského superhrdiny se střetává respektovaný a 
mocný ochránce spravedlnosti ve městě Gotham s 
nejuctívanějším spasitelem moderní doby ve městě 

Metropolis. A zatímco mezi sebou Batman a Super-
man válčí, rychle se vynořuje nová hrozba, která 
představuje pro celé lidstvo ještě větší nebezpečí 
než kdy v minulosti.

Já, oLGa HePNaRoVá
CZE / POL / FRA / SVK 2016 , 105 min, nepřístupné 
pro děti do 15 let, česky
Olga Hepnarová v roce 1973 nasedla do nákladního 
auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považova-
la za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý 
život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední 
žena na území Československa popravena. Snímek 
je existenciálním dramatem, který se snaží rozkrýt 
motivy Hepnarové a její vnitřní život. S úspěchem 
byl uveden na letošním festivalu Berlinale.

ČaRoDĚJNICe
USA 2015, 92 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Rodina amerických kolonizátorů v 17. století za-
kládá svůj nový domov v pustině na okraji hlu-
bokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky. 
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů 
posledních let, jehož režisér si za něj odnesl cenu z 
festivalu Sundance.

přIdÁVÁMe
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?

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. Základem je tvorba Mi-
chala Davida, jehož hity se staly nedílnou součástí 
mnoha fi lmů.

aRTkINO
seDM sTaTeČNÝCH
USA  1960, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Legendární western Johna Sturgese není jen mi-
strovským příběhem o sedmi pistolnících, kteří 
se nechají najmout hrstkou chudých mexických 
vesničanů, aby bránili jejich životy a majetek před 
bandou chtivých desperátů. Jde zároveň o první 
remake díla Akiry Kurosawy, který dokazuje, jak 
úspěšná může být kulturní inspirace, z níž těží 
obě strany. V obnovené premiéře uvedeme v pů-
vodním znění s titulky.

saULŮV sYN
HUN 2015, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Strhující historický thriller pojednává o Saulu Aus-
landerovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. 
Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních 
osvětimských vězňů izolováni a měli na starosti ty 
nejstrašnější práce. Saul chce uprostřed mašinérie 
průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého 
nevlastního syna. Film je označován za „umělecký 
horor“ a mění způsob zobrazování holocaustu.

UŽ Je TaDY Zas
DEU 2015, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Tento satirický snímek podle bestselleru Timura Ver-
mese vypráví o tom, co by se stalo, kdyby Hitler v roce 
1945 nezemřel, ale záhadně se dostal do současnosti. 
Jeho nová situace není radostná. Válka skončila 
porážkou a jeho politická strana neexistuje. Berlín 
je plný cizinců a v Německu místo něj vládne žena, 
jakási Angela Merkelová. V moderní době však lze 
dosáhnout slávy a moci poměrně snadno…

TRabaNTeM Do PosLeDNÍHo DeCHU
CZE 2015, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti 
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expe-
dici - půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří. 
Devítičlenný tým vyrazil z australského Perthu, 
přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii až do Thaj-
ska v posádce dvou trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, Jawy a dokonce dvou invalidních vozíků, 
jejichž majitelé byli členy týmu.

MUsTaNG
FRA 2015, 97 min, přístupné bez omezení, titulky
Pět sester žijících na tureckém venkově se vrací ze 
školy a u jezera se baví se zdejšími chlapci. Avšak 
to, co je pro ně bezelstná hra, je pro jejich babičku a 
strýčka imorální skandál, který nevhodně odhaluje 
jejich bující sexualitu. Domácnost se pro dívky mění 
ve vězení, kde jsou izolovány od okolního života a 
nuceny k dodržování tradiční role ženy v muslimské 
společnosti. Letošní vítěz LUX Prize.

OScaRS 2016
ŠÍLeNÝ MaX: ZbĚsILá CesTa
AUS 2015, 120 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je 
vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupi-
nu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. 
Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, 
kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného.

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 nepřátelskou 
krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neú-
navné snaze přežít a pomstít se. Snímek Alejandra G. 
Iñárritu je inspirován skutečným příběhem.

RooM
IRL 2015, 118 min, do 12 let nevhodný, titulky
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, 
kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou má-
mou Joy. Vše, co je mimo pokoj, je fi ktivní, jen pokoj je 
skutečný. Díky odhodlání, vynalézavosti a mateřské 
lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, v němž 
si neuvědomuje, že pokoj je vězením. Takhle to však 
nemůže být napořád…

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.

MaRŤaN
USA 2015, 134 min, do 12 nevhodný, titulky
Mark Watney (Matt Damon) se účastnil se svoji po-
sádkou vesmírné mise na Mars. Nehoda způsobila, 
že se na nehostinné rudé planetě ocitl sám, bez 
spojení se Zemí, s omezenými zásobami a navíc je 
považován za mrtvého. Vzhledem k jeho šancím na 
přežití nejsou daleko od pravdy. Režie: Ridley Scott.

sáZka Na NeJIsToTU
USA 2015, 130 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Čtveřice outsiderů, pohybující se ve světě fi nancí, 
předpoví ekonomickou krizi, ale nikdo včetně bank 
jim nechce věřit. A tak se rozhodnou udělat, co umí 
nejlépe - investovat mazaněji než ostatní. V hlavních 
rolích se představí Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Go-
sling, Steve Carell. Snímek je natočen podle stejnoj-
menné knižní předlohy Michaela Lewise, která byla 
inspirována skutečnými událostmi.

ČeSkÝ leV 2016
ZTRaCeNI V MNICHoVĚ
CZE 2015, 105 min, přístupné bez omezení, česky
Sir „P“, devadesátiletý papoušek, kdysi patřící 
Edouardu Daladierovi, se ocitl v roce 2008 v Praze 
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ 
po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje někte-
rá důležitá prohlášení. Papouška unese novinář 
Pavel a na základě jeho kontroverzních citací roz-
poutává mezinárodní politický skandál. V hlavní 
roli komedie Petra Zelenky září Martin Myšička.

DoMáCÍ PÉČe
CZE 2015, 92 min, přístupné bez omezení, česky
O konečnosti lidské existence ví každý, okamžik 
skutečného uvědomění si limitů života se však 
dostavuje individuálně a často nečekaně. Obě-
tavá pečovatelka Vlasta (Alena Mihulová) žije pro 
manžela Láďu (Bolek Polívka), dceru a své klienty. 
Jeden všední den však končí jinak než ty předchozí 
a Vlasta je nucena reagovat. Zralý debut vypráví o 
smrtelně vážných věcech s jemným humorem.

sCHMITke
CZE / DEU 2014, 94 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky+česky
Absolventský fi lm Štěpána Altrichtera je obrazově 
uhrančivá, mysteriózní komedie z krušnohorského 
pohraničí. Racionální inženýr v podání známého 
německého herce Petera Kurtha přijíždí opravit 
jeden skřípající větrník, přitom se ale v mlžných 
lesích pokouší najít vlastní duši. Dále hrají: Helena 
Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek ...

kobRY a UŽoVkY
CZE 2015, 111 min, do 15 let nepřístupný

Nekompromisní drama vypráví o dvou bratrech, 
kteří slyší na přezdívky z titulu a z nichž každý 
po svém nakládá s bezútěšností, nedostatkem 
prostředků a stále stejnými alkoholovými večírky 
ve středočeském maloměstě. V jedné ze zásadních 
tuzemských fi lmových událostí letošního roku ex-
celují bratři Matěj a Kryštof Hádkovi.

kULToVkY V NaDskLePÍ: kMoTR
USA 1972, 175 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Kmotr je příběhem newyorské mafi ánské rodiny 
Corleonů, v jejímž čele stojí vážený don Vito. Reži-
sérovi se ve fi lmu povedlo přesně popsat prostředí 
organizovaného zločinu v Americe po druhé svě-
tové válce na příkladu hierarchicky organizované 
italské mafi e začleněné do tehdejší společnosti. 
Divák sleduje boj o moc, rodinné pnutí a předávání 
pomyslného žezla synovi.

WWW.CYKLOSPORTCHROPYNE.CZ

CHŘIBSKÁ 50MTB
16. 4. 16 KROMĚŘÍŽ

VÝSTAVIŠTĚ FLORIA

kINO NadSklepí
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Celkem čtyřiatřicet obrázků, je-
jichž autory jsou děti ze Základ-
ní školy a Mateřské školy spe-
ciální Kroměříž, čeká na nové 
majitele v  internetové aukci. 
Výtěžek z  jejich prodeje pomů-
že spolku Korálky financovat 
provoz, údržbu a opravy devíti-
místného auta, které sváží děti 
ze vzdálenějších míst regionu 
do školy. 
Korálky jsou spolkem pracujícím 
při zmíněné škole, jehož cílem je 
podpora zapojení dětí se zdra-
votním postižením do vzdělávání. 
Právě členové spolku zajišťují svoz 
dětí a získávají finanční prostředky 
na provoz automobilu a zároveň 

také na zajišťování potřeb a pomů-
cek pro děti navštěvující speciální 
školu. 
Obrázky je možné si pro-
hlédnout ve  vestibulu kro-
měřížské radnice a Domě 
kultury do 17. března, kom-
pletní nabídku pak najdou 
zájemci na www.msazskm.
cz, kde se dozví také po-
třebné informace k  tomu, 
aby se mohli do aukce 
zapojit. Výtvarné dílko si 
může zájemce zakoupit pro 
sebe, domů či do kanceláře, 
do firmy nebo úřadu, může 
být i zajímavým dárkem pro 
známé a kamarády. Oceně-

ní obrázku je na každém z  účast-
níků aukce – na jeho zvážení 
a možnostech. Na výstavu a aukci 

naváže 17. března celodenní bene-
fiční projekt v Domě kultury s ná-
zvem Kroměříž bez hranic.        (šak)

Spolku Korálky je určen výnos z aukce výtvarných dílek 

Metodické centrum zahradní kul-
tury v Kroměříži získalo na začát-
ku února nominaci na cenu MOS-
TY, kterou každoročně uděluje 
Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky 
(NRZP ČR). Cena je udělována již 

od roku 2003 nejlepším projek-
tům, které pomáhají osobám se 
zdravotním znevýhodněním v in-
tegraci do společnosti a zlepšují 
kvalitu jejich života. Kroměřížské 
metodické centrum je nominová-
no v kategorii Cena NRZP ČR pro 

instituci veřejné správy za mimo-
řádnou aktivitu nebo čin ve pro-
spěch občanů se zdravotním po-
stižením za zpřístupnění Květné 
a Podzámecké zahrady v  Kromě-
říži návštěvníkům se zdravotním 
postižením a za vydání metodiky 
zpřístupnění a prezentaci pamá-
tek zahradního umění návštěv-
níkům s  omezenou schopností 
pohybu a orientace. Nejnověji 
centrum vytvořilo průvodce kro-
měřížskou Květnou zahradou pro 
neslyšící – tablet s videonahrávka-
mi ve znakové řeči.
Hodnotící výbor bude ve zmíně-
né kategorii vybírat z pěti projek-
tů, slavnostní vyhlášení vítězů a 
předání cen MOSTY 2015 se usku-
teční dne 24. března v  Českých 
Budějovicích.                                   (tz)

Lenka Filipová vystoupí s  do-
provodnou kapelou v  neděli 
20. března v Domě kultury v Kro-
měříži. Její písně zná několik ge-
nerací posluchačů a její projekty 
– ať už pěvecké, či kytarové – jsou 
zárukou kvality. Svědčí o tom i 
zájem o vstupenky na kroměříž-
ské Concertino a velké množství 
účastníků soutěže, z nichž mnozí 
splnili soutěžní úkol na více než 
100 procent. Z  došlých odpo-
vědí jsme vylosovali tři, jejichž 
autoři si mohou před koncertem 
vyzvednout v  pokladně Domu 
kultury po dvou volných vstu-
penkách. Jsou to: 
Jana Petříková
Ludmila Hrabalová
Lukáš Hložek

Kdo vyhrál 
vstupenky 
na koncert 

Lenky Filipové?

Foto: NPÚ

Foto: A. Vrtal

Na cenu MOSTY bylo letos nominováno Metodické 
centrum Národního památkového ústavu 

V hotelové škole se sešli mladí specialisté 
na míchané nápoje, kávu a čaj

Posedmnácté se ve středu 10. úno-
ra na půdě Střední školy hotelové a 
služeb Kroměříž, konkrétně ve spo-
lečenském  sále Domova mládeže 
Pavlákova, konala Kroměřížská 
koktejlová soutěž. Proběhla 
v kategoriích Junior Cocktail 
Competition, Junior Mistr 
kávy a Junior Teatender 
Competition, kde mladí od-
borníci na míchané nápoje, 
kávu a čaj z  různých koutů 
republiky předvedli svůj 
um. Hotelová škola pořádá 
soutěž ve spolupráci s  Čes-

kou barmanskou asociací. Barma-
ni měli za úkol připravit nápoje 
dvou kategorií – Classic Cocktail, 
konkrétně daiquiri, a Fancy Cock- 
tail, kde mohli namíchat vlastní 

nápoj, podmínkou však bylo, že 
musí obsahovat dominikánský
rum Captain Bucanero Elixir. Ba-
risté připravovali po dvou porcích 
espressa, cappuccina a také oni 

měli v  úkolech volný ná-
poj, přičemž i oni museli 
používat produkty dopo-
ručených značek a výrob-
ců. Specialisté na čaj měli 
za úkol uvařit dva čaje: 
klasický na téma poloze-
lené čaje a volný nápoj, 
přičemž využívali čaje 
značky Dilmah.            (šak)Foto: Š. Kučerová
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Země, jejíž čtvrtina území leží 
pod úrovní moře, bývalá koloni-
ální velmoc, země tulipánů, větr-
ných mlýnů a sýrů, ráj cyklistů 
i místo posledního odpočinku 
Jana Amose Komenského – to 
všechno je Nizozemsko. V Kromě-
říži tuto zemi představí ve dnech 
4. - 8. dubna Nizozemské dny po-
řádané poslankyní Evropského 
parlamentu Olgou Sehnalovou.
„Nizozemsko není pro české tu-
risty neznámou zemí. Nejspíš 
každý si vybaví větrné mlýny, 
vodní kanály, tulipány, sýry nebo 

dřeváky. Při Evropských dnech 
se však pokaždé snažíme říci o 
zemích, které předsedají Radě 
Evropské unie, více, než je běž-
ně známé, a ukázat je z různých 
stran,“ poznamenala Olga Sehna-
lová. 
Nizozemské dny zahájí v pondělí 
4. dubna tradiční úvodní beseda, 
jejímž hostem bude Wilken Engel-
brecht, zakladatel olomouckého 
Centra pro jazyk a kulturu Nizozem-
ska a Vlámska a největší středoev-
ropské katedry nederlandistiky na 
Univerzitě Palackého, nebude chy-

bět ani hudba, výstava fotografií či 
ochutnávka tradičních jídel. Úterní 
odpoledne bude v  Knihovně Kro-
měřížska patřit nejen dětem, ale i 
cestovatelům, ve středu večer se 
do nizozemských barev převleče i 
Kino Nadsklepí 
při promítání 
nizozemského 
filmu, ve čtvr-
tek provede 
životem Jana 
Amose Komen-
ského beseda 
s Petrem Zem-

kem, v pátek pak Nizozemské dny 
zakončí večer s ochutnávkou sýrů 
a vyprávěním o životě na tulipáno-
vé farmě. Program, soutěžní kvíz 
i další informace najdete na 
www.sehnalova.cz.

Kroměříž bude žít Nizozemskem

Žánrově téměř nezařaditelná skupina s lehkostí kombinující 
alternativní hudbu, folk, vážnou hudbu, jazz   i rock. Takový 
je Jablkoň, který koncertoval 11. února v Domě kultury v Kro-
měříži.  V  hudebním sále odehrál průřez celou svou bohatou 
tvorbou od první desky Devátá vlna až po tu poslední Půlpes z 
roku 2009. Hudební uskupení v současnosti hraje v sestavě: Mi-
chal Němec – zpěv, kytara; Martin Carvan – kytary, sbor; Johnny 
Judl – fagot, baskytara, elektrická kytara, sbor; Petr Chlouba – 
bicí, perkuse, sbor; Marie Puttnerová - zpěv.

Členové Divadelního spolku Kro-
měříž připravili pro své příznivce 
v  letošním roce několik novinek. 
Velmi radikálně proměnili a zve-
lebili prostory Klubu Starý pivo-
var, které mají od no-
vého roku pronajaté 
se souhlasem města 
Kroměříže od Domu 
kultury. Především 
zrekonstruovali pódi-
um, které bylo v  ne-
vyhovujícím stavu, 
zútulnili a prosvětlili 
interiér divadelního 
sálu a  v  neposlední 
řadě proměnili pro-
střední divadelního 

baru. Chtějí tak do prostor klubu 
přilákat větší množství návštěvní-
ků a snaží se o to také rozšířením 
nabídky programů a akcí. „Naším 
smělým cílem v  nejbližších dvou 

letech je zajistit Klubu Starý pivo-
var aspoň 1 200 spokojených ná-
vštěvníků měsíčně,“ sdělil předse-
da Divadelního spolku Kroměříž 
Jiří Kašík. O tom, že divadelníci 

mají dobře na-
šlápnuto, svědčí 
úspěch jednoho 
z nových projektů 
- Odpoledne des-
kových her, který 
do Klubu Starý 
pivovar opakova-
ně přilákal velké 
množství hráčů a 
hračičků. Členo-
vé spolku se však 
věnují především 

divadlu, a to velmi intenzivně, o 
čemž svědčí fakt, že na letošní rok 
připravili tři novinky. Ve dnech 
10. a 11. března se uskuteční 
dvě premiérová představení 
s  názvem Veroničin pokoj. Hru 
napsal Ira Levin, který je autorem 
mimo jiné knih Rosemary má 
děťátko, Hoši z Brazílie, Někdo se 
dívá či Stepfordské paničky, a di-
váky tak nepřekvapí, že Veroničin 
pokoj je thriller s  hororovou zá-
pletkou. Režie představení se ujal 
Ladislav „Láry“ Kolář. Na měsíc 
duben chystají divadelníci další 
novinku, hru Schody pro kočku, 
a v  květnu odehrají premiérově 
představení Na útěku.              (šak)

Divadelníci na letošek připravili tři premiéry

Foto: J. Sílešová

Foto: J. Soporský

Film Lidé a město láká 
do Nadsklepí

Slavnostní premiéra filmu, v  němž Kroměříž hraje hlavní 
roli, se uskuteční v úterý 29. března od 18 hodin. Film Lidé 
a město uvede kromě jeho tvůrců také zpěvák Petr Bende, 
který se na projektu podílel a je autorem hudby. Všichni za-
interesovaní se po projekci zúčastní besedy o filmu.
Ten je filmovou esejí Vladislava Františe oslavující krásy všední-
ho života města. Notoricky známou tvář města však nečekejte. 
Působivé záběry hledají nevšední pohledy, paralely, emoce a 
kontrasty. „Nechte se překvapit… Film má i své vnitřní sdělení, 
které si každý divák může nalézt,“ láká na premiéru autor Vladi-
slav Františ. Snímek na pomezí lyriky a dokumentu vznikl v roce 
2015 jako součást městského projektu Filmová Kroměříž. 
V rámci projektu probíhala i soutěž amatérských „filmařů“. Před 
premiérovým promítáním projektu Lidé a město budou vyhlá-
šeny výsledky soutěže. Snímky byly hodnoceny hned dvakrát, 
a to diváky i odborníky, proto odměněni budou jejich autoři ve 
dvou kategoriích. Také vítězné snímky budou moci návštěvníci v 
průběhu večera  zhlédnout.                                                                  (pz, šak)
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Riegrovo náměstí 
– dolní část
Na procházku za historií Riegrova 
náměstí jsme vykročili v únoro- 
vém čísle zpravodaje. Prošli jsme 
„horní“ část ukončenou budovou 
bývalé pošty a budeme pokračo-
vat do „dolní“ části náměstí. 
Náměstí v 19. století zvané Nové 
nebylo vydlážděno, ale porostlé 
travou a vysypáno štěrkem (podle 
pamětí P. J. Chodníčka). Uprostřed 
stála kašna. Na tomto náměstí se 
konaly trhy, kde se prodávalo pali-
vo, dřevo, zelenina, ovoce, houby 
a metly. 
Spodní části Riegrova náměstí 
dominuje kostel Panny Marie. 
Současná barokní stavba měla 
však svého předchůdce – snad již 
románskou sakrální stavbu, o níž 
je zmínka v závěti biskupa Roberta 
(1232). Tato kaple byla nahrazena 
gotickým kostelem Panny Marie, 
na jehož postavení měl hlavní 
zásluhu biskup Bruno ze Schauen-
burgu. I tento kostel byl přestavěn 
v letech 1724-1736 na barokní 
chrám. Autorem projektu je zřej-
mě Ignác J. Cyrani z Bolleshausu, 
který je podepsaný pod plány 
emeritního domu a fary u toho-
to kostela. Na zdi kostelní věže je 
připevněna pamětní deska Josefa 
Mlčáka, který byl zastřelen 9. květ-
na 1945 při vyvěšování prapo-
ru. Při faře působila kolem roku 
1320 škola, která byla roku 1759 
přestěhována na roh Křižné ulice. 
V tomto nárožním domě bývala 
dívčí německá škola, byla zboře-
na v roce 1939 a nahrazena mo-
derní budovou. V době 1. světové 
války, kdy byly pro vojenské úče-
ly (nemocnice) zabrány školní 
budovy Komenského a Palackého 
školy, chodili žáci obou škol do 
této školní budovy. Učil tu v letech 
1863-1873 František Slaměník. 
Významný pedagog, který byl 
v době pobytu v Kroměříži 
členem řady českých spolků, 
patřil k lidem hlásícím se k 
českému jazyku a národu. V 
tehdy německém městě byl 
často kárán od vedení rad-
nice, pod jehož správu škola 
patřila. Dobu jeho působení 
připomíná pamětní deska na 
domě zvaném Řetězový, ve 
kterém v době kroměřížského 
pobytu F. Slaměník žil. Uve-
dený dům je připomínán 
již v roce 1612 jako majetek 

zvoníků kostela P. Marie. V roce 
1818 jej zakoupil známý kro-
měřížský lékař dr. T. Mastalier a 
nechal jej přestavět, 1929 byl 
dům odkázán Řádu milosrdných 
sester s podmínkou, že zde bude 
pečováno o chudé, nemocné a 
staré. Tajemstvím je obestřena 
hřbitovní kaple sv. Michala ležící v 
těsné blízkosti kostela Panny Ma-
rie, která je zachycena na Willen-
bergerově dřevořezu z roku 1593. 
Kolem kostela byl dříve hřbitov a 
stála zde kolem roku 1500 právě 
kaple sv. Michala. Ta byla zboře-
na roku 1789, kdy bylo zakázáno 
pohřbívat v kostelích a v jejich 
blízkosti uvnitř městské zástavby. 
Při archeologických nálezech byla 
odkryta část jejích základů. 
Část Riegrova náměstí je těsně 
spojena s hrnčíři a kamnáři. Hrnčíři 
patřili k nejstarším kroměřížským 
cechům. Nejstarší listiny shoře-
ly při velkém požáru města roku 
1643 a tak jsou v kroměřížském 
okresním archivu uloženy písem-
nosti až od roku 1657 (15. června), 
kdy olomoucký biskup Leopold 
Vilém obnovil artikuly cechu 
hrnčířského v Kroměříži. Zajímavé 
jsou pak zápisy z dochované 
Knihy mistrů (1773-1858) a Kni-
hy tovaryšů (1768-1860) cechu 
hrnčířského. Domy a dílny hrnčířů 
a kamnářů byly na straně náměstí, 
kde je nyní Domov pro seniory U 
Kašny. Při rekonstrukci uvedeného 
domu v roce 2004 byla učině-
na řada archeologických nálezů. 
Velké množství raně novověké 
keramiky – talířů, hrnků, džbánů, 
různých nádob, ale i kachlí ke 
stavbě kamen dokládá čilý život 
hrnčířských i kamnářských dílen 
v období 16.-19. století. Mnohé 
kachle byly opatřeny kvalitní zele-
nou glazurou a našly své uplat-
nění jak na kroměřížském zámku, 

tak ve skleníku Květné zahrady či 
domech bohatých měšťanů, ale i 
za hranicemi města. V odpadních 
jámách, kde se našlo množství 
neobyčejně cenného materiálu, 
bylo nalezeno i pozdně rene-
sanční a barokní sklo, které oby-
vatelé domů používali. Hrnčíři i 
kamnáři se přestěhovali se svými 
dílnami na Riegrovo náměstí po 
roce 1643. Před tím sídlili před 
Kovářskou bránou, ale po zničení 
města švédským vojskem a 
následném požáru bylo potřeba 
zlepšit městský obranný systém 
a tak byly tyto dílny přesunuty 
za hradby. V roce 1666 byl vydán 
požární řád města s přesně stano-
venými úkoly pro jednotlivé cechy. 
V roce 1689 bylo odděleno Riegro-
vo náměstí od židovského ghetta 
zdí a byly zde vysázeny kaštany. 
S náměstím je spojeno i několik 
osobností, které zde žily či půso-
bily. Akademický malíř a pedagog 
Vladimír Škranc (1922-1999) tvořil 
ve svém ateliéru v domě na dol-
ním konci Riegrova náměstí, kde 
je umístěna pamětní deska věno-
vaná tomuto umělci. Poetické 
místo dýchající historií města jistě 
ovlivnilo jeho obrazy zachycující 
kroměřížská zákoutí. Profesor 
babictví na olomoucké univerzitě 
František Mošner, který byl ot-
cem Marie Kozánkové, manželky 
pokrokového kroměřížského 
advokáta Jana Kozánka, zemřel 
3. 2. 1876 v domě zvaném Lam-
partovský, stojícím na Riegrově 
náměstí. Členové rodiny Kozánků 
patřili v 2. polovině 19. a ve 
20. století k významným osobnos-
tem rozvíjející se Kroměříže. Byli 
podporovateli hospodářského 
rozvoje města i významnými 
mecenáši kulturního života Kro-
měříže. A na závěr bych ráda 
připomněla starý šenkovní dům 

č. p. 142/26, kde Kosmus 
řečený Kroměřížský vy-
dal 1665 knihu Pěkné 
poutnické písně (první 
česká kniha na Mora-
vě po třicetileté válce 
1618-1648). Každý dům 
a každý kout tohoto 
náměstí má zajímavou 
a  dlouhou historii. Toto 
stručné vyprávění je 
pozvánkou do historie 
Riegrova náměstí.

PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno – SOkA 

Kroměříž

KNIŽNí NOVINKY

KROMĚŘíŽSKá
HISTORICKá OHLÉDNUTí II.

Vlastimil Vondruška
Mrtvý posel
Královský písař Jiří Adam z Dobroní-
na nalezne u dveří svého domu 
těžce raněného muže. Umírající 
stihne ještě říci, že se chystá spiknutí, 
jenže zemře dřív, než stačí povědět 
víc. Jiří Adam z Dobronína pochopí, 
že pro úspěch svého pátraní musí 
smrt onoho muže zatajit. Nejdříve 
však potřebuje zjistit, kdo to je a 
proč se v posledních dnech obje-
voval u všeho důležitého, co se na 
Starém Městě pražském stalo. Po-
malu začíná skládat střípky skoro 
neuvěřitelného zločinu. Jenže proti 
němu stojí mocní nepřátelé.

Arnošt Vašíček
Neuvěřitelné skutečnosti
Autor přichází s novou vzrušu-
jící sbírkou záhadných případů 
z celého světa, které si zaslouží 
označení nejtajemnější z tajemných. 
Mumie trpasličích stvoření, stopy 
mimozemšťanů, monstra z hlu-
bin, bytosti s hadím tělem, vodní 
lidé, tajemní tvorové z džungle, 
zapovězená tajemství starověkých 
civilizací, tajnosti pyramid,  nevy-
světlitelné úkazy na obloze... 

www.knihkm.cz
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Vážení čtenáři,

podruhé se v textu historického se-
riálu věnujeme Riegrovu náměstí – 
místu, které je zajímavé nejen svou 
historií a jednotlivými stavbami, ale 
také jmény osobností, které tu žily 
nebo dočasně pobývaly. Ze správ-
ných odpovědí na minulou otázku 
jsme vylosovali tyto výherce:

Soňa Zlámalová
Milada šromotová
Tereza Kovaříková

Otázka č. 3
Která z významných osobností 

spjatých s Kroměříží měla 
zásluhu na vybudování kostela 

Panny Marie?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. března 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!)
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DOPISY ČTENáŘů

Blíží se jaro, a pokud si chcete na pro-
cházky teplými jarními dny pořídit 
čtyřnohého přítele, popřemýšlejte o 
pejskovi z  útulku. Na Čápce je stále 
spousta psů, kteří čekají (a těší se) na 
nového pána. Ošetřovatelé v útulku 
vám rádi pomohou a poradí s výbě-
rem i s následnou péčí. 
Dnes vám představujeme Daska. 
Dasko byl loni v  dubnu nalezen 
v  Kroměříži, je tedy „domácí“. Je to 
kříženec střední velikosti. Jeho věk 
je odhadován na 6-8 let, váží 19 kilo-
gramů. Je kamarádský, veselý a kon-
taktní. Má rád lidskou společnost, je 
vhodný i k dětem. Umí pěkně chodit 
na vodítku. Pro svého nového pá-
níčka by udělal cokoli. Je čistotný a 
hodil by se do domu s přístupem na 
zahradu či dvorek.
Pejsky si v útulku můžete prohléd-
nout (a třeba jen vzít některého 
z  nich na procházku) v  návštěv-
ních hodinách na Čápce.

 
 

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

Pozvání do Klubu 
seniorů v Kroměříži
Kroměřížský Klub seniorů je zaříze-
ním sdružujícím sedm samostat-
ných právních subjektů, jejichž čin-
nost je řízena dílčími plány aktivit 
dle vlastního specifického zaměření 
a potřeb. Nabízí bohatou kulturní 
i společenskou činnost. Cílem jed-
notlivých subjektů je vytvářet v uve-
dených prostorách podmínky pro 
zájmovou, kulturní, sportovní a klu-
bovou činnost pro seniory i občany 

s tělesným postižením. Klub nabízí 
nejrůznější možnosti vyžití a tráve-
ní volného času: výtvarnou dílnu, 
kondiční cvičení, výuku angličtiny 
a francouzštiny, trénink paměti, po-
čítačové kurzy, kurzy ručních prací, 
hodiny bowlingu, rehabilitační cvi-
čení, společné vycházky, setkávání 
zdravotně postižené mládeže, uči-
telská klubová setkání, zdravotní 
přednášky, zábavná a taneční od-
poledne, vědomostní testy a kvízy, 
chvilky poezie, besedy na nejrůzněj-
ší témata s významnými osobnost-

mi Kroměříže, kondiční a rekondiční 
pobyty, besedy s  promítáním, vy-
cházky a zájezdy pořádané Klubem 
českých turistů. Nabídka možností 
vyžití nabídnutých aktivit je možná 
širší, než jsem dokázala uvést. Prio-
ritou a snahou nás všech však zů-
stává udržování fyzické a psychické 
aktivity nejen všech uvedených cílo-
vých skupin, ale hlavně vás, seniorů 
všech věkových kategorií. Přijďte 
mezi nás. Uvidíte, uslyšíte a všichni 
jste srdečně vítáni. 

Zdena Dočkalová

Velikonoce 
v Kroměříži

V předvelikonočním období 
se bude v Kroměříži konat ně-
kolik zajímavých akcí. Přijmě-
te pozvání a připomeňte si 
velikonoční zvyky a obyčeje!

MUZEUM KROMĚŘíŽSKA při-
pravilo Velikonoční dílnu pro 
malé i velké, kde si budou moci 
účastníci vyrobit nejrůznější 
dekorace z papíru a přírodních 
materiálů. Těšit se můžete na 
ovečky, zajíčky, slepičky a mno-
ho jiného. Velikonoční dílna se 
koná 19. 3. ZáKLADNí šKOLA 
ZACHAR zve na Minijarmá-
rek s  jarním zpíváním, který 
se uskuteční 21. 3. od 16 ho-
din. Akce s  názvem Namaluj 

si svoji papírovou kraslici je 
připravena KNIHOVNOU KRO-
MĚŘíŽSKA na 23. 3., bude pro-
bíhat v  dětském oddělení od 
13 do 17 hodin. Knihovna my-
slela i na dospělé čtenáře a od 
14. do 29. března bude k vidě-
ní výstava představující původ 
svátků spojená s  přehlídkou 
literatury k  tomuto tématu s 
názvem Od Masopustu do Ve-
likonoc. STUDIO KAMARáD 
si pro nejmenší připravilo další 
oblíbenou Noc u Kamaráda – 
tentokrát zelenou. Jsou připra-
veny tematické hry a nebude 
chybět ani zelená večeře, kterou 
si děti připraví samy. Noc u Ka-
maráda je připravena na 24. 3. 
od 17.30 hodin.
I letos se uskuteční v Kroměříži 
Poutní dny. V jejich rámci pro-
běhne 18. a 19. března v ARCI-
BISKUPSKÉM ZáMKU mini-
veletrh Poutních míst. V těchto 
dnech se můžete těšit také na 
Jarmark lidových řemesel, 
který bude oba dny od 9 do 16 
hodin na Sněmovním náměstí 

(před AG). V  pátek 18. 3. neza-
pomeňte navštívit slavnostní 
vernisáž unikátní výstavy věrné 
kopie Turínského plátna, která 
bude poprvé k vidění v ČR.  Ver-
nisáž bude zahájena v 11 hodin. 
Máte-li rádi víno, je pro vás při-
praveno Představení mešních 
vín ročníku 2015. Degustace 
31 vzorků vín se bude konat v 
kroměřížských  ARCIBISKUP-
SKÝCH SKLEPíCH 18. 3. od 15 
do 22 hodin. 
Kroměřížské restaurace na 
velikonoční období také ne-
zapomínají a připravily si pro 
vás speciální nabídky. Napří-
klad RESTAURACE A HOTEL 
OCTáRNA bude v  období Ve-
likonoc pracovat s  jehněčím 
masem z  oblasti Bílých Karpat 
a s  mléčným kůzlečím masem. 
Těšit se můžete na paštičky, vý-
vary, pečínky, kolínka, kotlety, 
mladý špenát a spoustu dalšího. 
Další nabídka velikonočních 
akcí v  Kroměříži vás čeká na 
stránkách www.kromeriz.eu
                                                             (lr)

Dasko

Děti ze Zámoraví besedovaly o bezpečném chování
Povídat si s dětmi o běžné problematice života, tedy i nepříjemných a nebezpečných situacích, patří k naší práci. 
Někdy je však dobré vyslechnout si i odborníky. Proto jsme do naší družiny na besedu o bezpečném chování pozvali 
člověka, jehož pracovní náplní bývalo zjišťovat špatné skutky páchané na dětech či samotnými dětmi. Bývalý krimi-
nalista velice poutavou a pro malé posluchače přijatelnou formou mluvil o dnešní uspěchané době. Poukazoval na 
všemožná hrozící nebezpečí, na důležitost opatrnosti, zodpovědnosti a uvědomění si toho, co zvládneme sami a kdy 
je již třeba požádat o pomoc dospělé. Opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité chovat se k sobě hezky. Jeho závěrečná 
slova jsme se snažili dobře zapamatovat: „Vždycky se k druhému chovej tak, jak bys chtěl, aby se on choval k tobě. 
Nikdy neobdivuj zlé lidi, nesnaž se je napodobovat, ani si na ně hrát. Život totiž není jen hra, není jen jako.“ Beseda se 
nám moc líbila. Přinesla spoustu poučení a odpovědí na v hlavě dotírající otázky. Panu Zavadilovi velice děkujeme a 
těšíme se na jeho další návštěvu.       Vychovatelky ŠD ZŠ Zámoraví
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Adam Palas Alena Králíková Bedřich Dvořák Jakub Večerka Liliana Zajíčková Natálie Hájková

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.                                           

Marie Pleslová, * 1929, Kroměříž
Bedřich Daněk, * 1924, Kroměříž
Vladimír Váňa, * 1927, Roštín
Věra Mikulášková, * 1931, Těšánky
Anna Černošková, * 1927, Bezměrov
Josef Opršal, * 1946, Vážany
Petr Všetička, * 1983, Chropyně
Jiřinka Hanačíková, * 1921, Vážany
Ludmila Suchomelová, * 1928, Kroměříž
Ing. Antonín Valach, 1947, Kroměříž
Augustin šiška, * 1924, Kroměříž
Oldřich Mašík, * 1933, Kroměříž
Ludmila Mašíková, * 1938, Kroměříž

Ludmila Menšíková, * 1921, Mořice
Ludmila Mojžíšková, * 1925, Hulín
Jarmila Daňková, * 1962, Kroměříž
Karel Skřička, * 1933, Kroměříž
Jan Bureš, * 1932, Kroměříž
Ilona Koudeláková, * 1931, Kroměříž
Stanislav Koníček, * 1938, Lutopecny
Vladimíra Knotková, *  1946, Chropyně
Věra Pešková, * 1973, Měrůtky
Františka Řezníčková, * 1936, Kroměříž
Václav Dvořák, * 1943, Kroměříž
Antonín Absolon, * 1936, Kroměříž
Marie Krejčířová, * 1922, Kroměříž
Zdeněk Bernatík, * 1933, Kroměříž
Anastazie Večerková, * 1925, Kroměříž
Olga Smíšková, * 1929, Kroměříž

Bohumila Zapletalová, * 1941, Vlčí Doly
Ludmila švarcová, * 1923, Kroměříž
Jarmila Zapletalová, * 1934, Zlobice
Ludmila Večeřová, * 1924, Kroměříž
Ing. Vojtěch Mika, * 1955, Kroměříž
Jan Nesvadbík, * 1937, Dřínov
Marie Stoklasová, * 1940, Troubky
Svatoslava Vilímková, * 1933, Kroměříž
Josef Blanarovič, *  1948, Kroměříž
Miloslava Stratilová, * 1939, Hulín
Július Horváth, * 1962, Kroměříž
Marie Bradíková, * 1932, Holešov
Jiří Krejčíř, * 1944, Kroměříž
Nikola Kristýnková, * 1996, Kroměříž

Ondřej Musil, Tetětice
Johan Zajíc, Kroměříž
Adéla Čechová, Kroměříž
Alexandr šoltys, Zdounky
Tobiáš Vrbecký, Zborovice
Tadeáš Zbořil, Hulín

Patricie Banková, Holešov

Matěj Hašek, Kroměříž
Richard Turoň, Žopy
Dominik Sásik, Kroměříž
Sebastian Mohaupt, Těšánky
Rozálie Holubová, Kroměříž
Filip Fryšták, Hulín

Tereza Daňková, Vážany nad 
Litavou
Karel Bráník, Kroměříž
Magdaléna Menšíková, Chropyně
Tereza Sedlaříková, Kroměříž
Tobiáš Baláž, Koryčany
Dominika Plšková, Morkovice
Beáta Mašíková, Kroměříž
Eliška špalková, Nítkovice

Ella Plesníková, Kojetín
Ondřej Prusák, Kroměříž
Terezie Glacová, Chvalnov
Matyáš Bachan, Kroměříž
Matěj škrabaňa, Kroměříž
Adéla Brňáková, Kroměříž

Narození – leden 2016

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

Simon Grygera Tina Vymětalová

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

Veronika Koupilová

Úmrtí – leden 2016

Ondřej Mlčoch

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE / 9. 3. 7. od 7.15 do 13.30 h - Kroměříž-Hradisko 0, 5001 a Kroměříž-Postoupky 0, 0/21, 12, 15/15, 16, 18/18, 189/189, 19/19, 193, 
197, 203, 204, 215, 224/224, 231, 239, 24, 240, 25–30, 31/31, 32/32, 33/33, 34, 35, 36/36, 37, 38, 5007, 8/8, 9 Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové 
podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 5. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4.



Na začátek února překvapivě 
jarní počasí provázelo letošní 
masopust. Přálo tak maskám ve 
veselém průvodu i prodejcům 
masopustních dobrot a přede-
vším divákům a návštěvníkům 
Hanáckého náměstí. 
Průvod maškar v čele s medvědem 
prošel za hudebního doprovodu 
Zdounečanky, ryku barevných 
masek a ochutnávání masopust-
ních dobrot od Šipky na Hanácké 
náměstí. Tady přítomné přivítal 

kroměřížský místostarosta Pavel 
Motyčka, který připomněl význam 
masopustu, popřál všem hezkou 
zábavu a absolvoval nezbytný tane-
ček s medvědem.
V  rámci masopustního jarmarku 
bylo možné ochutnat sladké i sla-
né dobroty, nakoupit nejrůznější 
speciality a novinky i tradiční ma-
sopustní kuchařské, cukrářské i 
uzenářské výrobky. K dobré náladě 
přispěla také hudba v podání valaš-
ské cimbálovky.                                         (šak)
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Foto na str.: Jiří Soporský

Blížící se jaro avizovalo masopustní  
veselí na Hanáckém náměstí

Báječný karneval 
s Inkou si užily 

všechny děti 
v Domě kultury

Nespočet princezen, víl, kouzelní-
ků, čarodějnic, vodníků a dalších 
pohádkových bytostí, pirátů, zví-
řátek i superhrdinů si dalo sraz ve 
velkém sále Domu kultury v  Kro-
měříži, kde se konal předposled-
ní únorovou neděli velký dětský 
karneval. Celý sál se skvěle bavil 
s  Inkou Rybářovou a klaunem Ry-
bičkou, kteří pro děti připravili od-
polední zábavný program.        (šak)


