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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Vynesení Morany ukončí
období zimy a přiláká jaro

Kompostéry jsou připraveny
k vyzvednutí do konce března
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SLOVO
ÚVODEM
Vážení čtenáři,

Foto: J. Soporský
Ani chladné počasí 10. února neodradilo Kroměřížany od návštěvy Hanáckého náměstí, jímž prošel
masopustní průvod maškar v čele s medvědem. Zvláště když bylo čím se zahřát a co ochutnat.

Zastupitelé města chtějí zachování lékařské péče
v kroměřížské nemocnici
Zastupitelstvo města Kroměříže
přijalo usnesení, ve kterém žádá
hejtmana Zlínského kraje Jiřího
Čunka a členy krajského zastupitelstva o zachování dostupné
lékařské péče v Kroměřížské
nemocnici a. s. ve stávajících
oborech pro všechny obyvatele
regionu. „Budeme dělat vše pro
to, aby péče v nemocnici zůstala
taková, jakou v tuto chvíli poskytuje,“ uvedl na mimořádném
únorovém zasedání městského
zastupitelstva starosta Jaroslav
Němec.
Zastupitelé také žádají hejtmana a
krajské zastupitele o přepracování
materiálu Základní směry řízení

nemocnic založených Zlínským
krajem pro období 2018 – 2020 v
oblasti ekonomických ukazatelů, a
to s ohledem na finanční možnosti
jednotlivých nemocnic. Na základě
těchto poznatků by měl být materiál ve vztahu ke Kroměřížské nemocnici a.s. přepracován, shodli se

zastupitelé Kroměříže. Žádají také
přizvání zástupců města a odborné lékařské veřejnosti k jednání o
přepracování zmíněného materiálu
a o předložení přepracované verze
v písemné podobě zastupitelstvu
města ještě před tím, než ho projedná Zastupitelstvo Zlínského
kraje. Všech 25
přítomných zastupitelů
Kroměříže
také vyjádřilo znepokojení nad přístupem Zlínského
kraje ke strategii a
koncepci zdravotnictví v kraji. (poFoto: J. Vondrášek kračování na str. 4)

končící zima byla plná událostí, které nenechaly takřka nikoho z nás v klidu.
Z dění na vrcholné politické
scéně vzpomenu na volbu
prezidenta, která proti sobě
obracela rodinné příslušníky, přátele i kolegy v zaměstnání. Pak tu máme
olympijské hry, které zase
naopak národ spojily u obrazovek. Drželi jsme palce
našim sportovcům a prožívali jsme úspěchy medailistů v čele s úžasně nečekaným zlatým představením
lyžařky a snowboardistky
Ester Ledecké. Obojí je inspirativní. Prezidentské volby vytrhly řadu lidí z letargie. Účast dvou třetin voličů
je skvělá a svědčí o tom, že
nám není jedno, jak naše
země vypadá a kdo nás
zastupuje. Úspěchy olympioniků jsou zase důkazem
toho, že nadšení, dřina
a srdce na pravém místě vedou k úspěchu. Musíte
k tomu mít ale i správný
podpůrný tým, který táhne za jeden provaz. Pokud
se lidé dokážou spojit pro
něco, nese to výsledky.
Snažíme se toho držet i my
na radnici, kde se v zimě
také nezahálelo. Zahájili jsme například opravu
Starého pivovaru, která
by v letošním roce měla
být nákladem 19,3 milionu korun nejdražší investicí
města. Kolemjdoucí si jistě
všimli, že již vzniká nový
vstup z Prusinovského ulice,
pilně se pracuje i v interiéru. Těším se, až se v září
v této krásné opravené historické budově spolu setkáme.

Jaroslav Němec
starosta
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INFO Z RADNICE
Registrované sociální
služby si rozdělily více
než dva miliony korun
Kroměříž podpoří registrované sociální služby částkou 2,2 milionu
korun. Dotace do 50 tisíc korun
schválila již dříve městská rada,
částky převyšující padesáti tisícovou hranici schválili zastupitelé.
„Město sociální služby podporuje
každoročně. Letos nový dotační
program zohlednil množství sociální práce - počet výkonů - pro klienty z Kroměříže,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.
Nejvíce peněz, 1,002 milionu korun,
obdrží Charita Kroměříž, částku 536
tisíc korun dostane Pečovatelská
služba Kroměříž, 219 tisíc Kč Rodinné centrum Kroměříž, 143 tisíc Kč
provozovatel azylového domu pro
muže, nízkoprahového denního
centra a noclehárny Astras, 102 tisíc korun provozovatel nízkoprahového centra pro děti a mládež Podané ruce a 100 tisíc korun obdrží
Poradenské centrum pro sluchově
postižené. Další organizace obdrží
částky pod 50 tisíc korun - Centrum
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ze Zlína 24 tisíc korun,
další zlínská společnost ARGO 40
tisíc korun, Centrum pro zdravotně
postižené Zlínského kraje 13 tisíc
korun a Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR
21 tisíc korun. Celkem bylo podáno
11 žádostí, podpořeno jich bylo deset. Organizace Za sklem z Vizovic
nesplnila podmínky programu a
dotaci nezískala.
Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana
Klabala chce radnice změnou pravidel podporovat více organizace,
které poskytují své služby klientům
z Kroměříže, a současně je přimět k
podávání žádostí o dotace i na jiná
města a obce, odkud mají klienty
svých služeb. Někteří poskytovatelé totiž dosud dostávali od města
vysoké dotace i tehdy, když klienti z
Kroměříže tvořili v celkovém počtu
jejich klientů menšinu.
Sumu 3,2 milionu korun město poskytne na základě stejného způsobu výpočtu také své příspěvkové
organizaci Sociální služby města
Kroměříže.
(jv)
Sledujte další aktuální informace na
www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu
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Kompostéry se dostanou do více domácností
Radnice rozšířila seznam ulic,
jejichž obyvatelé mají nárok
na kompostér. Prodloužila také
termín, do kterého si zařízení
bude možné vyzvednout, a to
až do 30. března. „Je to vstřícný
krok směrem k lidem, kteří si
pro kompostér zatím nepřišli.
Část z nich o něj však zřejmě
nestojí, proto kompostéry nabízíme i obyvatelům dalších
ulic, kteří na ně dosud nárok
neměli,“ uvedl místostarosta
Marek Šindler.
Radnice pořídila celkem 2137
kompostérů na bioodpad. Stály
zhruba 6,3 milionu korun, přičemž 85 procent nákladů město
získalo dotací z evropských fondů.
Kompostéry jsou určeny pro obyvatele rodinných domů v přesně
určených lokalitách Kroměříže

a v místních částech. Radnice
kompostéry vydává od poloviny
ledna, původně je chtěla distribuovat do konce února. Nově si pro
kompostér mohou přijít obyvatelé ulic Blahoslavova, Erbenovo
nábřeží, Chobot, Kotojedská, Na
Sladovnách, Nerudova, Resslova,
Rostislavova, Sládkova, Třebízského, Veselá, Volného a Za Oskolí.
Nárok na ně mají i lidé z místních
částí Bílany, Drahlov, Hradisko,
Kotojedy, Postoupky, Těšnovice,
Trávnické zahrádky, Trávník a Zlámanka. V samotné Kroměříži jsou
pro obyvatele ulic Altýře, Axmanova, Bartošova, Bílanská, Brandlova, Braunerova, Čelakovského,
Dolnozahradská, Gorkého, Hlávkova, Chelčického, Chropyňská,
J. Silného, K. Rajnocha, Ke Splávku, Kožíkova, Krátká, Na Nohylá-

ku, Na Sádkách, Nádražní, Nová,
Ovocná, Partyzánská, Raisova,
Seifertova, Skopalíkova, Slovákova, Stoličkova, Štítného, Švabinského, Tomečkova, Tomkova,
Třasoňova, U Prachárny, U Trati, U
Zámečku, Veleslavínova, Wolkerova a Zborovská.
Kompostéry lidé dostávají jako
výpůjčku, po pěti letech se stanou
jejich majetkem. Občané přijdou
na oddělení místních poplatků
(budova městské policie na Velkém náměstí 33, lidé tam platí
poplatky za odpad) podepsat
smlouvu o výpůjčce a smlouvu
darovací. Úředník také zkontroluje, zda občan není dlužníkem
města. S podepsanou smlouvou
pak lidé zajedou do zahradnictví
Biopasu v ulici Albertova, kde jim
bude kompostér vydán.
(jv)

Radnice vylepší dvacet hřišť ve městě
i místních částech
Dvě desítky dětských hřišť a
veřejných sportovišť projdou
letos obnovou. Instalovány na
nich budou nové houpačky,
skluzavky, kolotoče i průlezky.
Náklady činí téměř 1,2 milionu
korun. „Dětská hřiště považujeme za velmi důležitá a snažíme
se každoročně jejich stav zlepšovat tak, aby rodiče s dětmi
byli spokojeni,“ uvedl místostarosta Marek Šindler.
Podle Lubomíra Fily z odboru služeb budou herní prvky instalovány během dubna letošního roku.
„Na některých hřištích nahradí
prvky, které již nebyly v dobrém
stavu a musely být odstraněny.
Na jiných hřištích dojde k rozší-

ření o nové herní prvky,“ popsal
Fila. Zakázku získala společnost
FLORA SERVIS z Brna, cena včetně
DPH je 1,184 milionu korun. Nové
herní prvky budou instalovány na
hřištích v Drahlově a Trávnických
zahrádkách a ve městě pak na

Město rozšíří
kolumbárium na
hlavním kroměřížském hřbitově

místních částech Těšnovice, Trávník, Drahlov, Zlámanka, Bílany
a Hradisko spravuje společnost
Kroměřížské technické služby,
kterou stoprocentně vlastní město. Podle vedoucího provozu
Karla Hickla se celkem jedná asi
o 11 300 hrobových míst, z nichž
kolem 9 400 je na
městském hřbitově v Kroměříži.
Ve zdejším kolumbáriu je nyní
24 stěn po 40 urnových boxech,
celkem tedy 960
míst. „Dalším zá-

Prostory kolumbária na hřbitově
v Kroměříži jsou nedostačující.
Proto zde v letošním roce přibude
40 nových urnových boxů. „Reagujeme tak na poptávku, která
převyšuje stávající možnosti hřbitova,“ uvedl místostarosta Marek
Šindler. Náklady včetně úprav okolí dosáhnou zhruba 400 tisíc korun,
hotovo by mělo být během letních
prázdnin. Hřbitovy v Kroměříži i v
2

Foto: ilustrační

třech hřištích v ulici U Rejdiště, na
dvou v ulici Vachova a Axmanova,
a na hřištích v ulicích Sadová, U
Cihelny, Francouzská, Rumunská,
Moravská, Odbojářů, Kazimíra Rudého, Braunerova, Bílanská, Páleníčkova a Třasoňova.
Zařízení pro volný čas patří mezi
priority radnice. Letos město
chystá také stavbu víceúčelového
sportovního hřiště v místní části
Kotojedy za čtyři miliony korun,
volnočasový areál ve Vážanech
za 3,6 milionu korun, opravu
hřiště v ulici Bedřicha Zelinky na
Barbořině za 2,5 milionu korun a
dokončení víceúčelového hřiště v
Postoupkách, které přijde celkem
na 3,5 milionu korun.
(jv)
jemcům nemáme momentálně
co nabídnout. V pořadníku nyní
evidujeme asi dvě desítky lidí,“
přiblížil Hickl. Podle něj je kromě
urnových boxů zájem o pohřbení
na vsypové loučce, minimální zájem lidé jeví o klasické jednohroby a dvouhroby.
(jv)

Foto: M. Nehodová
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V Kroměříži a okolí přibývá podnikatelů,
loni jich bylo více než 12 tisíc
Ve správním obvodu Obecního
živnostenského úřadu v Kroměříži přibývá podnikatelů. Ke
konci loňského roku jich úřad
evidoval 12 153. „Z toho bylo
10 171 fyzických osob, 162 fyzických osob ze zahraničí, 1 793
právnických osob (firem) a devět zahraničních právnických
osob,“ uvedl vedoucí odboru
Obecní živnostenský úřad Miroslav Ševčík. Ke konci roku
2016 odbor evidoval 12 078
subjektů, z toho 1 713 právnických osob.
Na počtu podnikatelů se podle
Ševčíka loni nijak výrazně nepodepsalo zavedení elektronické
evidence tržeb. Loni bylo evido-

váno 330 nových subjektů, zatímco v roce 2016 jich bylo 271 a
v roce 2015 celkem 296. Ke konci
minulého roku úřad evidoval celkem 18 582 živností. Živnostenský
úřad loni kontroloval 284 podnikatelů, z toho 204 fyzických a 80

Foto: ilustrační

právnických osob. „Zjištěno bylo
22 případů (devět u fyzických a 13
u právnických osob), kdy došlo k
porušení živnostenského zákona
zejména v oblasti neplnění oznamovacích povinností, nedostatečného označení provozoven a
podobně. Zjištěná porušení tedy
spadala především do méně závažné administrativní oblasti,“
přiblížil vedoucí živnostenského
úřadu.
Živnostenský úřad pro občany
již řadu let ve svých prostorách
zajišťuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu. Pokud se některý
spotřebitel cítí poškozen, může si
přijít pro radu vždy druhou středu
v měsíci od 13 do 17 hodin. (jv)

Zápisy do základních a mateřských škol jsou
plánovány na začátek dubna a května
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy kroměřížské radnice
stanovil termín zápisu do základních škol na 10. a 11. dubna. Zápis do prvních tříd se týká
dětí narozených do 31. srpna
2012. Rodiče mohou prvňáčky
zapsat do kterékoliv základní
školy zřizované městem, tedy
do ZŠ Zámoraví, ZŠ Komenského náměstí, ZŠ U Sýpek, ZŠ Slovan, ZŠ Oskol a ZŠ Zachar. Zápis
do mateřských škol se uskuteční
2. a 3. května.
U zápisu do základní školy je třeba
předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
„Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není

povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to zákonný
zástupce,“ uvedl vedoucí odboru
školství Jiří Pánek. Podmínkou
přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince
k plnění školní
docházky je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení,

podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Loni se do kroměřížských základních škol zapsalo 258 dětí, do škol
mateřských 296 dětí.
(jv)

Foto: ilustrační

Kroměříž rozšíří kamerový systém, dohlédne
i na Bezručův park
Kroměřížská radnice letos rozšíří
městský kamerový systém. Nová
pevná kamera bude umístěna na
křižovatce ulic Kotojedská a Úprkova a dohlédne tak na přilehlý
Bezručův park. „Přispěje k tomu,
aby se návštěvníci cítili bezpečně
a park byl vyhledávaným místem
pro odpočinek rodin s dětmi,
mládeže i seniorů,“ uvedl starosta
Jaroslav Němec. Podle ředitele
městské policie Libora Kubiše
si návštěvníci parku v minulosti
stěžovali na protiprávní jednání.

„Zejména v letních měsících se v
parku scházejí lidé bez domova
a další nepřizpůsobiví občané,
kteří obtěžují ostatní návštěvníky.
Řešili jsme zde také pití alkoholu na veřejnosti, které zakazuje
městská vyhláška,“ popsal Kubiš.
Kamera dohlédne i na příjezdovou komunikaci k obchodnímu
středisku, odkud bývají hlášené
krádeže věcí ze zaparkovaných
vozidel na přilehlém parkovišti.
Pořízení kamery přijde odhadem
na 600 tisíc korun, 350 tisíc korun

by město mohlo získat jako dotaci z programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Kroměříž
má nyní 17 pevných kamerových
bodů a k tomu dvě mobilní kamery, které lze podle potřeby
přesouvat. Radnice kamerový
systém provozuje od roku 2001.
(jv)

Foto: ilustrační
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INFO Z MĚSTA
Navrhněte na ocenění
mladého sportovce
nebo trenéra mládeže
Sportovní komise Rady města Kroměříže ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy
městského úřadu vyhlašuje XIII.
ročník ankety o držitele titulu „Nejúspěšnější mladý sportovec, kolektiv a trenér/cvičitel města Kroměříže“ a ceny fair play za rok 2017.
Vítězové budou vyhlášeni a oceněni v kategoriích: nejúspěšnější
mladý sportovec, nejúspěšnější
mládežnický kolektiv, trenér nebo
cvičitel za výjimečné výsledky i trenér za dlouholetou práci s mládeží a
cena fair play. Navrženi mohou být
mladí sportovci a kolektivy, jejichž
členové jsou narozeni v roce 1999 a
později, trenéři a cvičitelé působící
v Kroměříži. Návrhy na ocenění lze
zaslat do 13. dubna 2018 na Městský úřad, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Velké náměstí 115/1,
Kroměříž, elektronické formuláře
jsou na webu města na http:/ow.ly/
ZN709.
(rc)

Město hledá ředitele či
ředitelku Mateřské školy
Kollárova
Rada města Kroměříže vyhlásila
konkurs na post ředitele či ředitelky Mateřské školy Kollárova.
Uchazeč musí splňovat předpoklady pro výkon této funkce včetně
odborné kvalifikace podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých
zákonů. Musí také znát příslušné
předpisy a problematiku řízení
školské organizace. K písemné přihlášce musí doložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů o
odpovídající odborné kvalifikaci, o
průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního
zařazení, strukturovaný profesní
životopis, koncepci dalšího rozvoje mateřské školy, aktuální výpis z
evidence rejstříku trestů a lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilosti
k výkonu pracovního místa ředitele.
Písemnou přihlášku mohou zájemci
posílat do 15. března 2018 na adresu Městský úřad Kroměříž, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž.
Předpokládaný nástup nového ředitele nebo ředitelky je 1. července
2018.
(jv)
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Strážníci řeší nejrůznější přestupky a zaměřují se i na preventivní
výchovné projekty
Městská policie v Kroměříži v minulém roce řešila ve srovnání s rokem
2016 více přestupků proti veřejnému pořádku. Jejich počet se meziročně zvýšil o dvacet, ze 114 v roce
2016 na loňských 134.
„Podílí se na tom zejména výjezdy
kvůli lidem bez domova a také kvůli
takzvanému protikuřáckému zákonu,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.
Takzvaný protikuřácký zákon platí
od 31. května 2017. Zakazuje kouření v restauracích a hospodách, kuřáky vykazuje na zahrádky nebo ven
před provozovny, kde hrozí riziko

rušení nočního klidu.
„Právě rušení nočního
klidu je oznamováno
nejčastěji. Strážníci ale
často před restaurací
nikoho nepřistihnou,
lidé se rozejdou nebo
se vrátí dovnitř,“ popsal
ředitel městské policie
Libor Kubiš. Přes čtyři tisíce přestupků řešili strážníci v dopravě. Na tomto čísle se příliš neprojevilo měření
rychlosti, se kterým díky novému
zařízení opět začali loni na podzim.
Zhruba 260 výjezdů měli kvůli ne-

dodržování městských
vyhlášek o pití alkoholu
na veřejnosti a o volném
pohybu psů. Příslušníci
městské policie se zabývali i přestupky proti
občanskému soužití, majetku a na úseku ochrany
před alkoholismem a
drogami. Celkem řešili 4550 přestupků, meziročně asi o 200 méně.
Celkem se městská policie zabývala asi 12,5 tisíci událostmi. Mezi
ně patří například kontroly totožnosti osob podezřelých z přestup-

ku nebo pátrání po hledaných
osobách, pátrání po ztracených
dětech, odchycení toulavých psů,
preventivní kontroly ohledně podávání alkoholu mladistvým, kontroly dětských hřišť a hřbitovů,
dopravní výchova či přednášky na
školách. Strážníci také loni odstranili z ulic města 23 vraků vozidel,
která dlouhodobě zabírala parkovací místa na sídlištích, ale také v
místních částech Kroměříže. Loni
městská policie přijala 286 předmětů zařazených jako ztráty a nálezy.
(jv)

Sociální služby města Kroměříže zřídily
sběrné místo pro Kola pro Afriku

Sochu sv. Jana Nepomuckého v ulici
Gen. Svobody čeká restaurátorský zásah

Nové sběrné místo projektu Kola pro Afriku vzniklo v prostorech domova pro seniory na Riegrově náměstí 159. Lidé sem mohou nosit
funkční i nefunkční jízdní kola, náhradní díly i nářadí. „Iniciativu Kola
pro Afriku považuji za velmi potřebnou. Jsem rád, že takto můžeme
usnadnit dětem v Gambii cestu ke vzdělání,“ uvedl místostarosta
Pavel Motyčka.
Darovaná jízdní kola se opraví a zkompletují a poté zamíří do africké Gambie. „Podpoří tak rozvoj celkové gramotnosti dětí, následně
lepší možnost jejich pracovního uplatnění a zvýšení jejich občanského statusu. Sociální služby se do této akce zapojily z důvodu jejího
souladu s nastavenou firemní kulturou organizace,“ doplnila ředitelka
Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková. Sběrné místo
je otevřeno od pondělka do pátku od 9 do 14 hodin. Bližší informace
lze zjistit na telefonním
čísle 573 500 715 či na
webu www.kolaproafriku.cz. Děti v Gambii
mají obtížný přístup ke
vzdělání. Jízdní kola jim
usnadní cestu do školy, která je pěšky velmi
dlouhá a stojí energii i
čas.
(jv)
Foto: Kola pro Afriku

Barokní socha v ulici Gen. Svobody na travnaté ploše před vstupem
do Květné zahrady pochází z roku 1730 a je zapsána v seznamu kulturních památek ČR. „Zub času se na soše bohužel neblaze projevil a
restaurátorský zásah si již zaslouží,“ uvedl místostarosta Marek Šindler.
Socha z pískovce je i se soklem vysoká asi 3,5 metru, samotný světec
měří kolem 180 centimetrů. Poškodily ji vlivy počasí, přirozené stárnutí
kamene, ale také biologické napadení mechy a lišejníky. „Přestože byla
v minulosti restaurována, její stav je
neuspokojivý,“ řekl restaurátor Tomáš Martinák. Zásah bude spočívat
v odstranění mechů a lišejníků, šetrném očištění sochy, v revizi stávajících tmelů a spárování, konsolidaci
kamenného materiálu, opravě kovových prvků, zlacení i povrchu sochy.
Náklady se včetně DPH pohybují kolem 100 tisíc korun. Město by téměř
polovinu nákladů mohlo získat jako
dotaci ze Zlínského kraje z Programu na podporu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a
památek místního významu KUL0318 pro rok 2018.
(jv)
Foto: J. Vondrášek

(dokončení ze str. 1)
„Příprava klíčových dokumentů a
avizované přijetí zásadních rozhodnutí bez možnosti vyjádření a spoluzodpovědnosti samospráv dotčených regionů je v otázkách, které se
dotýkají každého občana, obzvláště
citlivá,“ stojí v usnesení zastupitelů,
kteří kritizovali také způsob, jakým
o chystaných změnách ve zdravotnictví hejtmanství komunikuje. Zastupitelé i proto také přijali k situaci
kolem nemocnice memorandum,
které je v úplném znění zveřejněno
na webových stránkách města.
Debatu o změnách v nemocnici zahájil Čunek v rozhovoru v tisku loni
v prosinci, kde zmínil možné zrušení
porodnice v Kroměříži i některých
dalších oddělení nemocnice. Tyto

oddělení. Čunek se zúčastnil 8. února jednání zastupitelstva v Kroměříži.
Na otázky zastupitelů například na
to, jaký bude mít společný lůžkový
fond dopad na počet a odbornost
sloužícího personálu, ale neodpověděl. Nevyhověl ani žádosti starosty o
to, aby zástupci Kroměříže byli zařazeni do pracovní skupiny, která o budoucnosti nemocnice jedná. Podle
Čunka ekonomické aspekty posoudí ředitelé čtyř krajských nemocnic
a odborné primáři. „Většina věcí je
naplánována k finální diskusi,“ řekl
Čunek s tím, že krajští zastupitelé by
měli koncept schvalovat 23. dubna.
Hejtman zmínil i to, že v Kroměříži
přibydou ambulance a že nemocnice bude zaměřená kromě diagnostiky na rehabilitaci a následnou péči.

informace se objevily i v pracovním
dokumentu hejtmanství. Na únorovém zasedání dostali krajští zastupitelé dokument nazvaný Základní
směry řízení nemocnic založených
Zlínským krajem pro období 2018 2020. Radomír Maráček, předseda
představenstev nemocnic založených Zlínským krajem, v něm na 23
stranách píše o koncentraci většiny
důležitých oborů do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB). V
kroměřížské nemocnici by sice měla
být nakonec zachována porodnice,
skončí však údajně dětské lůžkové
oddělení. Další dosud samostatné
obory by měly mít společný lůžkový fond. Týká se to třeba chirurgie,
urologie, gynekologie a ortopedie
a také interny, neurologie a plicního
4

Podle Čunka budou lidé jezdit za
kvalitní péčí, a to i desítky kilometrů
daleko. Podle něj si člověk třeba na
výměnu kolenního kloubu rád zajede daleko, když bude mít jistotu, že
se mu dostane kvalitní péče. Na pracovní schůzi zastupitelů Kroměříže
ve čtvrtek vystoupil Maráček, který
hejtmanova slova nepotvrdil. Podle
něj bude materiál v prvním pololetí
roku projednán s primáři nemocnic
i s odbornými autoritami jednotlivých oborů. „Je to návrh, o kterém se
bude diskutovat, ne konečné řešení.
Není to materiál ke schválení,“ řekl
Maráček s tím, že změny by měly
být zahájeny v lednu 2019. Podle něj
navíc koncentrovat všechnu akutní
a onkologickou péči v KNTB nyní z
prostorových důvodů ani nelze. (jv)
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KMOTR – Masna Kroměříž rozšířila kapacitu
a chystá nový typ
trvanlivých salámů
Společnost KMOTR – Masna
Kroměříž, která patří k předním
tuzemským výrobcům trvanlivých salámů, letos navýšila
své kapacity asi o 12 procent.
„Chtěli bychom v tomto roce vyrobit celkem 5600 tun trvanlivých salámů,“ uvedla generální
ředitelka firmy Iveta Matisová.
KMOTR – Masna Kroměříž také
chystá novinku ve svém sortimentu.
„Půjde o nový typ výrobku, který
v tuto chvíli v České republice nikdo nevyrábí. Více informací nyní
neřeknu, ale bude to dost velká
změna v segmentu trvanlivých
salámů. Na trh bychom novinku
rádi uvedli letos v létě,“ popsala
Matisová. Charakteristické výrobky pro společnost jsou podle ní
zejména Lovecký salám, kterého
se prodá nejvíce, a také Vysočina. „V březnu navíc uvedeme na

INZERCE

Pro obyvatele Kroměříže a okolí
je otevřená podniková prodejna, která se nachází u vjezdu do
areálu společnosti. Lidé si zde
mohou od pondělka do pátku vždy od 8:00 do 16:00 nakoupit za zvýhodněné ceny.
Loni měla společnost tržby kolem
700 milionů korun. V posledních
letech významně investovala.

trh Lovecký salám a Herkules
v krájené formě s vylepšenou recepturou, která odpovídá české
cechovní normě potravinářské
komory určující vyšší třídu kvality,“ dodala generální ředitelka.
V posledních letech se zvyšuje zájem také o speciální výrobky. „Na
Vánoce jsme připravili kolekci nazvanou Kroměřížský speciál, kterou
tvoří pět druhů klobás vyšší kvality
v dřevěné bedýnce s etiketou s pohledem na Velké náměstí a zámek.
Hlásíme se tak ke Kroměříži. Na Velikonoce zase máme pomlázkový
salám s mašličkami a kazety s velikonoční tematikou. Zájem je ale
třeba i o klobásu s lískovými ořechy
a o dárkové koše, které prodáváme
také do ciziny,“ doplnila Matisová.
Poptávka po speciálních výrobcích
je podle ní velká. Pro firmu je to
šance dostat se i do luxusnějších
obchodů. KMOTR – Masna Kroměříž má celkem přes 3000 odběratelů. K největším patří obchodní
řetězce, jako jsou třeba Kaufland,
Penny Market, Makro, Jednota,
Globus či Hruška. Firma prodá asi
80 procent svých výrobků v tuzemsku, deset procent na Slovensku a zbylých deset procent v dalších evropských zemích, jako jsou
Anglie, Dánsko, Maďarsko či Litva.

V roce 2016 postavila novou administrativní budovu, kde jsou
kromě kanceláří i šatny a jídelna,
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SPOLEČNOST

a loni v původní administrativní
části postavila nové zrací a zakuřovací komory. „Rozšířili jsme tak
výrobní kapacity. Nestíhali jsme
pokrývat poptávku hlavně kolem Vánoc a v letních měsících,
kdy lidé nakupují více trvanlivých salámů,“ řekla Matisová.
KMOTR – Masna Kroměříž navazuje na více než padesátiletou
tradici masné výroby v Kroměříži.
Momentálně zaměstnává více než
200 lidí. Nyní jí scházejí zaměstnanci na expediční dílny a k narážkám.
Láká je také na široký systém benefitů, jako jsou třeba příspěvky
na rekreaci či zvýhodněný tarif na
telefon. Společnost také od 1. února zaměstnancům navýšila mzdy.
(jv)

SPOLEČNOST, KULTURA
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Soutěž Do rachoty kolem KM opět prověří kondici
Stejně jako v minulém roce pořádají město Kroměříž a Kolem
KM, z. s. kampaň Do rachoty
Kolem KM. Určená je všem obyvatelům města a těm, kteří do
Kroměříže dojíždějí za prací.
Registrace do soutěže už odstartovala na stránkách www.
kolemkm.cz a probíhat bude až
do konce března 2018.
Její součástí je bezhotovostní úhrada startovného
90 Kč na osobu, za kterou
si soutěžící budou moci
vyzvednout startovací balíčky s tričkem. Samotná
soutěž bude probíhat od
1. do 31. května 2018.
Cesty lze zaznamenávat
buď pomocí elektronické
tabulky nebo doporučené
mobilní aplikace UrbanCy-

clers. Jednotlivci budou moci soutěžit zároveň ve třech kategoriích,
které budou zaměřeny na ujetou
vzdálenost (Šlapu a měřím), pravidelnost (Šlapu s pravidelností) a
fotografování (Šlapu a fotím). V poslední kategorii mohou zabojovat
i týmoví hráči, kterým se budou
započítávat cesty na osobu. A kdo

letošním jezdcům vyjádřil podporu? Tváří letošního ročníku se stala
Klára Smetánková, kroměřížská
rodačka a úspěšná reprezentantka
ČR v raftingu a individuální vodácké disciplíně – kajaku.
Do loňského ročníku se přihlásilo
148 účastníků, kteří dohromady
najeli 24 301 km, což vzdušnou
čarou
odpovídá
vzdálenosti mezi
Kroměříží a havajským hlavním městem Honolulu. Kam
letos Kroměřížané
na pomyslné mapě
světa
dojedou,
bude jasné v polovině června, kdy
proběhne vyhodnocení a předání
cen.
(vs)
Foto: Kolem KM

Novinky v infocentru – knihy i retro pohlednice
Turistické informační centrum
v Prusinovského ulici – v bezprostředním sousedství radnice
– je poskytovatelem rozličných
služeb pro turisty i pro obyvatele
města. Stejně jako rozšiřuje nabídku svých služeb, obohacuje
i sortiment informačních materiálů, upomínkových předmětů,
dárků a dalšího zboží.
Nově je v „íčku“ k dispozici kniha
s kompletním přehledem míst
v Česku zapsaných na seznamu
UNESCO. Publikace s názvem

„Neseme smrtku
z našeho města,
povězte nám, povězte, kadyma je
cesta“
Kroměřížské děti se vynesením
figuríny Morany opět rozloučí se
zimou. Smrtka nebo též Morena,
Smťák či Mařena - jak se podle
regionu symbolu zimy, smrti,
nemoci a zmaru říká – vhozením

UNESCO je pro Kroměřížany i
návštěvníky města především
připomínkou 20. výročí zápisu
kroměřížského zámku a zahrad
na listinu světového kulturního
dědictví a zároveň a také letošních „osmičkových“
výročí. Obsahuje fotografie a popisky v češtině i dalších jazycích
a stojí 499 Kč. Turisticko-sběratelskou
lahůdkou pak jsou
historické pohledni-

ce Kroměříže, které si zájemci
mohou v informačním centru
zakoupit. Jsou kopiemi pohlednic, které bylo možné zakoupit
a poslat v letech 1897 – 1903, a
cena je 11 Kč za kus.
(šak)

do vody přestává mít moc a sílu
vhodí figurínu symbolizující zimu
a ztrácí svou vládu nad přírodou
do řeky, aby spolu s ní na hladině
i lidmi.
Obřad, který se odehrává
dva týdny před Velikonocemi, mají v Kroměříži
ve své režii děti a učitelky
z mateřské školy Kollárova
a Základní školy Slovan.
Ve čtvrtek 15. března přijdou v průvodu, v jehož
čele nesou právě Moranu
a na konci ozdobený zelený májíček, k lávce přes
Foto: Š. Kučerová
Moravu, kde letos z břehu
6

Čtení pomáhá
charitativním
projektům i podporuje čtenářství
od narození
Existuje hned několik důvodů,
proč se zapojit do projektu Čtení pomáhá. Nejenže přiláká děti
ke čtení knih, ale rovněž pomáhá charitativním programům.
Každý školák, který se chce do
projektu zapojit, si vybere dle
své věkové kategorie některou
z doporučených knih. Po jejím
přečtení a úspěšném vyplnění
testu, který tuto skutečnost ověří, získá kredit 50 korun.
Ty poté věnuje vybrané charitě.
Momentálně je na webu www.
ctenipomaha.cz, kde zájemci najdou veškeré informace
i nabídku knih, na výběr 12
aktuálně probíhajících charitativních programů. Od pomoci
konkrétním lidem přes obecnější podporu určitých skupin
(výcvik speciálních psů, pomoc
nadějným sportovcům, nákup
přístrojového vybavení nemocnic) až po celostátní projekty.
Mezi ně patří Bookstart - S knížkou do života, do něhož se ve
spolupráci s městem při vítání
občánků zapojila i Knihovna
Kroměřížska. Principem projektu Bookstart je oslovit rodiče
novorozenců většinou dárkem
u příležitosti narození děťátka
(knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb
knihovny atd.) a s těmito rodiči
pak průběžně dále spolupracovat při podpoře čtenářství jejich
dítěte. Pracovníci knihoven,
včetně té kroměřížské, si uvědomují, že díky společnému čtení
rodičů a dětí je velká naděje,
že se z dítěte stane celoživotní
čtenář. Tak čtěte, pomáhejte a
podpořte dobrou věc!
(šak)
uplavalo vše zlé. Připravený mají
také hudební a taneční program,
kterým oslaví blížící se jaro.
Se stejným programem
letos děti ihned zamíří
i do Domova pro seniory
U Moravy, aby babičkám a
dědečkům tradiční obřad
svým vystoupením připomněli.
Sraz všech účastníků Vynášení Morany je 15. 3. v
9.30 hodin u prodejny
Albert ve Spáčilově ulici.
(šak)

země. Samota, klopýtání přes kořeny a překonání
strachu ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím
zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy se ztrácí a
archetypálně dětský element vyprávění s ním. Film
získal deset nominací na Českého lva.

jim odpadne odpolední vyučování...zkrátka a dobře
pro všechny, co nemají večer čas, ale odpoledne by
si do kina zašli. Více informací na http://www.dkkromeriz.cz/kino-odpo.

ŠPÍNA
CZE/SVK 2017, 87 min, nepřístupné pro děti do 15
let, slovensky
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny.
První zamilování, tajné noční dobrodružství,
magická rána nad Dunajem... Její svět plný snů a
touhy rozbije znásilnění. Je to jako špína, která se
nedá smýt. Lena si musí projít cestou, která už není
jenom obyčejným dospíváním, ale spíš bojem se
sebe samou. Film obdržel osm nominací na Českého lva.

ČESKO(SLOVEN)SKÝ FILM LET MINULÝCH
Ve spolupráci s projektem Národního filmového
archivu “Filmové osmičky” vám kino Nadsklepí
představí od února do listopadu vždy jednou v
měsíci film, jenž připomene jedno z mnoha výročí,
které letos Československo či Česká republika slaví.
Více informací na http://www.dk-kromeriz.cz/
cesko-sloven-sky-film-let-minulych.
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města Kroměříže

PO STRNIŠTI BOS
KVARTETO
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
CZE 2017, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky Film bude uveden ve speciální černobílé verzi.
Poněkud nesourodé hudební kvarteto v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Rober- EXPEDIČNÍ KAMERA
tem (Lukáš Melník), jeho partnerkou atraktivní a Filmový festival Expediční kamera je celovečerní
rozháranou cellistkou Simonou (Barbora Poláková), promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
extrovertním vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl) poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
a znalcem historie s přezdívkou Funés (Zdeněk Ju- V současnosti je největším festivalem outdoorových
lina) spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější a cestopisných filmů v ČR. I letos v březnu se můžete
skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozu- přijít podívat na přehlídku nejlepších (českých i zamění. Film je nominovaný na osm Českých lvů.
hraničních) expedičních filmů uplynulé sezóny.

KONEC STARÝCH ČASŮ
ČSR 1989, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let
Konec starých časů se odehrává těsně po první
světové válce na statku se zámečkem Kratochvíle,
kam mezi novodobou agrární smetánku přichází
atraktivní host – ruský emigrant Megalrogov (Josef
Abrhám). Elegantní muž se brzy demaskuje jako
moderní baron Prášil, navzdory zjevné nedůvěryhodnosti ovšem působí na novodobé zbohatlíky
(a zvláště na jejich děti, dcery a ženy) až dráždivě
přitažlivě…

BÁBA Z LEDU
CZE/SVK 2017, 106 min, nevhodné pro děti do 12
let, česky
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná
ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční
víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z BOLŠOJ BALET 2017/2018
hrdinů má nějaké tajemství. Film získal rekordních ROMEO A JULIE
patnáct nominací na Českého lva.
RUS 2018, 150 min, přístupné bez omezení
Ratmanského moderní choreografie dává průchod
PO STRNIŠTI BOS
velkým emocím, zdá se být ze všech verzí nejvíce
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
muzikální a barvitě vykresluje mladé, vášnivé a
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z prudké povahy hrdinů. Moderní choreografie je
filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu,

kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat zasazena do scény renesanční Itálie s nádhernými,
se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde historickými kostýmy Richarda Hudsona.
chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává
jeho domovem. Film obdržel třináct nominací na TO NEJLEPŠÍ Z ROKU 2017
Českého lva.
(KLUB AMATÉRSKÉHO FILMU KROMĚŘÍŽ (11. ROČNÍK)

KINO ODPO

Kino Nadsklepí zkouší nový projekt nazvaný „Kino
odpo“. Půjde o odpolední promítání vždy od 15:00
každou poslední středu v měsíci za zvýhodněné
vstupné 50 Kč. Pro všechny seniory, maminky na
mateřské, lidi se směnným provozem, studenty co

st 14. 3. I 18.00
Tradiční přehlídka toho nejlepšího, co se v oblasti amatérského filmu v Kroměříži a okolí za rok 2017 urodilo.
Dům kultury v Kroměříži, hudební sál
www.dk-kromeriz.cz

Označení programů pro děti

Označení programů zdarma

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města.
Číslo 3/2018, IV. ročník. Vyšlo dne 28. 2. 2018. Vydává město Kroměříž nákladem
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 00 287 351. Tel. 573 321 224, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz.
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po
uzávěrce Kulturního servisu.

LIMONÁDOVÝ JOE | 6. 3.
DÉKÁČKO FEST | 10. 3.
VYNÁŠENÍ MORENY | 15. 3.

PŘEHLED AKCÍ
čt 1. 3. I 16.30

GALAPÁGY, EKVÁDOR A BOLÍVIE
Z posledního ráje na zemi až po Tibet Jižní Ameriky.
Povídání o putování po ostrovech, na kterých se
člověku při pohledu na jedinečná zvířata tají dech,
dále zemí, kde Andy vymodelovaly fascinující přírodu, až do země s největší solnou plání na světě.
Přednáší Michael Marek.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 2. 3. I 21.00

THE PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE
Koncert legendární kapely.
Stará masna
www.stara-masna.cz
so 3. 3. I 20.00

MÓDNÍ PLES AGENTURY FATIMA
Módní ples moderuje Lucie Borhyová. K tanci a poslechu hrají HS Panorama Band Brno a CM Jasénka
ze Vsetína. V programu vystoupí Dance Studio
Starlight ze Zlína, Peter Paul - představitel Freddie Mercuryho. Těšit se také můžete na autorskou
módní přehlídku Jiřiny Tauchmanové. Předprodej
čt 1. 3. I 19.00
vstupenek Agentura Fatima, Gorkého 1122, 603 258
MATĚJ TAUŠ: CHLAPEC A HVĚZDA 933 nebo na www.ticketportal.cz v TIC Kroměříž.
Již podruhé se v Kroměříži představí původní český Dům kultury v Kroměříži
muzikál. Příběh začíná na diskotéce, kde až příliš www.dk-kromeriz.cz
velkého romantika Tomáše odmítne a zesměšní
jeho dívka. Opuštěného a zklamaného chlapce však ne 4. 3. I 15.00
osloví Bára – hvězda, která sestoupila z oblohy jen MAŠKARNÍ MAXIHRÁTKY – VESELÝ
proto, aby ho mohla milovat. Bohužel, kromě To- KARNEVAL PRO MALÉ I VELKÉ
máše jí nikdo jiný nevidí a tak i za přispění matky- Zábavný maškarní karneval s programem připravipsycholožky skončí hrdina muzikálu v nemocnici. la olomoucká Agentura Gong a komik, herec a
Právě tam začne rozkrývat krutou pravdu o udá- moderátor Ladislav Dobeš se svou skupinou. Koslostech posledních dní, která ho dovede až na týmovaní animátoři zapojí do dění na sále malé i
samotnou hranici možnosti jeho chápání.
velké, čeká vás řada soutěží, například ta o nejhezčí
Dům kultury v Kroměříži
masku, řada známých i neznámých tanečků, znáwww.dk-kromeriz.cz
mých písniček i maskovaných překvapení - prostě
Maxihrátky pro všechny věkové kategorie. Nezapopá 2. 3. I 9.30
meňte si s sebou vzít originální masku a hlavně
BESEDA: MLUVÍ MÉ DÍTĚ
dobrou náladu a chuť se bavit!
PŘIMĚŘENĚ SVÉMU VĚKU?
Dům kultury v Kroměříži
POTŘEBUJE LOGOPEDICKOU PÉČI? www.dk-kromeriz.cz
Na besedě vás čekají tyto témata: vývoj dětské řeči,
rozvoj řeči v jazykových rovinách, řeč ročního, tří- po 5. 3. I 16.30
letého a pětiletého dítěte, kdy je vhodné navštívit ČESKÝ BANÁT, JAPONSKÝ ZEN
logopeda, řeč dítěte - předškoláka. Provázet be- A NÁVRAT (NEJEN) K PŘÍRODĚ
sedou vás bude Mgr. Martina Pechová Jahodová, Přednáška Ondřeje Landy o alternativním životě
DiS., logopedka. Zájem o účast hlaste prosím na v Rumunsku a v Japonsku, o přínosech a úskalích
habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na soběstačnosti a o tom, jak umění samoty a samo777 031 252.
statnosti souvisí s ekologií a meditační praxí. PořáKlubíčko Kroměříž
dá ED Kroměříž.
www.klubickokm.cz
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do ne 25. 3. I 9.00 – 16.00

VÝSTAVA KAMÉLIE DELL’ARTE
V letošním roce je výstava kamélií dána do souvislosti
s divadelním prostředím – představením komedie
dell´arte. Tato spojitost odkazuje k hercům předního evropského divadla Comédie-Française, kteří ve své době
udávali směr módy – nosili na kabátě bílý kaméliový
květ. A právě tím přispěli k rozšíření módy pěstování
kamélií v Evropě. Palmový skleník je instalován jako série
obrazů z komedie dell´arte, takže se návštěvník ocitá
uprostřed dějství a dokonce se stává jeho součástí. Velký
skleník je letos komponován jako protiváha komorní
atmosféry Palmového skleníku. Je jedním velkým divadelním jevištěm a právě do něj bude z velké části soustředěn doprovodný program výstavy. Vstupné na výstavu
je v rámci vstupného do zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz, www.nczk.cz
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
čt 1. 3 I 17.00

POSTAVY KOMEDIE DELL´ARTE
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech
tematicky doplní doprovodný program výstavy
kamélií.
so 3. 3. I 13.00 – 15.30

HERNÍ ODPOLEDNE PRO RODINY
HARLEKÝNOVA ŠPRŤOUCHLATA
Odpoledne plné her a zábavy na motivy příběhů o
Harlekýnovi určené především pro rodiny s dětmi.
Vedou lektoři Metodického centra zahradní kultury
v Kroměříži.
ne 4. 3. I 11.00 a 14.00

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
VÝSTAVY KAMÉLIÍ
Provází Lenka Křesadlová z Metodického centra
zahradní kultury v Kroměříži.
so 10. 3. I 13.00

PROJEKCE FILMOVÉHO
DOKUMENTU KVĚTNÁ ZAHRADA
RUKAMA ZAHRADNÍKŮ
Režie Veronika a Martin Müllerovi, 2017, 30 minut.

so 10. 3. I 14.00

DIVADELNÍ IMPROVIZACE NA
MOTIVY KOMEDIE DELL´ARTE
Spolek OLIVY Olomouc si připravil divadelní improvizaci na motivy komedie dell´arte.

út 6. 3. I 8.00

so 10. 3. I 16.00

OKRESNÍ KOLO SOUTEŽE ZUŠ
(HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ)
Vystoupí žáci základních uměleckých škol z okresu
Kroměříž. Soutěž je vypsána v kategoriich - hra na
příčnou flétnu, hra na hoboj, hra na klarinet, hrana
na fagot a hra na saxofon.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

AUTOGRAMIÁDA KNIHY
RUCE V MOUCE
Setkání s autorkou knihy. Součástí autogramiády
bude i ochutnávka doma i v kavárně pečených
dobrot od chleba až po koláče.
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

út 6. 3. I 19.00

DÉKÁČKO FEST 2018
DéKáčko FEST je oficiální název 1. ročníku „closeair“ festivalu. Hudební produkce se bude odehrávat
ve foyer, hudebním sále a společenském sále Domu
kultury v Kroměříži.

LIMONÁDOVÝ JOE
(STUDENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ)
Tato populární hudební komedie na motivy knihy
Jiřího Brdečky a stejnojmenného filmu ožije v podání studentů pěveckého oddělení konzervatoře a
za doprovodu Limonádového Dixielandu, složeného
ze studentů hudebního oboru, v originální hudební
úpravě a aranžích. Diváci se mohou těšit na hity jako:
Whisky to je moje gusto, Arizona, Horácovo pohřební
blues a samozřejmě příběh pistolníka popíjejícího
zásadně jen Kolalokovu limonádu. Ten kam příjde,
tam šíří abstinenci a potírá zlo, které neodolatelným
způsobem ztělesňuje falešný hráč Horác Hogofogo.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
st 7. 3. I 8.00

OKRESNÍ KOLO SOUTEŽE ZUŠ
(HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU)
Vystoupí žáci základních uměleckých škol z okresu
Kroměříž.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz
st 7. 3. I 16.30

MIREILLE - UKÁZKY Z OPERY
Hudební akademie. Ukázky z opery Charlese Gounoda.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
st 7. 3. I 17.00

ZÁPADNÍ ČECHY – I. ČÁST
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 7. 3. I 19.00

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PETRA „ŠANY“
ŠANCLOVÁ – PÍSNIČKY S KYTAROU
Po účasti na Folkových vánocích a také Folkové
sobotě se do Kroměříže znovu vrací duo dvou
písničkářek a zpěvaček: Pavlíny Jíšové a Petry
ne 11. 3. I 11.00 a 14.00
“Šany“ Šanclové, aby v pořadu Písničky s kytarou
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
předvedly reprezentativní průřez svou dlouholetou
VÝSTAVY KAMÉLIÍ
tvorbou.
Provází Lenka Křesadlová z Metodického centra Dům kultury v Kroměříži
zahradní kultury v Kroměříži.
www.dk-kromeriz.cz
so 17. 3. I 13.00 – 15.30
čt 8. 3. I 17.00
RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
BESEDA S EUROPOSLANKYNÍ
KVĚTINA PRO KOLUMBÍNU
Vedou lektoři Metodického centra zahradní kultury MARTINOU DLABAJOVOU
Aktuální dění v Evropském parlamentu očima Marv Kroměříži.
tiny Dlabajové. Pořádá ED Kroměříž.
ne 18. 3. I 11.00 a 14.00
Knihovna Kroměřížska
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
www.knihkm.cz
VÝSTAVY KAMÉLIÍ
Provází Lenka Křesadlová z Metodického centra pá 9. 3. I 19.30
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOzahradní kultury v Kroměříži.
LY KROMĚŘÍŽ A KONZERVATOŘE
so 24. 3. I 13.00
P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
PROJEKCE FILMOVÉHO
K dobré zábavě přispějí: F-DUR JAZZBAND, DeDOKUMENTU KVĚTNÁ ZAHRADA chový orchestr ZUŠ Kroměříž, Taneční vystoupení
RUKAMA ZAHRADNÍKŮ
žáků ZUŠ Kroměříž, Dechový orchestr posluchaRežie Veronika a Martin Müllerovi, 2017, 30 minut. čů konzervatoře, Saxiband, cimbálová muzika
konzervatoře. Večerem provází Marek Dvorník.
so 24. 3. / 11.00 a 14.00
Dům kultury v Kroměříži
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
www.dk-kromeriz.cz
VÝSTAVY KAMÉLIÍ
Provází Lenka Křesadlová z Metodického centra
pá 9. 3. I 20.00
zahradní kultury v Kroměříži.
9. ROČNÍK PLESU STŘEDNÍ ŠKOLY
HOTELOVÉ A SLUŽEB
so 24. 3. I 17.00
KONCERT LA FESTA: RENESANČNÍ Reprezentační ples s tématikou na Měsíc a zpět.
A BAROKNÍ HUDBA S KVĚTINOVOU K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Los
Playboys. Také se můžete těšit na raut plný delikaDETEKTIVNÍ ZÁPLETKOU
Účinkují Plaisirs de Musique. Působivý závěr a vyvr- tesních pokrmů a specialit. V průběhu večera Vás
čeká bohatý program a štěstíčko. Předprodej vstucholení letošní výstavy kamélií.
penek probíhá ve vestibulu školy Pavlákova 3942.
Střední škola hotelová a služeb
ne 25. 3. I 11.00 a 14.00
www.hskm.cz
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
VÝSTAVY KAMÉLIÍ
Provází Lenka Křesadlová z Metodického centra
zahradní kultury v Kroměříži.

so 10. 3. I 17.00

Přesný harmonogram (otevíráme v 16:00):
Společenský sál:
17:00 – Ahard
19:00 – Kapriola
21:00 – Limetal
Hudební sál:
18:00 – DneskaNe
20:00 – Dark Gamballe
22:30 – Polygon
Foyer:
18:00 – En.dru
22:30 – autogramiáda Limetal
Změna programu vyhrazena.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
ne 11. 3. I 15.00

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA
TATRMANA
Vodník Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji
lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým
králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na
cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství.
hrají: Daniel Koťan / Jiří Hána, Radovan Snítil, Libor
Jeník, Aneta Krejčíková / Veronika Baldrianová, Julie Jurištová. Autor a režie: Dana Pražáková.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
po 12. 3. - st 28. 3. I 8.00 - 15.00

VELIKONOČNÍ PROGRAM
PRO ŠKOLY
Muzeum Kroměřížska připravuje tradiční program
zaměřený na velikonoční zvyky a obyčeje. Součástí
bude i dílnička s pečením velikonočního pečiva a
výroba milého dárečku. Program je určen pro MŠ
a I. stupeň ZŠ
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
út 13. 3. I 12.00

BURZA KNIH
Prodej vyřazených knih z fondu knihovny.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
st 14. 3. I 16.30

KELTOVÉ NA KROMĚŘÍŽSKU
A V OKOLÍ
Numusmatická přednáška. Přednáší numismatik
Jiří Storzer.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
st 14. 3. I 17.00

ALBÁNIE
Foto p. Jeřábek.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
čt 15. 3. I 15.30

KLUB PUNTÍK: JAKO TY!
Setkání nad knihou Stefana Gemmela. Pro děti ve
věku 3-6 let a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
čt 15. 3. I 9.30

VYNÁŠENÍ MORENY
Tradiční slavnost k ukončení zimy. Vynášení Moreny
za účasti dětských souborů proběhne
na Erbenově nábřeží u lávky pro pěší přes řeku Moravu. Sraz je u prodejny Albert ve Spáčilově ulici.
Erbenovo nábřeží

čt 15. 3. I 16.00

st 21. 3. I 17.00
TRÉNINK PAMĚTI
ZÁPADNÍ ČECHY A BAVORSKO
Trénuje Zdenka Adlerová. V rámci Národního týdne Foto RNDr. Voňka.
y trénování paměti. Brýle a psací potřeby s sebou.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
h Knihovna Kroměřížska
st 21. 3. I 18.00
www.knihkm.cz
OSCAR WILDE: JAK JE DŮLEŽITÉ
čt 15. 3. I 19.00
BÝTI (S) FILIPEM – DIVADELNÍ
PETR SPÁLENÝ & MILUŠKA
SPOLEČNOST INDIGO COMPANY
VOBORNÍKOVÁ + APOLLO BAND
(PRAHA)
– KONCERTNÍ TURNÉ 50 LET NA
Třetím představením v rámci pravidelného cyklu
- SCÉNĚ
Divadelního předplatného jaro 2018 bude tent Po dvouleté zdravotní pauze se majitel nej- tokrát komedie z nejklasičtějších, dříve známá jako
u mužnějšího barytonu v dějinách české pop music Jak je důležité míti Filipa. S obměněným názvem
Petr Spálený opět vrací zpět na podia a navíc s Jak je důležité býti (s) Filipem ji předvede pražský
sebou přivádí i životní partnerku a legendární divadelní soubor Indigo. Ryze britská studie žen,
zpěvačku divadla Semafor Milušku Voborníkovou. mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a
Jedná se o návrat ve velkém stylu, protože Petr s úsměvem podléháme z pera klasika žánru Oscara
Spálený právě letos oslaví neuvěřitelných 50 let na Wildea. „Jak je důležité psát si deník? Jak je důležihudební scéně. Nebude u toho chybět ani věkově té znát Bunburyho? Jak je důležité vypadat vždycky
omlazená kapela Apollo Band, která interpreta hitů dokonale? Jak je důležité jíst koblihy s klidem?
Plakalo Bejby, Josefína či Až mě andělé doprovází Jak je důležité jmenovat se Filip?“ V režiii Hany
od samých počátků jeho kariéry.
Marvanové uvidíme například Ondřeje Rumla,
Dům kultury v Kroměříži
Radka Zimu, Lilian Fischerovou, danu Morávkou,
www.dk-kromeriz.cz
Simonu Vrbickou a další herce.
Dům kultury v Kroměříži
pá 16. 3. I 19.00
www.dk-kromeriz.cz
FILMHARMONIE
Filmová filharmonie je symfonický orchestr, který čt 22. 3. I 15.00
se věnuje filmové hudbě všech žánrů. V rámci oslav Z DĚJIN KNIHOVNY KROMĚŘÍŽSKA
50 let pravidelného provozu kina Nadsklepí a 150 Akademie III. věku. Přednáška ředitelky knihovny
let budovy jako takové vystoupí komorní oktet, kte- PhDr. Šárky Kašpárkové.
rý přednese mix těch nejznámějších filmových me- Knihovna Kroměřížska
lodií zahrnující tituly jako Hvězdné války, Tenkrát www.knihkm.cz
na Západě, Čelisti, Rocky, Vinnetou nebo filmy s
čt 22. 3. I 18.00
Jamesem Bondem.
STARÉ FILMOVÉ MELODIE
Kino Nadsklepí
– RECITÁL JIŘÍHO BARTONĚ
i www.dk-kromeriz.cz
Recitál herce a zpěváka Jiřího Bartoně, příznačně
nazvaný Staré filmové melodie. Je to zajímavá
m pá 16. 3. I 19.30
hudební fúze, kterou tvoří známý pražský herec
a PLES PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
Jiří Bartoň, studentka pátého ročníku Konzervato. KROMĚŘÍŽ
r K tanci a poslechu bude hrát: živá hudba Marathon ře P. J. Vejvanovského Kroměříž Marie Drkulová a
- Band v hlavním sále, DJ Luxus v pravé klubovně. herečka a režisérka Divadelního spolku Kroměříž
Těšit se můžete na slavnostní šerpování 4. roční- Romana Blažková, přičemž na dramaturgii a ceků SPgŠ Kroměříž, nápaditý program, poctivou lém projektu se podílí i pracovník Domu kultury v
tombolu a super občerstvení. Rezervace a prodej Kroměříži Robert Rohál. V podobné konstelaci vzni-

vstupenek probíhá u Jany Kozlovské (e-mail: j.kozlovska@ped-km.cz, tel.: 739 039 906.
Dům kultury v Kroměříži
m www.dk-kromeriz.cz
í
a so 17. 3. I 9.00
Š SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života.
Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými
dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie a
jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je
nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života,
nauka o vznikání, tedy celkově otázky filosofie Bytí, a
to i s dopady do hmotných oborů.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 17. 3. I 20.00
k MAŠKARNÍ BÁL
ANEB PLES PLNÝ KOMEDIE
Letošní plesovou sezónu zakončí velkolepý Maškarní
bál za účasti významného hudebního hosta. A tím
nebude nikdo jiný, než zpěvák a muzikálový autor
Janek Ledecký s kapelou. Janek Ledecký, stálice české
pop-rock scény má ve své kapele i dva muzikanty z
Kroměříže, Hanze Sedláře a Pavla Muchu. Bude to
zcela jistě ples, který vás bude bavit. Vítány jsou masky
všeho druhu, nebudou chybět kejklíři, šašci, harlekýni
a komedianti. K tanci a poslechu bude také hrát kapela
Kanci paní nadlesní. Nebude chybět oblíbená diskoe téka Radia Kroměříž a královský fotokoutek. Pořádá
Radio Kroměříž.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

kl i loňský pořad Šansony a balady 17. listopadu v
klubu Starý pivovar. V komorně laděném programu
tentokrát zazní písničky z dnes už kultovních filmů
jako Půlnoční kovboj, Limonádový Joe, Bylo čtvrt a
bude půl, Mučedníci lásky, Josefína, Ztracená tváře,
Žižkovská romance nebo Den pro mou lásku.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
pá 23. 3. - ne 25. 3. I 9.00 - 17.00

MYSLIVOST A PŘÍRODA
Prodejní výstava pro všechny milovníky přírody. Můžete nakoupit vše potřebné pro pobyt v přírodě. Také
v letošním roce se můžou návštěvníci těšit na chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž
v roce 2017. Připraven je bohatý doprovodný program.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz
pá 23. 3. a po 26. 3. I 11.00 a 14.00

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KVĚTNÉ ZAHRADY – ZAHÁJENÍ
SEZONY OSTATNÍ DNY POUZE NA OBJEDNÁVKU
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu
a objevujte kouzlo barokní zahrady. Vydejte se na
procházku minulostí! Prohlídky zajišťuje Metodické
centrum zahradní kultury v Kroměříži, objednávky
na: info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 24. 3. I 20.00

SPOLEČENSKÝ VEČER ZŠ ZÁMORAVÍ
K tanci a poslechu hraje skupina De-To Kojetín.
Připraveno je vystoupení žáků ZŠ Zámoraví, KTS
Swing a taneční obor ZUŠ Kroměříž. Těšit se můžete
na bohatou tombolu.
Dům kultury v Kroměříži
www.zssvabinskeho.cz
ne 25. 3. I 15.00

POVÍDEJ, PAŇÁCO... (DERNIÉRA)
– ŘÍŠE LOUTEK KROMĚŘÍŽ
Opět se setkáte se dvěma klauny Paňácou (Jiří Lisý)
a Popletou (Petr Rozsypálek), kteří vás provedou
dvěma známými pohádkami - O Budulínkovi a
Perníkové chlaloupce. Jenomže obvykle popletou
co se dá a tak jim budou muset pomoci i děti. Popleta totiž pořád nemůže pochopit, že děti vědí o
pohádkách víc než on a tak dochází k mnoha humorným situacím, které musí řešit právě Paňáca.
Určeno dětem od 4 do 12 let.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
po 26. 3. I 8.00

KRAJSKÉ KOLO SOUTEŽE ZUŠ
- HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Soutěžit přijedou žáci základních uměleckých škol
Zlínského kraje.
ZUŠ Kroměříž
www.zuskm.cz

do pá 23. 3.

KRESBY A MALBY
JANA KONEČNÉHO
Výstava kreseb a maleb Jana Konečného, kterou
organizátoři nazvali Jak šel čas, je retrospektivou
autorova díla u příležitosti jeho významného životního jubilea - 90. narozenin.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do čt 31. 5.

ARCHIV A ČAS 1947 – 1997 – 2017
Nová výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořádaná Státním okresním archivem Kroměříž při príležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20.
výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava
je k vidění v budově Státního okresního archivu
Kroměříž, Velehradská 4259.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ
pá 2. 3. I 18.00

MARS - 24H MARATON S ROZTROUŠENOU SKLEROZOU 2018
Akce zaměřená na podporu nemocných s roztroušenou sklerozou. Organizátorem akce je nadační
fond IMPULS, který letos pořádá již 7. ročník a
poprvé se zapojila i kroměřížská ROSKA. Přijďte
po 26. 3. I 9.00
podpořit cvičením kroměřížskou ROSKU, která se
BESEDA: DOMA S MALÝMI DĚTMI poprvé připojila k celorepublikové akci na podporu
- INSPIROVÁNO MONTESSORI
nemocných s roztroušenou sklerozou.
Pojďme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak Sportcentrum Paráda
doma připravit prostředí tak, abychom podpořili www.maratonmars.cz
samostatnost dětí, jak je vhodně rozvíjet, ale
nepřestimulovat, jak místo „zlobení“ spatřovat so 3. 3. I 9.00 – 14.00
zájem o nové podněty, jak poskytovat zpětnou ZIMNÍ BRANNÝ ZÁVOD
vazbu o jejich chování, jak zapojit děti do chodu Již 35. ročník Zimního branného závodu, který je
domácnosti, jak vyrobit pomůcky a didaktické určen trojicím (i smíšeným) mladších (1. - 5. třída)
hračky z domácích zdrojů. Zájem o účast hlaste a starších (6. - 9. třída) žáků se uskuteční v areálu
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž ZP Kvasicko as. v Trávníku. Na 3km trati čeká na
soutěžící střelba ze vzduchovky, hod granátem,
nebo na 777 031 252.
překonávání překážek, zdravověda, topografie,
Klubíčko Kroměříž
uzlování a hasicí přístroje. Propozice jsou k dispozici
www.klubickokm.cz
po 26. 3.–út 27. 3. I 9.00–18.00

na: www.zbz.wbs.cz
Trávník
VELIKONOČNÍ JARMARK
Sociální rehabilitace Zahrada (Charita Kroměříž) pořádá www.zbz.wbs.cz
velikonoční jarmark s prodejem výrobků ze své dílny.
so 3. 3. I 17.00
Knihovna Kroměřížska
HK KROMĚŘÍŽ – SOUPEŘ DOSUD
www.knihkm.cz
NEZNÁMÝ
DOMÁCÍ ZÁPAS ČTVRTFINÁLE. Krajská liga mužů
út 27. 3. I 8.00
v hokeji – play-off.
KRAJSKÉ KOLO SOUTEŽE ZUŠ
Zimní stadion Kroměříž
- HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE
DŘEVĚNÉ
Soutěžit přijedou žáci základních uměleckých škol so 10. 3. I 17.00
Zlínského kraje. Soutěž je vyhlášena pro kategorie: PŘÍPADNÉ SEMIFINÁLE (DOMÁCÍ
Hra na příčnou flétnu, Hra na hoboj, Hra na fagot, DUEL)
Hokejové play-off je soutěžním vrcholem i v KrajHra na klarinet a Hra na saxofon
ské lize mužů. Soutěž se v posledních letech kvaZUŠ Kroměříž
litativně vyrovnala. Každý může porazit každého.
www.zuskm.cz
Fanoušci HK Kroměříž mají stále ve vzpomínkách
loňskou hokejovou slávu. Hanáci nesmazatelně
st 28. 3. I 17.00
vyřadili Ostroh a pak do posledních vteřin třetího
SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
duelu mačkali Boskovice. Finále bylo blízko!
Foto p. Šerý.
Zimní stadion Kroměříž
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
pá 30. 3. I 20.30

KONCERT U2 DESIRE REVIVAL
Revival irské skupiny U2.
Stará masna
www.stara-masna.cz
ne 1. 4. – po 30. 4.

so 24. 3. I 13.00

SPORTOVNĚ ZÁBAVNÝ DEN PRO
AKTIVNÍ SENIORY I. ROČNÍK
Sportovní den pro seniory, kteří se nebojí být aktivní.
Návštěvníci v seniorském věku si zahrají bowling,
stolní tenis, k dispozici bude i trenér badmintonu
a squashe. Připravena je přednáška zaměřená na
cvičení a zdravotní styl, cvičení s běžně dostupnými
pomůckami, zdravotní cvičení, kde lektorka ukáže
cviky na zdravá záda a správné držení těla, protažení a
rehabilitaci, kompletní analýza celého těla pomocí přístroje IN BODY. V programu sportovního dne jsou také
ochutnávky zdravé výživy s čerstvých a dostupných
potravin. Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.
Sportcentrum Paráda
www.sportparada.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KVĚTNÉ ZAHRADY
Každou sobotu a neděli, vždy v 11.00 a 14.00 hodin
pá 23. 3. I 18.30
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí
PEJSEK A KOČIČKA
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy
Noc s Andersenem. Program pro děti s kapacitou: 30 netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu a
dětí, je nutno se přihlásit. Přihlášky v půjčovně pro děti. objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky zajišťuje
ne 18. 3. I 6.00
Knihovna Kroměřížska
Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, obBURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
www.knihkm.cz
jednávky na: info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417
y A OKRASNÉHO PTACTVA
Květná zahrada
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i kou- so 24. 3. I 9.00
Plavání veřejnosti v březnu
www.nczk.cz
- pi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pondělí
sanitární den
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a Tradiční tvořivá dílna Muzea Kroměřížska. Výroba
Úterý
6.00
–
13.00,
17.00 – 21.00
dekorací a milých drobností s velikonoční tématikou.
dalších potřeb pro chovatele.
VÝSTAVY
Muzeum Kroměřížska
Výstaviště Floria Kroměříž
Středa
9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
A STÁLÉ EXPOZICE
muzeum-km.cz
www.vystavistefloria.cz
Čtvrtek
6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00

Pátek
Sobota
Neděle

9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00 pá 23. 3.
11.00 – 20.00 17.30 I PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 2D dab., premiéra
12.00 – 18.00 20.00 I PŘÁNÍ SMRTI, premiéra

Plavání veřejnosti o Velikonocích
Čtvrtek 29. 3.
9.00 – 21.00
Pátek 30. 3.
9.00 – 21.00
Sobota 31. 3.
11.00 - 20.00
Neděle 1. 4.
12.00 - 18.00
Pondělí 2. 4.
zavřeno
www.szmk.cz
Bruslení veřejnosti v březnu
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Daniel Burian, (mobil) 777 411 918,
(email) zs@szmk.cz, www.szmk.cz

KINO NADSKLEPÍ
čt 1. 3.

19.00 I RUDÁ VOLAVKA, premiéra
pá 2. 3.

17.30 I NOČNÍ HRA, premiéra
20.00 I RUDÁ VOLAVKA, premiéra
so 3. 3.

16.45 I EXPEDIČNÍ KAMERA, filmový festival
20.00 I RUDÁ VOLAVKA, premiéra
ne 4. 3.

14.30 I PRAČLOVĚK, bijásek
17.30 I NOČNÍ HRA, premiéra
po 5. 3.

17.30 I LADY BIRD, Oscars 2018
20.00 I NEJTEMNĚJŠÍ HODINA, Oscars 2018
st 7. 3.

17.30 I TVÁŘ VODY, Oscars 2018
20.00 I NIT Z PŘÍZRAKŮ, Oscars 2018
čt 8. 3.

19.00 I TÁTOVA VOLHA, premiéra
pá 9. 3.

17.30 I TÁTOVA VOLHA, premiéra
20.00 I TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA
EBBINGEM, Oscars 2018
so 10. 3.

14.30 I VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY, bijásek
17.30 I DUNKERK, Oscars 2018
20.00 I TÁTOVA VOLHA, premiéra

so 24. 3.

14.30 I VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY, bijásek
17.30 I PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D dab., premiéra
20.00 I PŘÁNÍ SMRTI, premiéra
ne 25. 3.

17.30 I KONEC STARÝCH ČASŮ,
Československý film let minulých
po 26. 3.

17.30 I PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 2D dab., premiéra
st 28. 3.

15.00 I PO STRNIŠTI BOS, Kino odpo
17.30 I MÁŘÍ MAGDALÉNA, premiéra
20.00 I MEČIAR, artkino
čt 29. 3.

19.00 I READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
2D tit., premiéra
pá 30. 3.

15.00 I KRÁLÍČEK PETR, bijásek
17.00 I READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
2D dab., premiéra
20.00 I MÁŘÍ MAGDALÉNA, premiéra
so 31. 3.

16.00 I MIKHAIL BARYŠNIKOV - PROSTOR,
premiéra
17.00 I ROMEO A JULIE, Bolšoj balet 2017/2018
20.00 I READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
3D dab., premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ

PRAČLOVĚK
UK 2018, 89 min, přístupné bez omezení, dabing
Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává
v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti
a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Britské studio
Aardman Animations v čele s oscarovým režisérem
Nickem Parkem po takových filmech jako jsou

Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s filmem o střetu civilizací.
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
DEU/AUS 2018, 85 min, přístupné bez omezení,
dabing
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní
sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s
důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už
konečně pozvánku na Velké medové hry?

17.30 I MILADA, Český lev 2018
20.00 I KŘIŽÁČEK, Český lev 2018

KRÁLÍČEK PETR
USA 2018, 95 min, přístupné bez omezení, dabing
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život
spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel
statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a
už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o
teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.

st 14. 3.

PREMIÉRA

ne 11. 3.

17.30 I TÁTOVA VOLHA, premiéra
po 12. 3.

17.30 I KVARTETO, Český lev 2018
20.00 I ŠPÍNA, Český lev 2018

RUDÁ VOLAVKA
USA 2018, 136 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
titulky
pá 16. 3.
Dominika Jegorovová (Jennifer Lawrence) má
19.00 I FILMHARMONIE - OSLAVA 50 LET KINA, mnoho tváří. Je milující dcerou, primabalerínou,
koncert
kterou dovedla její dravost až na absolutní hranici
sil. Mistryní ve svádění a manipulaci. A především
so 17. 3.
je špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné služby.
17.30 I TOMB RAIDER, premiéra
20.00 I BÁBA Z LEDU, Český lev 2018
NOČNÍ HRA
USA 2017, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
ne 18. 3.
Jason Bateman a Rachel McAdams ve filmu ztvárnili
14.30 I PO STRNIŠTI BOS, Český lev 2018
Maxa a Annie, jejichž pravidelné společenské herní
17.30 I TOMB RAIDER, premiéra
večery s dalšími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy
Maxův charismatický bratr Brooks zorganizuje párpo 19. 3.
ty se záhadnou vraždou, včetně falešných lupičů a
17.30 I TOMB RAIDER, premiéra
federálních agentů. Takže kdy je Brooks unesen, je
20.00 I PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY,
to pořád ještě součást hry…nebo není?
přidáváme
TÁTOVA VOLHA
st 21. 3.
CZE 2018, 90 min, přístupné bez omezení, česky
17.30 I TOMB RAIDER, premiéra
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) neče20.00 I JÁ, TONYA, artkino
kaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím,
že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová),
čt 22. 3.
má ještě stejně starého nemanželského syna. Obě
19.00 I PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 2D tit., premiéra dvě se tak vydávají Ludvíkovým veteránem volha

GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma a kontroverzní Tonyi exceluje Margot Robbie.
Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a
přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o MEČIAR
tajemství zjistily víc.
SVK 2017, 89 min, nevhodné pro děti do 12 let, slovensky
TOMB RAIDER
Film je zpovědí mladé režisérky Terezy Nvotové o
USA 2018, 122 min, nevhodné pro děti do 12 let, Vladimíru Mečiarovi a o vlivu, který měl tento potitulky
litik na slovenskou společnost a na život jí samotné.
Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě zdědila Na pozadí událostí, jakými jsou rozdělení Českosloobrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý venska či únos syna prezidenta, prožívala Tereza s
šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard Croft vrstevníky své dětství a dospívání. Film vznikl po
(Dominic West), zmizel beze stopy před sedmi lety, téměř čtvrtstoletí od rozdělení Československa a
když byla ještě dítě. Od té doby se marně snaží najít vzniku samostatného Slovenska.
nějaký smysl svého života. Když si přečte záhadný
vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit OSCARS 2018
Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co LADY BIRD
se jejímu otci doopravdy stalo.
USA 2017, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let,
titulky
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Lady Bird je neobyčejný příběh o obyčejném dospíUSA 2018, 111 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D vání holky, která zoufale hledá to, co všichni ostati 3D, dabing i titulky
ní – kluka a smysl života. Film patří mezi nejlepší
Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co snímky roku 2017 a je po zásluze odměněn pěti
mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v nominacemi na Oscara.
prvním díle akčního sci-fi Pacific Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. Hvězda NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle UK 2017, 125 min, nevhodné pro děti do 12 let,
a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na titulky
přežití planety.
Neprohrál, a zachránil tak svět. Jmenoval se Winston Churchill (Gary Oldman) a v nejtemnější hodiPŘÁNÍ SMRTI
ně naší civilizace, na začátku druhé světové války,
USA 2018, 103 min, nepřístupné pro děti do 15 let, se tento britský premiér předvedl jako velký hráč.
titulky
Joe Wright, režisér Pokání a Pýchy a přesudku, jeho
Lékař Paul Kersey (Bruce Willis) má všechno, co si nejslavnější úlohu v dějinách proměnil ve strhující
jen člověk může přát – zajímavou práci, krásnou drama, které si vysloužilo šest nominací na Oscara.
rodinu a nádherný domov. Jednoho dne se však
všechno změní. Po brutálním napadáním v jeho TVÁŘ VODY
vlastním domě, manželka umírá a dcera zůstane USA 2017, 123 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
v nemocnici ležet v kómatu. Poháněný touhou se titulky
pomstít, Paul vezme zákon do vlastních rukou a Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží
ozbrojený vyráží do ulic, aby nevinným životy za- s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své
chraňoval a zločincům je bral.
nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů
naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejMÁŘÍ MAGDALÉNA
romantičtějších únosů v dějinách filmu. Film je
USA/UK/AUS 2018, 130 min, nevhodné pro děti do nominovaný ve třinácti kategoriích prestižní Ceny
12 let, titulky
Akademie Oscar.
Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné
z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace.
Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkří- NIT Z PŘÍZRAKŮ
šení Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku. USA 2017, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let,
titulky
Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje v
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
USA 2018, nevhodné pro děti do 12 let, 2D i 3D, da- dramatu Nit z přízraků podivínského módního návrháře, kterému do života vstoupila láska a málem
bing i titulky
Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena ho zničila. Film obdržel šest nominací na Oscara.
Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět
ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, USA/UK 2017, 115 min, nepřístupné pro děti do 15
který vytvořil geniální a excentrický James Halliday let, titulky
(Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavražnesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde dili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíEaster Egg ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak ců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu
do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní
zběsilý závod, který pohltí celý svět.
vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie
(Woody Harrelson). Film získal sedm nominací na
MIKHAIL BARYŠNIKOV – PROSTOR
Oscara.
SWE 2019, 30 min, přístupné bez omezení
Švédský choreograf Mats Ek vytvořil duet pro světově proslulého tanečníka Mikhaila Baryshnikova DUNKERK
a Anu Lagunu, která je Ekovou dvorní tanečnicí. FRA/UK/USA 2017, 107 min, nevhodné pro děti do
Režisérem filmového zpracování je švédský režisér 12 let, titulky
Jonas Åkerlund, dobře známý svou spoluprací s Válečné drama vizionáře Christophera Nolana
umělci jako U2, Madonna, Lady Gaga, Robbie Wil- vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží seveliams nebo Metallica.
rofrancouzského Dunkerku na jaře 1940 v několika
časových rovinách a úhlů pohledu. Film je nomiPŘIDÁVÁME
nován na osm Oscarů.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA 2018, 105 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
ČESKÝ LEV 2018
titulky
Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně MILADA
zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli CZE 2017, 130 min, přístupné bez omezení, česky
rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale Scénář Davida Mrnky není založen na popisu tehnebude dopřáno. Režisér James Foley okořenil dejší politické situace v Československu, ale na zápikantní erotickou romanci pořádnou dávkou kladě skutečných událostí a bez zbytečného patosu
thrilleru a svým hrdinům připravil několik neče- vypráví osobní příběh hlavní protagonistky Milady
Horákové. Zaznamenává Miladiny ambice i pokaných a nepříjemných překvapení.
chybnosti, rozpolcenost mezi povinnostmi k vlasti
a rodině a odhodlání žít v souladu se svým přesvědARTKINO
čením. Film získal deset nominací na Českého lva.
JÁ, TONYA
USA 2017, 120 min, nepřístupné pro děti do 15 let,
KŘIŽÁČEK
titulky
Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší CZE 2017, 90 min, přístupné bez omezení, česky
krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel
pamatovat ve spojení s šokujícím útokem na její Roden), se jednoho letního dne obléká do dětského
soupeřku Nancy Kerrigan. V hlavní roli provokativní brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté

země. Samota, klopýtání přes kořeny a překonání
strachu ze tmy3se 2018
samy o sobě stávají vzrušujícím
zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy se ztrácí a
archetypálně dětský element vyprávění s ním. Film
získal deset nominací na Českého lva.

03

jim odpadne odpolední vyučování...zkrátka a dobře
pro všechny, co nemají večer čas, ale odpoledne by
si do kina zašli. Více informací na http://www.dkkromeriz.cz/kino-odpo.
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města Kroměříže

Kino Nadsklepí oslaví 50 let provozu a 150 let budovy
filmovými melodiemi

PO STRNIŠTI BOS
KVARTETO
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
CZE 2017, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky Film bude uveden ve speciální černobílé verzi.
Poněkud nesourodé hudební kvarteto v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Rober- EXPEDIČNÍ KAMERA
tem (Lukáš
Melník), jeho partnerkou
atraktivní a siFilmovýtalentované
studenty
známých titulů, jako jsou Hvězdné
Kroměřížské
kino Nadsklepí
festival Expediční
kamera aje absolventy
celovečerní
rozháranou
cellistkou Simonou
Poláková),
filmů o dobrodružství,
divoké
přírodě,
v letošním
roce (Barbora
připomíná
hnedpromítání
středních
a vysokých
hudebních
války, Tenkrát na Západě, Čelisti,
extrovertním vtipálkem Tomášem (Jaroslav Plesl) poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
škol. Zajímavostí
je,
že
nejezdí
žádRocky, Vinnetou nebo filmy s Jamedvě
významná
výročí
- 50 letJu-pra-V současnosti
a znalcem
historie
s přezdívkou
Funés (Zdeněk
je největším festivalem outdoorových
lina) spolu
zažívá na cestě
za svou nejsvobodnější
videlného
provozu
kina a 150a cestopisných
ná velká
a koncertuje
předesem Bondem.
filmůturné
v ČR. I letos
v březnu se můžete
skladboulet
řadubudovy
humornýchjako
situací,takové.
ale i nedorozunejlepších
(českých
zavším nav přehlídku
domovské
Praze.
Už iproto
Oslavy kina Nadsklepí bude prováPřesněpřijít podívat
mění. Film je nominovaný na osm Českých lvů.
expedičních
filmů uplynulé
je účast
tohoto
tělesa sezóny.
v kroměřížzet také nová výstava, která připona den výročí otevření kina Nad-hraničních)
ském kině FILM
Nadsklepí
jedinečnou
mene historii kina od svých počátků
ŠPÍNA sklepí 16. března tu vystoupí v 19ČESKO(SLOVEN)SKÝ
LET MINULÝCH
CZE/SVKhodin
2017, 87 min,
nepřístupné
pro děti dooktet
15 Ve spolupráci
příležitostí
pro fanoušky
klasické a
až do dnešních dnů. Každý návštěvpražský
komorní
s projektem
Národního filmového
let, slovensky
“Filmovéhudby
osmičky”z vám
kino Nadsklepí
zvaný FILMharmonie. „Kinema-archivufilmové
Kroměřížska
i celé
ník obdrží při vstupu drobné pozorLena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. představí od února do listopadu vždy jednou v
tografie itajné
hudba
byla
pro budovuměsíci Moravy
poslechnout
si
hudbu
z
tak
nosti a dárečky.
(rc)
První zamilování,
noční
dobrodružství,
film, jenž připomene jedno z mnoha výročí,
magickákina
rána nad
Dunajem... Její
svět plný snův ami-které letos Československo či Česká republika slaví.
Nadsklepí
příznačná
touhy rozbije
znásilnění.
Je to jako špína,
která se Více informací na http://www.dk-kromeriz.cz/
nulosti
a pokračuje
i do dnešních
nedá smýt. Lena si musí projít cestou, která už není cesko-sloven-sky-film-let-minulych.
dnů, kdydospíváním,
se kinosál
využívá
jenom obyčejným
ale často
spíš bojem
se
i jako
sálobdržel
hudební.
Z tohoto
důvo-KONEC STARÝCH ČASŮ
sebe samou.
Film
osm nominací
na Českého lva.du jsem nadšený, že můžeme vý-ČSR 1989, 93 min, nevhodné pro děti do 12 let
ročí oslavit spojením filmu s hud-Konec starých časů se odehrává těsně po první
BÁBA Z LEDU
světové válce na statku se zámečkem Kratochvíle,
pražské
CZE/SVKbou
2017, díky
106 min,
nevhodnéFILMharmonii,
pro děti do 12 kam mezi novodobou agrární smetánku přichází
let, českykterá se zaměřuje na filmové me-atraktivní host – ruský emigrant Megalrogov (Josef
Po setkání
s otužilcem
Broňou
(Pavel Nový)
začíná
lodie“,
dodal
vedoucí
kina
Nad-Abrhám). Elegantní muž se brzy demaskuje jako
ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna mě- moderní baron Prášil, navzdory zjevné nedůvěsklepí
Radek
Neuman.
nit svůj stereotypní život, který se doposud točil ryhodnosti ovšem působí na novodobé zbohatlíky
filharmonie
věnuje
výhradněFilmová
kolem jejích
synů, snach ase
vnoučat.
Za- fil-(a zvláště na jejich děti, dcery a ženy) až dráždivě
tímco šedesátnice
Hana prožívá
lovežánrů
story, atradiční
mové hudbě
všech
sdružu-přitažlivě…
víkendové
obědy
v rodinné vile hudebníky,
ztrácejí na idy-tak i
je jak
profesionální
Foto: FILMharmonie
ličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z BOLŠOJ
BALET 2017/2018
hrdinů má nějaké tajemství. Film získal rekordních ROMEO A JULIE
patnáct nominací na Českého lva.
RUS 2018, 150 min, přístupné bez omezení
Ratmanského moderní choreografie dává průchod
PO STRNIŠTI BOS
velkým emocím, zdá se být ze všech verzí nejvíce
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
muzikální a barvitě vykresluje mladé, vášnivé a
Edu Součka,Stalo
jeho maminku
a tatínka že
už známe
se již tradicí,
KinozNadsklepí
každoročně
/ 5.-10. března
prudké povahy
hrdinů. Moderní Oscarový
choreografie týden
je
filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu,
v měsíci březnu představuje filmy nominované na
5. 3 v 17.30 h Lady Bird – 5 nominací
dvě prestižní ocenění. Cyklus celosvětově nejú5. 3. ve 20 h Nejtemnější hodina – 6 nominací
spěšnějších snímků loňského roku ucházejících se
7. 3. v 17.30 h Tvář vody – 13 nominací
kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat zasazena do scény renesanční Itálie s nádhernými,
americkou
Akademiíkostýmy
filmového
7. 3. ve 20 h Nit z přízraků – 6 nominací
se z Prahy o
nacenu
venkovudělovanou
k příbuzným. Městečko,
kde historickými
Richarda Hudsona.
chlapec dosud
trávil ajenvěd
prázdniny,
se nyní stáváOscara, který je uděloumění
– o filmového
9. 3. ve 20 h Tři billboardy kousek za Ebbingem –
jeho domovem.
obdržel třináct -nominací
na TO NEJLEPŠÍ
2017
ván Film
podevadesáté
je naplánovaný
na týden odZ5.ROKU
7 nominací
Českého lva.
(KLUB AMATÉRSKÉHO FILMU KROMĚŘÍŽ
do 10. března.
10.(11.
3. vROČNÍK)
17.30 h Dunkerk – 8 nominací
období mezi 12. a 18. březnem
budou
KINO VODPO
3. Ipak
18.00
st 14. se
lev
2018 / 12.-18. března
Kino Nadsklepí
zkouší Nadsklepí
nový projekt nazvaný
„Kino nejlepší
Tradiční přehlídka
toho nejlepšího,
se v oblasti
amav kině
promítat
české
filmy coČeský
odpo“. Půjde
o odpolední
vždy od 15:00na térského
filmu v Kroměříži
a okolí za rok
12.2017
3. vurodilo.
17.30 h Milada – 10 nominací
roku
2017promítání
nominované
Českého
lva. Tato
každou poslední středu v měsíci za zvýhodněné Dům kultury v Kroměříži, hudební
sálh Křižáček – 10 nominací
12. 3. ve 20
udělována
od roku
a soutěž pořávstupné 50cena
Kč. Projevšechny
seniory, maminky
na 1993
www.dk-kromeriz.cz
14.
3.
v
17.30
h Kvarteto – 8 nominací
dá
Česká
filmová
a
televizní
akademie,
která
se
mateřské, lidi se směnným provozem, studenty co
14. 3. ve 20 h Špína – 8 nominací
skládá z filmových profesionálů, jako jsou reži17. 3. ve 20 h Bába z ledu – 15 nominací
séři, kritici, producenti, herci a další odborníci.
18. 3. ve 14.30 h Po strništi bos – 13 nominací
(rc)

Za padesátikorunu
mohou zájemci
nahlédnout do
historie filmu
i republiky
Kino Nadsklepí připravilo na
období od února do listopadu letošního roku nový cyklus s názvem Československý
film let minulých s lákavým
podtitulem - Výlet do historie za 50 Kč. Projekt vznikl ve
spolupráci s Národním filmovým archivem. Vždy jednou
v měsíci se bude v Nadsklepí
promítat film, jenž připomene
jedno z mnoha výročí, která si
letos Československo či Česká
republika připomíná a slaví. K
některým filmům je připraven
také speciální předfilm v podobě krátkých dokumentárních či zpravodajských snímků, které dokreslují tehdejší
dobu.
V neděli 18. února se takto
představil nově zrestaurovaný
film Bílá tma (1948) režiséra
Františka Čápa s předfilmem
Týdeník ve filmu 1948, č. 10 o
podpoře nové vlády Klementa
Gottwalda. V neděli 25. března v 17.30 kino Nadsklepí promítne film režiséra Jiřího Menzela Konec starých časů z roku
1989 podle stejnojmenného
románu Vladislava Vančury, v
němž v hlavních rolích excelují
Josef Abrhám, Marián Labuda,
Jaromír Hanzlík nebo Rudolf
Hrušínský. V dalších měsících
se můžou diváci těšit na snímky jako Ucho (1970), Všichni dobří rodáci (1968), TGM
Osvoboditel (1990), Démanty
noci (1964), Klapzubova XI.
(1938), Krise (1939), Zborov
(1938) a další.
Vstupné bude přitom vždy jednotné – 50 Kč.
(rn)

LIMONÁDOVÝ JOE | 6. 3.
DÉKÁČKO FEST | 10. 3.

Seznamte se s nejúspěšnějšími filmy loňského roku

VYNÁŠENÍ MORENY | 15. 3.

Pohádku Povídej,
paňáco…
jeOznačení
možné
navštívit
programů pro děti
naposledy

jimiž děti provedou dva klauni – Paňáca
(Jiří Lisý) a Popleta (Petr Rozsypálek). Ti
obvykle popletou, co se dá, proto jim
budou muset s dějem pohádek pomoci
i děti v sále. Popleta totiž pořád nemůže
Označení
programů
zdarma
pochopit,
že děti
vědí o pohádkách víc
než on a tak dochází k mnoha humorKULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města.
ným situacím, které musí řešit právě
březnovou
(25.
3.) uvádí
Číslo 3/2018,Poslední
IV. ročník. Vyšlo
dne 28. 2. 2018. neděli
Vydává město
Kroměříž
nákladem
Paňáca... Představení je určeno dětem
kroměřížský
divadelní
souborzpravodaje.
Říše lou14 400 + 5 000
ks. Neprodejné! Tisk
je přílohou Kroměřížského
Adresa vydavatele:
Město Kroměříž,
Velké Povídej,
náměstí 115,paňáco…
767 01 Kroměod 4 do 10 let a připraveno je na nedětek derniéru
pohádky
říž, IČO 00 287 351. Tel. 573 321 224, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,
li 25. 3. v 15 hodin v divadelním sále
Představení
je
pásmem
dvou
pohádek,
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz.
Domu kultury.
(rc)
O
Budulínkovi
a
Perníková
chaloupka,
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po
uzávěrce Kulturního servisu.
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24. března a můžete si na ní vyrobit dekorace
a různé drobnosti s velikonoční tematikou.

Velikonoční svátky letos vychází na přelom měsíců března a dubna a přinesou
nejen dva dny pracovního volna, ale také
spoustu zajímavých příležitostí k jejich využití.

Ve dnech od 23. do 25. března se konají tradiční Poutní dny, kdy se otevřou Arcibiskupský
zámek i kostel sv. Mořice, aby představily
zájemcům možnosti církevní turistiky. Název
odkazuje na pouť k Bolestné Panně Marii v
chrámu sv. Mořice, která má svou tradici od
roku 1738. Velikonoce v Květné zahradě je
název živé výstavy, která vás bude lákat k příjemné procházce a kde můžete spatřit první
náznaky přicházejícího jara. Výstava se koná
od 26. března do 1. dubna. Muzeum Kroměřížska připravuje tradiční program zaměřený
na velikonoční zvyky a obyčeje, který se koná
12. - 28. března a je určen mateřským školám a
žákům 1. stupně základních škol. Jeho součástí
bude i dílnička s pečením velikonočního pečiva a výrobou milého dárečku. Velikonoční
dílna v muzeu pro veřejnost se koná v sobotu

I letos se bude konat v Knihovně Kroměřížska Velikonoční jarmark, který pořádá Sociální rehabilitace Zahrada. K prodeji budou
drobné dárky a velikonoční dekorace, které
rozzáří každou domácnost. Přijít můžete 26. a
27. března vždy od 9.00 do 18.00 hodin. I příznivci hudby si přijdou na své. Hudební restaurace Stará masna pořádá 31. března hudební
velikonoční výprask, poslechnout si můžete
Ronie James Dio revival s kytarou Jardy Bartoně ze skupiny Limetal.

A co dobrého k jídlu, tedy kromě výborného
velikonočního beránka, si můžete o Velikonocích dopřát? Fresh bar Mixie připravil velikonoční nadílku v podobě slevy na nákup. Přijít
si pro koledu můžete od 25. do 30. března,
čekají na vás skvělé raw zákusky, chia pudinky nebo třeba čerstvé šťávy pro podporu jarní

Program Bulharských dnů v Kroměříži
Pondělí 9. dubna / Dům kultury
16 h – Slavnostní zahájení Bulharských dnů – úvodní beseda s hosty
(Veselin Vačkov, Antoaneta Avramová).

Pátek 13. dubna / Dům kultury
17 h – Bulharský folklorní večer - bulharské lidové písně v podání žáků
ZUŠ, lidové tance souboru Pirin,
představení bulharských produktů.

Bulharští Češi – výstava.

Po celý týden
Výstava Bulharští Češi / Dům kultury.

Bulharské speciality – ochutnávka
Restaurace a kavárny Scéna.
Úterý 10. dubna / Knihovna
Kroměřížska
14 h – Bulharské dny dětem – bulharské pohádky, soutěže, kvízy, dílničky a hry.
15.45 h – Na cestě po pobřeží Bulharska – promítání cestopisu ČT.
16.30 h – Přírodní šperky Bulharska
– cestovatelská beseda s horskou
průvodkyní.
Středa 11. dubna / kino
Nadsklepí
19 h – Výletníci – bulharská komedie
z roku 2016.

Bulharsko mýma očima – soutěžní
výstava fotografií / Knihovna Kroměřížska.
Bulharsko nejen v literatuře – výstava knih / Knihovna Kroměřížska.
Bulharské dny na Scéně – bulharská
národní jídla.
Co víte o Bulharsku? (www.sehnalova.cz) – odpovězte na soutěžní otázky a vyhrajte zájezd do Evropského
parlamentu a další zajímavé ceny.

očisty. Caffe Corso Kroměříž přichází v době
velikonočních svátků s nabídkou nových vín,
horkých čokolád i kávových specialit. Spolu
s nimi si můžete prohlédnout a vychutnat i
změny v interiéru, tak se přijďte podívat, jak
jim to sluší. Velikonoční menu chystají i restaurace, těšit se můžete na výborné speciality v restaurantu Octárna. A pokud se chcete
vyhnout rozjařeným návštěvám, schovat se
můžete například v hotelu U Zlatého kohouta, který nabízí Velikonoční pobyty pro
dva – a určeny jsou nejen turistům a návštěvníkům města, ale i místním. Rezervovat si je
můžete na webových stránkách hotelu. Speciální velikonoční menu připravili od 30. 3. do
2. 4. v restauraci Pivovaru Černý orel na Velkém náměstí. Na jídelníčku bude králičí paštika
s brusinkami a hruškovým chutney a toust jako
předkrm, krém z listového špenátu zjemněný
česnekovou smetanou s opečenými krutony
z bílého chleba, jako hlavní chod si můžete
objednat jehněčí kotletky na glazované baby
karotce s medvědím česnekem a bramborové
noky s vypraženou slaninou a zajisté nepohrdnete dezertem, jímž bude rebarborový sorbet
s proseccem a mátovým přelivem zdobený
šlehačkou a lískovými oříšky.

Tak veselé Velikonoce plné zajímavých zážitků
a dobrého jídla!
(jh)

Výstavu kamélií provázejí speciální
představení, programy pro děti
a komentované prohlídky
Letošní výstava kamélií, kterou je možné v Květné zahradě navštívit
do 25. března, je dána do souvislosti s divadelním prostředím – představením Commedie dell´arte. Herci předního evropského divadla
Comédie-Française, kteří ve své době udávali směr módy – nosili na
kabátě bílý kaméliový květ. A právě tím přispěli k rozšíření módy pěstování kamélií v Evropě. Palmový skleník je instalován jako série obrazů z Commedie dell´arte, takže se návštěvník ocitá uprostřed dějství a
dokonce se stává jeho součástí. Postavy Commedie dell´arte ztvárnil
kroměřížský výtvarník Vilém Čech. Zahradnické aranžmá vytvořené
týmem zahradníků z Květné zahrady je plné romantických zákoutí a
nečekaných překvapení. Velký skleník je letos komponován jako protiváha komorní atmosféry Palmového skleníku, kam je soustředěn doprovodný kulturní program. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní
i hudební představení, komentované prohlídky (každou neděli v 11 a
14 h) a na své si přijdou i děti, pro které jsou přichystány tvořivé dílny.
Podrobnosti na www.zamek-kromeriz.cz.
(rc)

Vstup na všechny akce je zdarma.
(rc)

Čtvrtek 12. dubna / Knihovna
Kroměřížska
16.30 h – Bulharsko v dějinách – beseda o historii bulharského státu.
Foto: NPÚ
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Kroměříž v čase převratů a změn
1848–1918
III. Březen 1848 a 1918
1848
S přicházejícím jarem se daly do
pohybu i revoluční myšlenky a
činy v celé Evropě, nevyjímajíc
habsburskou monarchii. Rozklad absolutistického systému
v březnu 1848 znamenal jak zánik
určitého typu vlády, tak také
počátek velké krize v monarchii.
Vše pak komplikovala různorodost a národní nejednotnost
habsburské monarchie. Události
bouřlivých březnových dnů se
odehrávaly jinde a do Kroměříže
dorazily zvěsti o revolučním dění
se zpožděním. Březen sice ukončil
vládu knížete Metternicha a jeho
nejbližších spolupracovníků, ale
struktura vlády zůstala vcelku
zachována. Do čela nové vlády
byl jmenován hrabě Kolowrat a
ministrem vnitra pak Franz Pillersdorf, který byl ochoten jednat
o změnách. Revoluční hnutí se
nevyhnulo ani venkovu, kde se
staly robota a poddanství velmi
palčivým problémem. Napětí na
venkově donutilo část aristokracie vystoupit dne 20. března na
vládě se zvláštní peticí žádající
urychlené řešení rolnické otázky.
Na schůzi dne 24. března bylo
dohodnuto zrušení roboty a dne
28. března byl vydán císařský patent, kterým se rušila robota nejdéle do roku (tj. 31. 3. 1849), a to za
přiměřenou náhradu. Na venkově
zavládlo nadšení a mnozí sedláci přestali robotovat okamžitě. K
uklidnění situace na venkově ale
nedošlo. Aktuální informace se
k obyvatelům Moravy dostávaly
různými způsoby. V roce 1848 tu
vycházely pouze dva české časopisy – v Brně Týdeník, kde půso-

bil žalkovický rodák Jan Oheral, a
v Olomouci Holomoucké noviny.
O tom, že je četli také v Kroměříži,
není pochyb. Četly se samozřejmě
také německé noviny a letáky, ze
kterých se dovídali obyvatelé města i o událostech ve Vídni a Praze.
Jistě se hovořilo o shromáždění ve
Svatováclavských lázních ze dne
11. března, kde byla čtena petice vypracovaná F. A. Braunerem
obsahující ve dvanácti bodech
základní státoprávní, národnostní
i obecně sociální a politické požadavky. Studentská doplňková petice pak obsahovala požadavky na
zlepšení školství v monarchii. Bez
pozornosti v Kroměříži nezůstala ani možnost zakládat národní
gardy (od 17. března). Události
nabraly na rychlosti a začaly významně měnit nejen zavedené
řády a postupy, ale i každodenní
život obyvatel…
1918
Čím žila Kroměříž v březnu
1918? Samozřejmě průběhem
válečných událostí, probíhajícími
boji, jednáními o míru a také
zprávami o zemřelých, zraněných
či nezvěstných. Tisk informoval
i o dění v Rusku, se kterým byl
uzavřen mír. Kroměříž ale zažila
počátkem
měsíce velkou
událost – na
Komenského
náměstí
byl
otevřen
obchod s obuví
firmy Baťa ze
Zlína. Jak se
uvádí v komentáři: „Obyvatelstvo města
a okolí, pociťující

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
jako všude jinde velký nedostatek
obuvi, uvítalo otevření nového tohoto závodu s plným uspokojením.
Firmě Baťově dlužno děkovati, že
i v našem kraji poskytla příležitost k nákupu obuvi a vyšla tak
potřebám i méně majetných tříd
vstříc.“ V deníku Haná vyšla dne
30. března pozoruhodná statistika „O zdravotních poměrech města
Kroměříže z roku 1917“. Podle ní
ve městě v uvedeném roce žilo
16 523 obyvatel, uskutečnilo se
56 sňatků, narodilo se 183 dětí (94
chlapců, 89 děvčat). Zemřelo 934
osob, ale z toho bylo 227 civilních
obyvatel města, ostatní zemřelí
byli ranění vojáci, umístění ve
vojenských nemocnicích, léčebném ústavu i městské nemocnici
a nemocnici milosrdných sester.
Na různá zranění zemřelo 255
vojáků, na tuberkulózu pak 191
osob, čtyři rodičky zemřely na
horečku omladnic. Ve městě pak
v roce 1917 došlo k šesti sebevraždám a jedné vraždě.
V Kroměříži byl v březnu uspořádán koncert Českého kvarteta,
které vystoupilo s díly slavných
skladatelů - Dvořáka, Beethovena
a Čajkovského. Konaly se přednášky o Slovensku s promítáním
„světelných obrazů“, které se set-

kaly s velkým zájmem veřejnosti,
tak jako i filmová představení v
„Kinémě“ na Nadsklepí.
Ve městě se sešli členové Zemské
ústřední jednoty zahradníků pro
Markrabství moravské na valné
hromadě. Pravidelně vycházela v březnových novinách řada
inzerátů na nákup domácího
zvířectva, ale také osiva, zeleninových i květinových semen.
Netrpělivě bylo „vyhlíženo“ jaro a
hlavně konec války
Čerpáno z: Fišer, Z.: Město a sněm.
1998., Urban, O.: 1848-1849, Kroměřížský sněm. 1998.
PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno–SOkA Kroměříž
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Vážení čtenáři,
nejvýznamnější skutečností března
1848 bylo zrušení roboty a vydání
císařského patentu, v březnu roku
1918 pak Kroměřížané zaznamenali – rovněž důležitou i příjemnou –
událost, která měly na jejich životy
významný vliv. A právě na ni se
ptáme (níže) v naší soutěži.
Z autorů správných odpovědí na
otázku v únorovém čísle jsme vylosovali tyto výherce:

Vladimír Petr
Zdeněk Damborský
Eva Hořínová
Úkol č. 3
Jaká významná událost
se uskutečnila v březnu 1918
na Komenského náměstí?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. března na e-mail: zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Nezapomeňte uvést svou adresu a telefonní kontakt!)

knižní novinky
Dan Brown: Počátek
Robert Langdon přijíždí do Guggenheimova muzea v Bilbau, aby
se tu zúčastnil představení objevu, který se týká základů lidské
existence a může mít dalekosáhlé
následky. Pečlivě připravený večer
se změní v chaos, muž, který měl
objev představit, je zavražděn a
Langdon spolu s ředitelkou muzea
Vidalovou prchá do Barcelony, aby
unikl vrahům a našel klíč k objevu.
Podaří se jim to?
Sarah Kaminsky
Padělatel Adolfo Kaminsky
Židovský mladík Adolfo se díky
svému zájmu o chemii barvení stal za druhé světové války
padělatelem dokladů pro odbojové francouzské hnutí odporu.
Zachránil před jistou smrtí na
14 tisíc mužů, žen a dětí. Do svých
77 let o své tajné činnosti Adolfo
Kaminsky nemluvil, dokud ho jeho
dcera Sarah nepřesvědčila, aby
zveřejnil podrobnosti riskantní celoživotní mise.
www.knihkm.cz
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AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ
Zajímavé zdravotnické přednášky
v našem Centru
Centrum pro seniory Zachar Kroměříž pořádá ve
spolupráci s Centrem zdraví při Střední zdravotnické škole v Kroměříži již několik let vždy začátkem
roku cyklus přednášek se zdravotnickou tematikou.
Vzhledem k tomu, že před každou přednáškou studenti provádějí měření krevního tlaku, určení krevní
skupiny, hladiny cukru, cholesterolu atd., je o tyto
přednášky i měření zájem. Letošní první – lednová – přednáška měla
téma Zdravé i nezdravé
nápoje – pitný režim. Ve
středu 7. února jsme přivítali mezi sebou MUDr. Víta
Rozsypálka z nemocnice
Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži,
který hovořil na téma Jak
bolí artritida aneb revma-

tické onemocnění. Téma se setkalo s velkým zájmem, a to i proto, že tato oblast je pro nás mnohé
velmi aktuální, mnozí z nás máme s touto chorobou
vlastní zkušenosti. Přednáška byla zaměřena nejen
na příčiny vzniku artritidy, ale i na možnosti další léčby i oddálení vzniku vlastního onemocnění. Poslední
přednáška bude o nemoci štítné žlázy a uskuteční
se 7. března v Klubu seniorů. O zdravotnické přednášky je mezi seniory velký zájem, zejména proto,
že se nás zdravotní problematika často bezprostředně dotýká. Chtěli bychom poděkovat touto cestou
vedení Střední zdravotnické
školy v Kroměříži za spolupráci s naším Centrem pro
seniory Zachar a za možnost
uskutečňovat tyto přednášky.
Rádi bychom vás přivítali mezi
námi, abyste se přesvědčili,
že činnost našeho Centra je
pestrá a zajímavá.
Marie Šerá, Centrum
pro seniory Zachar, Kroměříž

Vzpomínka na Ladislava Frgala

Robert Rohál
o Heleně
Vondráčkové

*27. 5. 1943 Chvalkovice na Hané / † 7. 1. 2018 Kroměříž
V pátek 12. ledna se v obřadní síni kroměřížského hřbitova konalo poslední
rozloučení s Ing. Ladislavem Frgalem – osobností známou především svou
prací pro spolek Přátelé Evropy Kroměříž.
Ladislav Frgal byl profesí stavař. Vystudoval průmyslovou školu stavební v Lipníku nad Bečvou a následně stavební fakultu v Brně. Tam poznal i svou životní
partnerku Alenu, kterou po skončení studií následoval do Kroměříže a s níž
vychoval tři dcery. Zpočátku pracoval ve vodárně, později na kroměřížském
městském i okresním úřadě v různých funkcích zaměřených na výstavbu. Město Kroměříž si zamiloval. Zaujala jej jeho historie a urbanistický vývoj. Zájem o
život ve městě a jeho aktivní přístup k němu jej po roce 1980 přivedl do Českofrancouzské společnosti, nyní spolku Přátelé Evropy Kroměříž, z. s., kde aktivně
působil i po svém odchodu do důchodu. Miloval hudbu, zvláště dechovku a
lidové písně, od mládí se věnoval sportu. Byl dlouholetým hospodářem Vodáckého klubu Kroměříž, organizoval závody i vodácké pobyty. Byl zábavným
společníkem se svérázným smyslem pro humor, osvědčil se jako skvělý organizátor sportovních i kulturních akcí, vždy se snažil druhým pomáhat. Pro svou
vstřícnou povahu měl i v partnerském městě Chateaudunu mnoho přátel.
Jeho srdce bylo štědré a laskavé. Bohužel právě to ho s přibývajícím věkem začalo zlobit a vysadilo ve věku nedožitých 75 let. Lidí, jako byl on, není mnoho.
O to více bude chybět.
Oldřich Kuchař, Přátelé Evropy Kroměříž, z. s.

Helena v proudu času je
název výpravné publikace,
kterou společně se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou
k jejím nedávným sedmdesátinám připravil Robert Rohál – publicista, fotograf a
především pracovník Domu
kultury v Kroměříž, resp.
Expozice Karla Kryla. „Mám
radost, že se kniha dobře
prodává a že má ohlas i od
lidí z branže. Jde o třísetstránkovou faktografickou
knihu s mnoha krásnými
fotografiemi,“ říká holešovský rodák, který už pracuje na dalších projektech.
(rc)

Chtěla bych touto cestu složit poklonu za výběr
pracovnic v rámci Sociálních služeb města Kroměříže a zároveň vyzdvihnout jejich práci. Jednala jsem na ředitelství s paní magistrou Brhelovou
od loňského dubna a později s magistrou Valáškovou přímo v DPS U Kašny ohledně umístění
mé maminky v domově. Měla nastoupit letos
v lednu, ale bohužel se toho nedožila, zemřela
19. ledna na Malém Vale. Byla jsem překvapena
laskavým přijetím, přístupem a profesionální
prací, doslova mi obě zmíněné pracovnice vyra-

Někteří psi se v kroměřížském útulku objeví opakovaně. Může se stát,
že nový páníček přes veškerou
snahu přecení své síly a možnosti a
pejska, kterého „adoptoval“, a péči
o něj nezvládne. Pes – i jakékoliv
jiné zvíře – je závazek, je nutné se
mu každodenně a úplně věnovat.
A není řeč jen o stravě, hygieně či
venčení…
Také dnes představovaný ALÍK se
do útulku vrátil z adopce. Po deseti
letech. Důvodem je, že jeho majitel
se o něj již kvůli zdravotním problémům nemůže starat. Alík je pes
menšího vzrůstu, kříženec. Je mu
11 let a váží 6,5 kilogramu. Je hodný,
kamarádský, čistotný, zvyklý v bytě.
Na vodítku chodí pěkně. Určitě bude
vhodným společníkem ke starším lidem. Zasloužil by si opět najít novou
rodinu a nové přátele.
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

LEXY přivezly z první letošní soutěže
14 medailí

dopisy čtenářů
Zasloužené ocenění ochoty
a lidskosti

Alík

zily svým jednáním dech. Přiznám se, že ačkoliv
je mi 64 let, bála jsem se do domova zajít a svěřit
se s problémem. Obávala jsme se, že si řeknou, že
jsem neschopná a nedovedu se postarat o vlastní maminku. Jednání ale bylo naprosto lidské a já
jsem po něm odcházela s takovou vnitřní úlevou,
že si to stěží dovedete přestavit... Považovala jsem
za svou povinnost o této zkušenosti napsat, protože přístup a cítění obou jmenovaných dam byly
příkladné - klobouk dolů před oběma. Zvláště pak
vyzdvihuji a chválím práci slečny Valáškové, která
ačkoliv je velmi mladinká, měla pro naše problémy velké pochopení a projevila se jako zkušený
profesionál. Děkuji!
Věra Gregorová
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Mažoretky LEXY Kroměříž úspěšně zahájily svou soutěžní sezónu. V sobotu 20. ledna vyrazily do Prosenic
nedaleko Přerova, kde se konal 7. ročník soutěžní nepostupové přehlídky mažoretkových souborů.
Celá soutěž se pro nás nesla ve zlatém opojení, protože
všechny tři skupiny zastupující mažoretky LEXY - nejmladší členky v kategorii mini děti, starší děvčata v
kategorii kadet mladší a nejstarší děvčata v kategorii
kadet - získaly 1. místo. Další zlato do týmu přinesla
ještě Kristýna Dratvová se svým sólovým vystoupení se
dvěma hůlkami a také miniformace nejstarších dívek.
Z celkem osmnácti formací, které tým reprezentovaly,
hned pět získalo zlato, pět stříbro a čtyři bronz.
Lenka Pavlíčková, LEXY Kroměříž

ZAJÍMAVOSTI
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Ellen Grygerová

Eva Oborná

Filip Trhlík

Kryštof Mich

Kryštof Macháček

Oliver Macháček

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné
domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. Bližší informace
vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. Nejbližší volné termíny vítání jsou: 10. 3., 17. 3., 24. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4.

Úmrtí – leden 2018
Miroslav Šiška, *1928, Břest
František Hampl, *1941, Kroměříž
Jaroslava Kuncová, *1940, Zborovice
Jiřina Večerková, *1928, Kroměříž
Anna Bendová, *1943, Kroměříž
Helena Koncerová, *1963, Kroměříž
Ing. Ladislav Frgal, *1943, Kroměříž
Marie Vavřičková, *1943, Kroměříž
Ing. Miroslav Hrubý, *1929, Kroměříž
Vlasta Kalinová, *1926, Kroměříž
Jiří Cigánek, *1936, Kroměříž
Bohumil Dědičík, *1929, Kroměříž
Věra Janasová, *1933, Kroměříž

František Gregor, *1941, Zlobice
Jozef Mrázik, *1935, Kroměříž
Marie Králíková, *1946, Zborovice
František Spáčil, *1941, Kroměříž
Valentin Slezák, *1948, Lutopecny
Jana Vránová, *1939, Kyselovice
Emilie Formánková, *1938, Kroměříž
Jiřina Holubníčková, *1927, Kyselovice
Stanislav Calaba, *1945, Chropyně
František Bartončík, *1936, Roštín
PaedDr. Hynek Seidl, *1932, Kroměříž
František Večerka, *1936, Bezměrov
Květoslav Novák, *1937, Kroměříž

INZERCE

Narození – leden 2018
Matěj Sum, Kroměříž
Andrea Gyureková, Kvítkovice
Kryštof Krmenec, Ludslavice
Adéla Derková, Zborovice
Barbora Vašáková, Kroměříž
Diana Balážová, Mníchova Lehota, SK
Patrik Machalík, Rataje
Sofie Hepnarová, Břest
Matěj Janeček, Tovačov
Ondřej Pavlištík, Přerov
Ján Krištof, Rozložná, SK
Šimon Polášek, Morkovice
Laura Minaříková, Kroměříž
Michal Blažek, Horní Moštěnice
Adéla Matušková, Kroměříž
Thea Zdražilová, Chropyně
Tobiáš Arban, Holešov
Teodor Schindler, Kroměříž
Klára Damborská, Kroměříž
Natálie Šedivá, Pačlavice
Vojtěch Sekula, Chropyně
Natálie Lukešová, Chropyně
Matyáš Drahotušský, Kojetín

Libuša Hausmajerová, *1930, Kroměříž
Marie Kozová, *1934, Roštín
Jiří Kuchař, *1940, Kroměříž
Milan Kolomazník, *1944, Trávník
Růžena Novosadová, *1924, Kroměříž
Anna Barnetová, *1940, Tetětice
Alois Divila, *1928, Kroměříž
Ján Špička, *1930, Kroměříž
Adolfína Juříčková, *1925, Kroměříž
Vlasta Kučerová, *1929, Kroměříž
Anna Trávníčková, *1920, Pačlavice
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Adam Bachan, Kroměříž
Tamara Poláková, Hulín
Izabella Zoe Svrčková, Lubná
Petr Pospíšil, Hulín
Viktorie Damborová, Zdounky
Anežka Blešová, Kostelec u Hol.
Mia Žáková, Chropyně
Kristian Kobza, Kroměříž
Matyáš Dejmek, Vážany
Jaroslav Vašek, Chropyně
Šimon Macík, Bílavsko
Štěpán Šulc, Bezměrov
Ema Otýpková, Kroměříž
Nikol Bučková, Moravský Krumlov
Ondřej Kačan, Morkovice
Nela Jablunková, Kroměříž
Matouš Petrák, Hlušovice
Michal Horenský, Kroměříž
Karolína Tauferová, Kroměříž
Ludvík Červeňák, Měrovice n. H.
V seznamu jsou uvedeny děti,
u nichž rodiče souhlasili
se zveřejněním v tisku.

Informace E.ON o přerušení dodávky elektrické energie
6. 3. od 7.30 do 15 h – Kroměříž, Hulínská 3445, 5001, Kaplanova 1803/2c.
13. 3. od 7.30 do 18 h – Kroměříž, Kaplanova 2959/6, (KMTS).
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
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Obrazové ohlédnutí a pozvánka
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Masopust v Kroměříži – 10. 2. 2018

Foto na str.: J. Soporský
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