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Město ocenilo mladé sportovce i trenérskou osobnost

Sport je nedílnou součástí života a 
zvláště pro mládež je smysluplným 
vyplněním volného času. Pod-
porou mládežnického sportu ze 
strany kroměřížské radnice je také 
každoročně vyhlašovaná anketa 
o nejúspěšnější mladé sportovce 
i trenéry či cvičitele. Výsledky an-
kety za rok 2014 byly slavnostně 
vyhlášeny 27. května. V  kategorii 
Nejúspěšnější mladý sportovec 
města za rok 2014 byli bez určení 
pořadí oceněni čtyři sportovci, re-
spektive pět osob. Nadějný jachtař, 
žák Základní školy Komenského 
náměstí Kroměříž Petr Hála, taneč-

ní pár TK Gradace Kroměříž Anna 
Starečková a Matěj Svoboda, bas-
ketbalista Martin Nábělek a hoke-
jista Jakub Sirota. Nejúspěšnějším 
mládežnickým sportovním kolek-
tivem byli vyhlášeni mladší do-
rostenci HK Kroměříž. 
Za dlouholetou práci 
ve prospěch kromě-
řížské tělovýchovy a 
sportu, především za 
práci s mládeží, se le-
tos sportovní komise 
rozhodla ocenit Karla 
Fleischmanna, kte-
rý pracuje s  malými 

přestávkami v  oddílu basketbalu 
TJ Slavia Kroměříž od roku 1962, 
a to jako aktivní hráč a poslé-
ze     jako činovník a trenér věnu-
jící se výchově nejmenších basket-
balistů.                                                                (šak)

Letní slunečné počasí a velký divácký zájem přály letošnímu již jedenáctému ročníku přehlídky s                     
názvem Den tance. Ten se konal první červnovou sobotu na Velkém náměstí a své umění na něm před-
vedli zástupci tanečních klubů, kroužků a souborů jak z Kroměříže, tak i z nejbližšího okolí. Vystoupe-
ním sportovních tanečních párů ověnčených nejrůznějšími tituly a oceněními v kategoriích standardní 
a latinskoamerické tance zdatně sekundovali ryzí amatéři předvádějící své nadšení i um.

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová



Suchá Loz na Uherskohradišťsku 
hostila v  posledním květnovém 
týdnu dvoudenní setkání čel-
ních představitelů Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky se starosty a zastupiteli 
měst a obcí Zlínského kraje. Na 
straně představitelů samospráv, 
jichž na jednání dorazilo více než 
200, se akce zúčastnil starosta 
Kroměříže Jaroslav Němec, mezi 
jedenácti zástupci vedení sně-
movny pak zasedl kroměřížský 
místostarosta Radek Vondráček a 
mimo jiné i předseda Poslanecké 

sněmovny Jan Hamáček. „Toto 
setkání chápeme jako užitečnou 
zpětnou vazbu. Starostové jsou 
ti, kteří musí pracovat s  tím, co 

my ve sněmovně stvoříme. Dou-
fám, že tento projekt nám umož-
ní naši práci zkvalitnit,“ uvedl Jan 
Hamáček.                               (js, šak)
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Přátelské setkání
Návštěvu z rakouského partner-
ského města Krems an der Donau 
hostila Kroměříž ve dnech 30. a 
31. května. Výprava byla složena z 
pedagogů z tamní vyšší stavební 
školy a jejich cílem byly historické 
zahrady a architektura na Moravě. 
Účastníky v čele s paní Annou Wegl, 
která má v Kremsu na starosti právě 
partnerská města, přivítal v obřadní 
síni místostarosta Pavel Motyčka. 
Prostřednictvím milých hostů vzká-
zal oficiální reprezentaci Kremsu, že 
Kroměříž má zájem vztahy s rakous-
kými partnery zintenzivnit.           (pz)

Sociální podniky na 
Kroměřížsku se sdružují 

v platformě
Místní sociální podniky založily Plat-
formu pro podporu sociálního pod-
nikání na Kroměřížsku. Jejím cílem 
je podporovat aktivity sociální eko-
nomiky, šířit povědomí o sociálním 
podnikání a pomoct nově vznika-
jícím sociálním podnikům na Kro-
měřížsku. V současnosti platforma 
sdružuje první dva sociální podniky 
v Kroměříži – Krajanku a 1. selský pi-
vovárek.
Sociální podnikání je podnikatel-
skou aktivitou prospívající společ-
nosti i životnímu prostředí a hrající 
důležitou roli především co se týká 
vytváření nových pracovní příleži-
tosti pro osoby se zdravotním, soci-
álním nebo kulturním znevýhodně-
ním.                                                         (rc)

Města s dobrou adresou
Výstava Města s  dobrou adresou, 
která je od června umístěna na Vel-
kém náměstí, je prodloužena až do 
16. července. V knihovně můžete v 
rámci doprovodné akce stále vyja-
dřovat své názory na nebezpečná 
místa ve městě formou umísťo-
vání nálepek na mapu města. Pa-
nel je k dispozici v  oddělení pro 
dospělé.                                                 (vs)

O lepší spolupráci jednali i představitelé Kroměříže

Foto: archiv

Průkazy osob se zdravotním postižením 
je nutné vyměnit

Nejpozději do konce letošního 
roku je třeba, aby všichni drži-
telé průkazů osoby se zdravot-
ním postižením (průkaz OZP 
typu TP, ZTP, ZTP/P) přišli požá-
dat  o jejich výměnu. Jinak při-
jdou o výhody plynoucí z jejich 
držitelství. Nový průkaz vydává 
Úřad práce ČR po podání Žádosti 
o přechod nároku na průkaz OZP 
(více na http://portal.mpsv.cz/
upcr/kp/zlk) od 1. dubna 2015. 
Průkazy mimořádných výhod 
(papírové modrý, zelený a oran-
žový) a tzv. dočasné průkazy OZP 

(zelený zalisovaný) zůstávají v 
platnosti pouze do 31. 12. 2015. 
Držitel průkazu musí podat u pří-
slušného kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR v  místě svého 
trvalého bydliště formulář Žá-
dost o přechod nároku na průkaz 
osoby se zdravotním postižením. 
Je povinen se osobně dostavit 
ke správnímu orgánu s  platným 
občanským průkazem, platným 
průkazem osoby se zdravotním 
postižením či průkazem mimo-
řádných výhod. Je doporučeno 
s sebou vzít také rozhodnutí, kte-

rým mu byl v  minulosti průkaz 
přiznán. Je nezbytné mít s sebou 
barevnou průkazovou fotografii 
o rozměrech 35 x 45 mm, která 
odpovídá současné podobě. Na 
základě vyplněných podkladů 
správní orgán požádá Státní tis-
kárnu cenin, s. p., o vyrobení no-
vého průkazu. Po jeho zhotovení 
správní orgán telefonicky či pí-
semně vyzve klienta k osobnímu 
převzetí. Pro urychlení vydání 
průkazu je dobré mít připraven 
správní poplatek ve výši 30 Kč.
                                                            (tz)

Zkušenosti v projektu prevence kriminality 
Kroměřížané vítají

„Kulatý stůl“ je název projektu 
prevence kriminality AKP (Asi-
stent prevence kriminality). Za-
sedání mentorů a nových účast-
níků projektu se uskutečnilo ve 
dnech 23. a 24. června pod zá-
štitou starosty města Kroměříže 
Mgr. Jaroslava Němce v prosto-
rách hotelu Octárna v Kroměříži.
Projekt k  Programu prevence kri-
minality, který je z  části podpo-
rován Ministerstvem vnitra ČR, 
odborem prevence kriminality a 
z  části také Evropskými sociální-
mi fondy, se skládá ze dvou částí. 
První se týká asistentů prevence 
kriminality (APK) a druhá rozšíření 
městského kamerového monito-
rovacího systému (MKMS) včetně 
integrace do pultu centrální ochra-
ny (PCO).
Hlavním cílem setkání u „Kulatého 
stolu“ byla vzájemná výměna zku-
šeností mentorů působících v pro-
jektu Asistent prevence kriminality 

spolu s těmi, kteří s monitoringem 
APK teprve začínají. O své zkuše-
nosti z  činnosti tohoto programu 
se podělili zástupci z  Ostravy, 
Šternberku, Moravského Berouna, 
Karlových Varů, Hodonína, Štětí, 
Vsetína a Přerova. Svými zajíma-
vými postřehy z  praxe obohatil 
všechny zúčastněné i garant od-
boru prevence kriminality minis-
terstva vnitra pro Zlínský kraj JUDr. 
Tomáš Koníček. 
Nové informace čerpali i men-
toři z  Městské policie Kroměříž 
od svých kolegů pracujících již 
delší dobu v  rámci projektu Asis-

tent prevence kriminality. Tento 
projekt, na který město Kroměříž 
získalo prostřednictvím městské 
policie dotaci z Programu preven-
ce kriminality, se v Kroměříži roz-
běhne od 1. července letošního 
roku, kdy nastoupí dva asistenti 
prevence kriminality, kteří vzešli 
z  výběrového řízení. Vzhledem 
k velké úspěšnosti zavedení těch-
to asistentů prevence kriminality 
v  jiných krajích České republiky 
starosta Jaroslav Němec věří, že se 
tímto podaří uskutečnit další krok 
ke zvýšení bezpečnosti občanů 
našeho města.                                   (js)

Foto: J. SílešováFoto:   Š. Kučerová



 
 

V letním období přibývá případů 
krádeží jízdních kol, a to jak z uza-
vřených prostorů, jako jsou třeba 
sklepy, tak i ze stojanů na veřej-
ných místech. Ani zámek nezaručí, 
že o kolo nepřijdete. Jak přispět k 
ochraně? Městská policie Kroměříž 
nabízí jako prevenci, která by měla 
případného zloděje odradit, regist-
raci jízdních kol a značení pomocí 
kódu DNA. Pokud si chcete jízdní 
kolo zaregistrovat, využijte někte-
rou z  akcí strážníků, nebo přijďte 
kterékoliv pondělí od 14 do 16.30 
hodin na služebnu Městské poli-
cie Kroměříž na Velkém náměstí. 
S  sebou je třeba vzít samozřejmě 
kolo a také doklad o zakoupení, 
servisní knížku a občanský průkaz. 
DNA je nová metoda ochrany ma-
jetku, speciální čirá tekutina okem 
neviditelná se nanese na rám kola. 
Obsahuje jedinečný DNA kód, kte-
rý je identifikovatelný pouze pod 
UV lampou nebo pod mikrosko-
pem. Každé označené jízdní kolo 
je vybaveno samolepkou s  upo-
zorněním na způsob ochrany. 

Všímavou obyvatelku Kroměříže 
zaujali dva muži v  Nitranské ulici. 
Pokoušeli se vytáhnout poklop od 
kanálu, proto paní přivolala stráž-
níky. Když dorazili na místo, byli 
oba muži velkou tíhou poklopu 
a především alkoholem zmože-
ni natolik, že spali na lavičce. Po-
klop ovšem měli položený vedle 
sebe a zřejmě jej zamýšleli prodat 
do sběrny. Příslušníci městské 
policie jim naměřili 1,88 a 3,28 
promile alkoholu, a proto oba 
„sběrači“ putovali na záchytku a 
poklop zpět na kanál, kam patřil.

Rušení nočního klidu je častým 
problémem, který musí řešit stráž-
níci. Na hlučné osoby, případně 
skupinky, většinou upozorňují lidé 
na lince 156. Stejně tak tomu bylo 
i v případě, který se stal v nočních 
hodinách v  Obvodové ulici. Hlou-
ček, který vyšel z jedné z restaurací 
a hlasitě se bavil, zaznamenala míst-
ní obyvatelka a přivolala městskou 
policii. Přijíždějící hlídka si všimla 
jednoho z mužů, který se pokoušel 
skopnout dopravní značení auto-
busové zastávky, proto mu za po-
škozování cizí věci udělila blokovou 
pokutu. Všechny přítomné pak po-
učila o dodržování nočního klidu.
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Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Projekt Rodinné pasy byl v době 
svého vzniku v  roce 2008 určen 
krajům. Nyní se ke zmíněné ak-
tivitě přidala – jako první město 
v Česku – Kroměříž. Díky Rodin-
ným pasům mohou kroměřížské 
rodiny s dětmi využívat slevy v 
České republice, na Slovensku, 
ale i v Rakousku. Podle webu 
www.rodinnepasy.cz, kde je 
možné se zaregistrovat, nabízí 
nyní slevy a výhody asi 3400 or-
ganizací. Slevy se pohybují v roz-
sahu od pěti do dvaceti procent, 
u volnočasových aktivit mnohdy 
až 50 procent ceny. Podmínkou 
je trvalé bydliště v zapojeném 
městě (případně kraji) a alespoň 

jedno dítě do 18 let. Cílem Ro-
dinných pasů je snaha umožnit 
rodinám s dětmi za výhodnějších 
podmínek využívat různé aktivi-
ty, například v podobě levnější-

ho vstupného do sportovišť, hra-
dů, zámků, muzeí či ubytovacích 
kapacit, a také jim zajistit nákup 
zboží za nižší ceny.
„Naše město věnuje dlouhodobě 
zvýšenou pozornost rodinám s 
dětmi. Jedním z  palčivých pro-
blémů dnešní doby je finanční 
náročnost při návštěvě volnoča-
sových aktivit a také stále rostou-
cí náklady rodinného rozpočtu 
za běžné spotřební nákupy. Pro-
to se zástupci našeho města roz-
hodli zpřístupnit svým občanům 
projekt Rodinné pasy,“ uvádí dů-
vod, proč Kroměříž do projektu 
vstoupila, místostarosta Pavel 
Motyčka.                                                           (šak)

Kroměříž jako první město vydává Rodinné pasy

Získání aktuálních údajů o 
spotřebě paliv a energií v  do-
mácnostech podle účelu vyu-
žití. To je hlavní cíl šetření s ná-
zvem ENERGO 2015, které na 
území Česka (a také v  Kromě-
říži) proběhne od 7. července 
2015 do 15. ledna 2016. 
Výsledky šetření jsou důležité 
pro plánování dotační politiky 
v oblasti energetických úspor 
a pro srovnání spotřeb ener-
gií českých domácností s dal-
šími státy v  rámci Evropské 
unie. Konečná data budou 
k  dispozici v  říjnu 2016 a 
budou členěna podle kon-
krétních činností – vytápění 
vnitřních prostor, chlazení 

prostor, na ohřev vody, vaření, 
osvětlení a ostatní koncové vy-
užití. 
Šetření se uskuteční na území 
celé republiky ve zhruba 20 tisí-
cích domácnostech. Deset tisíc 
respondentů bude dotazováno 
v návaznosti na Výběrové šetření 
pracovních sil, druhá polovina 
dotazovaných bude náhodně 

vybrána z  Registru sčítacích ob-
vodů a budov. Ve Zlínském kraji 
bude do šetření zahrnuto 1090 
domácností v 91 obcích.
Pracovníci pověření šetřením se 
budou prokazovat průkazem ta-
zatele a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňuje k provádě-
ní šetření ENERGO 2015. Projekt 

bude zachovávat ano-
nymitu dotazovaných 
a získaná data budou 
důsledně chráněna.
Další informace k  té-
matu šetření najdete 
na www.czso.cz/csu/
czso/energo-2015
                                              (šak)

Výběrové šetření ENERGO 2015 bude probíhat 
také v našem městě

Zemřela čestná 
občanka města 
Kroměříže Sylviane 
Brazillier 
Měsíc květen si na své konto 
připsal smutnou událost - dne 
23. května 2015 v 92 letech 
zemřela čestná občanka města 
Kroměříže paní Sylviane Brazilli-
er z francouzského partnerské-
ho města Chateaudun. Toto nej-
vyšší ocenění udělili zastupitelé 
paní Sylviane Brazillier v roce 
2014 jako poctu za dlouholetý a 
neutuchající zájem o Kroměříž. 
Sylviane Brazillier byla velkou 
obdivovatelkou našeho města a 
celý svůj aktivní život věnovala 
rozvoji vzájemných přátelských 

vztahů. A to jak v časech norma-
lizace, tak v pozdějších porevo-
lučních letech.   
Partnerství s Chateaudunem 
Kroměříž navázala v roce 1968. 
Paní Sylviane Brazillier tehdy 
stála v čele chateaudunské 
hospodářské komory a na roz-
voji přátelství měst má značné 
zásluhy. Od roku 1982 působila 
jako předsedkyně společnosti 
„Přátelé družby - Amis du ju-
melage“. Osobně se zapojila do 
občanského života a nabídla 
možnosti konkrétní pomoci. V 
roce 1989 kroměřížští občané 
společně s Chateaudunský-
mi oslavují 200. výročí Velké 
francouzské revoluce. V roce 
1990 vznikla v Kroměříži Čes-
ko-francouzská společnost v 

čele s MUDr. Jiřím Pavlíkem a 
Chateaudun velkoryse nabídl 
možnost týdenních profesních 
stáží. Svůj životní příběh sepsala 
paní Sylviane Brazillier do Kni-
hy pamětí, která je k dispozici v 
Knihovně Kroměřížska.           (pz)

Aktuální informace o dění v Kroměříži
www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

Foto: archiv MěÚ KM

Foto: J. Soporský



Postřehli jste ve městě  nepo- 
řádek, výtluky, poškozené do-
pravní značení či nefunkční 
veřejně osvětlení? Neváhejte a 
nahlaste to na radnici přes mo-
bilní aplikaci City Monitor! Apli-
kace „Vaše hlášení“  to zaeviduje 
spolu s fotografií problému a in-
formací o přesné adrese místa, 
kde bylo vytvořeno. 
Město Kroměříž se vstupem do 
projektu začleňuje mezi moderní 
české samosprávy, které na komu-
nikaci se svými občany používají 
nejnovější mobilní technologie. 
Obyvatelé i návštěvníci města mo-
hou od nynějška posílat postřehy 
a podněty na zlepšení samosprávě 
města přímo ze svých telefonů 
přes bezplatnou mobilní aplikaci 
City Monitor. Jejich podnět bude 
následně pověřeným zástupcem 
samosprávy zpracován a  přidělen 
kompetentní osobě, která se po-

stará o jeho vyřízení. Celý proces 
řešení může autor připomínky 
sledovat v libovolném mobilním 
zařízení, kde má nainstalován City 
Monitor.
Bezplatná aplikace City Moni-
tor přináší zájemcům možnost 
hlásit nežádoucí stavy a situace ve 
městě rychle a jednoduše z mobil-
ního telefonu, tabletu, nebo přes 
web stránku www.citymonitor.cz. 
Odtud je možné aplikaci zdarma 
stáhnout pro mobilní zařízení s op-
eračním systémem Android (Goo-
gle Play) nebo iOS (z Apple App 
Store) a ihned ji začít používat.
Služba přináší výhody nejen oby-
vatelům, kteří mohou přímo ve 
svém mobilu sledovat průběh 
řešení svých hlášení, ale i před-
stavitelům samosprávy. Pověřený 
pracovník může jménem města 
hromadně posílat push-notifika-
ce s aktuálními informacemi o 

všech společenských, kulturních, 
či sportovních akcích a událostech, 
dočasných změnách v otevíracích 
hodinách úřadů a dalších 
novinkách o dění ve městě.
 „Aplikace City Monitor nám umožní 
zdokonalit vzájemnou komunika- 
ci mezi samosprávou a občany. 
Občané budou moci rychle a jed-
noduše hlásit problémy, se kterými 
se ve městě setkají, a naopak sa-
mospráva získá další komunikační 
kanál pro informování občanů o 
dění ve městě prostřednictvím 
posílání bezplatných push-noti-
fikací,“ vyjádřil svou spokojenost 
s novinkou  starosta Kroměříže Ja-
roslav Němec a dodává: „Doufejme, 
že si díky tomuto řešení společně 
vybudujeme hezčí Kroměříž, měs-
to, ve kterém žijí spoko-
jení občané v pěkném 
a příjemném prostředí.“       
                                           (tz)
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Od letošního června začal na 
kroměřížské radnici platit nový 
organizační řád. Přináší s se-
bou několik změn týkajících se 
jednotlivých oddělení a útvarů. 
Některé se ruší, jiné nově zřizu-
jí či přecházejí s pozměněným 
názvem pod jiné odbory. Dva 
odbory, které už na radnici 
fungovaly, ale v minulosti byly 
sloučeny, opět získaly samo-
statné postavení. Cílem změn 
je praktičtější uspořádání úřa-
du a snaha o jeho organizaci 
vstřícnější potřebám občanů 
města. 
Dvěma novými odbory jsou 
kancelář úřadu a odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví. „Na radnici 
před lety fungoval odbor vnitřních 
věcí a mám pocit, že ucelené řízení 

vnitřních záležitostí úřadu tu po 
jeho transformaci chybělo. Tuto 
absenci by měla řešit kancelář úřa-
du. Obdobně se vracíme k modelu 
samostatného odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, který se or-
ganizačně odlučuje od odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy,“ 
vysvětlila tajemnice Městského 
úřadu v Kroměříži Jana Kutá.
K významným změnám dochází 
i na úseku rozvoje města a veřej- 
ných služeb. Organizační řád 
nově zřizuje odbor správy majet-
ku města a služeb, který sdružuje 
dosavadní odbor služeb a majet-
koprávní oddělení, které doposud 
působilo pod odborem rozvoje. 
„Nově jsou na městském úřadě 
zřízena oddělení strategického 
rozvoje města a oddělení investic 
na odboru rozvoje města, oddě- 
lení služeb a oddělení správy ma-
jetku města na odboru správy 
majetku města a služeb a také 
oddělení sociální práce a od-

dělení sociálně právní ochrany 
dětí na odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví,“ uvedla tajemnice. 
Ke  stejnému datu se naopak ru- 
ší oddělení kultury a útvar pro- 
pagace na odboru kultury a 
cestovního ruchu, personální 
útvar zařazený v kanceláři úřadu, 
útvar majetkoprávní a oddělení 
strategického plánování a investič-
ní výstavby města na odboru roz-
voje města, oddělení rozpočtování 
ve školství a oddělení sociální péče 
na odboru školství a sociální péče. 
V souvislosti s novým organizačním 
řádem dojde také k přesunu ně-
kterých kanceláří. Na změny bu-
dou občané upozorněni přímo 
v prostorách úřadu. Vykonávaná 
agenda naopak zůstává beze 
změn.                                                              (pz)

Odborný seminář připravila pro členy kro-
měřížského zastupitelstva, výborů a komisí 
advokátka a autorka projektu MUNICIPAL 
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Konal se ve 
čtvrtek 4. června v  prostorách Městského 
úřadu v Kroměříži.
„Obce, města a kraje jsou pilířem země.“ To je 
hlavní myšlenka projektu MUNICIPAL, který je 
pro obce, města a kraje již zavedenou a spo-

lehlivou značkou přinášející do vzdělávání vo-
lených zástupců a úředníků neoddiskutovatel-
nou kvalitu a originalitu. Obsahem semináře, 
o který byl zájem jak mezi zastupiteli, tak i 
úředníky města, byl odborný výklad zákona 
o obcích a souvisejících právních předpisech 
s  důkladnějším zaměřením na problematiku 
rozhodování v orgánech města, tedy v radě a 
zastupitelstvu.                                                         (js)

O školení pro zastupitele měli zájem i úředníci

Na kroměřížské radnici došlo v červnu k organizačním změnám 

Město Kroměříž zlepšuje komunikaci s občany díky aplikaci City Monitor

Foto: J. Kutá

Foto: archiv
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Děti z mateřinek měly zase svou 
sportovní olympiádu

Dárcovství krve – činnost, 
která zaslouží ocenění a díky

Bezmála tři desítky dárců krve se svými rodinnými příslušníky a přáteli 
se setkaly na slavnostním shromáždění, které uspořádalo město Kro-
měříž v  úterý 26. května jako ocenění a poděkování těm, kteří díky 
své velkorysosti a vstřícnosti zachraňují lidské životy a zdraví. Starosta 
města Jaroslav Němec a radní Petr Hajný předali dárcům, kteří si na 
své konto připsali ke konci loňského roku 50, 60, 70 a více odběrů, 
dárky právě podle toho, kolikrát svou krev darovali. „Padesátníci“ 
získali pamětní medaili města Kroměříže, publikaci o Kroměříži a 
květiny, další ocenění pak víno z arcibiskupských sklepů, dárkové koše 
nebo finanční dary. Na nejvyšší příčky pomyslného žebříčku dárců 
vystoupali tři pánové: Milan Komínek, Alan Šilinger a Stanislav Holas, 
kteří loni darovali krev již po sto desáté.
Jednou z  pozorností, 
kterou dárcům krve 
věnovala radnice, byly 
také vstupenky na 
divadelní představení 
hry Antonína Procház-
ky Věrní abonenti 
v  podání pražských 
herců, které právě 26. 
května zahájilo oslavy 
150 let amatérského 
divadla v  Kroměříži.
                                      (šak)

V Kroměříži po šesti letech závodily 
malé motocykly 

Setkání spojující sport, zábavu i recesi. Tak by se dal stručně charakterizo-
vat závod 24 kol kol Kroměříže, který se po šestileté pauze vrátil ve dnech 
12. a 13. června do Kroměříže. Jeho dějištěm se tentokrát stalo dopravní 
hřiště a přilehlá ulice mezi Psychiatrickou nemocnicí a Květnou zahradou. 
Toto místo hlavní pořadatel Michal Sum nezvolil náhodou: „Protože náš 
závod je tak trochu uměním a tak trochu bláznovstvím, umístili jsme jej 
mezi kolonádu a psychiatrickou léčebnu,“ prozradil Michal Sum. I přes 
toho originální zdůvodnění lokalita nabídla především ideální podmín-
ky pro depa devatenácti přihlášených týmů, pro start a cíl závodu i pro 
zkoušku stálosti výkonu a dovedností na dopravním hřišti. Jezdci a jejich 
stroje (je otázkou, pro koho to bylo náročnější) měřili své síly v kategoriích 
mopedů, malých motocyklů a kategorii „open“ zahrnující stroje bez ome-
zení typu s objemem motoru do 50 cm3 starší 30ti let. V kategorii mope-
dů zvítězil Moped Team Tlumačov, Falešní sobi byli nejlepší mezi malými 
motocykly a v „open“ kategorii prvenství vybojoval RZP Team. Protože ale 
v klání zdaleka nešlo jen o výkon a sílu, nejoriginálnějším týmem a sou-
časně vítězem kategorie něžného pohlaví se stal bezkonkurenčně místní 
Pink Ladies Team.                                                                                                           (pz)     

Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením Barborka slavil 
začátkem června patnáct let od 
otevření. Zároveň s  Barborkou 
si připomněli stejně dlouhou 
dobu existence a provozu také 
další dvě zařízení pracující 
v rámci Sociálních služeb města 
Kroměříže - Domov pro seniory 
U Moravy a Domov pro seniory 
Vážany. 
Klienti zmíněných domovů i 
dalších obdobných zařízení v  re-

gionu se sešli právě v prostorách 
Barborky a na prosluněném dvoře 

se společně pobavili u programu, 
který připravili ve spolupráci se 

školami, školkami a zájmovými 
a sportovními organizacemi. 
V  úvodu programu se ujal slova 
ředitel Sociálních služeb města 
Kroměříže Ivo Vojtek, který připo-
mněl, že velkou zásluhu na tom, 
že v  jednotlivých domovech na-
šli zázemí a pomoc stovky klientů, 
mají společnosti, které se podíle-
ly na projektových a stavebních 
pracích a především současní i 
bývalí zaměstnanci zmiňovaných 
zařízení.                                         (šak)

Klienti Barborky i domovů pro seniory společně slavili i vzpomínali

Více než sto deset dětí z kromě-
řížských mateřských škol se sešlo 
ve čtvrtek 11. června na hřišti Zá-
kladní školy Zachar při příležitosti 
pátého ročníku sportovního klání 
zvaného Duhové bubliny. Toto 
setkání se koná každé dva roky a 
vzniklo v rámci dlouhodobé spo-
lupráce s mateřskými školami v 
partnerském městě Nitře. Kromě 
intenzivní sportovní části pro-
jekt řešil i metodickou spolupráci 
pedagogů a výměnu zkušeností 
mezi kroměřížskými a nitranskými 
školkami (MŠ Alexyho, Piaristická a 
Hospodárská). „I když už původní 

projekt skončil, spolupráce stále 
trvá už 10 let. Děti soutěží v běhu, 
hodu míčkem, skoku z místa, štafe-
tovém běhu a dalších disciplínách, 
které pro ně připravují studentky 
SPgŠ Kroměříž,“ sdělil vedoucí od-
boru školství, mládeže a tělový-
chovy Jiří Pánek. Podle něj se sice 
letos děti z Nitry nemohly akce 
zúčastnit,  příležitost ale dostanou 
už příští rok. „Rozhodli jsme se, že 
Duhové bubliny budou každým 
rokem u nás v Kroměříži a jejich 
hlavními pořadateli MŠ Žižkova 
a MŠ Kollárova,“ dodal Jiří Pánek.
                                                               (pz)

Foto: Š. Kučerová

Foto: Š. Kučerová

Foto: P. Zrna

Foto: P. Zrna



Dlouhé vlasy, vlající květinové 
hábity, barevná skla slunečních 
brýlí, všeobjímající pohoda 
a láska… Klub Starý pivovar 
a přilehlé nádvoří jakoby se 
vrátily o pár desítek let zpět 
a členové Divadelního spolku 
Kroměříž vtáhli účinkující, 
návštěvníky a diváky letošního 
festivalu Ludmily Cápkové 
do poklidné éry „květinových 
dětí“. Již osmý ročník přehlíd-
ky amatérských divadelních 
souborů proběhl v  posledním 
květnovém týdnu tentokrát 
ve stylu hippies. Celkem osm 
představení přilákalo do hle-
diště nespočet diváků a tak si 
jedna z  pořadatelek akce Jana 
Štěpánová mohla průběh festi-
valu pochvalovat.

U amatérských souborů není 
jednoduché program jakéko-
liv přehlídky sestavit. Musí 
vyhovovat všem, vždyť chodí 
do běžných zaměstnání, mají 
rodiny… Uskutečnil se festival 
podle plánu a proběhla všech-
na představení tak, jak měla? 
Ano, všechna plánovaná před-
stavení proběhla beze změn. 
Zvládli jsme to jak po organi-
zační, tak po programové stránce 
„bez ztráty desítky“. Účinkující 
byli letos opět nadšeni krásou 
našeho města. Každou volnou 
chvilku využívali k procházkám a 
návštěvám zahrad. Měli jsme také 
velké štěstí, že nám přálo počasí. 
Je perfektní, že každý festival se 

skladba účinkujících mění podle 
výsledků jednotlivých oblastních 
kol, takže vlastně máme každý 
rok nové soubory. Letos jich bylo 
osm, což bylo 84 účinkujících. 

Festival je soutěžní a nejlepší 
divadelníci postupují na 
celostátní přehlídku. Kdo na 
letošním festivalu uspěl?
Hlavní cenu 8. ročníku Divadel-
ního festivalu Ludmily Cápkové 
získal kus Kroužku divadelních 
ochotníků z Hvozdné. Představi-
li se s autorskou hrou Kód nula. 
Tato hra tudíž dle stanov festivalu 
postupuje na divadelní přehlídku 
FEMAD Poděbrady, která se koná 
v září. Cenu za nejlepší mužský 
herecký výkon obdržel Vladi- 
mír Mált za roli v inscenaci Dva 
spolku Zmatkaři Dobronín, cena 
za nejlepší ženský herecký výkon 
náleží Tereze Fialové účinkující 
ve stejném představení. Diváci 
ocenili inscenaci divadelníků z 
Hvozdné Kód nula, cenu klubu 
mladých diváků získali Bratři v 
gatích Dominik a Honza a cena 
novinářské poroty přísluší Janě 
Žáčkově za text hry Bábelův bá-
bel z  repertoáru souboru Sem-
TamFór Slavičín.

A které představení se vám 
osobně zamlouvalo nejvíc 
a proč?
Co se týče mého posouzení jed-
notlivých představení, netroufám 
si vůbec hodnotit. Každé je jedi- 
nečné, provedené s ohromnou 
dávkou nadšení a viditelnou 
láskou k divadlu. Toto je pro mne 

asi nejdůležitější měřítko úspě-
chu. Vím, jaká je dřina dát takové 
představení do konečné podo-
by, a fandím každému souboru, 
který to svede. Ale pokud bych 
mohla něco hodnotit, tak mne 
zaujalo scénické zpracování  hry 
Kód nula  u vítězného souboru z 
Hvozdné  a taky dramaturgický 
výběr a zpracování hry Bábelův 
bábel souboru SemTamFór 
Slavičín. 

Proč nebylo letos v programu 
představení Divadelního 
spolku Kroměříž? 

Dle stanov Divadelního festiva-
lu Ludmily Cápkové se můžou 
přihlásit soubory, které byly 
doporučeny z oblastních pře-
hlídek, ale do národní přehlídky 
Divadelní piknik  ve Volyni  ne-
byly vybrány dramaturgickou 
radou, tudíž skončily „před bran-
ami“. Náš festival je tedy takovou 
„scénou odmítnutých“. Ale - aby 
nevznikla mýlka - každý rok pos-
tupuje z oblastních přehlídek více 
souborů, než kolik jich je mož-

no umístit v programu  Divadel-
ního pikniku ve Volyni. Takže 
my jim vlastně dáváme možnost 
pokračovat v soutěži a postoupit 
o další stupínek výše. A proč se 
tentokrát neúčastnil náš soubor? 
Je to jednoduché - nebyl do-
poručen k postupu na Divadelní 
piknik ve Volyni. Navíc se letos 
poprvé přihlásilo více souborů, 
než jsme mohli umístit do pro-
gramu našeho DFLC. Proto jsme 
měli také letos o jedno před-
stavení více než v loni.

Letošního festivalu jste si 
užívali ve stylu hippies, 
povedlo se strhnout ostatní? 
Ano, letos to bylo hippies a 
byla to dobrá volba. Za to nás 
musím pochválit, abych si trochu 
pohladila i své ego. Víte, když se 
sejde dobrá parta pořadatelů 
a nadšenců, přidá se podobná 
parta lidí, kteří se rádi nechají vy-
hecovat a přistoupí na hru, tak je 
výsledek zaručený. Ještě dlouho 
po festivalu kolovaly e-mailem a 
facebookem hesla typu „láska – 
mír – volnost – přátelství“. Možná 
je to pro někoho otřepané, ale já 
si myslím, že v dnešní době, kdy 
spousta lidí ani neví, co tato slova 
znamenají, stojí za to je opakovat 
třeba stokrát. A když je umíte 
vyslovit a někoho jimi potěšit, tak 
si je třeba v životě už necháte. A 
třeba se vám bude pak i lépe žít.

Uvažujete už o tématu příštího 
ročníku? 
Jestli máme naplánované téma 
na příští rok? Jasně, že už ho 
máme! Vylouplo se ještě v 
průběhu festivalu. Prozrazovat 
ho ale nebudu. To si nechám až 
před dalším 9. ročníkem Divadel-
ního festivalu Ludmily Cápkové. 
Snad jen, že bude opět veselé 
a všichni se budou moci rea-
lizovat. Tak nám držte palce!
                                                       (šak)
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Festival Ludmily Cápkové letos ovládla všeobjímající nálada

Foto na str.: DS Kroměříž
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Označení programů pro děti
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07 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

Dobývání Kroměříže Švédy | 10. - 11. 7. 

Divadlo v ulicích | 18. a 19. 7. 

Folková sobota ve dvoře | 27. 6.

POPELKA
USA, 2015, 105 min, přístupný bez omezení, dabing
Pohádka známá z mnoha fi lmových zpracování má 
další fi lmovou podobu, která se velmi blíží zřejmě 
světově nejznámější verzi Walta Disneyho z roku 
1950. Hlavní hrdinka Elka je po smrti svého otce 
vydání na milost či nemilost kruté maceše a jejím 
dvěma nesnesitelným dcerám. Jedné noci se však 
objeví mocný spojenec v podobě kouzelné víly 
kmotřičky…  

OVEČKA SHAUN VE FILMU
GBR / FRA 2015, 85 min, přístupný bez omezení, 
bez mluvení        
Hlavní hrdinka animovaného seriálu studia Aard-
man se dočkala vlastního fi lmu.  Když ovečka 
Shaun nechtěně způsobí, že farmář opustí svou 
farmu, společně se psem Blitzerem a celým stá-
dem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu 
do města, aby přivedla svého pána v pořádku zase 
domů…

SEDMERO KRKAVCŮ
CZE / SVK 2015, 97 min, bez omezení
Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, kte-
rá se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož 
žena před lety v návalu vzteku proklela sedm 
svých synů a z těch se stali krkavci. Rodiče před 
Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. Když se na 
prahu dospělosti o prokletí dozví, rozhodne se, 
že musí bratry zachránit. Pohádkový příběh o 
odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a 
opravdové lásky.

pReMIÉRa
MÉĎA 2
USA 2015, 125 min, do 15 nepřístupný, titulky/da-
bing
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí 
chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blon-
dýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní 
dítě! Úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že 
když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se hu-
moru týče. Dobrou, i když možná lehce znepokoju-
jící zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává 
v doprovodu věrného parťáka Johnnyho ještě o pár 
kroků dál.

TERMINÁTOR GENISYS
USA 2015, 126 min, do 12 let nevhodný, titulky
John Connor, vůdce lidského hnutí odporu, posílá 
zpátky do roku 1984 seržanta Kylea Reese, aby 
ochránil jeho matku - Sarah Connorovou - a na-
plnil tak budoucnost. Nečekaný vývoj událostí, ale 
vytvoří odchylku v časovém kontinuu a Kyle se tak 
ocitá v nové verzi minulosti. V té musí čelit novým 
nepřátelům a důvěřovat nepravděpodobným spo-
jencům.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
USA/GBR 2015, 119 min, do 12 let nevhodný, 
titulky
Příliš emancipované ženy to nikdy neměly 
lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o 
nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala. 
Hrdinka tohoto příběhu má hned tři. Vybere si 
některého z nich? Nebo zůstane sama? Carey 
Mulligan v  hlavní roli nadčasového příběhu o 
vášni, odhodlání a hledání vlastního místa ve 
světě.

ANT-MAN
USA 2015, bez omezení, dabing/titulky
Podvodník Scott Lang, vybavený pozoruhodnou 
schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale 
současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role 
hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi 
Hankovi Pymovi ochránit tajemství, skrývající se v 
jeho úžasném obleku Ant-Mana. Scott a Hank jsou 
tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám 
nuceni naplánovat a provést rafi novanou loupež, 
která zachrání celý svět.

BEZ KALHOT XXL
USA 2015, 115 min, do 12 let nevhodný, titulky
Děj fi lmu navazuje na první fi lm tři roky poté, kdy 
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a 
i zbývající členové striptérské skupiny Králové 
Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale 
chtějí to udělat po svém: společně s legendární 
hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit 
do světel refl ektorů v posledním dech beroucím 
představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou 
čáru za minulostí.

PAPÍROVÁ MĚSTA
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Další fi lmová adaptace románu spisovatele Johna 
Greena. Hrdinou příběhu je Quentin, trochu bojácný 
kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku 
Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na 
okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. 
Když dívka další dny ve škole chybí, Quentin začne pát-
rat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy.

BOJOVNÍK
USA 2015, 120 min, do 12 let nevhodný, titulky
Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je profesionální boxer. 
Jeho kariéra dosáhla vrcholu ve chvíli, kdy se stal 
šampiónem velterové váhy. Pocit vítězství mu však 
zhatí rodinná tragédie a život se mu náhle začne roz-
padat na kusy. Zdá se, že nejtěžší boj ho teprve čeká.

MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ 
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným Syn-
dikátem, který je národem grázlů a nájemných vrahů, 
kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před rozpuštěním, 
ale to nechce dopustit Ethan Hunt (Tom Cruise). Sestaví 
proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi ve 
svých životech.

VĚČNĚ MLADÁ
USA 2015, 110 min, do 12 let nevhodný, titulky
Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a 
stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc 
už nikdy nezestárne ani o jediný den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v běžném životě. 
Adaline bezmocně sleduje, jak lidé, které miluje, 
stárnou, a začíná si uvědomovat, že dlouhodobý mi-
lostný vztah je pro ni nesplnitelnou touhou…

přIdÁVÁMe
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
AUS 2015, 120 min, bez omezení, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vy-
dat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu pr-
chající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, 
v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, 
odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému 
kdosi odcizil něco nenahraditelného.

EX MACHINA
USA / GBR 2014, 108 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky
Mladý programátor Caleb (Domhnall Gleeson) vy-
hraje v soutěži týden pobytu v soukromé horské 
rezidenci svého šéfa. Později se ale dozví, že je 
vybrán do experimentu, na kterém bude spolupra-
covat s první umělou inteligencí na světě, kterou 
představuje robotická dívka.

DÁMA VE ZLATÉM
USA / GBR 2015, 107 min, do 12 let nevhodný, 
titulky
Šedesát let poté, co byla za 2. světové války nucena 
utéct z Vídně, se Maria Altmannová (Helen Mirren) 
rozhodne získat zpět slavný portrét Adele Blo-
ch-Bauerové I. od Gustava Klimta, který jí byl za-
baven nacisty. Se svým právním zástupcem (Ryan 
Reynolds) se pustí do náročného soudního sporu s 
rakouskou vládou a Nejvyšším soudem USA, který 
se stane jedním z nejznámějších restitučních sporů 
v historii.

JURSKÝ SVĚT
USA 2015, 125 min, bez omezení, dabing/titulky
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. 
Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení 
přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. 
Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vy-
mknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se 
vracejí v novém fi lmu v produkci Stevena Spielber-
ga. V hlavní roli velkofi lmu o nebezpečných dino-
saurech, který navazuje na 22 let starý originál, září 
Chriss Pratt.

RYCHLE A ZBĚSILE 7 
USA, 2015, 140 min, nevhodný do 12 let, titulky
Hrdinové akční série Rychle a zběsile už stihli 
prožít (a přežít) neuvěřitelné věci, teď však narazí 
na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní 
soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. 
Deckard Shaw, živý stroj na zabíjení vycvičený elitní 
vojenskou jednotkou, se rozhodne pomstít svého 
bratra Owena a zabít celou partu i všechny jejich 
blízké.

aRTkINO
LVÍ SRDCE
FIN / SWE 2013, 99 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky
Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí 
za svými názory. Zároveň však touží po lásce a ro-
dině. Když potká atraktivní servírku Sari, vše se zdá 
ideální, dokud nepozná jejího malého černošského 
syna Rhamua. Teppo tak stojí před těžkým roz-
hodnutím – splní si svůj sen o otcovství a rodině, 
nebo zůstane věrný své celoživotní víře a přesvěd-
čení založeného na diskriminaci a nenávisti?

MFF kaRlOVY VaRY
STÁLE SPOLU
CZE 2014, 75 min, bez omezení
Petr a Simona mají devět dětí, se kterými bydlí v 
maringotkách na šumavské louce – bez televize, 
počítače a tekoucí vody. Petr, který sám sebe vnímá 
jako „profesionálního otce“ rozhodl, že on a jeho 
rodina se vzdají výdobytků moderní civilizace, aby 
ve jménu svobody mohli žít v souladu s přírodou. 
Za jakou cenu je tato svoboda vykoupena a jaké 
hodnoty naopak rodina svou nonkonformitou zís-
kává?

FILMJUKEBOX: MFF KARLOVY VARY 
U příležitosti jubilejního 50. ročníku festivalu v Kar-
lových Varech jsme si pro Vás připravili tematický 
Filmjukebox. Na adrese www.fi lmjukebox.cz mů-
žete vybírat z  pěti snímků: vítězi divácké soutěže 
za roky 2011 – 2014 a loňským nejlepším fi lmem 
dle hlavní poroty. Hlasujte pro fi lm Nickyho rodina, 
Hasta la vista!, Revival, Magický hlas rebelky nebo 
Kukuřičný ostrov a přijďte do kina za 50 kaček.

KOBRY A UŽOVKY
CZE 2015, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním 
životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani 
práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se se-
bou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) 
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s 
věčně opilou matkou. Staví vzdušné zámky a vy-
krádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka 
mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra.

AMERIKA
CZE 2015, 67 min, bez omezení
Netradiční dokumentární road-movie, nebo in-
scenované zamyšlení? Ať už vnímáme příběh 
dvojice lidí toulajících se českou krajinou jakkoliv, 
klíčem k jeho prožití je poddání se klidnému tempu 
jejich cesty stinnými lesy. Amerika není portrétem 
konkrétních lidí, ale spíše zkoumavým pohledem 
na fenomén trempství jako takový.

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

MALLORY
CZE 2015, 101 min
S Mallory se život nemazlil. Po porodu syna se ze 
všech sil snaží, aby se vymanila z drogové závislosti 
a už nepřebývala na ulici. K temné minulosti se chce 
otočit zády a nyní by ráda pomáhala těm, které 
zná nejlépe – lidem na okraji společnosti. Helena 
Třeštíková ve svém novém časosběrném dokumen-
tu ukazuje, že ani zdánlivě beznadějný osud nemusí 
mít konečnou uprostřed cesty.

kROMĚříŽSkÉ FIlMOVÉ 
lÉTO 2015 
Letní kino na nádvoří radnice

KRÁLOVSKÁ AFÉRA
DEN / SWE / CZE 2012, 128 min, do 12 let nevhodný
Příběh vášnivé a zakázané lásky, která změnila 
celý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let 
18. století mezi Johanem Struenseem, německým 
lékařem pološíleného dánského krále Kristiána VII., 
a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou 
Matyldou Hannoverskou. V hlavních rolích fasci-
nujícího historie dramatu obsadil režisér Madse 
Mikkelsena a Alicii Vikander.

FOTOGRAF
CZE, 2015, 133 min, do 15 let nepřístupný 
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého 
českého fotografa Jana Saudka se vracíme k někte-
rým zásadním křižovatkám života umělce. Hlavní 
roli ztvárnil Karel Roden, kterého si můžeme užívat 
ve zcela nové poloze, v níž ho diváci ještě neviděli. Je 
vášnivý, zábavný, vtipný, roztomilý i provokující.
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USA 2013, 130 min, do 12 let nevhodný, titulky
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou 
skupinu, které se vždy podaří za volantem automo-
bilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang 
v čele s Owenem Shawem dostat do vězení, musí vy-
hledat Dominica Toretta a jeho tým. Co ovšem Dom 
vůbec nečekal je opětovné shledání s jeho bývalou 
přítelkyní Letty, o které si původně myslel, že je mrt-
vá a nyní stojí na opačné straně barikády.
ANGELIKA
FRA / BEL / CZE / AUT, 2013, 113 min, do 12 let ne-
vhodný, titulky
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdá-
na za bohatého toulouského hraběte Joff reye de 
Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, 
ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem a in-
teligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že 
jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Jednoho 
dne je ale Peyrac uvržen do Bastily…

VLK Z WALL STREET
USA 2013, 180 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Jordan Belfort založil v devadesátých letech ne-
chvalně známou investiční společnost Stratton 
Oakmont a stal se nejvykřičenějším jménem ve světě 
amerických fi nancí. Ve dne vydělával tisíce dolarů 
za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen 
mohl – na drogách a sexu. Jeho fascinující životní 
příběh je brilantní autobiografi í o chamtivosti, moci 
a výstřednostech, které si nikdo neumí představit.

Otvírací doba koupaliště Bajda
Červenec, srpen
Pondělí - pátek:  9.00 – 20.00 

Otvírací doba plaveckého bazénu 
(od 15. 7. bazén uzavřen)
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

provozní doba Turistického
informačního centra kroměříž
Pondělí – pátek 9.00 – 18.00
Sobota a neděle  9.00 – 16.00 

prázdninový provoz knihovny

Oddělení pro dospelé
Pondělí:  10.00 – 17.00
Úterý:  12.00 – 17.00
Středa:  10.00 – 18.00
Čtvrtek:  12.00 – 17.00
Pátek:  10.00 – 17.00

hudební oddělení
Pondělí:  10.00 – 17.00
Úterý:  12.00 – 17.00
Středa:  10.00 – 17.00
Čtvrtek:  12.00 – 17.00
Pátek:  10.00 – 17.00

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí:  12.00 – 17.00
Úterý:  12.00 – 17.00
Středa:  12.00 – 17.00
Čtvrtek:  zavřeno
Pátek:  12.00 – 17.00
(od 27. 7. do 9. 8. bude knihovna
z technických důvodů uzavřena) 

filmové léto 2015
KROMĚŘÍŽSKÉ

VÍCE NA WWW.DK-KROMERIZ.CZ

PÁ  5/6  – ÚT 18/8 vždy ve 21.15
NÁDVOŘÍ STARÝ PIVOVAR KLUB

Otevírací doba domu kultury
Pondělí:  9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Úterý:  12.00 – 16.00
Středa:  9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Čtvrtek:  12.00 – 16.00
Pátek:  12.00 – 15.00
(1. 8,  – 16. 8. pokladna UZAVŘENA
od 17. 8. již běžné pokladní hodiny)

Otevírací doba expozice karla kryla
Pondělí:  zavřeno
Út-Ne: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Otevírací doba kina Nadsklepí
Pondělí:  zavřeno
Úterý:  zavřeno
Středa:  16.30 – 20.30
Čtvrtek:  17.30 – 20.30
Pátek:  16.30 – 20.30
Sobota:  16.30 – 20.30
Neděle:  14.30 – 20.30
(od 1. 9. již běžné pokladní hodiny)



 

přehled akcí

st 1. 7. I 18.00
MaRkÉTa MaZOUROVÁ /cZ/ 
(PERCUSSION)
Koncert v rámci festivalu FORFEST 2015.
Muzeum Kroměřížska

st 1. 7. I 18.30
JaZZ SalON kROMĚříŽ
Setkání muzikantů z Moravy. Steel Jazz Kroměříž 
a hosté.
Klub Starý pivovar
www.jazzkm.blog.cz

pá 3. 7. – ne 5. 7. 
MISTROVSTVí RepUBlIkY 
ČeSkÉhO klUBU NĚMeckÝch 
OVČÁkŮ
Vrcholná kynologická akce jednoho z nejrozší-
řenějšíách plemen psů - německého ovčáka.
Mistrovství se koná dle kategorie IPO3 s meziná-
rodní účastí.
Atletický stadion Kroměříž
mrno2015.glisnik.com

pá 3. 7. I 19.00
OdkaZ TRUBaČSkÉhO UMĚNí 
p. J. VeJVaNOVSkÉhO 
Skladby pro sólové barokní trumpety a smyčcový 
soubor kroměřížského hudebního skladatele a 
dvorního trubače P. J. Vejvanovského a jeho sou-
časníků. Další koncert festivalu Hudba v zahradách 
a zámku.
Květná zahrada (Rotunda)
www.dk-kromeriz.cz

pá 3. 7. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Představení Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divadlo na ná-
dvoří radnice je součástí oslav 150 let ochotnického 
divadla v Kroměříži a filmové sezony 2015.
Klub Starý pivovar

út 7. 7. – pá 10. 7. 
dOBROdRUŽSTVí S pIRÁTY
První turnus příměstského tábora.
Pořádá studio Kamarád.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 10. 7. I 19.00
BOhOVÉ
Koncert ve skleníku Květné zahrady v podání Filhar-
monie Brno pod vedením významného dirigenta Petra 
Altrichtera představí program složený ze dvou symfo-
nických děl. Název Bohové je více než příznačný, a to 
hned v několika rovinách. Představena bude tvorba 
hudebních velikánů W. A. Mozarta a G. Mahlera a jejich 
vrcholná díla neméně příznačných názvů.
Květná zahrada - skleník
www.dk-kromeriz.cz

pá 10. 7. – so 11. 7.
dOBÝVÁNí kROMĚříŽe ŠVÉdY
Pátý ročník rekonstrukce bitvy z roku 1643, při 
které Kroměříž padla do rukou Švédů. V pátek 
10. 7. projde ve 21 h průvod z Kojetínské ulice na 
Velké náměstí. V sobotu 11. 7. půjdou opět účast-
níci akce v průvodu z Vejvanovského ul. na Velké 
náměstí, od 13 h následuje program v Podzá-
mecké zahradě (za Pionýrskou loukou) a v 16 h 
začne samotná bitva. Pořádají Biskupští manové 
ve spolupráci z městem Kroměříž a Technickým 
muzeem v Brně.
Centrum města a Podzámecká 
zahrada

po 13. 7. –17. 7. I 9.30 – 12.30 
leTNí TVOřIVÁ ŠIcí kaVÁRNa
Dopolední tvořivé dílničky pro dívky od cca 13 let. 
Seznámení se základy šití na šicím stroji, šití jedno-
duché sukýnky pod vedením odborné lektorky, 
ruční práce aj. dle zájmu. Materiál: 0,60 m šíře 
1,40 m letní bavlněné látky, šicí nitě, jehelníček, 
náprstek, nůžky.
Děkanátní centrum pro rodinu 
Kroměříž
www.cpr-kromeriz.cz

út 14. 7. I 19.00
hUdBa Z kROMĚříŽSkÉhO ZÁ-
MeckÉhO aRchIVU V OdleSkU 
ŽeSŤOVÝch NÁSTROJŮ
Další z koncertů festivalu Hudba v zahradách a 
zámku Kroměříž 2015. Soubor  Ensamble Tonus 
Wien rozezní svým novým programem „hinaus-
TROMPETEn, ausPOSAUNEn, EinSTIMMEn“ prostory 
Rotundy Květné zahrady v Kroměříži.
Květná zahrada (Rotunda)
www.dk-kromeriz.cz

pá 17. 7. I 17.00
ROMaNce O kRÁSce a ZVířeTI
Vernisáž fotografií Roberta Rohála. Hudební pro-
dukce Duo Amadeus - Hana Feltlová, housle a zpěv, 
Stanislav Malý – kytara. 
Cukrárna Amadeus, Velké náměstí

pá 17. 7. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Představení Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divadlo na ná-
dvoří radnice je součástí oslav 150 let ochotnického 
divadla v Kroměříži a filmové sezony 2015.
Klub Starý pivovar

so 18. 7. – ne 19. 7.
dIVadlO V UlIcích 2015
Přehlídka pouličního divadla je v Kroměří-
ži novinkou. Jejím cílem je přivést divadlo 
ven za divákem a ne lákat návštěvníky do 
uzavřených prostor. Na Velkém náměstí a na 
nádvoří Klubu Starý pivovar se představí pět 
divadelních souborů. 

so  18. 7. I 16.00 
pRŮVOd keJklířŮ (V.O.S.A. + BRATŘI 
V TRICKU) 
Divadla V.O.S.A. Theatre a BRATŘI V TRICKU vznikly 
z potřeby reagovat na situaci, kdy v České republice 
chybí divadelní soubor, který by se cíleně věnoval 
fenoménu pouličního divadla, přemýšlel intenzivně 
o veřejném prostoru jako velkém hledišti a snažil se 
posouvat poetiku a možnosti pouličního divadla za 
hranice, na které jsme v Česku, ale i Evropě zvyklí.
Velké náměstí

so 18. 7. I 17.00
pRaSeČí cIRkUS (BRATŘI V TRICKU) 
Představení Prasečí cirkus je nový počin autorského 
dua Bratři v tricku. Tentokrát se zaměřili na pouliční 
divadlo a ve své nové show představí divákům 
absurdní podívanou a získají si děti i dospělé jak 
svou tradiční devízou žonglováním a předmětovou 
manipulací, tak využijí prvky loutkoherectví a 
klauniády.
Velké náměstí

so 18. 7. I 17.00 
VYSOkÉ SNĚNí  (V.O.S.A.) 
Pouliční show Vysoké snění pracuje s prvky nové-
ho cirkusu, artistickými výstupy a speciálně kon-
struovanými stroji. Neobvyklý prvek napětí i hravý 
hold lidskému důvtipu do představení vnášejí stav-
by z několikametrových kůlů. Vlastní vahou vyva-
žovaná břevna mohou kdykoliv spadnout, a přesto 
se dvěma klaunům daří z nich na závěr sklenout 
obří a možná i trochu symbolickou klenbu.
Velké náměstí

ne 19. 7. I 16.00 
caRaVaN OBScURa (DIVADLO CONTINUO) 
Novocirkusové představení pro celou rodinu 
s loutkami a za doprovodu živé hudby. Pohled na 
věc je to, co nás spojuje a rozděluje. V této ma-
ringotce věci nikdy nejsou, jak se zdají. Ale vše, 
co si představíš, se může stát. Postav se na hlavu 
a uvidíš, co uvidíš. Sedm, osm, jeden nájemník? 
Několik statečných? A slečna Kosička ukrajuje čas. 
Loutková miniatura ze života jedné maringotky a 
jejich obyvatel. Je možné hrát za denního světla, 
také osvětlené po setmění.
Velké náměstí

ne 19. 7. I 17.00 
leONaRdO da VINcI (DIVADLO ŽEBŘÍK) 
Mezinárodně srozumitelné loutkové představení 
o touze létat, o vzletech mysli a o polévce, která 
stydne nám všem... Maňáskové loutky s dřevěnými 
hlavičkami, dřevěná scéna inspirovaná italským 
barokním divadlem a kombinace loutek, herectví 
a živé hudby.  
Velké náměstí

ne 19. 7. I 18.00 
O SlepIcI JŮlII (DIVADLO KUFR) 
Divadlo KUFR se snaží o žánrovou divadelní různo-
rodost. Balancuje na pomezí pouličního-klaunské-
ho-kejklířského divadla, nového cirkusu a netra-
dičního autorského experimentálního divadla. 
Klub Starý pivovar

ne 19. 7. I 18.00 
paN MIlOŠ (DIVADLO ŽEBŘÍK) 
Interaktivní pouliční show s velkou loutkou s hu-
debnicí přinese novou energii na vaši slavnost, 
festival... Několik krátkých mimipříběhů pana Miloše 
ve světě, který začaly ovládat moderní technologie, 
a pan Miloš tomu přestává rozumět, do představení 
jsou aktivně zapojováni diváci. Pouliční show je 
vhodná do prostoru mezi lidi, ne však na jeviště. 
Velké náměstí

ne 19. 7. I 19.00
cO Je pOd SlUNceM
NeJVZÁcNĚJŠí (DIVADLO KUFR) 
Španělská pohádka o jedné princezně a třech princích, 
o lásce a dlouhém putování, o hledání a nalezení odpo-
vědi na otázku – co je pod sluncem nejvzácnější? Vy-
právění jedné herečky, s knihou, ve znakovém jazyce je 
pozvánkou do světa neslyšících – do světa ticha, pohybů, 
obrazů a symbolů… Představení pro malé i velké, do 
intimnějšího prostředí, délka asi 30 min.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

st 22. 7. I 19.00
deBUT MORaVSkÁ
FIlhaRMONIe OlOMOUc
Koncert se souhrnným názvem Debut v sobě skrývá 
díla tří velkých skladatelů: dovršitele klasicismu 
Ludwiga van Beethovena, představitele klasicko-ro-
mantické syntézy Petra Iljiče Čajkovského a anglické-
ho tvůrce přelomu 19. a 20. století Edwarda Elgara. 
Ztvárnění těchto velkých děl Moravskou filharmonií 
Olomouc v čele s dirigentem Františkem Mackem a 
účast vynikajícího violoncellisty Václava Petra bude 
nepochybně velkým posluchačským zážitkem.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 31. 7. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Představení Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divadlo na ná-
dvoří radnice je součástí oslav 150 let ochotnického 
divadla v Kroměříži a filmové sezony 2015.
Klub Starý pivovar

so 1. 8. I 16.00
FOlkOVÁ SOBOTa Ve dVOře
První ročník letního folkového open-air festivalu na 
nádvoří radnice. Vystoupí na něm písničkářka Heda Pě-
ňová, Robert Křesťan & Druhá tráva, kroměřížská sku-
pina Jamtour, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček a celý večer 
završí zlínská folková legenda AG Flek v sestavě se za-
kládajícími členy Ivo Viktorínem, Karlem Markytánem 
a „zastupující“ zpěvačkou Petrou „Šany“ Štanclovou. 
Moderátory akce budou Hana Feltlová a Jan Dušek. Za 
nepříznivého počasí se akce uskuteční v Domě kultury 
v Kroměříži.
Radnice Kroměříž - nádvoří
www.dk-kromeriz.cz

so 8. 8. I 19.00
ZÁVĚReČNÝ kONceRT MeZI-
NÁROdNích dIRIGeNTSkÝch 
kURZŮ
Tradiční představení účastníků mezinárodních di-
rigentských kurzů a jejich provedení skladeb L. van 
Beethovena, J. Haydna a A. Dvořáka. Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín řídí Tomáš Netopil.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

18. a 25. 7., 8., 15. a 29. 8.
kOUlelO Se klUBíČkO Za NITí 
příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem pro rodiny s dětmi 
předškolního a mladšího školního věku se 
spoustou her a legrace. Rezervace nutná předem 
v TIC, sraz před vstupem do zámku.

TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
3. a 24. 7. - I. okruh – 17. a 18. století.
10. 7. a 14. 8. - II. okruh – 19. a 20. století.
17. a 31. 7., 7., 21. a 28. 8., 4. 9. - III. okruh – Po 
stopách filmů.
Prohlídky města s průvodci v historických kostýmech. 
Podvečerní hodinová procházka zajímavými zákou-
tími historického centra v  doprovodu členů skupiny 
Biskupští manové. Sraz u kašny, vstupenky na místě 
nebo v předprodeji v Turistickém informačním centru.

čt 1. 1. – čt 31. 12.
paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá expozice
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr z 
umělcova díla. Téměř 130 originálů představuje 
sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 1. 1. – čt 31. 12.
příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE) 
V expozici se snoubí archeologické doklady o  nej-
starším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné 
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 1. 1. – čt 31. 12.
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou 
Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního 
domu se dozvíte o historii města „od mamutů až po 
raný novověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 1. 1. – čt 31. 12.
eXpOZIce kaRla kRYla
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a 
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno 
denně mimo pondělka 9 - 12  a 13 - 17 h
Klub Starý pivovar

do ne 5. 7.
kRÁSa a OŠklIVOST - OBRaZY 
TVOřeNÉ pRO OČI I hlaVU
(VýSTAVA OBRAZů)
Výstava obrazů Emílie Rudolfové   v interiéru 
Radničního sklípku.
Radniční sklípek

do so 31. 10.
caR a cíSař - SeTkÁNí
V kROMĚříŽI V SRpNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů - rakous-
kého císaře Františka Josefa I. a ruského cara Ale-
xandra III. Ve dnech 24. – 26. srpna se poklidné 
moravské maloměsto stalo středem pozornosti 
celé Evropy. O  této významné události infor-
moval dobový nejen místní, ale i zahraniční tisk. 
Zajímavé je, že dodnes zůstává tajemstvím, o 
čem se tehdy v  Kroměříži skutečně jednalo. Na 
výstavě budou prezentovány kromě darů hostů, 
které jsou součástí prohlídkové trasy, také dobové 
fotografie, pamětní medaile, obraz slavobrány či 
dokument s podpisy všech důležitých členů obou 
císařských rodů a jejich doprovodů.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 1. 11.
BaROkNí kNIhkUpecTVí SVĚTa
Výstava nizozemských tisků. Vybrané knihy z díla 
nizozenských autorů z období baroka.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do po 31. 8.
kROMĚříŽSkÉ dIVadlO ŽIJe
Výstava k 150 letům ochotnického divadla
v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži

do po 31. 8. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v  období   pro-
tektorátu Čechy a Morava v  letech 1939 – 1945. 
Otevřeno je v  pondělí a středu 8 – 16.30 hodin, 
úterý, čtvrtek a pátek 8 - 15 hodin na zazvonění. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do ne 30. 8. 
hRY a klaMY
Nejen hravá a zábavná, ale také poučná expozi-
ce vhodná pro všechny věkové kategorie! Znáte 
rychlost své reakce? Umíte provést kuličku složi-
tým labyrintem? Už jste někdy viděli kompletní 
otisk svého těla nebo měli možnost si vyzkoušet 
Braillovo písmo? Všechny tyto aktivity a mnoho 
dalších si můžete vyzkoušet na interaktivní výstavě 
Hry a klamy v  Muzeu Kroměřížska. Exponáty po-
cházejí z libereckého zábavně – naučného centra 
IQpark. Putovní výstava je kombinací hry, zábavy 
i poučení a zahrnuje  přes padesát interaktivních 
exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k vyře-
šení nebo k soutěžení, takže platí heslo „dotýkat se 
exponátů přikázáno!“. Expozice však není jen hravá 
a zábavná, ale i poučná a je vhodná pro všechny 
věkové kategorie.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do po 31. 8. 
kVĚTNÁ ZahRada hISTORIckÁ 
I SOUČaSNÁ
Výstava prací žáků a studentů základních a 
středních škola a dalších školských zařízení 
v Kroměříži. Pořádá Klub UNESCO.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

do ne 30. 8. 
peklO S pRINceZNOU
Výstava originálních kostýmů z pohádky Peklo 
s  princeznou, která se natáčela i na kroměřížském 
zámku a v  zámeckých zahradách. Společný počin 
Muzea Kroměřížska a Města Kroměříž v rámci projek-
tu Kroměříž filmová aneb Po stopách filmových zá-
běrů. Kostýmy jsou zapůjčeny z  Barrandov Studio 
a.s. a doplněny dokumentací o natáčení a hercích. 
Na výstavě si můžete vyzkoušet repliky pohádkových 
kostýmů, vyfotografovat se na památku a pohrát si 
v dílničce. Na výstavě bude také pohádka promítána, 
takže pokud jste ji neviděli, máte příležitost! 
Muzeum Kroměřížska

do út 15. 9.
SOchY ZahRadĚ V.
Občanské sdružení GET ART! pro vás připravilo další 
ročník přehlídky současného sochařství. Šestý 
ročník letní přehlídky (nejen) sochařské tvorby nej-
mladší generace je tady! Kroměříž tentokrát obsa-
díme na všech frontách – sochy budou ve městě, v 
Květné i v Podzámecké zahradě.
Podzámecká zahrada
www.getart.cz

st 1. 7. – pá 24. 7. 
MeZINÁROdNí deN BOJe pROTI 
dROGÁM
Výstavu pořádá Kontaktní centrum Plus Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 7. – pá 24. 7.
Za OpONOU ČaSU - BRUSelSkÉ 
BleŠí TRhY a VeTĚŠNIcTVí
Výstava fotografií Mgr. Kamila Navrátila. Pořádá 
ČSOP Planorbis Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 7. – po 31. 8. 
STROM FIlMOVÉ kROMĚříŽe
Strom představí filmové osobnosti města Kroměří-
že a filmy natočené v Kroměříži. Netradiční výstava 
na tradičním místě - strom v Podzámecké zahradě. 
Pořádá Knihovna Kroměřížska.
Podzámecká zahrada

ne 19.7. I 5.00 – 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉ-
hO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO 
pTacTVa
Prodejní výstava drobného zvířectva a okrasného 
ptactva na výstavišti Floria v Kroměříži. Výstavy se 
konají vždy každou 3. neděli v měsíci.
Výstaviště Floria Kroměříž

st 1. 7. – po 31. 8. 
pRÁZdNINOVÉ hlídÁNíČkO
Hlídání děti od 2 let.
Připravený je zábavný program, hry, soutěže.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

po 13. 7.–pá 17.7. I 8.00–15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda
Tábor pro děti od 6 do 14 let. Cena zahrnuje: pedago-
gický dozor, sportování dětí v prostorách Sportcentra 
Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, pojištění. Při-
hlášky se mohoul zaslat na email: sport@sportpa-
rada.cz elektronicky (možnost stažení z webových 
stránek) nebo osobně na recepci. 
Sportcentrum Paráda

po 20. 7.–pá 24. 7. I 8.00–15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda
Tábor pro děti od 6 do 14 let. Cena zahrnuje: pedago-
gický dozor, sportování dětí v prostorách Sportcentra 
Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, pojištění. Při-
hlášky se mohoul zaslat na email: sport@sportpa-
rada.cz elektronicky (možnost stažení z webových 
stránek) nebo osobně na recepci. 
Sportcentrum Paráda

po 20. 7. – pá 24. 7. 
ceSTa kOleM SVĚTa
Druhý turnus příměstského tábora.
Studio Kamarád

13. – 17. 7.
Mladí VÝleTNícI
Příměstský tábor pro malé školáky, kteří chtě-
jí prožít aktivní týden prázdnin.  Děti se stanou 
malými geokačery a budou hledat kešky ukryté 
v Kroměříži a okolí. Projdeme spoustu zajímavých 
míst v Kroměříži a okolí. Během výletů si děti za-
hrají různé sportovní i vědomostní hry, bojovky i 
stopovačky. Věk: 6 - 10 let. 
MC Klubíčko

3. – 7. 8.
ceSTa dO pRaVĚkU
Příměstský tábor se sportovním zaměřením na růz-
né druhy sportu Tradiční i netradiční formou děti 
budou cestovat do pravěku. Poznají život pravěkých 
lidí, jejich zvyky, pravěká zvířata, naučí se klínové 
písmo a mnoho dalších zajímavostí. Děti budou pu-
tovat po městě a čeká je i výprava do muzea. Věk: 
6-10 let. 
MC Klubíčko

24.– 28. 8.
SpORTOVNí TÁBOR
Čeká vás týden plný pohybových a teambuldingo-
vých aktivit - slackline, lezecké aktivity, frisbee, 
sprejování a jiné. Za příznivého počasí budeme 
převážně v Podzámecké a Květné zahradě. Věk: 
6-10 let. 
MC Klubíčko

st 1. 7. 11.00 po 31. 8. 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY 
Vydejte se s námi na procházku „Podzámkou“ a 
pronikněte do tajů historie i současnosti zahrady, 
jejích přírodních zajímavostí a staveb. Sraz na ná-
dvoří zámku. Prohlídka trvá 120 minut.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

st 1. 7. – po 31. 8. I 11.00 – 14.00
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
kVĚTNÉ ZahRadY
Vydejte se na procházku minulostí. Během komen-
tované prohlídky vám představíme nejen historii 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, stav-
by i mnohdy netušené funkce.  Vydejte se na pro-
cházku minulostí. Během komentované prohlídky 
vám představíme nejen historii Květné zahrady, ale 
také její zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netu-
šené funkce. Prohlídka trvá 90 minut.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 3. 7.–pá 28. 8. I 11.00 a 14.00 
hRaVÁ kVĚTNÁ ZahRada
(KONÁ SE KAŽDý PRÁZDNINOVý PÁTEK 
V 11 HODIN A VE 14 HODIN)
Zpestřete si návštěvu Květné zahrady. Pro malé i velké 
je připraven speciální program plný zážitků a her. Koná 
se každý prázdninový pátek v 11 hodin a ve 14 hodin. 
Poznejte Květnou zahradu v Kroměříži jinak! Pro všech-
ny, kteří chtějí svým dětem zpestřit návštěvu Květné 
zahrady v Kroměříži, je připraven speciální program 
plný zážitků a her. Zahradou je totiž provede moudrý 
satyr Radix, který zná v Libosadu každý kořínek a kte-
rý se o své vědomosti rád podělí s dětmi i dospělými. 
Společně si třeba zahrají kuželky, poskládají vlastní za-
hrádku, zabloudí v bludišti a mnoho dalšího. Skrze hru 
se tak dozvědí nejen o historii zahrady, ale také jejích 
zapomenutých funkcích. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

po 6. 7.–po 31. 8. I 11.00–14.00 
Salala - pOZNeJTe SalU 
TeRReNU aRcIBISkUpSkÉhO 
ZÁMkU JINak!
Pro malé i velké je připravena spousta originálních her 
a aktivit. Koná se každé prázdninové pondělí v 11 hodin 
a ve 14 hodin. Zpestřete si prohlídku unikátního raně 
barokního prostoru Arcibiskupského zámku. Provedou 
vás krásný mladík Narcis a šikovný satyr, kteří si pro 
malé i velké připravili spoustu originálních her a aktivit. 
K návštěvě doporučujeme teplejší oblečení.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 1. 7. 
18.00 I STÁLE SPOLU, MFF Karlovy Vary
20.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 2D, přidáváme

čt 2. 7.
20.30 I MÉĎA 2, premiéra 

pá 3. 7. 
18.00 I MÉĎA 2, premiéra 
20.30 I EX MACHINA, přidáváme

so 4. 7.
18.00 I MIMONI 3D, bijásek
20.30 I MÉĎA 2, premiéra 

ne 5. 7. 
15.30 I POPELKA, bijásek 
18.00 I FILMJUKEBOX: MFF KARLOVY VARY 
20.30 I KOBRY A UŽOVKY, MFF Karlovy Vary

st 8. 7.
18.00 I DÁMA VE ZLATÉM, přidáváme
20.30 I AMERIKA, MFF Karlovy Vary

čt 9. 7. 
20.30 I TERMINÁTOR GENISYS 3D, premiéra

pá 10. 7.
18.00 I TERMINÁTOR GENISYS 2D, premiéra
20.30 I DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU, premiéra

so 11. 7.
18.00 I JURSKÝ SVĚT 2D, přidáváme
20.30 I TERMINÁTOR GENISYS 3D, premiéra
21.15 I KRÁLOVSKÁ AFÉRA, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice

ne 12. 7.
15.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek
18.00 I TERMINÁTOR GENISYS 2D, premiéra
20.30 I DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU, premiéra

út 14. 7. 
21.15 I FOTOGRAF, Kroměřížské filmové léto, ná-
dvoří radnice

st 15. 7.
18.00 I JURSKÝ SVĚT 3D, přidáváme
20.30 I LVÍ SRDCE, artkino

čt 16. 7. 
20.30 I DOMÁCÍ PÉČE, MFF Karlovy Vary

pá 17. 7.
18.00 I SEDMERO KRKAVCŮ, bijásek
20.30 I ANT-MAN 3D, premiéra

so 18. 7.
18.00 I BEZ KALHOT XXL, premiéra 
20.30 | DOMÁCÍ PÉČE, MFF Karlovy Vary

ne 19. 7.
16.00 I DOMÁCÍ PÉČE s delegací, MFF Karlovy Vary
18.00 I ANT-MAN 2D, premiéra
20.30 I BEZ KALHOT XXL, premiéra

út 21. 7.
21.15 I RYCHLE A ZBĚSILE 6, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice

st 22. 7.
18.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, přidáváme
20.30 I ANT-MAN 2D, premiéra

čt 23. 7. 
20.30 I PAPÍROVÁ MĚSTA, premiéra

pá 24. 7.
18.00 I MALLORY, MFF Karlovy Vary
20.30 I BOJOVNÍK, premiéra

so 25. 7.
18.00 I PAPÍROVÁ MĚSTA, premiéra
20.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D, přidáváme
21.15 I ANGELIKA, Kroměřížské filmové léto, ná-
dvoří radnice

ne 26. 7.
15.30 I SEDMERO KRKAVCŮ, bijásek
18.00 I PAPÍROVÁ MĚSTA, premiéra
20.30 I BOJOVNÍK, premiéra

út 28. 7.
20.00 I ALL WORK ALL PLAY: THE PURSUIT OF 
ESPORTS GLORY LIVE, live game
21.15 I VLK Z WALL STREET, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice 

st 29. 7.
18.00 I BOJOVNÍK, premiéra
20.30 I BEZ KALHOT XXL, premiéra

čt 30. 7.
20.30 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra 

pá 31. 7.
18.00 I VĚČNĚ MLADÁ, premiéra
20.30 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra 

ALL WORK ALL PLAY:
THE PURSUIT OF ESPORTS GLORY LIVE
Přímý přenos z prestižního šampionátu Intel Extre-
me Masters 2015 v profesionálním hraní počíta-
čových her přinese souboje špičkových světových 
hráčů v legendárních hrách, jako jsou League of 
Legends nebo StarCraft II. Mezi soupeřícími jsou 
hvězdy jako Cloud 9, Fnatic, nebo Team SoloMid. 
Součástí programu bude exkluzivní premiéra 
dokumentu All Work all Play o historii a životě nej-
slavnějších hráčů a celého šampionátu.

BIJÁSek 
MIMONI
USA 2015, 94 min, bez omezení, dabing
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit 
tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když 
nikoho takového nemají, upadají do depresí. Na-
štěstí Kevin, Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou 
situaci vyřešit. Vyrazí na sraz zločinců, aby se dali 
do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet 
Odkráglové.

pRÁZdNINOVÉ TeMaTIckÉ 
pROhlídkY MĚSTa

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce

lÉTO V ZÁMkU
a ZahRadÁch

kINO NadSklepí

leTNí akTIVITY pRO dĚTI



 

přehled akcí

st 1. 7. I 18.00
MaRkÉTa MaZOUROVÁ /cZ/ 
(PERCUSSION)
Koncert v rámci festivalu FORFEST 2015.
Muzeum Kroměřížska

st 1. 7. I 18.30
JaZZ SalON kROMĚříŽ
Setkání muzikantů z Moravy. Steel Jazz Kroměříž 
a hosté.
Klub Starý pivovar
www.jazzkm.blog.cz

pá 3. 7. – ne 5. 7. 
MISTROVSTVí RepUBlIkY 
ČeSkÉhO klUBU NĚMeckÝch 
OVČÁkŮ
Vrcholná kynologická akce jednoho z nejrozší-
řenějšíách plemen psů - německého ovčáka.
Mistrovství se koná dle kategorie IPO3 s meziná-
rodní účastí.
Atletický stadion Kroměříž
mrno2015.glisnik.com

pá 3. 7. I 19.00
OdkaZ TRUBaČSkÉhO UMĚNí 
p. J. VeJVaNOVSkÉhO 
Skladby pro sólové barokní trumpety a smyčcový 
soubor kroměřížského hudebního skladatele a 
dvorního trubače P. J. Vejvanovského a jeho sou-
časníků. Další koncert festivalu Hudba v zahradách 
a zámku.
Květná zahrada (Rotunda)
www.dk-kromeriz.cz

pá 3. 7. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Představení Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divadlo na ná-
dvoří radnice je součástí oslav 150 let ochotnického 
divadla v Kroměříži a filmové sezony 2015.
Klub Starý pivovar

út 7. 7. – pá 10. 7. 
dOBROdRUŽSTVí S pIRÁTY
První turnus příměstského tábora.
Pořádá studio Kamarád.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 10. 7. I 19.00
BOhOVÉ
Koncert ve skleníku Květné zahrady v podání Filhar-
monie Brno pod vedením významného dirigenta Petra 
Altrichtera představí program složený ze dvou symfo-
nických děl. Název Bohové je více než příznačný, a to 
hned v několika rovinách. Představena bude tvorba 
hudebních velikánů W. A. Mozarta a G. Mahlera a jejich 
vrcholná díla neméně příznačných názvů.
Květná zahrada - skleník
www.dk-kromeriz.cz

pá 10. 7. – so 11. 7.
dOBÝVÁNí kROMĚříŽe ŠVÉdY
Pátý ročník rekonstrukce bitvy z roku 1643, při 
které Kroměříž padla do rukou Švédů. V pátek 
10. 7. projde ve 21 h průvod z Kojetínské ulice na 
Velké náměstí. V sobotu 11. 7. půjdou opět účast-
níci akce v průvodu z Vejvanovského ul. na Velké 
náměstí, od 13 h následuje program v Podzá-
mecké zahradě (za Pionýrskou loukou) a v 16 h 
začne samotná bitva. Pořádají Biskupští manové 
ve spolupráci z městem Kroměříž a Technickým 
muzeem v Brně.
Centrum města a Podzámecká 
zahrada

po 13. 7. –17. 7. I 9.30 – 12.30 
leTNí TVOřIVÁ ŠIcí kaVÁRNa
Dopolední tvořivé dílničky pro dívky od cca 13 let. 
Seznámení se základy šití na šicím stroji, šití jedno-
duché sukýnky pod vedením odborné lektorky, 
ruční práce aj. dle zájmu. Materiál: 0,60 m šíře 
1,40 m letní bavlněné látky, šicí nitě, jehelníček, 
náprstek, nůžky.
Děkanátní centrum pro rodinu 
Kroměříž
www.cpr-kromeriz.cz

út 14. 7. I 19.00
hUdBa Z kROMĚříŽSkÉhO ZÁ-
MeckÉhO aRchIVU V OdleSkU 
ŽeSŤOVÝch NÁSTROJŮ
Další z koncertů festivalu Hudba v zahradách a 
zámku Kroměříž 2015. Soubor  Ensamble Tonus 
Wien rozezní svým novým programem „hinaus-
TROMPETEn, ausPOSAUNEn, EinSTIMMEn“ prostory 
Rotundy Květné zahrady v Kroměříži.
Květná zahrada (Rotunda)
www.dk-kromeriz.cz

pá 17. 7. I 17.00
ROMaNce O kRÁSce a ZVířeTI
Vernisáž fotografií Roberta Rohála. Hudební pro-
dukce Duo Amadeus - Hana Feltlová, housle a zpěv, 
Stanislav Malý – kytara. 
Cukrárna Amadeus, Velké náměstí

pá 17. 7. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Představení Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divadlo na ná-
dvoří radnice je součástí oslav 150 let ochotnického 
divadla v Kroměříži a filmové sezony 2015.
Klub Starý pivovar

so 18. 7. – ne 19. 7.
dIVadlO V UlIcích 2015
Přehlídka pouličního divadla je v Kroměří-
ži novinkou. Jejím cílem je přivést divadlo 
ven za divákem a ne lákat návštěvníky do 
uzavřených prostor. Na Velkém náměstí a na 
nádvoří Klubu Starý pivovar se představí pět 
divadelních souborů. 

so  18. 7. I 16.00 
pRŮVOd keJklířŮ (V.O.S.A. + BRATŘI 
V TRICKU) 
Divadla V.O.S.A. Theatre a BRATŘI V TRICKU vznikly 
z potřeby reagovat na situaci, kdy v České republice 
chybí divadelní soubor, který by se cíleně věnoval 
fenoménu pouličního divadla, přemýšlel intenzivně 
o veřejném prostoru jako velkém hledišti a snažil se 
posouvat poetiku a možnosti pouličního divadla za 
hranice, na které jsme v Česku, ale i Evropě zvyklí.
Velké náměstí

so 18. 7. I 17.00
pRaSeČí cIRkUS (BRATŘI V TRICKU) 
Představení Prasečí cirkus je nový počin autorského 
dua Bratři v tricku. Tentokrát se zaměřili na pouliční 
divadlo a ve své nové show představí divákům 
absurdní podívanou a získají si děti i dospělé jak 
svou tradiční devízou žonglováním a předmětovou 
manipulací, tak využijí prvky loutkoherectví a 
klauniády.
Velké náměstí

so 18. 7. I 17.00 
VYSOkÉ SNĚNí  (V.O.S.A.) 
Pouliční show Vysoké snění pracuje s prvky nové-
ho cirkusu, artistickými výstupy a speciálně kon-
struovanými stroji. Neobvyklý prvek napětí i hravý 
hold lidskému důvtipu do představení vnášejí stav-
by z několikametrových kůlů. Vlastní vahou vyva-
žovaná břevna mohou kdykoliv spadnout, a přesto 
se dvěma klaunům daří z nich na závěr sklenout 
obří a možná i trochu symbolickou klenbu.
Velké náměstí

ne 19. 7. I 16.00 
caRaVaN OBScURa (DIVADLO CONTINUO) 
Novocirkusové představení pro celou rodinu 
s loutkami a za doprovodu živé hudby. Pohled na 
věc je to, co nás spojuje a rozděluje. V této ma-
ringotce věci nikdy nejsou, jak se zdají. Ale vše, 
co si představíš, se může stát. Postav se na hlavu 
a uvidíš, co uvidíš. Sedm, osm, jeden nájemník? 
Několik statečných? A slečna Kosička ukrajuje čas. 
Loutková miniatura ze života jedné maringotky a 
jejich obyvatel. Je možné hrát za denního světla, 
také osvětlené po setmění.
Velké náměstí

ne 19. 7. I 17.00 
leONaRdO da VINcI (DIVADLO ŽEBŘÍK) 
Mezinárodně srozumitelné loutkové představení 
o touze létat, o vzletech mysli a o polévce, která 
stydne nám všem... Maňáskové loutky s dřevěnými 
hlavičkami, dřevěná scéna inspirovaná italským 
barokním divadlem a kombinace loutek, herectví 
a živé hudby.  
Velké náměstí

ne 19. 7. I 18.00 
O SlepIcI JŮlII (DIVADLO KUFR) 
Divadlo KUFR se snaží o žánrovou divadelní různo-
rodost. Balancuje na pomezí pouličního-klaunské-
ho-kejklířského divadla, nového cirkusu a netra-
dičního autorského experimentálního divadla. 
Klub Starý pivovar

ne 19. 7. I 18.00 
paN MIlOŠ (DIVADLO ŽEBŘÍK) 
Interaktivní pouliční show s velkou loutkou s hu-
debnicí přinese novou energii na vaši slavnost, 
festival... Několik krátkých mimipříběhů pana Miloše 
ve světě, který začaly ovládat moderní technologie, 
a pan Miloš tomu přestává rozumět, do představení 
jsou aktivně zapojováni diváci. Pouliční show je 
vhodná do prostoru mezi lidi, ne však na jeviště. 
Velké náměstí

ne 19. 7. I 19.00
cO Je pOd SlUNceM
NeJVZÁcNĚJŠí (DIVADLO KUFR) 
Španělská pohádka o jedné princezně a třech princích, 
o lásce a dlouhém putování, o hledání a nalezení odpo-
vědi na otázku – co je pod sluncem nejvzácnější? Vy-
právění jedné herečky, s knihou, ve znakovém jazyce je 
pozvánkou do světa neslyšících – do světa ticha, pohybů, 
obrazů a symbolů… Představení pro malé i velké, do 
intimnějšího prostředí, délka asi 30 min.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

st 22. 7. I 19.00
deBUT MORaVSkÁ
FIlhaRMONIe OlOMOUc
Koncert se souhrnným názvem Debut v sobě skrývá 
díla tří velkých skladatelů: dovršitele klasicismu 
Ludwiga van Beethovena, představitele klasicko-ro-
mantické syntézy Petra Iljiče Čajkovského a anglické-
ho tvůrce přelomu 19. a 20. století Edwarda Elgara. 
Ztvárnění těchto velkých děl Moravskou filharmonií 
Olomouc v čele s dirigentem Františkem Mackem a 
účast vynikajícího violoncellisty Václava Petra bude 
nepochybně velkým posluchačským zážitkem.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 31. 7. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Představení Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divadlo na ná-
dvoří radnice je součástí oslav 150 let ochotnického 
divadla v Kroměříži a filmové sezony 2015.
Klub Starý pivovar

so 1. 8. I 16.00
FOlkOVÁ SOBOTa Ve dVOře
První ročník letního folkového open-air festivalu na 
nádvoří radnice. Vystoupí na něm písničkářka Heda Pě-
ňová, Robert Křesťan & Druhá tráva, kroměřížská sku-
pina Jamtour, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček a celý večer 
završí zlínská folková legenda AG Flek v sestavě se za-
kládajícími členy Ivo Viktorínem, Karlem Markytánem 
a „zastupující“ zpěvačkou Petrou „Šany“ Štanclovou. 
Moderátory akce budou Hana Feltlová a Jan Dušek. Za 
nepříznivého počasí se akce uskuteční v Domě kultury 
v Kroměříži.
Radnice Kroměříž - nádvoří
www.dk-kromeriz.cz

so 8. 8. I 19.00
ZÁVĚReČNÝ kONceRT MeZI-
NÁROdNích dIRIGeNTSkÝch 
kURZŮ
Tradiční představení účastníků mezinárodních di-
rigentských kurzů a jejich provedení skladeb L. van 
Beethovena, J. Haydna a A. Dvořáka. Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín řídí Tomáš Netopil.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

18. a 25. 7., 8., 15. a 29. 8.
kOUlelO Se klUBíČkO Za NITí 
příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem pro rodiny s dětmi 
předškolního a mladšího školního věku se 
spoustou her a legrace. Rezervace nutná předem 
v TIC, sraz před vstupem do zámku.

TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
3. a 24. 7. - I. okruh – 17. a 18. století.
10. 7. a 14. 8. - II. okruh – 19. a 20. století.
17. a 31. 7., 7., 21. a 28. 8., 4. 9. - III. okruh – Po 
stopách filmů.
Prohlídky města s průvodci v historických kostýmech. 
Podvečerní hodinová procházka zajímavými zákou-
tími historického centra v  doprovodu členů skupiny 
Biskupští manové. Sraz u kašny, vstupenky na místě 
nebo v předprodeji v Turistickém informačním centru.

čt 1. 1. – čt 31. 12.
paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá expozice
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr z 
umělcova díla. Téměř 130 originálů představuje 
sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 1. 1. – čt 31. 12.
příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE) 
V expozici se snoubí archeologické doklady o  nej-
starším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné 
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 1. 1. – čt 31. 12.
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou 
Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního 
domu se dozvíte o historii města „od mamutů až po 
raný novověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

čt 1. 1. – čt 31. 12.
eXpOZIce kaRla kRYla
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a 
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... Otevřeno 
denně mimo pondělka 9 - 12  a 13 - 17 h
Klub Starý pivovar

do ne 5. 7.
kRÁSa a OŠklIVOST - OBRaZY 
TVOřeNÉ pRO OČI I hlaVU
(VýSTAVA OBRAZů)
Výstava obrazů Emílie Rudolfové   v interiéru 
Radničního sklípku.
Radniční sklípek

do so 31. 10.
caR a cíSař - SeTkÁNí
V kROMĚříŽI V SRpNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů - rakous-
kého císaře Františka Josefa I. a ruského cara Ale-
xandra III. Ve dnech 24. – 26. srpna se poklidné 
moravské maloměsto stalo středem pozornosti 
celé Evropy. O  této významné události infor-
moval dobový nejen místní, ale i zahraniční tisk. 
Zajímavé je, že dodnes zůstává tajemstvím, o 
čem se tehdy v  Kroměříži skutečně jednalo. Na 
výstavě budou prezentovány kromě darů hostů, 
které jsou součástí prohlídkové trasy, také dobové 
fotografie, pamětní medaile, obraz slavobrány či 
dokument s podpisy všech důležitých členů obou 
císařských rodů a jejich doprovodů.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 1. 11.
BaROkNí kNIhkUpecTVí SVĚTa
Výstava nizozemských tisků. Vybrané knihy z díla 
nizozenských autorů z období baroka.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do po 31. 8.
kROMĚříŽSkÉ dIVadlO ŽIJe
Výstava k 150 letům ochotnického divadla
v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži

do po 31. 8. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v  období   pro-
tektorátu Čechy a Morava v  letech 1939 – 1945. 
Otevřeno je v  pondělí a středu 8 – 16.30 hodin, 
úterý, čtvrtek a pátek 8 - 15 hodin na zazvonění. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do ne 30. 8. 
hRY a klaMY
Nejen hravá a zábavná, ale také poučná expozi-
ce vhodná pro všechny věkové kategorie! Znáte 
rychlost své reakce? Umíte provést kuličku složi-
tým labyrintem? Už jste někdy viděli kompletní 
otisk svého těla nebo měli možnost si vyzkoušet 
Braillovo písmo? Všechny tyto aktivity a mnoho 
dalších si můžete vyzkoušet na interaktivní výstavě 
Hry a klamy v  Muzeu Kroměřížska. Exponáty po-
cházejí z libereckého zábavně – naučného centra 
IQpark. Putovní výstava je kombinací hry, zábavy 
i poučení a zahrnuje  přes padesát interaktivních 
exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k vyře-
šení nebo k soutěžení, takže platí heslo „dotýkat se 
exponátů přikázáno!“. Expozice však není jen hravá 
a zábavná, ale i poučná a je vhodná pro všechny 
věkové kategorie.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do po 31. 8. 
kVĚTNÁ ZahRada hISTORIckÁ 
I SOUČaSNÁ
Výstava prací žáků a studentů základních a 
středních škola a dalších školských zařízení 
v Kroměříži. Pořádá Klub UNESCO.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

do ne 30. 8. 
peklO S pRINceZNOU
Výstava originálních kostýmů z pohádky Peklo 
s  princeznou, která se natáčela i na kroměřížském 
zámku a v  zámeckých zahradách. Společný počin 
Muzea Kroměřížska a Města Kroměříž v rámci projek-
tu Kroměříž filmová aneb Po stopách filmových zá-
běrů. Kostýmy jsou zapůjčeny z  Barrandov Studio 
a.s. a doplněny dokumentací o natáčení a hercích. 
Na výstavě si můžete vyzkoušet repliky pohádkových 
kostýmů, vyfotografovat se na památku a pohrát si 
v dílničce. Na výstavě bude také pohádka promítána, 
takže pokud jste ji neviděli, máte příležitost! 
Muzeum Kroměřížska

do út 15. 9.
SOchY ZahRadĚ V.
Občanské sdružení GET ART! pro vás připravilo další 
ročník přehlídky současného sochařství. Šestý 
ročník letní přehlídky (nejen) sochařské tvorby nej-
mladší generace je tady! Kroměříž tentokrát obsa-
díme na všech frontách – sochy budou ve městě, v 
Květné i v Podzámecké zahradě.
Podzámecká zahrada
www.getart.cz

st 1. 7. – pá 24. 7. 
MeZINÁROdNí deN BOJe pROTI 
dROGÁM
Výstavu pořádá Kontaktní centrum Plus Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 7. – pá 24. 7.
Za OpONOU ČaSU - BRUSelSkÉ 
BleŠí TRhY a VeTĚŠNIcTVí
Výstava fotografií Mgr. Kamila Navrátila. Pořádá 
ČSOP Planorbis Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 7. – po 31. 8. 
STROM FIlMOVÉ kROMĚříŽe
Strom představí filmové osobnosti města Kroměří-
že a filmy natočené v Kroměříži. Netradiční výstava 
na tradičním místě - strom v Podzámecké zahradě. 
Pořádá Knihovna Kroměřížska.
Podzámecká zahrada

ne 19.7. I 5.00 – 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉ-
hO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO 
pTacTVa
Prodejní výstava drobného zvířectva a okrasného 
ptactva na výstavišti Floria v Kroměříži. Výstavy se 
konají vždy každou 3. neděli v měsíci.
Výstaviště Floria Kroměříž

st 1. 7. – po 31. 8. 
pRÁZdNINOVÉ hlídÁNíČkO
Hlídání děti od 2 let.
Připravený je zábavný program, hry, soutěže.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

po 13. 7.–pá 17.7. I 8.00–15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda
Tábor pro děti od 6 do 14 let. Cena zahrnuje: pedago-
gický dozor, sportování dětí v prostorách Sportcentra 
Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, pojištění. Při-
hlášky se mohoul zaslat na email: sport@sportpa-
rada.cz elektronicky (možnost stažení z webových 
stránek) nebo osobně na recepci. 
Sportcentrum Paráda

po 20. 7.–pá 24. 7. I 8.00–15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda
Tábor pro děti od 6 do 14 let. Cena zahrnuje: pedago-
gický dozor, sportování dětí v prostorách Sportcentra 
Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, pojištění. Při-
hlášky se mohoul zaslat na email: sport@sportpa-
rada.cz elektronicky (možnost stažení z webových 
stránek) nebo osobně na recepci. 
Sportcentrum Paráda

po 20. 7. – pá 24. 7. 
ceSTa kOleM SVĚTa
Druhý turnus příměstského tábora.
Studio Kamarád

13. – 17. 7.
Mladí VÝleTNícI
Příměstský tábor pro malé školáky, kteří chtě-
jí prožít aktivní týden prázdnin.  Děti se stanou 
malými geokačery a budou hledat kešky ukryté 
v Kroměříži a okolí. Projdeme spoustu zajímavých 
míst v Kroměříži a okolí. Během výletů si děti za-
hrají různé sportovní i vědomostní hry, bojovky i 
stopovačky. Věk: 6 - 10 let. 
MC Klubíčko

3. – 7. 8.
ceSTa dO pRaVĚkU
Příměstský tábor se sportovním zaměřením na růz-
né druhy sportu Tradiční i netradiční formou děti 
budou cestovat do pravěku. Poznají život pravěkých 
lidí, jejich zvyky, pravěká zvířata, naučí se klínové 
písmo a mnoho dalších zajímavostí. Děti budou pu-
tovat po městě a čeká je i výprava do muzea. Věk: 
6-10 let. 
MC Klubíčko

24.– 28. 8.
SpORTOVNí TÁBOR
Čeká vás týden plný pohybových a teambuldingo-
vých aktivit - slackline, lezecké aktivity, frisbee, 
sprejování a jiné. Za příznivého počasí budeme 
převážně v Podzámecké a Květné zahradě. Věk: 
6-10 let. 
MC Klubíčko

st 1. 7. 11.00 po 31. 8. 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY 
Vydejte se s námi na procházku „Podzámkou“ a 
pronikněte do tajů historie i současnosti zahrady, 
jejích přírodních zajímavostí a staveb. Sraz na ná-
dvoří zámku. Prohlídka trvá 120 minut.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

st 1. 7. – po 31. 8. I 11.00 – 14.00
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
kVĚTNÉ ZahRadY
Vydejte se na procházku minulostí. Během komen-
tované prohlídky vám představíme nejen historii 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, stav-
by i mnohdy netušené funkce.  Vydejte se na pro-
cházku minulostí. Během komentované prohlídky 
vám představíme nejen historii Květné zahrady, ale 
také její zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netu-
šené funkce. Prohlídka trvá 90 minut.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 3. 7.–pá 28. 8. I 11.00 a 14.00 
hRaVÁ kVĚTNÁ ZahRada
(KONÁ SE KAŽDý PRÁZDNINOVý PÁTEK 
V 11 HODIN A VE 14 HODIN)
Zpestřete si návštěvu Květné zahrady. Pro malé i velké 
je připraven speciální program plný zážitků a her. Koná 
se každý prázdninový pátek v 11 hodin a ve 14 hodin. 
Poznejte Květnou zahradu v Kroměříži jinak! Pro všech-
ny, kteří chtějí svým dětem zpestřit návštěvu Květné 
zahrady v Kroměříži, je připraven speciální program 
plný zážitků a her. Zahradou je totiž provede moudrý 
satyr Radix, který zná v Libosadu každý kořínek a kte-
rý se o své vědomosti rád podělí s dětmi i dospělými. 
Společně si třeba zahrají kuželky, poskládají vlastní za-
hrádku, zabloudí v bludišti a mnoho dalšího. Skrze hru 
se tak dozvědí nejen o historii zahrady, ale také jejích 
zapomenutých funkcích. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

po 6. 7.–po 31. 8. I 11.00–14.00 
Salala - pOZNeJTe SalU 
TeRReNU aRcIBISkUpSkÉhO 
ZÁMkU JINak!
Pro malé i velké je připravena spousta originálních her 
a aktivit. Koná se každé prázdninové pondělí v 11 hodin 
a ve 14 hodin. Zpestřete si prohlídku unikátního raně 
barokního prostoru Arcibiskupského zámku. Provedou 
vás krásný mladík Narcis a šikovný satyr, kteří si pro 
malé i velké připravili spoustu originálních her a aktivit. 
K návštěvě doporučujeme teplejší oblečení.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 1. 7. 
18.00 I STÁLE SPOLU, MFF Karlovy Vary
20.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 2D, přidáváme

čt 2. 7.
20.30 I MÉĎA 2, premiéra 

pá 3. 7. 
18.00 I MÉĎA 2, premiéra 
20.30 I EX MACHINA, přidáváme

so 4. 7.
18.00 I MIMONI 3D, bijásek
20.30 I MÉĎA 2, premiéra 

ne 5. 7. 
15.30 I POPELKA, bijásek 
18.00 I FILMJUKEBOX: MFF KARLOVY VARY 
20.30 I KOBRY A UŽOVKY, MFF Karlovy Vary

st 8. 7.
18.00 I DÁMA VE ZLATÉM, přidáváme
20.30 I AMERIKA, MFF Karlovy Vary

čt 9. 7. 
20.30 I TERMINÁTOR GENISYS 3D, premiéra

pá 10. 7.
18.00 I TERMINÁTOR GENISYS 2D, premiéra
20.30 I DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU, premiéra

so 11. 7.
18.00 I JURSKÝ SVĚT 2D, přidáváme
20.30 I TERMINÁTOR GENISYS 3D, premiéra
21.15 I KRÁLOVSKÁ AFÉRA, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice

ne 12. 7.
15.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek
18.00 I TERMINÁTOR GENISYS 2D, premiéra
20.30 I DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU, premiéra

út 14. 7. 
21.15 I FOTOGRAF, Kroměřížské filmové léto, ná-
dvoří radnice

st 15. 7.
18.00 I JURSKÝ SVĚT 3D, přidáváme
20.30 I LVÍ SRDCE, artkino

čt 16. 7. 
20.30 I DOMÁCÍ PÉČE, MFF Karlovy Vary

pá 17. 7.
18.00 I SEDMERO KRKAVCŮ, bijásek
20.30 I ANT-MAN 3D, premiéra

so 18. 7.
18.00 I BEZ KALHOT XXL, premiéra 
20.30 | DOMÁCÍ PÉČE, MFF Karlovy Vary

ne 19. 7.
16.00 I DOMÁCÍ PÉČE s delegací, MFF Karlovy Vary
18.00 I ANT-MAN 2D, premiéra
20.30 I BEZ KALHOT XXL, premiéra

út 21. 7.
21.15 I RYCHLE A ZBĚSILE 6, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice

st 22. 7.
18.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, přidáváme
20.30 I ANT-MAN 2D, premiéra

čt 23. 7. 
20.30 I PAPÍROVÁ MĚSTA, premiéra

pá 24. 7.
18.00 I MALLORY, MFF Karlovy Vary
20.30 I BOJOVNÍK, premiéra

so 25. 7.
18.00 I PAPÍROVÁ MĚSTA, premiéra
20.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D, přidáváme
21.15 I ANGELIKA, Kroměřížské filmové léto, ná-
dvoří radnice

ne 26. 7.
15.30 I SEDMERO KRKAVCŮ, bijásek
18.00 I PAPÍROVÁ MĚSTA, premiéra
20.30 I BOJOVNÍK, premiéra

út 28. 7.
20.00 I ALL WORK ALL PLAY: THE PURSUIT OF 
ESPORTS GLORY LIVE, live game
21.15 I VLK Z WALL STREET, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice 

st 29. 7.
18.00 I BOJOVNÍK, premiéra
20.30 I BEZ KALHOT XXL, premiéra

čt 30. 7.
20.30 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra 

pá 31. 7.
18.00 I VĚČNĚ MLADÁ, premiéra
20.30 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra 

ALL WORK ALL PLAY:
THE PURSUIT OF ESPORTS GLORY LIVE
Přímý přenos z prestižního šampionátu Intel Extre-
me Masters 2015 v profesionálním hraní počíta-
čových her přinese souboje špičkových světových 
hráčů v legendárních hrách, jako jsou League of 
Legends nebo StarCraft II. Mezi soupeřícími jsou 
hvězdy jako Cloud 9, Fnatic, nebo Team SoloMid. 
Součástí programu bude exkluzivní premiéra 
dokumentu All Work all Play o historii a životě nej-
slavnějších hráčů a celého šampionátu.

BIJÁSek 
MIMONI
USA 2015, 94 min, bez omezení, dabing
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit 
tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když 
nikoho takového nemají, upadají do depresí. Na-
štěstí Kevin, Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou 
situaci vyřešit. Vyrazí na sraz zločinců, aby se dali 
do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet 
Odkráglové.

pRÁZdNINOVÉ TeMaTIckÉ 
pROhlídkY MĚSTa

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce

lÉTO V ZÁMkU
a ZahRadÁch

kINO NadSklepí

leTNí akTIVITY pRO dĚTI
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Označení programů pro děti

2015
07 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

Dobývání Kroměříže Švédy | 10. - 11. 7. 

Divadlo v ulicích | 18. a 19. 7. 

Folková sobota ve dvoře | 27. 6.

POPELKA
USA, 2015, 105 min, přístupný bez omezení, dabing
Pohádka známá z mnoha fi lmových zpracování má 
další fi lmovou podobu, která se velmi blíží zřejmě 
světově nejznámější verzi Walta Disneyho z roku 
1950. Hlavní hrdinka Elka je po smrti svého otce 
vydání na milost či nemilost kruté maceše a jejím 
dvěma nesnesitelným dcerám. Jedné noci se však 
objeví mocný spojenec v podobě kouzelné víly 
kmotřičky…  

OVEČKA SHAUN VE FILMU
GBR / FRA 2015, 85 min, přístupný bez omezení, 
bez mluvení        
Hlavní hrdinka animovaného seriálu studia Aard-
man se dočkala vlastního fi lmu.  Když ovečka 
Shaun nechtěně způsobí, že farmář opustí svou 
farmu, společně se psem Blitzerem a celým stá-
dem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu 
do města, aby přivedla svého pána v pořádku zase 
domů…

SEDMERO KRKAVCŮ
CZE / SVK 2015, 97 min, bez omezení
Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, kte-
rá se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož 
žena před lety v návalu vzteku proklela sedm 
svých synů a z těch se stali krkavci. Rodiče před 
Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. Když se na 
prahu dospělosti o prokletí dozví, rozhodne se, 
že musí bratry zachránit. Pohádkový příběh o 
odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a 
opravdové lásky.

pReMIÉRa
MÉĎA 2
USA 2015, 125 min, do 15 nepřístupný, titulky/da-
bing
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí 
chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blon-
dýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní 
dítě! Úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že 
když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se hu-
moru týče. Dobrou, i když možná lehce znepokoju-
jící zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává 
v doprovodu věrného parťáka Johnnyho ještě o pár 
kroků dál.

TERMINÁTOR GENISYS
USA 2015, 126 min, do 12 let nevhodný, titulky
John Connor, vůdce lidského hnutí odporu, posílá 
zpátky do roku 1984 seržanta Kylea Reese, aby 
ochránil jeho matku - Sarah Connorovou - a na-
plnil tak budoucnost. Nečekaný vývoj událostí, ale 
vytvoří odchylku v časovém kontinuu a Kyle se tak 
ocitá v nové verzi minulosti. V té musí čelit novým 
nepřátelům a důvěřovat nepravděpodobným spo-
jencům.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
USA/GBR 2015, 119 min, do 12 let nevhodný, 
titulky
Příliš emancipované ženy to nikdy neměly 
lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o 
nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala. 
Hrdinka tohoto příběhu má hned tři. Vybere si 
některého z nich? Nebo zůstane sama? Carey 
Mulligan v  hlavní roli nadčasového příběhu o 
vášni, odhodlání a hledání vlastního místa ve 
světě.

ANT-MAN
USA 2015, bez omezení, dabing/titulky
Podvodník Scott Lang, vybavený pozoruhodnou 
schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale 
současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role 
hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi 
Hankovi Pymovi ochránit tajemství, skrývající se v 
jeho úžasném obleku Ant-Mana. Scott a Hank jsou 
tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám 
nuceni naplánovat a provést rafi novanou loupež, 
která zachrání celý svět.

BEZ KALHOT XXL
USA 2015, 115 min, do 12 let nevhodný, titulky
Děj fi lmu navazuje na první fi lm tři roky poté, kdy 
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a 
i zbývající členové striptérské skupiny Králové 
Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale 
chtějí to udělat po svém: společně s legendární 
hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit 
do světel refl ektorů v posledním dech beroucím 
představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou 
čáru za minulostí.

PAPÍROVÁ MĚSTA
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Další fi lmová adaptace románu spisovatele Johna 
Greena. Hrdinou příběhu je Quentin, trochu bojácný 
kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku 
Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na 
okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. 
Když dívka další dny ve škole chybí, Quentin začne pát-
rat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy.

BOJOVNÍK
USA 2015, 120 min, do 12 let nevhodný, titulky
Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je profesionální boxer. 
Jeho kariéra dosáhla vrcholu ve chvíli, kdy se stal 
šampiónem velterové váhy. Pocit vítězství mu však 
zhatí rodinná tragédie a život se mu náhle začne roz-
padat na kusy. Zdá se, že nejtěžší boj ho teprve čeká.

MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ 
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným Syn-
dikátem, který je národem grázlů a nájemných vrahů, 
kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před rozpuštěním, 
ale to nechce dopustit Ethan Hunt (Tom Cruise). Sestaví 
proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi ve 
svých životech.

VĚČNĚ MLADÁ
USA 2015, 110 min, do 12 let nevhodný, titulky
Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a 
stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc 
už nikdy nezestárne ani o jediný den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v běžném životě. 
Adaline bezmocně sleduje, jak lidé, které miluje, 
stárnou, a začíná si uvědomovat, že dlouhodobý mi-
lostný vztah je pro ni nesplnitelnou touhou…

přIdÁVÁMe
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
AUS 2015, 120 min, bez omezení, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vy-
dat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu pr-
chající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, 
v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, 
odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému 
kdosi odcizil něco nenahraditelného.

EX MACHINA
USA / GBR 2014, 108 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky
Mladý programátor Caleb (Domhnall Gleeson) vy-
hraje v soutěži týden pobytu v soukromé horské 
rezidenci svého šéfa. Později se ale dozví, že je 
vybrán do experimentu, na kterém bude spolupra-
covat s první umělou inteligencí na světě, kterou 
představuje robotická dívka.

DÁMA VE ZLATÉM
USA / GBR 2015, 107 min, do 12 let nevhodný, 
titulky
Šedesát let poté, co byla za 2. světové války nucena 
utéct z Vídně, se Maria Altmannová (Helen Mirren) 
rozhodne získat zpět slavný portrét Adele Blo-
ch-Bauerové I. od Gustava Klimta, který jí byl za-
baven nacisty. Se svým právním zástupcem (Ryan 
Reynolds) se pustí do náročného soudního sporu s 
rakouskou vládou a Nejvyšším soudem USA, který 
se stane jedním z nejznámějších restitučních sporů 
v historii.

JURSKÝ SVĚT
USA 2015, 125 min, bez omezení, dabing/titulky
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. 
Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení 
přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. 
Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vy-
mknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se 
vracejí v novém fi lmu v produkci Stevena Spielber-
ga. V hlavní roli velkofi lmu o nebezpečných dino-
saurech, který navazuje na 22 let starý originál, září 
Chriss Pratt.

RYCHLE A ZBĚSILE 7 
USA, 2015, 140 min, nevhodný do 12 let, titulky
Hrdinové akční série Rychle a zběsile už stihli 
prožít (a přežít) neuvěřitelné věci, teď však narazí 
na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní 
soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. 
Deckard Shaw, živý stroj na zabíjení vycvičený elitní 
vojenskou jednotkou, se rozhodne pomstít svého 
bratra Owena a zabít celou partu i všechny jejich 
blízké.

aRTkINO
LVÍ SRDCE
FIN / SWE 2013, 99 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky
Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí 
za svými názory. Zároveň však touží po lásce a ro-
dině. Když potká atraktivní servírku Sari, vše se zdá 
ideální, dokud nepozná jejího malého černošského 
syna Rhamua. Teppo tak stojí před těžkým roz-
hodnutím – splní si svůj sen o otcovství a rodině, 
nebo zůstane věrný své celoživotní víře a přesvěd-
čení založeného na diskriminaci a nenávisti?

MFF kaRlOVY VaRY
STÁLE SPOLU
CZE 2014, 75 min, bez omezení
Petr a Simona mají devět dětí, se kterými bydlí v 
maringotkách na šumavské louce – bez televize, 
počítače a tekoucí vody. Petr, který sám sebe vnímá 
jako „profesionálního otce“ rozhodl, že on a jeho 
rodina se vzdají výdobytků moderní civilizace, aby 
ve jménu svobody mohli žít v souladu s přírodou. 
Za jakou cenu je tato svoboda vykoupena a jaké 
hodnoty naopak rodina svou nonkonformitou zís-
kává?

FILMJUKEBOX: MFF KARLOVY VARY 
U příležitosti jubilejního 50. ročníku festivalu v Kar-
lových Varech jsme si pro Vás připravili tematický 
Filmjukebox. Na adrese www.fi lmjukebox.cz mů-
žete vybírat z  pěti snímků: vítězi divácké soutěže 
za roky 2011 – 2014 a loňským nejlepším fi lmem 
dle hlavní poroty. Hlasujte pro fi lm Nickyho rodina, 
Hasta la vista!, Revival, Magický hlas rebelky nebo 
Kukuřičný ostrov a přijďte do kina za 50 kaček.

KOBRY A UŽOVKY
CZE 2015, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním 
životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani 
práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se se-
bou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) 
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s 
věčně opilou matkou. Staví vzdušné zámky a vy-
krádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka 
mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra.

AMERIKA
CZE 2015, 67 min, bez omezení
Netradiční dokumentární road-movie, nebo in-
scenované zamyšlení? Ať už vnímáme příběh 
dvojice lidí toulajících se českou krajinou jakkoliv, 
klíčem k jeho prožití je poddání se klidnému tempu 
jejich cesty stinnými lesy. Amerika není portrétem 
konkrétních lidí, ale spíše zkoumavým pohledem 
na fenomén trempství jako takový.

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

MALLORY
CZE 2015, 101 min
S Mallory se život nemazlil. Po porodu syna se ze 
všech sil snaží, aby se vymanila z drogové závislosti 
a už nepřebývala na ulici. K temné minulosti se chce 
otočit zády a nyní by ráda pomáhala těm, které 
zná nejlépe – lidem na okraji společnosti. Helena 
Třeštíková ve svém novém časosběrném dokumen-
tu ukazuje, že ani zdánlivě beznadějný osud nemusí 
mít konečnou uprostřed cesty.

kROMĚříŽSkÉ FIlMOVÉ 
lÉTO 2015 
Letní kino na nádvoří radnice

KRÁLOVSKÁ AFÉRA
DEN / SWE / CZE 2012, 128 min, do 12 let nevhodný
Příběh vášnivé a zakázané lásky, která změnila 
celý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let 
18. století mezi Johanem Struenseem, německým 
lékařem pološíleného dánského krále Kristiána VII., 
a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou 
Matyldou Hannoverskou. V hlavních rolích fasci-
nujícího historie dramatu obsadil režisér Madse 
Mikkelsena a Alicii Vikander.

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

RYCHLE A ZBĚSILE 6
USA 2013, 130 min, do 12 let nevhodný, titulky
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou 
skupinu, které se vždy podaří za volantem automo-
bilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang 
v čele s Owenem Shawem dostat do vězení, musí vy-
hledat Dominica Toretta a jeho tým. Co ovšem Dom 
vůbec nečekal je opětovné shledání s jeho bývalou 
přítelkyní Letty, o které si původně myslel, že je mrt-
vá a nyní stojí na opačné straně barikády.
ANGELIKA
FRA / BEL / CZE / AUT, 2013, 113 min, do 12 let ne-
vhodný, titulky
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdá-
na za bohatého toulouského hraběte Joff reye de 
Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, 
ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem a in-
teligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že 
jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Jednoho 
dne je ale Peyrac uvržen do Bastily…

VLK Z WALL STREET
USA 2013, 180 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Jordan Belfort založil v devadesátých letech ne-
chvalně známou investiční společnost Stratton 
Oakmont a stal se nejvykřičenějším jménem ve světě 
amerických fi nancí. Ve dne vydělával tisíce dolarů 
za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen 
mohl – na drogách a sexu. Jeho fascinující životní 
příběh je brilantní autobiografi í o chamtivosti, moci 
a výstřednostech, které si nikdo neumí představit.

Otvírací doba koupaliště Bajda
Červenec, srpen
Pondělí - pátek:  9.00 – 20.00 

Otvírací doba plaveckého bazénu 
(od 15. 7. bazén uzavřen)
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

provozní doba Turistického
informačního centra kroměříž
Pondělí – pátek 9.00 – 18.00
Sobota a neděle  9.00 – 16.00 

prázdninový provoz knihovny

Oddělení pro dospelé
Pondělí:  10.00 – 17.00
Úterý:  12.00 – 17.00
Středa:  10.00 – 18.00
Čtvrtek:  12.00 – 17.00
Pátek:  10.00 – 17.00

hudební oddělení
Pondělí:  10.00 – 17.00
Úterý:  12.00 – 17.00
Středa:  10.00 – 17.00
Čtvrtek:  12.00 – 17.00
Pátek:  10.00 – 17.00

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí:  12.00 – 17.00
Úterý:  12.00 – 17.00
Středa:  12.00 – 17.00
Čtvrtek:  zavřeno
Pátek:  12.00 – 17.00
(od 27. 7. do 9. 8. bude knihovna
z technických důvodů uzavřena) 

filmové léto 2015
KROMĚŘÍŽSKÉ

VÍCE NA WWW.DK-KROMERIZ.CZ

PÁ  5/6  – ÚT 18/8 vždy ve 21.15
NÁDVOŘÍ STARÝ PIVOVAR KLUB

Otevírací doba domu kultury
Pondělí:  9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Úterý:  12.00 – 16.00
Středa:  9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Čtvrtek:  12.00 – 16.00
Pátek:  12.00 – 15.00
(1. 8,  – 16. 8. pokladna UZAVŘENA
od 17. 8. již běžné pokladní hodiny)

Otevírací doba expozice karla kryla
Pondělí:  zavřeno
Út-Ne: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Otevírací doba kina Nadsklepí
Pondělí:  zavřeno
Úterý:  zavřeno
Středa:  16.30 – 20.30
Čtvrtek:  17.30 – 20.30
Pátek:  16.30 – 20.30
Sobota:  16.30 – 20.30
Neděle:  14.30 – 20.30
(od 1. 9. již běžné pokladní hodiny)
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Dítko se stává čtenářem tím, že 
se naučí číst. Písmena, slabiky, 
slova, věty… Jde to postupně, 
pomaloučku, někdy hůře, jindy 
lépe, ale přesně takhle nový malý 
čtenář „vzniká“. 
V  Kroměříži se ale tím opravdo-
vým čtenářem stávají prvňáčci 
až slavnostním pasováním. To 
se koná každoročně v  květnu a 
slavnost, jejímiž organizátorkami 
jsou pracovnice dětského oddě-

lení Knihovny Kroměřížska, hos-
tí Manský sál Arcibiskupského 
zámku v  Kroměříži. Okouzlující 
prostředí, přítomnost zástupců 
radnice a především rodinných 
příslušníků dělá z  předávání 
osvědčení malým čtenářům ne-
všední událost, která je zážitkem 
pro všechny zúčastněné. Tím 
spíš, že prváčky pasuje oprav-
dovým mečem na čtenáře sám 
zámecký knihovník Cyril Měsíc a 

celý obřad se koná v  dobových 
kostýmech. Letos byli žáčci prv-
ních tříd kroměřížských škol na 
čtenáře pasováni v  posledním 
květnovém týdnu.
Tak ať malí čtenáři s  chutí obje-
vují kouzlo knih a příběhů v nich 
schovaných, ať získají ke knížkám 
lásku a úctu, ať je berou jako 
zdroj zábavy i poznání a čtení ať 
se stane smysluplným vyplněním 
volného času.                              (šak)

„Tímto tě pasuji na čtenáře,“ znělo z úst zámeckého knihovníka

Odpolednem plným zábavy, her 
a soutěží pro děti začala v  pros-
torách Muzea Kroměřížska výstava 
Peklo s  princeznou. Přehlídka ori-
ginálních kostýmů, které si 
„zahrály“ v  pohádce natáčené 
v létě 2008 v interiérech Arcibisk-
upského zámku a v  Podzámecké 
a Květné zahradě, je součástí pro-
jektu Kroměříž filmová aneb Po 

stopách filmových záběrů.
Kostýmy zapůjčilo barrandovské 
filmové studio a návštěvníci ex-
pozice si mohou prohlédnout také 
nejrůznější dokumenty o natáčení 
a účinkujících hercích. Na výstavě 
bude také pohádka, kde hlavní 
role vytvořili Tereza Voříšková a Jiří 
Mádl, promítána, takže pokud jste 
ji neviděli, máte příležitost! Jedná 

se o společný počin Muzea Kro-
měřížska a města Kroměříže. 
Výstavu zahájilo hravé 
odpoledne v  úterý 9. června, 
kde si děti mohly zalovit ry-
bičky společně s  vodníkem, 
vyzkoušet si princeznovské 
šaty, popovídat si s  čerticí 
nebo si vyrobit vlastní pohád-
kovou postavičku, a potrvá 
do konce prázdnin, tedy do 
30. srpna.                                      (šak)

Pekelná zábava v muzeu

Foto: P. Zrna

Foto: Š. Kučerová

Soutěžní přehlídku nadaných hou-
slistů do 16 let pořádala již popá-
té ZUŠ Kroměříž. Tradici založil na 
doporučení vedení Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín pedagog 
a houslista Karel Janeček jako je-
dinou soutěž svého druhu na jižní 
Moravě pod názvem Archetti in 
Moravia. V  Kroměříži se scházejí 
jednou za dva roky nadaní houslis-
té, kteří nestudují a ani neabsolvo-
vali hru na housle jako hlavní obor 
studia na škole středního, případ-
ně vyššího stupně. Nejlepší z nich 
dostávají možnost zahrát si v  ná-
sledujícím roce právě se zlínskou 
filharmonií. Předsedou poroty je 
již zmiňovaný pan Janeček a mezi 
hodnotiteli obvykle zasedají vý-
znamné hudební osobnosti, např. 
Ivan Štraus či letos Pavel Kincl, ve-

doucí pražského Kinclova kvarteta.
Letošní ročník byl podle vyjádře-
ní Karla Janečka velmi vyrovnaný 
a všichni zúčastnění předvedli 
nadprůměrné výkony. Neobjevi-
la se však žádná natolik výrazná 
osobnost, aby mohla dostat od 
porotců doporučení k  vystoupení 
s  Filharmonií Bohuslava Martinů 
Zlín v  rámci veřejného koncertu 
v příštím kalendářním roce.
Letošní pátý ročník se konal po-
slední dva květnové dny pod zá-
štitou starosty Kroměříže Jaroslava 
Němce a krajského radního pro 
kulturu Ladislava Kryštofa a míst-
ní radnice se na pořádání podílela 
finančně. Velký podíl na profesio-
nální a zdařilé organizaci akce měli 
pedagogové kroměřížské „ZUŠky“.
                                                            (šak)

V  Kroměříži se na počest hudeb-
ního génia W. A. Mozarta konal 
v první polovině června již potřetí 
festival Vivat Amadeus. Zahajoval 
jej koncert Dua Amadeus, které 
hraje ve složení Hana Feltlová,hou-
sle a Stanislav Malý, kytara a na 
programu byla – pochopitelně 
- Mozartova díla. Na nádvoří rad-
nice se poté promítal Formanův 
Amadeus jako součást festivalu a 
také jako jedno z představení Kro-
měřížského filmového léta 2015. 
Na mozartovskou dobu odkazova-
ly Rokokové hrátky v Podzámecké 

zahradě a na zajímavé okamžiky a 
zážitky z  kroměřížského natáčení 
filmu Amadeus vzpomínali jeho 
účastníci. Setkání provázelo výsta-
vu dobových fotografií z natáčení 
snímku i dokumentů z archivu StB 
o sledování Miloše Formana. Závě-
rečným projektem festivalu bylo 
představení brněnského Divadla 
Husa na provázku Moc ART aneb 
Amadeus v  Brně, které navazuje 
na první díl projektu – inscenaci 
hry P. Shaffera Amadeus, kterou 
diváci v Kroměříži mohli vidět před 
rokem.                                                 (šak)

Hudba, film i divadlo připomněly 
geniálního skladatele

Soutěž Archetti in Moravia hledá 
nadané houslisty

Bez nadšení a obětavosti by amatérské 
divadlo nemohlo existovat

Kroměřížské amatérské divadlo slaví v letošním roce 150 let svého fungo-
vání. Významné výročí je příležitostí ke vzpomínání a dává rovněž šanci 
poděkovat lidem, kteří mají na tom, že je co připomínat, velký podíl. V rám-
ci příjemného povídání o divadle a divadelnictví s Antonínem Procházkou 
byly předány stříbrné pamětní medaile města Kroměříže pánům JUDr. 
Dušanu Pšenkovi a Josefu Olišarovi za celoživotní přínos v oblasti kultury. 
Dušan Pšenko se zajímal o ochotnické divadlo již od mládí. Při studiu na 
vojenské škole založil divadelní soubor, s  ochotníky spolupracoval také 
později v Hulíně a po svém přestěhování do Kroměříže se přidal k divadel-
nímu souboru Pal Kroměříž. Josef Olišar se divadlem a kulturou zabýval 
celý život, a to i poté, co mu byla tato práce z politických důvodů zakázá-
na. Po roce 1989 se k původní profesi vrátil a dodnes se svými spolupra-
covníky z Rady amatérské umělecké činnosti pořádá nejrůznější přehlídky, 
soutěže a vystoupení. Ocenění při příležitosti „divadelních“ oslav převzal 
také vedoucí souboru Říše loutek Kroměříž Jiří Lisý, jemuž Skupina ama-
térských loutkářů a Svaz klubů mládeže věnovaly Čestné uznání Matěje 
Kopeckého a zlatou plaketu SKM. Spolu s ním převzala pamětní list s po-
děkováním za dlouholetou práci s divadelním souborem ZŠ a MŠ speciální 
v Kroměříži Ivana Baštincová. Její práci ocenil odbor školství kroměřížské 
radnice a Rada amatérské umělecké činnosti.                                                          (šak)

Foto: J. Soporský
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Vážení čtenáři,

po celý letošní rok se v rámci rub-
riky Kroměřížská historická ohléd-
nutí věnujeme období II. světové 
války a především skutečnostem, 
které se přímo dotkly města i jeho 
obyvatel. Velmi složitým obdobím, 
snad nejtěžším za celou dobu oku-
pace, byla heydrichiáda. Represe 
po atentátu na říšského protekto-
ra si vyžádaly řadu obětí a konání 
nacistů v této době bylo obzvláště 
nelidské. Ze správných odpovědí 
na soutěžní otázku týkající se Kro-
měřížanů angažujících se v konání 
kolem atentátu jsme vylosovali 
tyto výherce:

František Bystřický
Jaroslav Ochotský

Zdeněk Damborský

Otázka č. 7
Jak se křestními jmény 

jmenovaly sestry Pospíšilovy, 
které se coby členky Sokola 

snažily pomáhat postiženým 
rodinám?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do      
20. července na adresu zpravo-
daj@mesto-kromeriz.cz, nebo na 
adresu: Kroměřížský zpravodaj, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kromě-
říž. (Nezapomeňte uvést svou ad-
resu a telefonní kontakt).

ZAJÍMAVOSTI

Sokolský odboj
V době druhé světové války 
sehrály významnou roli kro-
mě příslušníků zahraničního 
odboje také domácí odbojo-
vé skupiny, kterých existovala 
na území Protektorátu Čechy 
a Morava celá řada. Intenzivní 
odbojovou činnost od počátku 
okupace vyvíjeli také členové 
Sokola. Smyslem činnosti Soko-
la bylo udržovat dospělé členy i
dorost a žactvo v duchu Tyršova 
odkazu a cvičením dosáhnout 
nezdolného zdraví a železných 
nervů, aby obstáli i v nejtěžších 
zkouškách s Němci. 
Dne 12. dubna 1941 byla však 
činnost Sokola úředně zasta-
vena. Při celostátní tzv. „sokolské 
akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 
gestapo zatklo takřka naráz 
všechny sokolské činovníky - z 
ústředí, žup i větších jednot, 

včetně kroměřížské. Tehdy bylo 
zatčeno celé župní vedení, cviči-
telský sbor a desítky členů – mezi 
jinými například starosta jednoty 
pplk. Vladimír Kurc, profesor Vác- 
lav Sedláček, učitel Jan Zahrad-
níček, Ing. Josef Zapletal a mnozí 
další. Všichni byli popraveni 
nebo zahynuli v koncentračních 
táborech. Dne 23. října 1942 
byla zatčena hlavní organizátor-
ka pomoci postiženým rodinám 
Josefa Pospíšilová. Její sestra 
Marie Kabrnová-Pospíšilová byla 
zatčena 25. března 1943. Obě se 
vrátily z koncentračního tábora 
až po osvobození. Sestry Pospíši-
lovy řídily rozsáhlou humanitární 
akci, při níž byly mezi členy 
Sokola a jeho příznivci vybírány 
dobrovolné finanční příspěvky 
nebo naturálie, které byly násled-
ně rozdělovány postiženým 
rodinám (nejen sokolským), 
a to v Kroměříži i v celém 

okrese, a přebytek byl posílán i 
na Valašsko. Sbírky vynesly okolo 
miliónu korun.
Ojedinělým exponátem, prezen-
tovaným na výstavě Odvrácená 
tvář války - Kroměřížsko v kon-
textu druhé světové války 1939 
- 1945, kterou pořádá ve svých 
prostorách Státní okresní ar-
chiv Kroměříž, je unikátní do-
pis Josefy Pospíšilové. Dopis z 
koncentračního tábora psaný 
na kapesníčku je adresovaný 
její sestře Marii: „Maruško, moje 
drahá sestřičko milovaná – jsi 
mou jedinou radostí v tomto 
těžkém životě. Od 22. listopadu 
jsem bez balíčků, ale neumírám 
hladem, neboj se, jsou zde tací, 
kteří mně darují chleba, tak se to 
dá vydržet... Byla jsem zatčena 
kvůli půjčení stanu, jak víš, přes 
důkladný tělesný výslech jsem se 
nepřiznala.“ J. Pospíšilová zažila 
během svého věznění nespočet 
výslechů gestapem a přesto nic 
neprozradila, vše vzala na sebe a 
tak zachránila mnoho obětavých 
lidí zapojených do odboje. 
(Výstavu o druhé světové válce 
lze navštívit v pracovní dny od 
8 do 15 hod do května 2016.)
Sokolské odbojové hnutí bylo 
během druhé světové války 
významnou součástí celonárod-
ního odporu proti nacistické 
okupační moci. V těžkých a 
složitých podmínkách dokázalo 
uplatňovat postavení a vliv, jichž 
Československá obec sokolská 
jako masová tělovýchovná orga-
nizace až dosud ve společnosti 
dosáhla.

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

KNIŽNÍ NOVINKY

KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ VII.

Karel Kuča: 
Dřevěné a polodřevěné kostely, 
kaple a zvonice České republiky
Průvodce je první publikací, 
která mapuje všechny dřevěné i 
polodřevěné kostely, kaple a zvo-
nice kostelních areálů v ČR. Autor 
se problematice dřevěné sakrální 
architektury věnuje již tři desetiletí.

Jiří Černý: … na bílém
Autorizované souborné vydání 
hudební publicistiky Jiřího Černého. 
Jeho šedesátiletá novinářská praxe 
a půl století soustavného psaní o 
hudbě budí již léta zasloužený ob-
div a respekt. Byl mnohdy přímým 
účastníkem toho, co podstatně 
měnilo tvář naší hudební scény, a 
tak jeho recenze, rozhovory a ko-
mentáře cenným způsobem přispí-
vají ke zmapování naší i zahraniční 
populární hudby v druhé polovině 
20. století.

www.knihkm.cz

Informace 
z archivu
Kroměřížští archiváři si opět 
připomněli Mezinárodní den 
archivů pořádáním Dne ote-
vřených dveří. Na 11. června 
připravili v budově archivu ve 
Velehradské ulici program pro 
širokou veřejnost – komentova-
nou prohlídku budovy a zejmé-
na depozitářů pod názvem Po 
stopách protektorátní historie, 
tvořivou dílnu městského písa-
ře Jana, ve kterou se proměnila 
badatelna archivu a která byla 

určena malým i velkým, a nově 
instalovanou výstavu Odvráce-
ná tvář války, která přibližuje 
každodenní život v Kroměříži a 
okolí v letech 1939 – 1945. 
Začátkem června se v přednáško-
vém sále kroměřížského archivu 
sešli kronikáři obcí a měst z okolí, 
aby se zúčastnili semináře věno-
vaného 70. výročí ukončení 2. 
světové války. Hlavní referát Infor-
mační zdroje k 1. a 2. světové válce 
přednesl Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D. 
ze zlínského okresního archivu. Co 
by neměl kronikář opomenout při 
vytváření zápisu pro rok 2015 při-
pomněla účastníkům akce PhDr. 

Jitka Zezulová, ředitelka archivu.
Státní okresní archiv navštívili 
v polovině června pracovníci 
Národního archivu v Praze. Pro-
hlédli si budovu archivu a s jeho 
pracovníky hovořili o staros-
tech i radostech archivářů. Při 
této příležitosti si prohlédli také 
město, prošli Květnou zahradu, 
kde je s historií i současností za-
hrady seznámil Mgr. J. Obšívač, 
pracovník NPÚ Kroměříž, Pod-
zámeckou zahradu a samozřej-
mě Arcibiskupský zámek. Plni 
krásných dojmů a zážitků odjíž-
děli se slibem, že se do Kroměří-
že opět brzy vrátí.                         (jz)                         
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Praha je pro filmaře 
drahá a lidé jsou tam 
z filmování otrávení
V pařížský Louvre se na několik červno-
vých dní proměnil Arcibiskupský zámek 
v Kroměříži a zámeckými zahradami se 
proháněli královští mušketýři. Britská BBC 
natáčela již třetí řadu seriálu Tři mušketýři. 
Projekt se točí pouze v Česku a vhodné lo-
kace našli filmaři kromě Kroměříže také v 
klášteře v Doksanech, který se stal hlavní 
„základnou“ mušketýrů, v Roudnici nad 
Labem, Dobříši, Ploskovicích, Libocho-
vicích a na dalších zámcích. O tom proč 
zrovna Česko a také proč filmaři často míří 
právě do Kroměříže, jsme si povídali s čes-
kým Line Producentem projektu Václavem 
Mottlem.

Jak se vlastně vyhledávají vhodné lokace 
pro natáčení?
Dle fotografie zhodnotí produkce lokalitu, pak 
se jede na obhlídky. Tři mušketýry má na sta-
rost lokační manažer pan Adler. Zajímavé na 
natáčení na jednotlivých vytipovaných mís-
tech je jejich kombinování. Například v první 
sérii seriálu vyběhli herci ze zámku Slavkov a 
vběhli do Květné zahrady v Kroměříži.

Točí se už třetí řada seriálu. Stále autoři 
vycházejí z Dumasova románu?
Seriál se drží linie dle Alexandra Dumase, 
především zásadních událostí. V seriálu je ale 
i hodně smyšleného, aby se to líbilo divákovi 
21. století. Je to taková „kriminálka“ zasazená 
do historických kulis.

Kdo má na starost spolupráci s britskou 
televizí?
Společnost Czech – Anglo Production. Ta spo-
lupracuje s BBC už od roku 1995, Britové zde 
točili např. Karla II. či Olivera Twista. Plán na 
natáčení Tří mušketýrů byl původně tříletý a 
týkal se tří sérií. V tuto chvíli česká produkce 
neví, zda se budou natáčet další. S největší 
pravděpodobností se uvidí po odvysílání třetí 
série, bude záležet na sledovanosti. Prozatím 
je seriál úspěšný, prodal se do 147 zemí světa. 

Zahrál si v seriálu také kroměřížský 
komparz?
Ano, komparz na místním natáčení je opět z 
Kroměříže, stejně jako před dvěma lety, ale 
také z Brna. Na jeho vybírání spolupracuje 
castingová agentura, která zajistí i speciální 
účinkující, třeba muzikanty, kejklíře, plivače 
ohně a podobně. 

Proč je takový zájem ze strany zahraničních 
produkcí o natáčení v České republice?
Zahraniční filmaři dají hodně na filmové po-

bídky – je to velký motivátor. Dává je u nás 
Fond kinematografie. Funguje to tak, že si 
produkce podá žádost, vytvoří registrovaný 
projekt, kde uvede rozpočet. Po natáčení se 
provede závěrečný audit a zjistí se, kolik se v 
Česku utratilo. Z této útraty pak produkce do-
stane 20 % zpět.                                                     (vk)

Amadeus
Není snad člověka, který by neznal 
osmi Oskary ověnčený americký 
velkofilm o životě Wolfganga 
Amadea Mozarta, pod nímž je 
podepsaný režisér Miloš Forman. 
Příběh popisující vzestup a pád – a 
dokonce i smrt - geniálního hudeb-
ního skladatele vznikl podle hry 
Petera Shaffera. Dvorní císařský 
skladatel Salieri vzpomíná na svého 
nadanějšího rivala, jehož život prý 
sám pomocí intrik ukrátil. V  hlavní 
roli W. A. Mozarta se představil Tom 
Hulce a říká se, že cvičil denně čtyři 
hodiny na piano, aby jeho hraní 
působilo ve filmu věrohodně. Také 
se traduje, že v počátcích přípravy 

projektu uvažovali tvůrci o tom, 
že do role Mozarta obsadí Micka 
Jaggera. Film se natáčel v Českoslo-
vensku a divák v  něm může vidět 
kouzelná místa Prahy, ale i mimo-

pražské lokace – třeba zámek Vel-
trusy nebo Arcibiskupský zámek 
Kroměříž. Právě v Kroměříži se točily 
stěžejní záběry a fotografie Mozarta 
dirigujícího ve Sněmovním sále 

obletěla svět. 
Pro příznivce soutěžení jsme opět 
připravili otázku: Kteří dva Češi 
dostali za práci na filmu Amade-
us Oskara a v jakých kategoriích? 
Odpovědi posílejte maximálně do 
20. července na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž a 
označte ji heslem „Kroměříž fil-
mová“. Nezapomeňte uvést adresu 
a telefonní kontakt. 
Ze správných odpovědí na 
červnovou otázku jsme vyloso-
vali tu, kterou poslala JANA 
HASILÍKOVÁ. Ta si může svou 
výhru vyzvednout na odboru 
kultury kroměřížské radnice.

SERIÁL NA CELý ROK

Foto: A. Slugeň

Foto: J. Soporský
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Děti ze základní školy U Sýpek se účastnily v pátek 12. června natáčení Snídaně 
s Novou. Točilo se u schodiště před zámkem a žáci ukázkou divadelního předsta-
vení pozvali diváky na návštěvu Kroměříže a Multižánrového pikniku. Vystou-
pení přiblížilo okamžiky z dějin města a přeneslo tak diváka do Kroměříže první 
poloviny 19. století. Žáci zvládli natáčení bravurně a obohatili se tak o novou 
zkušenost a zážitek.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENýCH INFORMUJE
Svaz tělesně postižených č. 1 Kroměříž uspořádal za podpory Zlínské-
ho kraje rekondiční rehabilitační pobyt v Hotelu Energetic v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Uskutečnil se ve dnech 14. – 20. června a všichni 
zúčastnění byli velmi spokojeni.                                                   STP 1, Kroměříž

Místní organizace Svazu tělesně postižených 2 Kroměříž pořádá za 
podpory Zlínského kraje ve dnech od 11. do 18. července rehabi-
litační pobyt v Luhačovicích. Informace a přihlášky přijímá pí Letko-
vá každý čtvrtek od 9 do 11 hodin v klubu ve Velehradské ulici č. 625 
v Kroměříži.                                                                                                              STP 2, Kroměříž

Svaz postižených civilizačními chorobami v  ČR, základní organizace 
Kroměříž, pořádá za podpory Zlínského kraje v termínu od 29. srpna 
do 4. září rekondiční rehabilitační pobyt v Hotelu Relax v Rožnově 
pod Radhoštěm. Bližší informace a přihlášky získají zájemci u Vlasty 
Láníkové, a to vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 14 do 15 hodin v klubu 
Velehradská 625, Kroměříž.                                                           SPCCH Kroměříž

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR pořádá každé dva 
roky soutěž s názvem Kamarádka 
knihovna. V  ročníku 2014-2015, 
jehož výsledky byly zveřejněny 
začátkem června, uspělo dětské 
oddělení Knihovny Kroměřížska. 
V kategorii měst od 20 do 40 tisíc 
obyvatel obsadilo stříbrnou příč-
ku. „Knihovnu nehodnotí jen naši 
čtenáři, ale také odborná porota. 
Kritérií je hodně. Např. procento 
registrovaných čtenářů z celkové-
ho počtu dětí v obci ve věku do 15 
let, počet pořádaných akcí, orga-
nizací, se kterými spolupracujeme, 
autorství aktivit s celostátním do-
sahem, úroveň webových stránek 
pro děti, prostředí dětského oddě-
lení atd. Konkurence mezi knihov-

nami je velká. V minulém ročníku 
jsme skončily na třetím místě, tak-
že je pochopitelné, že z letošního 
druhého místa máme s kolegyní 
radost. Je to pro nás známka toho, 
že se nám daří čtenářům poskyto-
vat opravdu kvalitní služby,“ vyjá-
dřila svou radost nad úspěchem 
Marcela Kořínková z dětského od-
dělení Knihovny Kroměřížska.
České děti měly možnost zhod-
notit „svou“ knihovnu od září do 
prosince 2014. Do projektu se za-
pojilo přes 80 knihoven a děti jim 
vystavily cca 15 000 vysvědčení. 
Soutěž probíhá už od roku 2007 
a jejím cílem je motivovat knihov-
ny k lepším službám a co největší 
vstřícnosti k dětským uživatelům.
                                                           (šak)

Mezi nejlepší Kamarádky knihovny 
patří i ta kroměřížská

Zábavné prohlídky města pro rodiny s dětmi
Na pět prázdninových sobotních dopolední připravilo Mateřské cen-
trum Klubíčko zážitkové prohlídky Kroměříže pod názvem Koulelo se 
Klubíčko za nití příběhu Kroměříže… Určeny jsou rodinám s dětmi před-
školního a mladšího školního věku. Program vedený lektory počítá s ak-
tivním zapojením dětí i rodičů a hravou formou seznámí účastníky se 
zajímavými místy centra města a jejich historií. První zkušební prohlídka 
proběhla koncem června a byl o ní ze strany rodin s dětmi velký zájem. 
Proto je pro všechny další připravované termíny „koulení“ (18. a 25. 7., 
8., 15. a 29. 8.) třeba si zarezervovat místo, a to v Turistickém informač-
ním centru v Prusinovského ulici (vedle radnice). Pracovníci Klubíčka na 
pořádání prohlídek spolupracují s  Národním památkovým ústavem a 
městem Kroměříží.                                                                                                     (šak)

SVOZ BIOODPADU v ČERVENCI a SRPNU 2015 bude probíhat KAŽDý TýDEN.       V LICHýCH TýDNECH bude 
svoz probíhat v ÚTERý.  V SUDýCH TýDNECH bude svoz ROZDĚLEN do 2 dnů dle níže uvedeného seznamu.

DŮLEŽITÉ PRÁZDNINOVÉ UPOZORNĚNÍ

Seznam ulic, které budou sváženy 
v SUDÉM týdnu v ÚTERý:
Bedřicha Zelinky, Františka Vančury, gen. Svobody, Josefa Homoly, Josefa 
Obadala, K vodojemu, Kazimíra Rudého, Kojetínská, Květná, Ladislava 
Pavlíka, Lutopecká, Na Lindovce, Nad Lomy, Odbojářů, Pod Barbořinou, Prof. 
V. Tučka, Skalky, Smetanova, Soudní, Strážná, Školní, Štěchovice, U Sýpek, 
Vážany, Vinohrádky, Víta Nejedlého, Žerotínova.

Seznam ulic, které budou sváženy 
v SUDÉM týdnu ve STŘEDU:
Albertova, Boční, Boženy Němcové, Broskvová, Březinova, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Gen. Klapálka, Gen. Bočka, Gen. Píky, 
Gorkého, Havlíčkova, Jabloňová, Jiráskova, K Terezovu, Karla Čapka, 
Karolíny Světlé, Kollárova, Koperníkova, Kpt. Jaroše, Legionářů, Malý 
Val, Na Sladovnách, Meruňková, Milíčovo náměstí, Nábělkova, Ořecho-
vá, Purkyňova, Sadová, Svat. Čecha, Švestková, Třešňová, Tyršova, 
U Cihelny, Velehradská, Velké náměstí, Višňová, Vrchlického, Žižkova.

30. 6.
8. 7. (st) a 9. 7. (čt)

14. 7.
21. 7. a 22. 7.

28.7.
  4. 8. a 5. 8.

11. 8.
18. 8. a 20. 8.

25. 8.
8. 9. 

8. 7. (st)
21. 7.
4. 8.

18. 8.
1. 9.

ÚTERý a STŘEDA

ÚTERý

ČTVRTEK a PÁTEK

PLASTy, PAPÍR

2. 7. a 3. 7.
10. 7. (pa) a 11. 7. (so)

16. 7. a 17. 7.
23. 7. a 24. 7.
30. 7. a 31. 7.

6. 8. a 8. 8.
13. 8. a 14. 8.
20. 8. a 21. 8.
27. 8. a 28. 8.

3. 9. a 4. 9. 

STŘEDA
Firmy

1x 6 týdnů
Město 1x 4 týdny
Barevné Bílé

1. 7.
29. 7.
26. 8.
23. 9.

15. 7.
12. 8.
   9. 9. 

29. 7.
  9. 9.

Případné bližší informace Vám poskytneme na tel.: 573 502 789 nebo na e-mailové adrese: biopas@biopas.cz   /   ww.biopas.cz
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Slavnostní vítání malých občánků 
na kroměřížské radnici

Dominik Svoboda

Filip Švec

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad 
se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné 
domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání 
pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s  trvalým pobytem v  Kroměříži. Bližší 
informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181 (případně 573 321 180 - 2).  

Úmrtí – květen 2015
Marie Paligová, *1930, Kroměříž
Ing. Vojtěch Martišek, *1945, Kroměříž
Hedvika Gajová, *1931, Záříčí
Anna Mrázková, *1935, Kroměříž
Lubomír Knězek, *1927, Kroměříž
Ivoš Zgoda, *1951, Kroměříž
Danuše Sabáčková, *1956, Záříčí
Ing. Zdeněk Voňka CSc., *1927, Kroměříž
František Vaculík, *1945, Kroměříž
Blažena Procházková, *1926, Kroměříž
Bohumila Klepšová, *1920, Kroměříž
Jiří Křístek, *1936, Kroměříž
Miroslav Majíček, *1942, Kroměříž
Ludmila Šenkyříková, *1943, Kroměříž
Miloslav Strážnický, *1944, Bezměrov
Ludmila Burešová, *1934, Kroměříž
Jan Frkal, *1933, Kroměříž
Milada Polášková, *1931, Morkovice-Slížany
Jan Balada, *1934, Kroměříž
Ing. Miloslav Bakalík, *1929, Kroměříž
Eliška Merásová, *1937, Kroměříž

Jana Haníková, *1943, Zborovice
Oldřich Bortlík, *1928, Kroměříž
Marie Jarková, *1938, Kroměříž
Jaromír Navrátil, *1929, Břest
Ing. Milan Skácelík, *1956, Hulín
Josef Poštolka, *1938, Počenice-Tetětice
Jaroslav Skalík, *1940, Chropyně
Marie Hrabalová, *1934, Kroměříž
Eliška Vašíčková, *1929, Kroměříž
Růžena Foltýnová, *1941, Kroměříž
Alois Podešva, *1941, Jarohněvice
Marie Jirků, *1925, Kostelany
Zdeněk Juruška, *1970, Hulín
Josefa Zapletalová, *1931, Kroměříž
Stanislav Petlach, *1934, Kroměříž
Hana Šmídová, *1933, Kroměříž
Jaroslav Šilhánek, *1926, Kroměříž
Vítězslav Kazík, *1936, Morkovice
Ladislav Pospíšil, *1943, Kroměříž
Jaroslav Dohnal, *1944, Kroměříž
Věra Večerková, *1927, Dřínov

Kristýna Marie 
Viktorínová

Václav Kotleba

Oliver Sylvio 
Lemelman

Sňatky – květen 2015
MDDr. Monika Mlčáková, Kroměříž – Bc. Matěj Zapletal, DiS., Kroměříž
Sylva Výchopňová, Kroměříž – Petr Šimek, Popovice
Amálie Zdráhalová, Hulín – Ondřej Blažek, Kroměříž
Jana Silná, Kojetín – Lukáš Chylík, Krnov
Venus Esperanza Robayo Rincon, Kolumbie – Patrik Kovalčík, Bařice
Simona Kostrůnková, Praha – Lukáš Penkala, Praha
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou:  11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8.

Zoe Talafantová

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
7. 7. od 7.30 do 16.30 h - Kroměříž, Albertova 0, 0/4097, 4018/4018, 4097/4097,5000, 5007, Nitranská 0, 0/11E, 0/3, 0/5, 10/10, 1802 – 1804, 1807, 1808, 1810, 1811, 1816, 1822, 1826, 1827, 1829, 1832 – 1834, 
1836. 1838, 1841, 1843, 1848 – 1850, 1852, 1854 – 1856, 1858, 1860, 1962, 1875, 1880, 1884, 1885, 1891, 1894, 1895, 1910, 1913, 1927, 1956, 4091/11, 4092/13, 4264, 4264/15. 4264/4264, 4487/18, 4487/18D, 
5000, 5001, 5010, 5012, 5013, 5017 – 5020.  / 9. 7. od 7.30 do 15 h – Kroměříž 0, 4568/11, gen Píky 0/K/3744/32, 4532/5, 4537/15, Legionářů 0/K/3744/68, 4567/9, 4569. / 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 

DOPISY ČTENÁŘŮ

Výtvarný happening Základní školy U Sýpek
Škola jako jedna velká rodina. Tak jste mohli vnímat naši školu, pokud jste ji 
navštívili během čtvrtečního dopoledne 21. května. V parčíku před školou se 
konal Výtvarný happening věnovaný Mezinárodnímu roku světla 2015. Zahá-
jili jej ředitelka školy Eva Šílová a zástupci města Kroměříže místostarosta Pavel 
Motyčka, který nad celou akcí převzal záštitu, a Miroslav Marinčák z odboru 
školství a sociální péče. Parčík jsme vyzdobili výtvarnými pracemi, se kterými 
nám pomohly naše partnerské základní a mateřské školy Bezměrov a Rata-
je, MŠ Mánesova a její odloučené pracoviště Štěchovice. A protože světlem 
se zabývá hlavně optika jako jeden z oborů fyziky, připravili si žáci naší školy 
různé aktivity týkající se zdrojů světla, lomu a rozkladu světla, vytvořili modely 
např. camery obscury, nekonečného zrcadlového tunelu nebo oblíbené dět-
ské hračky kaleidosko-
pu. Vnímat svět nejen 
zrakem dětem dovo-
lilo hmatové pexeso, 
znaky Braillova písma 
či vzorník materiálů. 
Samozřejmě nechyběl 
ani kulturní program.                                                    
Mgr. Iva Wiesnerová,  
ZŠ U Sýpek Kroměříž

Nejúspěšnější účastníci soutěže míří 
do Evropského parlamentu
Rekordní počet 47 doručených časopisů přinesl právě skončený šestý ročník 
studentské soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu, je-
hož nosným tématem bylo zodpovědět, proč potřebujeme a jak využíváme 
finanční gramotnost. Z třetího místa v této soutěži se mohou těšit soutěžící z 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (časopis DEBITA VALE). Spolu s týmy 
na prvním a druhém místě obdrželi jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Ev-
ropského parlamentu věnovaný europoslankyní Olgou Sehnalovou.  „Chtěla 
bych poblahopřát autorům vítězných časopisů, oceněným kolektivům i všem, 
kteří se na letošním rekordním ročníku podíleli jako soutěžící nebo jejich peda-
gogové. Finanční vzdělávání je nesmírně důležité podporovat již od školního

věku a výsledná kvalita soutěžních časopisů ukazuje, že 
zvyšování finanční gramotnosti žákyně a žáky zaujalo,“ 
říká Olga Sehnalová.                                                                          (AG)

Děvčata ze Zámoraví 
reprezentovala Zlínský kraj 
ve vybíjené
Vybíjená je na zámoravské škole ve velké oblibě. Žáci 
ji trénují v hodinách tělocviku, ve sportovních hrách i 
ve volných chvílích o přestávkách či ve školní družině. 
Nejlepší pak hrají za školu při různých vyhlášených 
akcích. Tou nejprestižnější je celostátní soutěž základ-
ních škol. Chlapci i dívky vyhráli městské i okresní kolo 
a postoupily do kola krajského. Tam chlapci zůstali 
druzí, děvčata zvítězila a odjela reprezentovat Zlínský 
kraj na republikové finále v kempu Pecka u Nové Paky. 
Ve strhující atmosféře vyhrála tři ze šesti klání a z šest-
nácti týmů nakonec skončila jedenáctá. Zároveň druž-
stvo obdrželo cenu fair play.  Takže: „Holky, děkujeme“.                                                                     

Kolektiv pedagogických pracovníků 
a spolužáků  ZŠ Zámoraví Kroměříž

Mgr. Iva Wiesnerová,  
ZŠ U Sýpek Kroměříž
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Svůj letošní svátek oslavily děti z Kroměříže a okolí na Pionýrské lou-
ce. Program, který pro ně ke Dni dětí připravil místní Dům kultury, byl 
určen všem věkovým kategoriím a pamatováno bylo i na nejrůznější 
zájmové obory.  Návštěvníci si mohli zasportovat, zazpívat, zatančit, 
vyrobit dárky nebo maňásky, podívat se na policejní zásah či práci se 
psy, seznámit se s prací záchranářů a technickými vymoženostmi, kte-
ré jim jejich činnost usnadňují, a zasoutěžit o zajímavé ceny na mnoha 
stanovištích. Originální zábavou byla „živá“ stolní kopaná, kde fotba-
listy ovládali pomocí tyčí další hráči.

Zkušení bubeníci i začátečníci, profesionálové i amatéři, žáčci základ-
ních uměleckých škol z Kroměříže, Holešova a Přerova i konzervatoris-
té, ti, kteří za bubny usedají nepravidelně, i ti, jež bez vystupování na 
pódiích nemohou být. Ti všichni se sešli začátkem června v sále Domu 
kultury v Kroměříži, aby se aktivně zúčastnili již 21. ročníku Percussion 
Show, a právě jim tleskal sál plný nadšených hudebních fanoušků, kte-
ří byli vtaženi do hudební produkce.

Letošní ročník Multižánrového pikniku pořádaného kroměřížským 
Klubem UNESCO ve spolupráci as Domem kultury se přesunul z Květ-
né zahrady do centra města. Na Velkém náměstí hned na několika 
místech i v přilehlých ulicích vystoupili účinkující ze základních a ma-
teřských škol, ze škol uměleckých, hudební uskupení, pěvecké sbory i 
folklorní soubory. 

Od června do srpna probíhá na tradičních místech Kroměříže hudební 
festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2015. Zahajovacím kon-
certem projektu a zároveň oslavou Evropského dne hudby bylo uve-
dení kantáty Carla Orffa Carmina Burana. Vedle Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín, kterou řídil Tomáš Netopil, vystoupili sólisté pražského 
Národního divadla, kroměřížský dětský pěvecký sbor Slunečnice a 
soubor Mediavita z Arcibiskupského gymnázia. 

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: A. Vrtal


