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Třem kroměřížským osobnostem se dostalo ocenění

Jedním ze způsobů, jak představi-
telé kroměřížské radnice projevují 
úctu a poděkování za práci pro Kro-
měříž i její obyvatele a za propagaci 
a zviditelnění města v nejrůznějších 
oblastech, je udělení pamětních 
medailí, případně kroměřížských 
tolarů. Tímto způsobem se zastu-
pitelé města rozhodli odměnit tři 
Kroměřížany.
U příležitosti významného život-
ního jubilea – 90. narozenin – pře-
vzala stříbrnou pamětní medaili 
Dagmar Šebestíková, dlouholetá 
členka Sokola Kroměříž.  Po studi-
ích v Plzni se vrátila do Kroměříže a 
učila na středních i základních ško-
lách.  Po založení T. J. Sokol Kromě-
říž roku 1990 byla členkou výboru 
a dlouho pracovala jako cvičitelka. 

Pamětní medaili získala za celoži-
votní přínos městu Kroměříži. Ze 
stejných důvodů byl oceněn – také 
stříbrnou pamětní medailí – i Jaro-
slav Adamík. Také on je letošním 
jubilantem, dožívá se 75 let. Do Kro-
měříže se přistěhoval s rodiči v roce 
1945 a žije tu doposud. Pracoval 
ve dvou významných regionálních 

firmách - PAL Magneton Kroměříž 
a TOS Hulín. Od roku 1981 se an-
gažoval v politickém dění na celo-
státní a poté i krajské a komunální 
úrovni, v současné době je členem 
Zastupitelstva města Kroměříže. 
Třetí oceněnou je Jana Štěpánová, 
členka Divadelního spolku Kromě-
říž. Za dlouholetou iniciativní práci 

v oblasti ochotnického di-
vadla jí bude v nejbližších 
dnech slavnostně předán 
bronzový kroměřížský 
tolar. Angažuje se nejen 
v oblasti amatérského di-
vadla, ale vystupuje také 
v  hudebních projektech 
a je spolupořadatelkou 
mnohých kulturních a 
společenských akcí.    (šak)

Slovenská kapela No Name byla hlavní hvězdou a největším lákadlem programu prvního ročníku 
openair festivalu Kromfest. 

Vážení a milí spoluobčané,

s měsícem srpnem se 
nám letní dovolenkování a 
prázdninování pomalounku 
polehounku přehouplo do 
své druhé poloviny. Ti, co 
mají takříkajíc „po“, vy-
právějí a vzpomínají. Jiní, 
kteří mají ještě „před“, žijí 
v očekávání a příjemném 
napětí. 
Bohužel nám dojmy a zá-
žitky z letních toulek a ces-
tování poněkud kazí, a obá-
vám se, že si na to pomalu 
začínáme zvykat, drsná 
realita dnešního světa. Už 
to nejsou jen statisíce imi-
grantů z blízkovýchodních 
či afrických zemí, přibyly 
k tomu masové atentáty, 
při kterých umírají či jsou 
zraněny stovky lidí. Nebo 
pokusy o státní převrat a 
následné čistky v oblasti, 
kterou mnozí známe jen 
pohledem zpod slunečníku.
Určitě nejvýznamnější udá-
lostí letošního srpna, a to 
nejen sportovní, ale i kul-
turně společenskou, bu-
dou Letní olympijské hry v 
brazilském Riu de Janeiro. 
Paradoxem je, že olym-
pijská myšlenka se zrodila 
právě nebo přibližně v ob-
lasti, o které již byla řeč. 
Během konání olympijských 
her se dodržoval všeobecný 
posvátný mír zvaný eke-
cheiria. Na půdu Olympie 
nesměl vstoupit voják se 
zbraní v ruce ani ozbrojený 
jednotlivec. Účastníkům her 
byla zajištěna volná cesta 
do Olympie a zpět i přes 
území nepřátelských států. 
V době her byly zakázány 
všechny války a jiné násilné 
činy! Krásný zbytek léta.

Marek Šindler
místostarostaFoto:  J.  Sílešová

Foto: M. Žíla



Po delších přípravách se ve 
čtvrtek 21. července uskuteč-
nila návštěva ministra dopra-
vy Dana Ťoka v  Kroměříži. Do 
města zavítal na pozvání Radka 
Vondráčka, poslance Poslanec-
ké sněmovny ČR a místosta-
rosty města Kroměříže v  rámci 
návštěvy Zlínského kraje. Mini-
stra dopravy na jeho návštěvě 
doprovázeli i generální ředitel 
ŘSD Jan Kroupa a ředitel ŘSD 
Správy Zlín Karel Chudárek.
Návštěva byla zahájena nefor-
málním pracovním obědem s ko-
munálními politiky z  hnutí ANO 
z  regionu a kandidátem do 
senátních voleb 2016 Janem 
Haškem. Podle očekávání 
zásadním a nejdůležitějším 
tématem rozhovoru bylo 
zrušení zpoplatnění obchva-
tu města Kroměříže. Dalším 
bodem programu byla krátká 
návštěva kroměřížského letiš-
tě, při které se ministr dopravy 
Dan Ťok seznámil s  místním 
prostředím a zástupci ŘSD 
využili nabídky vyhlídkové-

ho letu nad dopravními stavbami 
Zlínského kraje, zejména plánova-
ným úsekem dálnice  D49 Hulín-F-
ryšták. Při prohlídce obchvatu Kro-
měříže čekalo na ministra dopravy 
malé překvapení - zástupci místní 
organizace Hnutí ANO umístili 
na začátek obchvatu nápis BEZ 
POPLATKU. Na závěr jednodenní 
návštěvy ministra dopravy Dana 
Ťoka a zástupců ŘSD proběhlo 
setkání s  podnikateli a veřejnos-
tí. Nosným tématem diskuze byl 
opět dosud zpoplatněný kromě-
řížský obchvat. Ministr neskrýval, 
že vzal tento fakt na vědomí a slíbil, 

že se touto problematikou bude 
vážně zabývat „Případné řešení 
by přicházelo v  úvahu v  termínu 
vydání nové vyhlášky ministerstva 
dopravy na následující rok, a to 
buď v letošním září, nebo v příštím 
roce,“ upřesnil Dan Ťok. Současně 
ale vysvětlil, že není možné udělit 
výjimku pouze Kroměříži. „Musí 
se jednat o systémové řešení pro 
všechny obce s  obdobným pro-
blémem v ČR. Celkově by tak bylo 
dotčeno přibližně 350 km dálnic, 
což může mít vliv na výši příjmu 
z  prodeje dálničních kuponů od-
hadovaný ministerstvem až na 

300 milionů korun,“ 
dodal. Nicméně zdů-
raznil, že si je vědom, 
že by se jednalo o 
opatření ve prospěch 
občanů, bezpečnosti 
provozu a zlepšení 
životního prostředí.
Kroměřížané by uvíta-
li, kdyby zpoplatnění 
bylo zrušeno už od 
počátku roku 2017.
           Radek Vondráček
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Budou jezdit řidiči po dálničním obchvatu 
kolem Kroměříže zdarma?

Foto: J. Sílešová

Kroměřížané si již zvykli v ulicích 
města potkávat uniformované 
muže s viditelným označením 
„asistent prevence kriminality“. 
Jejich úkolem je dbát na zvýšení 
bezpečnosti obyvatel i návštěv-
níků města, veřejného pořádku 
a předcházet společensky nežá-
doucí činnosti. 
V současné době v Kromě-
říži vykonávají svou činnost 
čtyři asistenti prevence kri-
minality. Dva se vydávají 
na pravidelné pochůzky 
do ulic města, kde zajišťují 
dodržování vyhlášek měs-
ta, řeší zdánlivě drobné 
problémy a komunikují s 
lidmi, kteří potřebují radu 
či pomoc. Stále více občanů 

se na preventisty obrací i s  váž-
nějšími podněty, které jsou pak 
předávány kompetentním orgá-
nům. Dva asistenti pak působí 
v prostorách úřadu práce, kde se 
podílejí především na předchá-
zení konfliktním a nežádoucím 
situacím, a v  případě, že dojde 

k jakýmkoliv problémům, oslovu-
jí a usměrňují občany porušující 
vnitřní řád úřadu. Všichni asistenti 
jsou připraveni v případě vzniku 
jakékoliv havárie nebo ohrožující 
situace spolupracovat se složkami 
záchranného systému. 
Čtveřice asistentů prevence kri-

minality absolvovala na 
přelomu června a července 
třídenní profesní přípravu, 
která byla zaměřena na pře-
bírání zkušeností asistentů 
prevence kriminality z jiných 
měst. Příprava prokázala 
profesní způsobilost všech 
čtyř účastníků projektu a 
naváže na ni plánovaná su-
pervize v září a listopadu 
letošního roku.                  (šak)

Lidé se na asistenty prevence kriminality obracejí 
s drobnostmi i se závažnými problémy

Foto: MěP

Dluh města 
se v loňském roce opět 
snížil, a to na 21 milionů

Současné vedení města Kromě-
říže pokračuje v  trendu nasto-
leném v  předchozím volebním 
období a snižuje postupně za-
dlužení města. K  poslednímu 
dni roku 2015 se dluh snížil na 
21,4 milionu korun. Ve stejném 
duchu hodlá radnice ve finan-
ční oblasti i nadále pokračovat. 
Podle vyjádření vedoucího finan-
čního odboru městského úřadu 
Radima Hlaváče hospodaření měs-
ta za rok 2015 skončilo s kladným 
hospodářským výsledkem 49,9 
mil. Kč. K úsporám a tedy kladné-
mu výsledku hospodaření došlo 
díky vyšším příjmům radnice a 
zároveň kvůli nevyčerpání v roz-
počtu plánovaných výdajů. Na pří-
jmové straně figuruje částka 528,4 
milionu, výdaje byly vyčísleny na 
497,2 milionu korun. „Z výsledku 
hospodaření je patrný trend po-
sledních let, a to nárůst daňových 
příjmů, které pozitivně ekonomic-
ké výsledky ovlivnily. Provozní 
saldo vlastního hospodaření, při 
započtení běžných příjmů a výda-
jů za toto období, pak dosáhlo 76 
milionů Kč a po odpočtu splátek 
úvěru činilo cca 43 milionů korun 
pro další účelové aktivity města,“ 
zdůvodňuje a doplňuje pozitivní 
výsledky hospodaření Radim Hla-
váč.                                                  (šak)

Stoličkovu ulici přes 
prázdniny neprojedete

Do konce měsíce srpna bude trvat 
uzavírka silnice v  ulici Stoličkova 
v  Kroměříži. Důvodem dopravní 
uzavírky, která mnoha řidičům 
a možná i obyvatelům této čá-
sti města zkomplikuje situaci, je 
oprava vodovodu. Objízdná trasa 
vede ulicemi Wolkerova, Nádražní, 
Hulínská, J. Silného, Skopalíkova a 
Stoličkova, autobusy MHD místo 
objíždí přes autobusové nádraží v 
Kroměříži.                                            (šak)

Dopravní hřiště je otevřené veřejnosti i o prázdninách
Hledáte pro své děti prázdninový program? Nechcete, aby trávily svůj volný 
čas u počítačů a televizí? Zamiřte s nimi na dopravní hřiště. To kroměřížské za 
Květnou zahradou (v Koperníkově ulici) je zájemcům k dispozici i v prázdni-
nových měsících. Otevřeno pro veřejnost je každou středu a pátek vždy od 
16 do 19 hodin. Děti sem mohou přijít s jízdním kolem, koloběžkou nebo i 
na kolečkových bruslích. Je třeba, aby měly cyklistickou přilbu a třeba i další 
ochranné vybavení a nutností je dodržování provozní ho řádu hřiště a re-
spektování zákazu vstupu na trampolínu.                                                              (šak)



Říjen bude letos „volebním mě-
sícem“. Volby do zastupitelstev 
krajů a do Senátu Parlamentu 
České republiky se konají ve 
dnech 7. a 8. října, případné 
druhé kolo voleb do Sená-
tu Parlamentu ČR proběhne 
15. a 16. října. Volební místnos-
ti v  Kroměříži a jejích místních 
částech budou otevřeny v  pá-
tek 7. 10. od 14 do 22 hodin, 
v  sobotu 8. 10. pak od 8 do 
14 hodin. 
Voliči, kteří se v době konání vo-
leb nebudou zdržovat v místě tr-
valého pobytu, mohou hlasovat 
za podmínek stanovených záko-

nem na voličský průkaz. V případě 
krajských voleb hlasují v  okrsku, 
který spadá do územního obvodu 
kraje, kde je volič hlášen k trvalé-
mu pobytu, v  senátních volbách 
v  rámci volebního obvodu, kde 
volby do třetiny Senátu probíhají 
a kde je volič také trvale hlášen. 
O voličský průkaz mohou zájemci 
požádat obecní úřad podle místa 
trvalého pobytu, a to buď osobně 
do 5. října, nebo v listinné či elek-
tronické podobě při splnění všech 
zákonných náležitostí do 30. září. 
Voličský průkaz lze vydat nejdříve 
15 dní před termínem voleb.
Voliči s  trvalým pobytem v  Kro-

měříži o průkaz žádají na Měst-
ském úřadě v  Kroměříži, na od-
boru občansko-správních agend 
(agenda evidence obyvatel) v 
přízemí budovy B na Husově ná-
městí. Další informace týkající se 
voličských průkazů najdou zá-
jemci na www.mesto-kromeriz.cz
                                                           (šak)
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Podzimní krajské a senátní volby se blíží

České dráhy 
přispěly nemocnici na 

inkubátory
Dárkový šek ve výši tři sta tisíc ko-
run předali zástupci Českých drah 
a její dceřiné společnosti České 
dráhy – Informační systémy vedení 
Kroměřížské nemocnice, a.s. Peníze 
byly využity na nákup dvou nových 
inkubátorů pro novorozenecké od-
dělení.
Jeden inkubátor, který je umístěn 
přímo na oddělení, slouží ke sle-
dování novorozenců, u nichž se 
po porodu objevil nějaký problém, 
jako například dechové potíže 
či problémy s udržením teploty 
těla. Druhý inkubátor je takzvaně 
převozový a slouží pro transport 
novorozence po operačním poro-
du, nebo i pro novorozence, kteří 
se narodí spontánním porodem a 
také u nich mohlo během porodu 
dojít k adaptačním problémům.
„Oba inkubátory jsou vybaveny 
manipulačním monitorem, kterým 
ovládáme a nastavíme teplotu v 
inkubátoru,  průtok kyslíku, vlhkost 
či polohování miminka,“ popsala 
nové vybavení vrchní sestra oddě-
lení Ivana Dvořáková.                    (vk)

INFO Z MĚSTA
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Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje je pro part-
nerské město Nitra významným 
svátkem a příležitostí k  pořá-
dání velkých cyrilometoděj-
ských oslav nazvaných Nitra, 
milá Nitra. Program oslav letos 
obohatil i Spolek přátel výtvar-
ného umění Kroměřížska, který 
v nitranské synagoze uspořádal 
pod záštitou starosty Kroměří-
že Jaroslava Němce kolektivní 
výstavu svých členů nazvanou 
Kroměříž výtvarná II. 
Výstava představila práce pat-
nácti kroměřížských výtvarníků, 
z  nichž mnohé byly k  vidění za-
čátkem roku na stejnojmenné 

výstavě v  Muzeu Kroměřížska, 
a ke zhlédnutí bude po celou 
letní sezonu až do 30. srpna. 
Nedílnou součástí prezentace 
Kroměříže bylo velmi úspěšné 
vystoupení mladých muzikantů 
Markéty Vodičkové a Filipa Vítů 
v městském parku i na vernisáži, 
které organizačně zajistil Zdeněk 
Hána a Jazz Club Kroměříž. „Velmi 
vřelé bylo přijetí od našich slo-
venských přátel, kteří celou akci 
zorganizovali. V naší spolupráci s 
partnerským městem pokračuje-
me i v  dalším období. Například 
na 12. výtvarném Setkání, které 
se konalo v  Kroměříži ve dnech 
23. – 30. července, jsme přiví-

tali dvě výtvarnice z Nitry a v 
následujícím roce snad u nás 
uspořádáme i kolektivní výstavu 
nitranských výtvarníků,“ prozra-
dila předsedkyně Spolku přátel 
výtvarného umění Kroměřížska 
Vladimíra Hlavinková.         (vh, pz) 

Spolek kroměřížských výtvarníků vystavoval v Nitře 

Východní sousedy 
představí 
Slovenské dny
Opravdu zemi našich nejbližších 
přátel dobře známe? 

I když jsme sdíleli společný stát a Slo-
vensko patří mezi země, kam jezdí na 
dovolenou nejvíce Čechů, řada krás a 
zajímavostí zejména z východní části 
země zůstává stále neobjevená. 
V Kroměříži toto „Slovensko nezná-
mé“ ve dnech 17. - 21. října představí 
Slovenské dny pořádané poslankyní 
Evropského parlamentu Olgou Se-
hnalovou. Akce proběhne pod zášti-
tou velvyslance Slovenska v České 
republice Petera Weisse. Bude to již 
třinácté pokračování evropských dnů 
věnovaných zemi, která právě předse-
dá Radě Evropské unie.                         (tz)      Foto: Kroměřížská nemocnice

Foto: SPVUK
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Poutavé prohlídky města Kromě-
říže, kde průvodci jsou členové 
skupiny historického šermu Bis-
kupští manové, jsou pro zájemce 
z řad obyvatel města i turistů při-
praveny na každý prázdninový 
pátek. Zájemci si mohou vybrat 
ze dvou prohlídkových okruhů. 
První představuje Kroměříž v 
17. a 18. století, druhý je zamě-
řen na téma turistické sezony a 
nese název Po uměleckých sto-
pách Kroměříže. 

Milovníci historie se mohou vydat 
malebnými ulicemi historického 
města na procházku v doprovodu 
průvodců v dobových kostýmech a 
symbolicky nahlédnout proti prou-
du času do dob, kdy bylo město let-
ním sídlem olomouckých biskupů. 
Pro ty, kteří by rádi prošli místa „vý-
tvarně“ zajímavá, je připraveno pu-
tování městem za uměleckými díly, 
například ke Švabinského lunetám, 
či k sochám a dílům mnohdy opo-
míjeným. Součástí netradičních 

prohlídek, které jsou vhodné i pro 
rodiny s dětmi, jsou scénické vstu-
py s výjevy z historie města.
V srpnu je možné se vydat do 

historie města 12. a 26. 8., za vý-
tvarnými díly pak 5. a 19. 8. Více 
informací a vstupenky získají zá-
jemci v informačním centru. (šak)

Kostýmové prohlídky odhalí tajemství staré Kroměříže i mnohdy 
netradiční výtvarné počiny

Kroměřížský soubor Moravští madrigalisté pod vedením sbor-
mistra Jiřího Kadavého zavítal v  předprázdninovém období 
do partnerského rakouského Kremsu. V kapli kostela sv. Víta 
„madrigalisté“ představili svůj koncertní program, který slavil 
velký úspěch, a pozdravili se s paní Annou Wegl, zástupkyní míst-
ní radnice, která setkání i pěvecké vystoupení zprostředkovala. 

Na prázdninová sobotní dopoledne připravilo Mateřské centrum Klu-
bíčko interaktivní zábavně naučný projekt s  názvem Koulelo se Klu-
bíčko – za nití příběhu Kroměříže. Je určen rodičům a dětem mladšího 
školního a předškolního věku, které se chtějí hravou formou dozvědět 
o městě co nejvíce zajímavého. Prostřednictvím maňáska Klubíčka se 
zájemci seznamují s důležitými etapami historie Kroměříže, s význam-
nými místy a budovami. Děti pomocí speciálních kukátek samy objevu-
jí zajímavé objekty a detaily staveb, seznamují se s architektonickými 
charakteristikami jednotlivých období a s novými poznatky si pro lepší 
zapamatování hrají. Dozvídají se, že pro gotiku jsou charakteristické os-
tré kontury a lomené oblouky, jaké najdou třeba v kostele sv. Mořice, 
že kostel sv. Jana Křtitele je postaven v barokním slohu, který dbá na 
souměrnost a pravidelnost a že hlavním znakem období rokoka jsou 
kudrlinky a zdobnost obecně. S každou informací jsou spojené zábavné 
hry a úkoly.  V srpnu jsou „klubíčkovské“ prohlídky připraveny na 
6., 13. a 27. 8. Místa a vstupenky je třeba si rezervovat předem v Tu-
ristickém informačním centru Kroměříž v Prusinovského ulici. (šak)

Koulejte se s Klubíčkem 
po Kroměříži a poznávejte město 

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: Moravští madrigalisté



Během července a srpna probíhá 
v Kroměříži už 17. ročník festiva-
lu Hudba v zahradách a zámku 
– Léto 2016 Kroměříž. Festival 
pořádá město Kroměříž ve spo-
lupráci se sdružením Art Colle-
gium 2002, Klubem UNESCO, 
Arcibiskupským zámkem a za-
hradami Kroměříž a Domem kul-
tury v Kroměříži. 
Zahajovací koncert, na kterém za-
hrála Filharmonie Bohuslava Marti-
nů Zlín, proběhl v neděli 3. červen-
ce od 19 hodin. Zlínské hudební 
těleso řídil Tomáš Netopil, světově 
uznávaný kroměřížský rodák a dra-
maturg festivalu, a koncert se ode-
hrál ve skleníku Květné zahrady. 
Sólistou na trombon byl Robert Ko-
zánek. V pořadí druhým koncertem 

byla opět ve skleníku 10. července 
hudební produkce nazvaná Učite-
lovi žáci. I zde se představila Filhar-
monie Bohuslava Martinů Zlín se 

sólisty Janem Mráčkem (housle) a 
Jakubem Fišerem (housle, viola), 
tentokrát řízená Tomášem Braune-
rem. V pátek 15. července proběhl 

v Rotundě Květné zahrady Koncert 
hlubokých žesťů České filharmo-
nie. A na stejném místě odezněla 
o necelý týden později Hudba sta-
rých mistrů, kdy se publiku před-
stavil soubor Musica Minore.
Pátým koncertem bude 10. srpna 
hudební večer nazvaný Romantic-
ké obrazy, kde se představí Morav-
ská filharmonie Olomouc se sólisty 
Veronikou Dzhoievou (soprán) a 
Martinem Bártou (baryton). Kon-
cert, který proběhne ve skleníku 
Květné zahrady, bude dirigovat 
Zdeněk Klauda. Závěrečný kon-
cert mezinárodních dirigentských 
kurzů Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů Zlín se uskuteční 12. srpna ve 
Sněmovním sále Arcibiskupského 
zámku.                                                  (RR)
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Vstupní prostory kroměřížské radnice se v posledních měsících staly galerií, místem, kde 
si návštěvníci mohou prohlédnout nejrůznější výstavy – rozdílné tematicky i technicky. Na 
výstavních panelech tu zájemci zaznamenali výtvarná díla, fotografie či archivní materiály 
ze sbírek místního archivu či Muzea Kroměřížska. Výstavu představující osobnosti Karla IV. a 
Jana Milíče z Kroměříže vystřídala před prázdninami přehlídka výtvarných děl Evy Milotové 
s názvem Mozart a Deník Josefíny. Barevná dílka s kouzelnou atmosférou představují dvě 
linie – ilustrace z knihy fiktivních dopisů Josefíny Duškové Mozartovi, jejíž autorkou je Eva 
Milotová, a obrazy na mozartovské téma. Výtvarnice se tak vyznává ze své fascinace W. A. 
Mozartem, jeho životem a dílem. Výstavu zahájil římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, 
který se přiznal, že je obdivovatelem tvorby Evy Milotové: „Eva patří do skupinky osobností, 
v jejichž přítomnosti se cítím velmi dobře. Její práce jsou pohlazením po duši a já jsem 
nadšený, že starosta města Kroměříže nabídl k výstavě reprezentační prostory městského 
úřadu.“ Výstava, která je přístupná veřejnosti ve foyer kroměřížské radnice v provoz-
ních hodinách úřadu, potrvá do 15. srpna.                                                                                 (šak)

Hudba v zahradách a zámku propojila hudební skvosty 
s géniem loci Kroměříže

Foto: J. Sílešová

Kouzelné obrázky Evy Milotové zdobí vestibul radnice

Foto: M. Pilát

Hudební program na dvou pódiích od poledne 
až do půlnoci, zábavné atrakce pro děti, příjemné 
prostředí Pionýrské louky s  možností piknikového 
posezení i poležení na zelené trávě… To byl první 
ročník festivalu Kromfest, který předposlední čer-
vencovou sobotu uspořádal Dům kultury v  Kro-
měříži. Organizátoři pozvali do Kroměříže kapely a 
zpěváky známé z televizních obrazovek či rádiových 
vysílání i interprety méně známé, na pódiu se vystří-
daly slovenské hvězdy No 
Name, v  poslední době 
stále populárnější skupina 
Jelen, Marek Ztracený s do-
provodem či Lake Malawi 
a Tyršova společnost. Ná-
vštěvníci akce si program, 
organizaci i servis včetně 
občerstvení pochvalovali a 
pořadatelé se těší, že další 
ročníky festivalu v  příštích 
letech přilákají ještě počet-
nější publikum.                 (šak)

První ročník Kromfestu 
si užili diváci i účinkující

Foto: M. Žíla



Chropyňský zámek je známý 
svou rozsáhlou sbírkou vojen-
ských zbraní ze 17. století. V 
současné době hostí také tři 
výstavy s vojenskou tematikou. 
Ta nejrozsáhlejší, která zabírá 
celé přízemí zámku, se jmenuje 
Krví a železem a mapuje vývoj 
ozbrojených složek v Kroměříži. 
Zabývá se nejen vývojem armá-
dy, která přišla do města v polo-
vině 17. století a stala se nedílnou 
součástí města, ale také historií 
unikátních místních ozbrojených 
sborů – kroměřížských ostrostřel-
ců a (arci)biskupské knížecí gar-
dy. Jádro výstavy tvoří více než 
30 uniforem (replik i originálů) do-
plněných výzbrojí, výstrojí, foto-
grafiemi a dalšími osobními věcmi 
mnohdy dosud nevystavovanými. 
Expozice je rozdělena do pěti čás-
tí. První je zaměřena na období 
17. a 18. století (třicetiletá válka, 

války turecké, příchod 3. regimen-
tu do města), druhá část na dobu 
19. století (arcibiskupská garda, 
zlatý věk ostrostřelců, moder-
nizace armády), další na dobu           
1. světové války (rakousko-uher-
ská armáda), čtvrtá část na legie 
a období meziválečné a poslední 
pátá na období 2. světové války a 
poválečnou periodu.

Doprovodnou část výstavy tvoří 
samostatná prezentace modelů 
vojenské techniky, především pak 
tanků, které mají připomenout 
100. výročí jejich prvního nasaze-
ní v bojích na řece Sommě. 
V období prázdnin je na zámku také 
rozsáhlá roll-upová výstava Česko-
slovenské obce legionářské Česko-
slovenské legie 1914-20.               (ep)

Knihovna 
Kroměřížska myslí 

na čtenáře 
i o prázdninách

O výzdobu jednoho z nej-
větších habrů v Podzámecké 
zahradě se postarala zhruba 
dvacítka výtvarných umělců. 
Knihovna Kroměřížska ve spo-
lupráci s Arcibiskupským zám-
kem a zahradami v Kroměříži 
se tak připojily k tématu letoš-
ní turistické sezony a projek-
tu Kroměříž 2016: v barvách, 
světle, umění a představují 
obyvatelům i návštěvníkům 
města jednoduchou formou 
osobnosti výtvarného umě-
ní (se stručným životopisem 
a ukázkou z jejich díla), které 
zásadním způsobem výtvarně 
ovlivnily naše město. Přijďte se 
podívat.

Do konce měsíce srpna (mimo 
dny do 7. srpna, kdy je knihov-
na z technických důvodů uza-
vřena) je možné v Knihovně 
Kroměřížska navštívit pouč-
nou i zábavnou 3D výstavu s 
názvem EU mýty, která před-
stavuje „evropské nesmysly“.  

Zpestření horkých dnů nabízí 
Knihovna Kroměřížska i mimo 
své prostory. Obnovila nabíd-
ku knih a časopisů pro děti i 
dospělé na koupališti Bajda. 
A tak i jeho návštěvníci se 
mohou ve chvílích trávených 
u bazénu zabavit čtením knih. 
                                                       (rc)
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Za unikátními zážitky zamiřte do zámku v Chropyni

Piano na ulici je název projektu, kte-
rý v  Kroměříži probíhá pod křídly 
místního Jazz Clubu letos v  létě již 
potřetí. Na piano umístěné v restau-
rační zahrádce Radničního sklípku 
si může denně zahrát každý, kdo 
má touhu ukázat, co umí, předvést 
se, rozeznít ulice hudbou i přilákat 
kolemjdoucí. Středeční prázdnino-
vá odpoledne jsou pak rezervována 
přehlídce talentů, tedy těm, kteří se 
muzikou již nějakou dobu zabývají, 
studují ji nebo i veřejně vystupují. 
Kovářskou ulicí tak zní hudba klasic-
ká i populární, řízné rytmy lidových 
písní, jazzové melodie či evergreeny 
nejrůznějších hudebních období. 
Věkově rozdílné skupinky hudeb-

níků i jednotlivci vnášejí do letního 
poklidu příjemné oživení a hudební 
produkci oceňují místní obyvatelé i 
návštěvníci města. Letní akci zajiš-
ťují Jazz Club Kroměříž, restaurace 

Radniční sklípek a město Kroměříž. 
„Na konci sezóny uděláme dostave-
níčko nejlepších,“ slibuje vyvrcho-
lení letošní přehlídky šéf kroměříž-
ských jazzmanů Zdeněk Hána. (šak)

Hudba zní letními kroměřížskými ulicemi

Foto: E. Petřík

Stavebnice Merkur ovlivnila ně-
kolik generací hračičků. Její ma-
jitelé a příznivci i nejmladší děti, 
které možná nevědí, o co se jed-
ná, mohou navštívit výstavu ze 
sbírky Jiřího Mládka s  názvem 
Fenomén Merkur do 2. října 
v  Muzeu Kroměřížska v  Gale-
rii v  podloubí. Uvidí tu nejen 
nejrůznější stroje a předměty 
mnohdy nečekaných para-
metrů vyrobené ze součás-
tek stavebnice Merkur, ale 
také vývoj stavebnic i je-
jich balení a může si zkusit 
vlastnoručně něco sestavit.                                                                                       
                                                           (šak)Foto: A. Vrtal

Foto: Š. Kučerová
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MŮJ KAMARÁD DRAK
USA 2016, 102 min, přístupné bez omezení, dabing
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham 
(Robert Redford), děti ze sousedství pohádkami o 
divokém drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro 
jeho dceru Grace jsou jeho příběhy jen divokými 
historkami... dokud nepotká malého Peta. Pete je 
záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu 
ani domov, a který tvrdí, že žije v lesích s obřím ze-
leným drakem jménem Elliot.

pReMIÉRa
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA 2016, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky / dabing
Pokud vás už štvou fi lmy o superhrdinech, tak v 
tomhle fi lmu jich naštěstí moc neuvidíte. Tajně 
vytvořená skupina nesourodých zavrženíhodných 
jedinců, kteří jsou donuceni spolupracovat s ame-
rickou vládou, se vydává vyzbrojena tím nejefek-
tivnějším arzenálem proti záhadné nepřemožitelné 
entitě. Ti nejhorší z nejhorších se u toho ale budou 
bavit. A diváci s nimi.

SEZN@MKA
CZE 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Adam a Eva měli k seznámení ideální podmínky, 
byli rovnou nazí a bez jakékoliv konkurence. Dnes 
se ale nalezení partnera může stát pěkně tvrdým 
oříškem. Právě všemožné peripetie při trnité cestě 
za tím pravým protějškem ukáže tato oddychová 
komedie, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými 
zážitky a historkami z internetových seznamek. 
Hrají Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Marie 
Doležalová…

MĚLČINY
USA 2016, 87 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake 
Lively) vydává osamoceně surfovat na odlehlé plá-
ži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým 
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedale-
ko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 
metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou sou-
boje dvou vůlí.

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA 2016, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkou-
má nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa 
vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným 
nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké 
zkoušce.

MATKY NA TAHU
USA 2016, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Úspěšné ženy se kvůli stálému stresu mění v ženy 
na pokraji nervového zhroucení. Každá mamina 
si potřebuje odfrknout. A některé u toho přímo 
zdivočí. Amy, Kiki a Carla místo vaření zvolí paření. 
Svobodu, zábavu a požitkářství nezatížené mateř-
skými povinnostmi. Hrají Mila Kunis, Kristen Bell, 
Christina Applegate, Kathryn Hahn a Jada Pinkett 
Smith.

BEN HUR
USA 2016, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nové zpracování epického příběhu Ben-Hura, po-
tomka významného rodu z Jeruzaléma, jehož bratr 
Messala ho křivě obviní ze zrady. Jeho rodina skončí 
ve vězení a on sám je zbaven majetku a odsouzen k 
doživotním galejím. Po letech strávených na moři 
se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou - 
pomstít se Messalovi za všechna příkoří, které mu 
způsobil. Vyzve jej proto na souboj v závodech 
čtyřspřežím.

BOŽSKÁ FLORENCE
USA / GBR 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž je-
diným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání 
a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 
1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v 
Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, kte-
rý ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím 
talentu, nyní čelí obtížné výzvě…

přIdÁVÁMe
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
USA 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Louisa žije u rodičů, pracuje jako číšnice, má 
spolehlivého přítele a vlastně od života víc nechce. 
Když přijde o práci, začne pracovat jako ošetřova-
telka Willa, který je upoután na kolečkové křeslo. 
Na rozdíl od Luisy žil před nehodou život naplno a 
ve svém současném stavu vidí jako jediné východis-
ko smrt. Jejich setkání je ovšem ovlivní více, než by 
očekávali…

UČITELKA
SVK / CZK 2016, 102 min, přístupné bez omezení, 
slovensky a česky
Ředitelka základní školy svolává mimořádnou 
rodičovskou schůzi, neboť o zdánlivě empatické 
a laskavě vyhlížející třídní učitelce se říká, že 
prostřednictvím svých žáků manipuluje jejich ro-
diči. S jistotou zrežírované drama (Jan Hřebejk) je 
sice zasazeno do éry pozdní československé norma-
lizace, tato studie patologické manipulativnosti má 
však univerzální platnost.

JASON BOURNE
USA 2016, 117 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Jason Bourne (Matt Damon) už poskládal skoro 
všechny střípky mozaiky a potrestal většinu tvůrců 
zvláštního programu, který z něj udělal stroj na 
zabíjení. Nyní se znovu pouští do boje s Agenturou, 
aby našel odpovědi na ty nejpalčivější otázky. Jason 
se ocitá na horké půdě, kde nemůže věřit nikomu 
a ničemu a kde přežití vyžaduje, aby si vzpomněl 
na to, co se naučil v programu, který díky němu 
skončil.

aRTkINO
BELGICA
BEL 2016, 126 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Bratři Frank a Jo se sice dlouhá léta neviděli, o to 
intenzivnější vztah ale navážou poté, co Frank za-
čne pracovat v Joově baru. Belgica se rychle stává 
vyhlášeným klubem, kde je v temné noci možné Floria léto | 26. – 28. 8. 

Dožínky Zlínského kraje | 18. – 21. 8.

Folková sobota ve dvoře | 6. 8.

zapomenout na všechny strasti života. Dynamický, 
emotivní a suverénně natočený snímek, ve kterém 
hrdinové i diváci „jedou“ nadoraz. Zbývá otázka, 
zda to přežijí.

KOMUNA
DEN 2016, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Thomas Vinterberg (např. Hon) zasadil fi lm do 
akademického společenství 70. let na předměstí 
Kodaně. Hrdiny fi lmu jsou Erik, Anna a jejich dcera 
Freja, kteří začnou uskutečňovat svůj sen o auten-
tické komuně plné vzájemnosti a radovánek. Idea 
láskyplného a rodinného společenství pod stře-
chou Erikova domu se ale začne rozpadat, když se 
do domu přistěhuje jeho milenka. Přežije ideál střet 
s realitou?

ČERNÉ DUŠE
ITA / FRA 2014, 103 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Příběh tří bratrů z kalábrijské zločinecké rodiny 
inspirovaný skutečnými událostmi. Překupník drog 
Luigi, podnikatel Rocco a excentrický pasák koz 
Luciano se dostanou do problémů poté, co se Luci-
anův syn a příslušník ztracené generace Leo kvůli 
banálnímu sporu dopustí aktu zastrašování v baru 
spravovaném klanem rivalů. Z drobné neshody vy-
klíčí konfl ikt, který má ve výsledku rozměry antické 
tragédie.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: TERMINÁTOR
USA / GBR 1984, 107 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Legenda sci-fi  žánru, která vypráví příběh o zabi-
jáckém stroji podobném člověku, který je vyslán z 
roku 2029 do Los Angeles roku 1984. Jeho úkolem 
je zabít Sarah Connorovou dřív, než přivede na svět 
syna, který se má později stát vůdcem lidí ve vál-
ce proti strojům. Avšak lidé žijící v budoucnosti do 
současnosti také vyslali svého muže, který se bude 
snažit Sarah zachránit...

Nádvoří Starého pivovaru, každé úterý, v srpnu od 20.30
www.dk-kromeriz.cz

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

TEORIE TYGRA
CZE 2016, 101 min, přístupné bez omezení, česky
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že 
míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad 
svým životem. Revolta starého pána rozkolísá za-
vedené pořádky i v rodinách jeho dětí, které by si 
to rády zařídily lépe, ale zničující rodinná strategie 
pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce 
zapuštěné kořeny. Hrají J. Bartoška, E. Balzerová, T. 
Vilhelmová, I. Janžurová, J. Kohák a další.

V ZAJETÍ DÉMONŮ
USA 2013, 112 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Film založený na skutečném příběhu vypráví 
hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů 
paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, 
kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli 
rodině terorizované temnými silami. V nejhrů-
zostrašnějším případu svého života jsou Warrenovi 
nuceni utkat se s mocnou démonickou bytostí. Je-
den z nejlepších hororů tohoto tisíciletí se v červnu 
dočkal pokračování.

PELÍŠKY
CZE 1999, 116 min, přístupné bez omezení, česky
Jeden z nejoblíbenějších porevolučních fi lmů nás za-
vede do pražských Košíř přelomu let 1967 a 1968. Pod 
střechou jednoho domu se potkávají různí lidé, gene-
race, světonázory a životní styly. V příhodách plných 
absurdit a empatie poznáváme přívržence i odpůrce 

leTNí kINO kROMĚříŽ

pRÁZdNINOVÉ akce

Pojďte s  Klubíčkem rozmotat zamotaný příběh 
města Kroměříže. Užijete si při tom spoustu legra-
ce, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zajímavého. 
Program vedený lektory počítá s aktivním zapo-
jením dětí i rodičů a to formou dialogu a tvůrčích 
úkolů. Vhodné pro děti předškolního a mladšího 
školního věku. Rezervace prohlídky je  nutná pře-
dem. Předprodej vstupenek v Turistickém infor-
mačním centru Kroměříž. V případě deště se pro-
hlídka nekoná, vstupné se vrací.
Sněmovní náměstí
www.kromeriz.eu

do pá 26. 8. I 11.00 a 14.00 
hRaVÁ kVĚTNÁ ZahRada
(KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ PÁTEK V 11 A VE 14 HODIN)
Pro malé i velké návštěvníky je přichystáno spoustu 
originálních her a dramatických, výtvarných a hu-
debních aktivit. Přijďte si hrát do Květné zahrady i vy. 
Program trvá 60 minut a je vhodný pro děti od 3 let. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

do po 29. 8. I 11.00 a 14.00 
Salala
(KAŽDÉ PRÁZDNINOVÉ PONDĚLÍ V 11 A VE 14 HODIN)
Loutkoví neposedové vás provedou raně barokním 
prostorem saly terreny. Zažijete nevšední prohlídku 
kroměřížské památky skrze hry, vyprávění a hlavně 
nezapomenutelné zážitky. Program trvá 60 minut 
a je vhodný pro děti od 3 let. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

do pá 19. 8. I 18.00 a 20.30 
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
Podvečerní procházka působivými místy histo-
rické Kroměříže v doprovodu biskupských vojáků 
a měšťanů. Výprava do časů, kdy Kroměříž byla 
letním sídlem olomouckých biskupů. Podvečerní 
hodinová procházka zajímavými zákoutími histo-
rického centra v doprovodu jedinečných průvodců 
- členů skupiny Biskupští manové, s nimiž prožije-
te nejedno překvapení. Prohlídky začínají každý 
prázdninový pátek v 18.00 a 19.30 hodin u kašny na 
Velkém náměstí.

Tajemství staré Kroměříže - termíny prohlídek:
I. OKRUH – 17. a 18. století - 12. srpna, 26. srpna
II. OKRUH – Po uměleckých stopách Kroměříže - 
15. srpna, 19. srpna
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

pá 1. 7. - st 31. 8.
kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY 
kVĚTNÉ ZahRadY
(KAŽDÝ DEN V 11 A VE 14 HODIN)
Vydejte se na procházku minulostí. 
Během komentované prohlídky vám představíme 
nejen historii Květné zahrady, ale také její zajímavá 
zákoutí, stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

vlády, neposlušné děti a o nic lepší puberťáky. A za 
oknem se píšou dějiny… Unikátní projekci kultovní 
české komedie jsme zajistili na přání diváků.

FILMJUKEBOX: ZAKONČENÍ LETNÍHO KINA
Omlouváme se za změnu programu: fi lmu Brat-
říček Karel byla posunuta premiéra na listopad, 
proto Vám dáváme možnost hlasovat o snímek, 
který chcete vidět v rámci posledního promítání na 
Starém pivovaře. Hlasujte do 21. srpna do 23.59 
na www.fi lmjukebox.cz. O Vaši přízeň zápolí 
tyto fi lmy:

AMY
GBR 2015, 128 min, nevhodné pro děti do 12 let

LOVE SONG
USA 2013, 104 min, přístupné bez omezení

NEDOTKNUTELNÍ
FRA 2011, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let

RIVALOVÉ
USA/GBR/DEU 2013, 123 min, nevhodné pro děti 
do 12 let

STARCI NA CHMELU
CZE 1964, 89 min, přístupné bez omezení

leTNí kINO Na BaJdĚ
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 ne-
přítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupe-
ři připomínají bandu dětí z mateřské školky.

Otevírací doba koupaliště Bajda
Srpnový provoz
Pondělí - pátek:  9.00 – 20.00 

Bruslení veřejnosti v srpnu
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis

provozní doba Turistického
informačního centra kroměříž
Pondělí – pátek 9.00 – 18.00
Sobota  9.00 – 17.00
Neděle  10.00 – 17.00 

prázdninový provoz knihovny
od 7. 8.

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

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.  – 15. 8. pokladna UZAVŘENA) 

do so 27. 8. I 10.00  
kOUlelO Se klUBíČkO - Za NITí 
příBĚhU Z kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny 
s  dětmi. Termíny prohlídek: 6. srpna, 13.  srp-
na,  27. srpna.

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
(Pokladny v místě konání akce jsou 
také otevřeny vždy hodinu před jejím 
zahájením)

Otevírací doba Muzea kroměřížska
Pondělí:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Úterý:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Středa:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Čtvrtek:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Pátek:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Sobota:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Neděle:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
(červen - srpen) 



 

přehled akcí

st 3. 8. I 19.00
chaRlIe MccOY a MalINa 
BROTheRS 
Pouze tři zastavení v České republice bude mít kon-
certní minišňůra kapely Malina Brothers s význam-
ným hostem - legendárním americkým harmoni-
kářem Charlie McCoyem. A Kroměříž bude jedním 
z nich! Kapela se svým hostem, jenž patří mezi 
legendy americké country music a nahrával mimo 
jiné i s Elvisem Presley či Bobem Dylanem, zahraje 
v kroměřížském kině Nadsklepí. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

so 6. 8. I 9.00 
VOdNí BalóNkOVÁ BITVa 2016
Máš chuť na jinou formu osvěžení? Na ohraničeném 
hřišti s překážkami se proti sobě v bitvě utkají vždy 
dvě skupiny jednotlivců či týmů. Každá skupina 
bude mít dohromady maximálně 15 lidí. Aby byl 
boj vyrovnaný, skupinu s nižším počtem hráčů 
doplní někdo z organizátorského týmu. V případě 
velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. Posklá-
dejte tým alespoň 5 členů a dostanete další dávku 
balónků zdarma. Registrujte se na facebookových 
stránkách akce.
Pionýrská louka

so 6. 8. I 15.00 
FOlkOVÁ SOBOTa Ve dVOře 2016
Na druhém ročníku festivalu Folková sobota 
ve dvoře se představí opět zajímavé hudební 
osobnosti. Na venkovní scéně nádvoří radnice 
a Starého pivovaru uslyšíte nejen folk, ale také 
world music a jiné přidružené žánry. V působivém 
prostředí vystoupí Robert Křesťan a Trapeři, 
Katka García a její Kon Sira, Folk Team, Jamtour 
a Hana Feltlová & Co. Doplněno workshopem 
kde si zájemci budou moci vyzkoušet a naučit se 
hrát základní akordy na kytaru a zajímavé rytmy. 
Občerstvení zajištěno.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

so 6. 8. I 19.00
OpeRa VaRIa
V prostorách Galerie Arcibiskupského zámku se před-
staví seskupení významných českých i zahraničních 
interpretů staré hudby. Opera Varia je název po-
sledního z charitativních koncertů, jejichž výtěžek 
bude v plné výši věnován na podporu hudebního ar-
chivu Arcibiskupského zámku, který je jedním z nej-
významnějších a největších historických hudebních 
archivů na území České republiky. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.olmuart.cz

so 6. 8. I 22.00
BalóNkOVÁ  BITVa Na TaBU – 
aFTeR paRTY
DJ Doktor after party po akci Vodní balónková bitva. 
Atraktivní souboje o velmi zajímavé ceny. 100ky 
balónků v klubu a další bitvy exkluzivně jen v ten-
to den. Moderované soutěže a bitva až do ranních 
hodin. Bacardi Razz s malinami poteče proudem. 
Music club TABU Kroměříž

st 10. 8. I 19.00
ROMaNTIckÉ OBRaZY MORaV-
SkÁ FIlhaRMONIe OlOMOUc
Pátý koncert 17. ročníku festivalu Hudba v zahradách 
a zámku ve skleníku Květné zahrady. Moravskou 
filharmonii Olomouc diriguje Zdeněk Klauda. Sólisté: 
Veronika Dzhoieva – soprán, Jakub Kettner – bary-
ton. Program: F. Mendelsson Bartoldi - Symfonie č. 3 
Skotská, P. I. Čajkovský - výběr z opery Evžen Oněgin
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz

pá 12. 8. I 19.00
ZÁVĚReČNÝ kONceRT
MeZINÁROdNích dIRIGeNT-
SkÝch kURZŮ
Závěr 17. ročníku festivalu Hudba v zahradách 
a  zámku patří již tradičně absolventům meziná-
rodních dirigentských kurzů v Kroměříži a jejich 
lektorům, které doprovodí Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín. Uvádí Tomáš Netopil.  
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 12. 8. a so 13. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Muzikálové představení. Již podruhé se Divadelní 
spolek Kroměříž představí se známou koňskou ope-
rou Limonádový Joe plnou známých hudebních me-
lodií a tanců. Divadlo se odehrává na nádvoří radnice 
v Kroměříži a diváci budou usazeni do otočného 
hlediště a budou mít možnost sledovat děj hned na 
několika jevištích. Hraje se jen o prázdninách a diváci 
se mají určitě na co těšit. Předprodej vstupenek v Tu-
ristickém informačním centru Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 13. 8. I 22.00
překONÁNí GRaVITace
aFTeR paRTY
Official after party Překonání gravitace. Exclusive 
guest Beatbox Martez + DJ Pepis. Club Premiere DJ 
Shefa , Citov,  DiskoV, Carnival House.  
Music club TABU Kroměříž

čt 18. 8. - ne 21. 8.  
dOŽíNkY ZlíNSkÉhO kRaJe
Jednou z nejstarších domácích tradic jsou DOŽÍNKY 
(Obžínky). Slaví se od nepaměti a měly výrazný cha-
rakter náboženský a lidový. Oslava úrody byla spo-
jena s mnoha rituály, ale i s lidovou veselicí. Proto je 
již léta nedílnou součástí Dožínek i Dožínkový jar-
mark na Velkém náměstí. Tradiční je i soutěž Regio-
nální potravina Zlínského kraje, ke které přibyl nově 
Dožínkový gastrofestival na Starém pivovaře. 

Program:
Čtvrtek 18. 8. 2016
Muzeum Kroměřížska (foyer)
17:00 - Příběh chleba – vernisáž výstavy

Pátek 19. 8. 2016
Velké náměstí
10:00 – 18:00 - Dožínkový jarmark,
výstava zemědělské techniky
14:00 – 18:00 - Plody země v krásu proměněné:
workshop pro všechny generace  (práce se slámou, 
ovocem, zeleninou a květinami)
19:00 - 21:00 - Představení folklorních 
souborů z partnerských měst  

Sobota 20. 8. 2016
10:00 - 19:00 -  Dožínkový jarmark
Velké náměstí
10:00 - Dožínkový průvod – Komenského ná-
městí, Tovačovského ul., 1. máje, Milíčovo náměstí, 
Masarykovo náměstí, Kovářská ul., Velké náměstí
11:00 - Slavnostní zahájení – předání dožín-
kového věnce hospodáři
11:30 - Regionální potravina Zlínského 
kraje - předání ocenění, ochutnávka a prodej 
regionálních potravinářských výrobků
14:30 - 15:30 - Ze zrnéček klásky – dětský 
folklórní program ( Bartošův  dětský soubor Zlín, 
Děcka z Buchlovic, Ječmínek Mysločovice, Leluja 
Luhačovice)
16:00 - 17:30 - Jídlo mi chutná, je to věc 
nutná - folklórní pořad (Cimbálová muzika Vlasty 
Grycové, Půtnice z Blatnice, Jasénčanky a Radko 
Danajovič , Míkovický mužský a ženský pěvecký 
soubor,  slovenský folklórní soubor Poleno)
18:00 - 19:00 - Dechová hudba Boršičanka
20:00 - 21:30 - Poleno – slovenský folklórní 
soubor (Ľudová hudba Petra Kuštára, žertovně 
laďěný slovenský folklór, který je obzvláštněn 
nadsázkou a vtipem)
21:30 - 24:00 - Dožínkové nocturno

Klub Starý pivovar
8:00 - 19:00 - Dožínkový gastrofestival – pří-
prava, ochutnávka a prodej valašských, slováckých 
a hanách specialit
12:00 - 14:00 – doprovodný folklórní  program

Zahrada u chrámu Sv. Mořice
14:00 - 17:00 – Dětská dožatá - tvůrčí dílny pro 
rodiny s dětmi, vystoupení dětských folklórních 
souborů
 
Neděle 21. 8. 2016
Chrám Sv. Mořice
10:45 – Děkovná mše svatá za úrodu

Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.
V  případě nepříznivého počasí se konají Dožínky 
Zlínského kraje v Domě kultury.
www.dk-kromeriz.cz

pá 19. 8. I 22.00
Back TO The 80́ S & 90́ S  (VIDEO EDITION)
Ve speciálních setech 80. a 90. léta. Bee Gees, Bo-
ney M., Abba nebo Michael Jackson? Kdo je větší 
retro? Vezměte si své magnetofony, walkmany, 
popřípadě LPčka a nebo si užijte Céčka.
Music club TABU Kroměříž

ne 21. 8. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a 
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

pá 26. 8. - ne 28. 8. I 9.00-17.00 
FlORIa lÉTO 2016
40. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky 
a zahrádkáře. Nakoupíte vše od květin, ovocných i 
okrasných stromů a keřů, zahradní techniku.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

pá 26. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Muzikálové představení. Již podruhé se Divadelní 
spolek Kroměříž představí se známou koňskou ope-
rou Limonádový Joe plnou známých hudebních me-
lodií a tanců. Divadlo se odehrává na nádvoří radnice 
v Kroměříži a diváci budou usazeni do otočného 
hlediště a budou mít možnost sledovat děj hned na 
několika jevištích. Hraje se jen o prázdninách a diváci 
se mají určitě na co těšit. Předprodej vstupenek v Tu-
ristickém informačním centru Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 26. 8. I 22.00
BIG SUMMeR chRISTMaS paRTY, 
aNeB VÁNOce NaRUBY
DJ Mirek Karásek - Radio Kroměříž. Vánoce v létě? 
Proč ne! 4 měsíce před svátky si užijete vánoční 
Tabu. Stromeček, dekorace a hlavně dárky pro kaž-
dého. 5. pokračování oblíbené letní párty.
Music club TABU Kroměříž

so 27. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Muzikálové představení. Již podruhé se Divadelní 
spolek Kroměříž představí se známou koňskou 
operou Limonádový Joe plnou známých hudebních 
melodií a tanců. Divadlo se odehrává na nádvoří 
radnice v Kroměříži a diváci budou usazeni do 
otočného hlediště a budou mít možnost sle-
dovat děj hned na několika jevištích. Hraje se jen 
o prázdninách a diváci se mají určitě na co těšit. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 28. 8. I 10.00 - 15.30 
ŽeleZNIČNí OlYMpIÁda
Železniční olympiáda - veselé i vážné sportovní a 
vědomostní disciplíny s železničními rekvizitami 
pro všechny věkové kategorie ze všech železničních 
oborů: doprava, komerce, vozba, železniční stavitel-
ství, návěstnictví, železniční zeměpis ... Například 
štípání jízdenek na čas, hod zarážkou na cíl, skládání 
balíků na výšku, přetahování vagonu (tzv. posun 
tažnými zvířaty) a další. Odměny borcům zajištěny. 
Areál lokomotivního depa a točna na 
vlakovém nádraží
www.prototypy.cz

ne 28. 8. I 14.00 - 17.00  
kROMĚříŽ paTří dĚTeM 
Tato akce je určena pro děti a jejich rodiče. Vstup na 
tuto akci je zdarma. Děti soutěží u různých stánků – 
každé dítě je zde i obdarováno sladkostí či dárkem. 
Dále jsou soutěže pro děti na podiu v různých ka-
tegoriích – zpěvu, tanci apod. – vždy si nejlepší 
odnáší hodnotné ceny. Celé odpoledne je mode-
rováno Petrem Zakopalem a je zde bohatý do-
provodný program za účasti městská policie, hasi-
čů, agility Kroměříž, leteckých modelářů, ukázka 
akrobatické jízdy na kole, vystoupení kouzelníka.
Velké náměstí (v případě nepřízně 
počasí DK Kroměříž)
www.tydenik-km.cz

ne 28. 8. I 19.30
ORcheSTR ThaMeS YOUTh
ORcheSTRa (DIRIGUJE SIMON FERRIS)
Festival zahraničních studentských orchestrů. Vy-
stoupí orchestr New England Conservatory‘s Youth 
Wind Ensemble z USA. Dirigent Michael Mucci. Kon-
cert se koná ve Sněmovním sále Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži. Vstupné je odbrovolné. Výtežek 
ze vstupného bude věnován na obnovu Čínského 
pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

so 3. 9. I 10.00 
„NeJVĚTŠí ZÁBaVa Na MORaVĚ“ 
- OpeN aIR FeSTIVal
Argema, Turbo, Reflexy,  Motus, Premiér, Street 69
Našim posluchačům, ale nakonec všem, co mají rádi 
rockovou hudbu a bigbít, představujeme festival 
největších zábavových kapel našeho regionu. Radio 
chce s vámi oslavit naši první frekvenci 107,0 FM, ale 
si taky zpříjemnit v podstatě konec léta, prázdnin, 
dovolených a pořádně ještě zapařit.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.radiokromeriz.cz

so 3. 9. - ne 4. 9. I 10.00-18.00
hORTUS MaGIcUS 2016
Třetí ročník Festivalu barokní kultury v kroměřížském 
Libosadu. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající 
z původních raně novověkých her, krása dřevěných 
marionet, ohňostroj podle původní ikonografie a 
dobové hry pro děti i dospělé – to vše neodmyslitelně 
patří k festivalu Hortus Magicus. Festival je pořádán 
za podpory z programu „Podpora pro památky UNE-
SCO“ Ministerstva kultury České republiky.
Květná zahrada
www.hortusmagicus.cz

so 3. 9. - ne 4. 9.  
XXI. MeZINÁROdNí FeSTIVal 
VOJeNSkÝch hUdeB
Již po dvaadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný po 

záštitou ministerstva obrany ČR, Armádou české 
republiky a městem Kroměříží. Na festivalu, který 
již tradičně proběhne na Velkém náměstí  se kromě 
domácích  orchestrů (Ústřední hudby Armády Čes-
ké republiky a Vojenské hudby Olomouc) představí 
i dva zahraniční hosté - vojenské hudby polské 
armády a slovenské armády. Kromě nich se diváci 
mohou těšit na sobotní vystoupení VUS Ondráš 
s  názvem Zbojník. Program nedělního odpoledne 
s showprogramy zúčastněných orchestrů zpestří 
mažoretky či Motorizovaná jednotka Hradní stráže. 
Na závěr nebude chybět ani oblíbený monstrkon-
cert všech hudeb.
 
Program:
sobota 3.9.
14.00 - Přehlídka ostrostřeleckých jednotek
18.00 - Koncert Ústřední hudby Armády České 
republiky na Velkém náměstí
19.30 - Vystoupení   vojenských hudeb na náměstí
20.30 - VUS Ondráš  - Zbojník
 
neděle 4.9.
Hlavní programové odpoledne
14.30 - Zahajovací fanfára
14.45 - Průvod hudeb městem
14.50 - Showprogramy - VH Olomouc s mažo-
retkami, VH Polsko, exhibiční vystoupení Čestné 
stráže AČR, VH Slovensko, motorizovaná jednotka 
Hradní stráže, Ústřední hudba AČR
16.40 - Monstrkoncert všech hudeb

Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

ne 4. 9. I 16.00 
pOhÁdkOVÁ pOdZÁMeckÁ 
ZahRada - O STaTeČNÉM
TYGříkOVI
Tradiční pohádka pod širým nebem, na louce pod 
zámkem. Vstup volný, karimatky vhodné.
Začátek – v 16:00. V případě deště proběhne akce 
na Starém pivovaru. 
Podzámecká zahrada

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

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

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

do 31. 12. 2016
eXpOZIce kaRla kRYla
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. 
Klade důraz na osobní prožitky každého návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

do po 31. 10.
VÝSTaVa TURíNSkÉhO plÁTNa
Turínské plátno (tzv. Sindone di Torino) je pohřební 
rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus. 
Jedná se kopii Turínského plátna, která je zhotove-
na přesně podle originálu a utkána je stejnou me-
todou jako původní pohřební rubáš.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do pá 30. 9. 
BISkUpSkÁ MINcOVNa
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách Biskupské mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna, stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do st 31. 8. I 13.00  
STROM VÝTVaRNíkŮ kROMĚříŽe 
- V BaRVÁch - SVĚTle - UMĚNí
Příspěvek knihovny ke Kroměříž 2016, v barvách, 
světle, umění. Tradiční strom v Podzámecké zahradě, 
tentokrát upozorňuje na známé výtvarníky města.
Podzámecká zahrada

do pá 30. 9. 
aRcIBISkUpSkÁ VOdÁRNa
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

do so 1. 10. 
ŽeleZNIČNí MUZeUM
Přijměte pozvání do železničního muzea v Kroměříži. 
Najdete je v areálu lokomotivního depa vedle výpravní 
budovy. Interaktivní muzeum s funkčnímui exponáty, 
které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.
Areál lokomotivního depa
www.prototypy.cz

do čt 15. 9. 
MeMeNTO TIZIaNI - příBĚhY 
pROMĚN V dílech SOUČaSNÝch 
UMĚlcŮ
Rozsáhlou výstavu současného umění k poctě ma-
líře Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo 
440 let. Na výstavě bude k vidění více než stovka děl 
vytvořených nejrůznějšími výtvarnými technikami 
od předních českých výtvarníků. 
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do st 31. 5. 2017  
SVaTBa V ZRcadle dĚJIN
V kroměřížském archivu je k vidění výstava Svatba 
v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné 
důležitosti představuje z hlediska dochovaných 
archivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, 
matričních záznamů, svatebních smluv, oddacích 
listů, snubních protokolů aj. 
Hlavním záměrem autorek bylo zachytit proměnu 
svatebního obřadu od minulosti do současnosti. 
Spektrum prezentovaných snoubenců je poměrně 
široké – od novomanželů ze zemědělských a 
dělnických vrstev přes široké rozpětí střední třídy 
až po vrstvy skutečně bohaté, a to jak z hanáckého 
venkova tak i z města, pozornost je věnována také 
svatbám ve šlechtických kruzích. Se svatebním 
obřadem jsou neodmyslitelně spojeny svatební fo-
tografie, svatební oznámení, blahopřání, svatební 
kytice a v neposlední řadě i svatební oděv. Svatební 
šaty symbolizovaly jedinečnou událost v  životě 
ženy a jsou vždy ukázkou aktuálního stavu módy 
daného období. 
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

do ne 2. 10. 
FeNOMÉN MeRkUR
Unikátní výstava, která zachycuje historii fenomé-
nální stavebnice, láká návštěvníky na celou řadu 
železničních jeřábů, obřích vlaků i na repliku čo-
čkostroje vynálezce Otty Wichterleho, funkční 
model slunečních hodin, ježka v kleci zapsaného 
v České knize rekordů nebo na šestimetrový model 
ivančického viaduktu s pendlujícím vláčkem, vše 
z  unikátní osobní sbírky sběratele Jiřího Mládka, 
která patří k největším na světě. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 15. 9. 
kVĚTINOVÁ ZÁTIŠí akadeMIckÉ-
hO Malíře MIROSlaVa haVelY
Výstava Květinová zátiší akademického malíře 
Miroslava Havely v prostorách cukrárny Amadeus 
každý den do poloviny září.
Cukrárna Amadeus

do po 15. 8.
eVa MIlOTOVÁ:
MOZaRT a deNík JOSeFINY
Autorská výstava kreseb a obrazů Evy Milotové 
na Mozartovské téma představí osobitý pohled 
na vztah Mozarta a Josefiny. Výstava je doplněna 
prezentací bibliofilských tisků básní a textů Evy Mi-
lotové. Výstava je pro veřejnos přístupná v otevírací 
době radnice.
Foyer Radnice

do ne 4. 9. 
MacOURek, BORN a SpOl. 
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše 
Macourka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. 
výročí narození kroměřížského rodáka Miloše Ma-
courka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 28. 8.
MaRIe VON eBNeR-eScheNBach: 
deNík MOdeRNí eVROpaNkY
Připomínáme 100 let od úmrtí významné rakous-
ké spisovatelky a zajímavé historické osobnosti. 
V roce 2016 si připomínáme 100 let od úmrtí 
významné rakouské spisovatelky a zajímavé his-
torické osobnosti Jižní Moravy Marie von Ebner-E-
schenbach, rozené hraběnky Dubské. Národní 
památkový ústav ve spolupráci s řadou význam-
ných českých i zahraničních institucí připravil 
projekt „Marie von Ebner-Eschenbach: Žena tří 
století – 1830–1916–2016“.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do st 31. 8. 
příBĚh chleBa
Od zrnka k bochníku za dob našich staříčků.
Výstava Příběh chleba nabízí možnost ohlédnout 
se zpátky do historie našeho regionu, přibližuje 
každodenní život místních lidí a jejich úzkou vazbu 
na půdu a chléb.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 13. 8. I 11.00 
překONÁNí GRaVITace
Světoví jezdci míří do Kroměříže na souboj s ná-
zvem Překonání Gravitace (Official FMB World 
Tour). Své síly si změří na dvou osmimetrových 
skocích. Jezdci se postarají o nezapomenutelnou 
atmosféru a dechberoucí triky které uchvátí kaž-
dého. Kromě toho vystoupí Nicole Frýbortová, 
pětinásobná mistryně v kraso jízdě na kole, Adam 
Pekař v podání flatland exhibice, Adam Peschel se 
svou mašinou jako stunt rider, ale také tým Zabil.cz 
jako workout a parkour exhibice.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.prekonanigravitace.cz

so 13. 8. I 17.00 
Sk haNÁckÁ SlaVIa -  Sk líŠeŇ
1. domácí mistrovské utkání domácích fotbalistů 
v  nové sezóně 2016/2017. Brány kroměřížského 
stadionu v Obvodové ulici se otevřou po krátké letní 
přípravě už 13. 8. 2016. Trenér David Klimek vyšle své 
svěřence do boje proti nelehkému soupeři z Líšně.
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

so 20. 8. I 8.30  
MeMORIÁl cYRIla kYTlIcI
Tradiční nohejbalový turnaj trojic. Startovné 
300  Kč za tříčlenné družstvo, hráči bez omezení vý-
konnosti. Max. 16 družstev, nutná závazná přihláš-
ka nejpozději do 17. 8. na tel.: +420 737 370 549. 
Ceny a kvalitní občerstvení zajištěno.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

Každé pondělí I 8.00
RaNNí JóGa Na Na TeRaSe
Nevšední zážitek, který si můžete zopakovat každé 
pondělí v 8 hod. a nebo přijít jen jednou a udělat 
si tak radost nejen cvičením jógy, ale i nádherným 
pohledem na střed města.
Hotel u Zlatého kohouta
www.flow-yoga.cz

út 2. 8.
20.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ,
Letní kino, nádvoří Starého pivovaru

st 3. 8.
19.00 I CHARLIE MCCOY A MALINA BROTHERS,
koncert

čt 4. 8.
20.30 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D tit., premiéra

pá 5. 8.
18.00 I SEZN@MKA, premiéra
20.30 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D dab., premiéra
20.30 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, Letní kino na Bajdě

so 6. 8.
18.00 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D tit., premiéra
20.30 I SEZN@MKA, premiéra

ne 7. 8.
15.30 I DĚDA, bijásek
18.00 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D dab., premiéra
20.30 I SEZN@MKA, premiéra

út 9. 8.
20.30 I TEORIE TYGRA, Letní kino,
nádvoří Starého pivovaru

st 10. 8.
18.00 I NEŽ JSEM TĚ POZNALA, přidáváme
20.30 I TERMINÁTOR, Kultovky v Nadsklepí

čt 11. 8.
20.30 I MĚLČINY, premiéra

pá 12. 8.
18.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
20.30 I MĚLČINY, premiéra

so 13. 8.
15.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D, bijásek
18.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
20.30 I UČITELKA, přidáváme

ne 14. 8.
15.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
18.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D, bijásek
20.30 I MĚLČINY, premiéra

út 16. 8.
20.30 I V ZAJETÍ DÉMONŮ, Letní kino,
nádvoří Starého pivovaru

st 17. 8.
18.00 I UČITELKA, přidáváme
20.30 I BELGICA, artkino

čt 18. 8.
20.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D, premiéra

pá 19. 8.
18.00 I STRAŠIDLA, bijásek
20.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D, premiéra

so 20. 8.
15.30 I STRAŠIDLA, bijásek
18.00 I MATKY NA TAHU, premiéra
20.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D, premiéra

ne 21. 8.
15.30 I STRAŠIDLA, bijásek
18.00 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D, premiéra
20.30 I MATKY NA TAHU, premiéra

út 23. 8.
20.30 I PELÍŠKY, Letní kino,
nádvoří Starého pivovaru

st 24. 8.
18.00 I JASON BOURNE, přidáváme
20.30 I KOMUNA, artkino

čt 25. 8.
20.30 I BEN HUR 2D, premiéra

pá 26. 8.
18.00 I BEN HUR 3D, premiéra
20.30 I BOŽSKÁ FLORENCE, premiéra

so 27. 8.
15.30 I MŮJ KAMARÁD DRAK 3D, bijásek
18.00 I BOŽSKÁ FLORENCE, premiéra
20.30 I BEN HUR 3D, premiéra

ne 28. 8.
15.30 I MŮJ KAMARÁD DRAK 2D, bijásek
18.00 I BEN HUR 2D, premiéra
20.30 I BOŽSKÁ FLORENCE, premiéra

út 30. 8.
20.30 I FILMJUKEBOX: ZAKONČENÍ LETNÍHO
KINA, Letní kino, nádvoří Starého pivovaru

st 31. 8.
18.00 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D, premiéra
20.30 I ČERNÉ DUŠE, artkino

BIJÁSek/ROdINNÝ 
DĚDA
CZE 2016, 112 min, přístupné bez omezení, česky
K rázovitému Valašskému Dědovi přijíždějí na 
prázdniny vnoučci z Prahy. Zaneprázdnění rodiče 
vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtu-
ální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské 
vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Navíc pokud 
na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý 
poklad, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi 
historií starého Valašska od jara až do zimy.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
USA 2016, 90 min, přístupné bez omezení, dabing
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 
Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář 
a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce 
Tajný život mazlíčků, stvořenou autory filmových 
hitů Já, padouch a Mimoni.

STRAŠIDLA
CZE 2016, 113 min, přístupné bez omezení, česky
Nová česká rodinná komedie režiséra Zdeňka 
Trošky o strašidelné rodině hejkala Huga, která se 
nechce vystěhovat ze svého domu a je přinucena 
adaptovat se do běžného života obyčejných smr-
telníků, kteří umí pěkně zkomplikovat život.

kINO NadSklepí

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
SpORTOVNích akcí

přIpRaVUJeMe Na ZÁří



 

přehled akcí

st 3. 8. I 19.00
chaRlIe MccOY a MalINa 
BROTheRS 
Pouze tři zastavení v České republice bude mít kon-
certní minišňůra kapely Malina Brothers s význam-
ným hostem - legendárním americkým harmoni-
kářem Charlie McCoyem. A Kroměříž bude jedním 
z nich! Kapela se svým hostem, jenž patří mezi 
legendy americké country music a nahrával mimo 
jiné i s Elvisem Presley či Bobem Dylanem, zahraje 
v kroměřížském kině Nadsklepí. 
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

so 6. 8. I 9.00 
VOdNí BalóNkOVÁ BITVa 2016
Máš chuť na jinou formu osvěžení? Na ohraničeném 
hřišti s překážkami se proti sobě v bitvě utkají vždy 
dvě skupiny jednotlivců či týmů. Každá skupina 
bude mít dohromady maximálně 15 lidí. Aby byl 
boj vyrovnaný, skupinu s nižším počtem hráčů 
doplní někdo z organizátorského týmu. V případě 
velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. Posklá-
dejte tým alespoň 5 členů a dostanete další dávku 
balónků zdarma. Registrujte se na facebookových 
stránkách akce.
Pionýrská louka

so 6. 8. I 15.00 
FOlkOVÁ SOBOTa Ve dVOře 2016
Na druhém ročníku festivalu Folková sobota 
ve dvoře se představí opět zajímavé hudební 
osobnosti. Na venkovní scéně nádvoří radnice 
a Starého pivovaru uslyšíte nejen folk, ale také 
world music a jiné přidružené žánry. V působivém 
prostředí vystoupí Robert Křesťan a Trapeři, 
Katka García a její Kon Sira, Folk Team, Jamtour 
a Hana Feltlová & Co. Doplněno workshopem 
kde si zájemci budou moci vyzkoušet a naučit se 
hrát základní akordy na kytaru a zajímavé rytmy. 
Občerstvení zajištěno.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

so 6. 8. I 19.00
OpeRa VaRIa
V prostorách Galerie Arcibiskupského zámku se před-
staví seskupení významných českých i zahraničních 
interpretů staré hudby. Opera Varia je název po-
sledního z charitativních koncertů, jejichž výtěžek 
bude v plné výši věnován na podporu hudebního ar-
chivu Arcibiskupského zámku, který je jedním z nej-
významnějších a největších historických hudebních 
archivů na území České republiky. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.olmuart.cz

so 6. 8. I 22.00
BalóNkOVÁ  BITVa Na TaBU – 
aFTeR paRTY
DJ Doktor after party po akci Vodní balónková bitva. 
Atraktivní souboje o velmi zajímavé ceny. 100ky 
balónků v klubu a další bitvy exkluzivně jen v ten-
to den. Moderované soutěže a bitva až do ranních 
hodin. Bacardi Razz s malinami poteče proudem. 
Music club TABU Kroměříž

st 10. 8. I 19.00
ROMaNTIckÉ OBRaZY MORaV-
SkÁ FIlhaRMONIe OlOMOUc
Pátý koncert 17. ročníku festivalu Hudba v zahradách 
a zámku ve skleníku Květné zahrady. Moravskou 
filharmonii Olomouc diriguje Zdeněk Klauda. Sólisté: 
Veronika Dzhoieva – soprán, Jakub Kettner – bary-
ton. Program: F. Mendelsson Bartoldi - Symfonie č. 3 
Skotská, P. I. Čajkovský - výběr z opery Evžen Oněgin
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz

pá 12. 8. I 19.00
ZÁVĚReČNÝ kONceRT
MeZINÁROdNích dIRIGeNT-
SkÝch kURZŮ
Závěr 17. ročníku festivalu Hudba v zahradách 
a  zámku patří již tradičně absolventům meziná-
rodních dirigentských kurzů v Kroměříži a jejich 
lektorům, které doprovodí Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín. Uvádí Tomáš Netopil.  
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 12. 8. a so 13. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Muzikálové představení. Již podruhé se Divadelní 
spolek Kroměříž představí se známou koňskou ope-
rou Limonádový Joe plnou známých hudebních me-
lodií a tanců. Divadlo se odehrává na nádvoří radnice 
v Kroměříži a diváci budou usazeni do otočného 
hlediště a budou mít možnost sledovat děj hned na 
několika jevištích. Hraje se jen o prázdninách a diváci 
se mají určitě na co těšit. Předprodej vstupenek v Tu-
ristickém informačním centru Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 13. 8. I 22.00
překONÁNí GRaVITace
aFTeR paRTY
Official after party Překonání gravitace. Exclusive 
guest Beatbox Martez + DJ Pepis. Club Premiere DJ 
Shefa , Citov,  DiskoV, Carnival House.  
Music club TABU Kroměříž

čt 18. 8. - ne 21. 8.  
dOŽíNkY ZlíNSkÉhO kRaJe
Jednou z nejstarších domácích tradic jsou DOŽÍNKY 
(Obžínky). Slaví se od nepaměti a měly výrazný cha-
rakter náboženský a lidový. Oslava úrody byla spo-
jena s mnoha rituály, ale i s lidovou veselicí. Proto je 
již léta nedílnou součástí Dožínek i Dožínkový jar-
mark na Velkém náměstí. Tradiční je i soutěž Regio-
nální potravina Zlínského kraje, ke které přibyl nově 
Dožínkový gastrofestival na Starém pivovaře. 

Program:
Čtvrtek 18. 8. 2016
Muzeum Kroměřížska (foyer)
17:00 - Příběh chleba – vernisáž výstavy

Pátek 19. 8. 2016
Velké náměstí
10:00 – 18:00 - Dožínkový jarmark,
výstava zemědělské techniky
14:00 – 18:00 - Plody země v krásu proměněné:
workshop pro všechny generace  (práce se slámou, 
ovocem, zeleninou a květinami)
19:00 - 21:00 - Představení folklorních 
souborů z partnerských měst  

Sobota 20. 8. 2016
10:00 - 19:00 -  Dožínkový jarmark
Velké náměstí
10:00 - Dožínkový průvod – Komenského ná-
městí, Tovačovského ul., 1. máje, Milíčovo náměstí, 
Masarykovo náměstí, Kovářská ul., Velké náměstí
11:00 - Slavnostní zahájení – předání dožín-
kového věnce hospodáři
11:30 - Regionální potravina Zlínského 
kraje - předání ocenění, ochutnávka a prodej 
regionálních potravinářských výrobků
14:30 - 15:30 - Ze zrnéček klásky – dětský 
folklórní program ( Bartošův  dětský soubor Zlín, 
Děcka z Buchlovic, Ječmínek Mysločovice, Leluja 
Luhačovice)
16:00 - 17:30 - Jídlo mi chutná, je to věc 
nutná - folklórní pořad (Cimbálová muzika Vlasty 
Grycové, Půtnice z Blatnice, Jasénčanky a Radko 
Danajovič , Míkovický mužský a ženský pěvecký 
soubor,  slovenský folklórní soubor Poleno)
18:00 - 19:00 - Dechová hudba Boršičanka
20:00 - 21:30 - Poleno – slovenský folklórní 
soubor (Ľudová hudba Petra Kuštára, žertovně 
laďěný slovenský folklór, který je obzvláštněn 
nadsázkou a vtipem)
21:30 - 24:00 - Dožínkové nocturno

Klub Starý pivovar
8:00 - 19:00 - Dožínkový gastrofestival – pří-
prava, ochutnávka a prodej valašských, slováckých 
a hanách specialit
12:00 - 14:00 – doprovodný folklórní  program

Zahrada u chrámu Sv. Mořice
14:00 - 17:00 – Dětská dožatá - tvůrčí dílny pro 
rodiny s dětmi, vystoupení dětských folklórních 
souborů
 
Neděle 21. 8. 2016
Chrám Sv. Mořice
10:45 – Děkovná mše svatá za úrodu

Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.
V  případě nepříznivého počasí se konají Dožínky 
Zlínského kraje v Domě kultury.
www.dk-kromeriz.cz

pá 19. 8. I 22.00
Back TO The 80́ S & 90́ S  (VIDEO EDITION)
Ve speciálních setech 80. a 90. léta. Bee Gees, Bo-
ney M., Abba nebo Michael Jackson? Kdo je větší 
retro? Vezměte si své magnetofony, walkmany, 
popřípadě LPčka a nebo si užijte Céčka.
Music club TABU Kroměříž

ne 21. 8. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a 
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

pá 26. 8. - ne 28. 8. I 9.00-17.00 
FlORIa lÉTO 2016
40. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky 
a zahrádkáře. Nakoupíte vše od květin, ovocných i 
okrasných stromů a keřů, zahradní techniku.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

pá 26. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Muzikálové představení. Již podruhé se Divadelní 
spolek Kroměříž představí se známou koňskou ope-
rou Limonádový Joe plnou známých hudebních me-
lodií a tanců. Divadlo se odehrává na nádvoří radnice 
v Kroměříži a diváci budou usazeni do otočného 
hlediště a budou mít možnost sledovat děj hned na 
několika jevištích. Hraje se jen o prázdninách a diváci 
se mají určitě na co těšit. Předprodej vstupenek v Tu-
ristickém informačním centru Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 26. 8. I 22.00
BIG SUMMeR chRISTMaS paRTY, 
aNeB VÁNOce NaRUBY
DJ Mirek Karásek - Radio Kroměříž. Vánoce v létě? 
Proč ne! 4 měsíce před svátky si užijete vánoční 
Tabu. Stromeček, dekorace a hlavně dárky pro kaž-
dého. 5. pokračování oblíbené letní párty.
Music club TABU Kroměříž

so 27. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Muzikálové představení. Již podruhé se Divadelní 
spolek Kroměříž představí se známou koňskou 
operou Limonádový Joe plnou známých hudebních 
melodií a tanců. Divadlo se odehrává na nádvoří 
radnice v Kroměříži a diváci budou usazeni do 
otočného hlediště a budou mít možnost sle-
dovat děj hned na několika jevištích. Hraje se jen 
o prázdninách a diváci se mají určitě na co těšit. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

ne 28. 8. I 10.00 - 15.30 
ŽeleZNIČNí OlYMpIÁda
Železniční olympiáda - veselé i vážné sportovní a 
vědomostní disciplíny s železničními rekvizitami 
pro všechny věkové kategorie ze všech železničních 
oborů: doprava, komerce, vozba, železniční stavitel-
ství, návěstnictví, železniční zeměpis ... Například 
štípání jízdenek na čas, hod zarážkou na cíl, skládání 
balíků na výšku, přetahování vagonu (tzv. posun 
tažnými zvířaty) a další. Odměny borcům zajištěny. 
Areál lokomotivního depa a točna na 
vlakovém nádraží
www.prototypy.cz

ne 28. 8. I 14.00 - 17.00  
kROMĚříŽ paTří dĚTeM 
Tato akce je určena pro děti a jejich rodiče. Vstup na 
tuto akci je zdarma. Děti soutěží u různých stánků – 
každé dítě je zde i obdarováno sladkostí či dárkem. 
Dále jsou soutěže pro děti na podiu v různých ka-
tegoriích – zpěvu, tanci apod. – vždy si nejlepší 
odnáší hodnotné ceny. Celé odpoledne je mode-
rováno Petrem Zakopalem a je zde bohatý do-
provodný program za účasti městská policie, hasi-
čů, agility Kroměříž, leteckých modelářů, ukázka 
akrobatické jízdy na kole, vystoupení kouzelníka.
Velké náměstí (v případě nepřízně 
počasí DK Kroměříž)
www.tydenik-km.cz

ne 28. 8. I 19.30
ORcheSTR ThaMeS YOUTh
ORcheSTRa (DIRIGUJE SIMON FERRIS)
Festival zahraničních studentských orchestrů. Vy-
stoupí orchestr New England Conservatory‘s Youth 
Wind Ensemble z USA. Dirigent Michael Mucci. Kon-
cert se koná ve Sněmovním sále Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži. Vstupné je odbrovolné. Výtežek 
ze vstupného bude věnován na obnovu Čínského 
pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

so 3. 9. I 10.00 
„NeJVĚTŠí ZÁBaVa Na MORaVĚ“ 
- OpeN aIR FeSTIVal
Argema, Turbo, Reflexy,  Motus, Premiér, Street 69
Našim posluchačům, ale nakonec všem, co mají rádi 
rockovou hudbu a bigbít, představujeme festival 
největších zábavových kapel našeho regionu. Radio 
chce s vámi oslavit naši první frekvenci 107,0 FM, ale 
si taky zpříjemnit v podstatě konec léta, prázdnin, 
dovolených a pořádně ještě zapařit.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.radiokromeriz.cz

so 3. 9. - ne 4. 9. I 10.00-18.00
hORTUS MaGIcUS 2016
Třetí ročník Festivalu barokní kultury v kroměřížském 
Libosadu. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající 
z původních raně novověkých her, krása dřevěných 
marionet, ohňostroj podle původní ikonografie a 
dobové hry pro děti i dospělé – to vše neodmyslitelně 
patří k festivalu Hortus Magicus. Festival je pořádán 
za podpory z programu „Podpora pro památky UNE-
SCO“ Ministerstva kultury České republiky.
Květná zahrada
www.hortusmagicus.cz

so 3. 9. - ne 4. 9.  
XXI. MeZINÁROdNí FeSTIVal 
VOJeNSkÝch hUdeB
Již po dvaadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný po 

záštitou ministerstva obrany ČR, Armádou české 
republiky a městem Kroměříží. Na festivalu, který 
již tradičně proběhne na Velkém náměstí  se kromě 
domácích  orchestrů (Ústřední hudby Armády Čes-
ké republiky a Vojenské hudby Olomouc) představí 
i dva zahraniční hosté - vojenské hudby polské 
armády a slovenské armády. Kromě nich se diváci 
mohou těšit na sobotní vystoupení VUS Ondráš 
s  názvem Zbojník. Program nedělního odpoledne 
s showprogramy zúčastněných orchestrů zpestří 
mažoretky či Motorizovaná jednotka Hradní stráže. 
Na závěr nebude chybět ani oblíbený monstrkon-
cert všech hudeb.
 
Program:
sobota 3.9.
14.00 - Přehlídka ostrostřeleckých jednotek
18.00 - Koncert Ústřední hudby Armády České 
republiky na Velkém náměstí
19.30 - Vystoupení   vojenských hudeb na náměstí
20.30 - VUS Ondráš  - Zbojník
 
neděle 4.9.
Hlavní programové odpoledne
14.30 - Zahajovací fanfára
14.45 - Průvod hudeb městem
14.50 - Showprogramy - VH Olomouc s mažo-
retkami, VH Polsko, exhibiční vystoupení Čestné 
stráže AČR, VH Slovensko, motorizovaná jednotka 
Hradní stráže, Ústřední hudba AČR
16.40 - Monstrkoncert všech hudeb

Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

ne 4. 9. I 16.00 
pOhÁdkOVÁ pOdZÁMeckÁ 
ZahRada - O STaTeČNÉM
TYGříkOVI
Tradiční pohádka pod širým nebem, na louce pod 
zámkem. Vstup volný, karimatky vhodné.
Začátek – v 16:00. V případě deště proběhne akce 
na Starém pivovaru. 
Podzámecká zahrada

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

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

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

do 31. 12. 2016
eXpOZIce kaRla kRYla
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. 
Klade důraz na osobní prožitky každého návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

do po 31. 10.
VÝSTaVa TURíNSkÉhO plÁTNa
Turínské plátno (tzv. Sindone di Torino) je pohřební 
rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus. 
Jedná se kopii Turínského plátna, která je zhotove-
na přesně podle originálu a utkána je stejnou me-
todou jako původní pohřební rubáš.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do pá 30. 9. 
BISkUpSkÁ MINcOVNa
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách Biskupské mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna, stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do st 31. 8. I 13.00  
STROM VÝTVaRNíkŮ kROMĚříŽe 
- V BaRVÁch - SVĚTle - UMĚNí
Příspěvek knihovny ke Kroměříž 2016, v barvách, 
světle, umění. Tradiční strom v Podzámecké zahradě, 
tentokrát upozorňuje na známé výtvarníky města.
Podzámecká zahrada

do pá 30. 9. 
aRcIBISkUpSkÁ VOdÁRNa
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

do so 1. 10. 
ŽeleZNIČNí MUZeUM
Přijměte pozvání do železničního muzea v Kroměříži. 
Najdete je v areálu lokomotivního depa vedle výpravní 
budovy. Interaktivní muzeum s funkčnímui exponáty, 
které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.
Areál lokomotivního depa
www.prototypy.cz

do čt 15. 9. 
MeMeNTO TIZIaNI - příBĚhY 
pROMĚN V dílech SOUČaSNÝch 
UMĚlcŮ
Rozsáhlou výstavu současného umění k poctě ma-
líře Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo 
440 let. Na výstavě bude k vidění více než stovka děl 
vytvořených nejrůznějšími výtvarnými technikami 
od předních českých výtvarníků. 
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do st 31. 5. 2017  
SVaTBa V ZRcadle dĚJIN
V kroměřížském archivu je k vidění výstava Svatba 
v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné 
důležitosti představuje z hlediska dochovaných 
archivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, 
matričních záznamů, svatebních smluv, oddacích 
listů, snubních protokolů aj. 
Hlavním záměrem autorek bylo zachytit proměnu 
svatebního obřadu od minulosti do současnosti. 
Spektrum prezentovaných snoubenců je poměrně 
široké – od novomanželů ze zemědělských a 
dělnických vrstev přes široké rozpětí střední třídy 
až po vrstvy skutečně bohaté, a to jak z hanáckého 
venkova tak i z města, pozornost je věnována také 
svatbám ve šlechtických kruzích. Se svatebním 
obřadem jsou neodmyslitelně spojeny svatební fo-
tografie, svatební oznámení, blahopřání, svatební 
kytice a v neposlední řadě i svatební oděv. Svatební 
šaty symbolizovaly jedinečnou událost v  životě 
ženy a jsou vždy ukázkou aktuálního stavu módy 
daného období. 
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

do ne 2. 10. 
FeNOMÉN MeRkUR
Unikátní výstava, která zachycuje historii fenomé-
nální stavebnice, láká návštěvníky na celou řadu 
železničních jeřábů, obřích vlaků i na repliku čo-
čkostroje vynálezce Otty Wichterleho, funkční 
model slunečních hodin, ježka v kleci zapsaného 
v České knize rekordů nebo na šestimetrový model 
ivančického viaduktu s pendlujícím vláčkem, vše 
z  unikátní osobní sbírky sběratele Jiřího Mládka, 
která patří k největším na světě. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 15. 9. 
kVĚTINOVÁ ZÁTIŠí akadeMIckÉ-
hO Malíře MIROSlaVa haVelY
Výstava Květinová zátiší akademického malíře 
Miroslava Havely v prostorách cukrárny Amadeus 
každý den do poloviny září.
Cukrárna Amadeus

do po 15. 8.
eVa MIlOTOVÁ:
MOZaRT a deNík JOSeFINY
Autorská výstava kreseb a obrazů Evy Milotové 
na Mozartovské téma představí osobitý pohled 
na vztah Mozarta a Josefiny. Výstava je doplněna 
prezentací bibliofilských tisků básní a textů Evy Mi-
lotové. Výstava je pro veřejnos přístupná v otevírací 
době radnice.
Foyer Radnice

do ne 4. 9. 
MacOURek, BORN a SpOl. 
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše 
Macourka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. 
výročí narození kroměřížského rodáka Miloše Ma-
courka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 28. 8.
MaRIe VON eBNeR-eScheNBach: 
deNík MOdeRNí eVROpaNkY
Připomínáme 100 let od úmrtí významné rakous-
ké spisovatelky a zajímavé historické osobnosti. 
V roce 2016 si připomínáme 100 let od úmrtí 
významné rakouské spisovatelky a zajímavé his-
torické osobnosti Jižní Moravy Marie von Ebner-E-
schenbach, rozené hraběnky Dubské. Národní 
památkový ústav ve spolupráci s řadou význam-
ných českých i zahraničních institucí připravil 
projekt „Marie von Ebner-Eschenbach: Žena tří 
století – 1830–1916–2016“.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do st 31. 8. 
příBĚh chleBa
Od zrnka k bochníku za dob našich staříčků.
Výstava Příběh chleba nabízí možnost ohlédnout 
se zpátky do historie našeho regionu, přibližuje 
každodenní život místních lidí a jejich úzkou vazbu 
na půdu a chléb.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 13. 8. I 11.00 
překONÁNí GRaVITace
Světoví jezdci míří do Kroměříže na souboj s ná-
zvem Překonání Gravitace (Official FMB World 
Tour). Své síly si změří na dvou osmimetrových 
skocích. Jezdci se postarají o nezapomenutelnou 
atmosféru a dechberoucí triky které uchvátí kaž-
dého. Kromě toho vystoupí Nicole Frýbortová, 
pětinásobná mistryně v kraso jízdě na kole, Adam 
Pekař v podání flatland exhibice, Adam Peschel se 
svou mašinou jako stunt rider, ale také tým Zabil.cz 
jako workout a parkour exhibice.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.prekonanigravitace.cz

so 13. 8. I 17.00 
Sk haNÁckÁ SlaVIa -  Sk líŠeŇ
1. domácí mistrovské utkání domácích fotbalistů 
v  nové sezóně 2016/2017. Brány kroměřížského 
stadionu v Obvodové ulici se otevřou po krátké letní 
přípravě už 13. 8. 2016. Trenér David Klimek vyšle své 
svěřence do boje proti nelehkému soupeři z Líšně.
Fotbalový stadion Kroměříž
www.hanackaslavia.cz

so 20. 8. I 8.30  
MeMORIÁl cYRIla kYTlIcI
Tradiční nohejbalový turnaj trojic. Startovné 
300  Kč za tříčlenné družstvo, hráči bez omezení vý-
konnosti. Max. 16 družstev, nutná závazná přihláš-
ka nejpozději do 17. 8. na tel.: +420 737 370 549. 
Ceny a kvalitní občerstvení zajištěno.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

Každé pondělí I 8.00
RaNNí JóGa Na Na TeRaSe
Nevšední zážitek, který si můžete zopakovat každé 
pondělí v 8 hod. a nebo přijít jen jednou a udělat 
si tak radost nejen cvičením jógy, ale i nádherným 
pohledem na střed města.
Hotel u Zlatého kohouta
www.flow-yoga.cz

út 2. 8.
20.30 I STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ,
Letní kino, nádvoří Starého pivovaru

st 3. 8.
19.00 I CHARLIE MCCOY A MALINA BROTHERS,
koncert

čt 4. 8.
20.30 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D tit., premiéra

pá 5. 8.
18.00 I SEZN@MKA, premiéra
20.30 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D dab., premiéra
20.30 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, Letní kino na Bajdě

so 6. 8.
18.00 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D tit., premiéra
20.30 I SEZN@MKA, premiéra

ne 7. 8.
15.30 I DĚDA, bijásek
18.00 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D dab., premiéra
20.30 I SEZN@MKA, premiéra

út 9. 8.
20.30 I TEORIE TYGRA, Letní kino,
nádvoří Starého pivovaru

st 10. 8.
18.00 I NEŽ JSEM TĚ POZNALA, přidáváme
20.30 I TERMINÁTOR, Kultovky v Nadsklepí

čt 11. 8.
20.30 I MĚLČINY, premiéra

pá 12. 8.
18.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
20.30 I MĚLČINY, premiéra

so 13. 8.
15.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D, bijásek
18.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
20.30 I UČITELKA, přidáváme

ne 14. 8.
15.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
18.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D, bijásek
20.30 I MĚLČINY, premiéra

út 16. 8.
20.30 I V ZAJETÍ DÉMONŮ, Letní kino,
nádvoří Starého pivovaru

st 17. 8.
18.00 I UČITELKA, přidáváme
20.30 I BELGICA, artkino

čt 18. 8.
20.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D, premiéra

pá 19. 8.
18.00 I STRAŠIDLA, bijásek
20.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D, premiéra

so 20. 8.
15.30 I STRAŠIDLA, bijásek
18.00 I MATKY NA TAHU, premiéra
20.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D, premiéra

ne 21. 8.
15.30 I STRAŠIDLA, bijásek
18.00 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D, premiéra
20.30 I MATKY NA TAHU, premiéra

út 23. 8.
20.30 I PELÍŠKY, Letní kino,
nádvoří Starého pivovaru

st 24. 8.
18.00 I JASON BOURNE, přidáváme
20.30 I KOMUNA, artkino

čt 25. 8.
20.30 I BEN HUR 2D, premiéra

pá 26. 8.
18.00 I BEN HUR 3D, premiéra
20.30 I BOŽSKÁ FLORENCE, premiéra

so 27. 8.
15.30 I MŮJ KAMARÁD DRAK 3D, bijásek
18.00 I BOŽSKÁ FLORENCE, premiéra
20.30 I BEN HUR 3D, premiéra

ne 28. 8.
15.30 I MŮJ KAMARÁD DRAK 2D, bijásek
18.00 I BEN HUR 2D, premiéra
20.30 I BOŽSKÁ FLORENCE, premiéra

út 30. 8.
20.30 I FILMJUKEBOX: ZAKONČENÍ LETNÍHO
KINA, Letní kino, nádvoří Starého pivovaru

st 31. 8.
18.00 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D, premiéra
20.30 I ČERNÉ DUŠE, artkino

BIJÁSek/ROdINNÝ 
DĚDA
CZE 2016, 112 min, přístupné bez omezení, česky
K rázovitému Valašskému Dědovi přijíždějí na 
prázdniny vnoučci z Prahy. Zaneprázdnění rodiče 
vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtu-
ální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské 
vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Navíc pokud 
na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý 
poklad, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi 
historií starého Valašska od jara až do zimy.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
USA 2016, 90 min, přístupné bez omezení, dabing
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 
Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář 
a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce 
Tajný život mazlíčků, stvořenou autory filmových 
hitů Já, padouch a Mimoni.

STRAŠIDLA
CZE 2016, 113 min, přístupné bez omezení, česky
Nová česká rodinná komedie režiséra Zdeňka 
Trošky o strašidelné rodině hejkala Huga, která se 
nechce vystěhovat ze svého domu a je přinucena 
adaptovat se do běžného života obyčejných smr-
telníků, kteří umí pěkně zkomplikovat život.

kINO NadSklepí
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MŮJ KAMARÁD DRAK
USA 2016, 102 min, přístupné bez omezení, dabing
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham 
(Robert Redford), děti ze sousedství pohádkami o 
divokém drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro 
jeho dceru Grace jsou jeho příběhy jen divokými 
historkami... dokud nepotká malého Peta. Pete je 
záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu 
ani domov, a který tvrdí, že žije v lesích s obřím ze-
leným drakem jménem Elliot.

pReMIÉRa
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA 2016, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky / dabing
Pokud vás už štvou fi lmy o superhrdinech, tak v 
tomhle fi lmu jich naštěstí moc neuvidíte. Tajně 
vytvořená skupina nesourodých zavrženíhodných 
jedinců, kteří jsou donuceni spolupracovat s ame-
rickou vládou, se vydává vyzbrojena tím nejefek-
tivnějším arzenálem proti záhadné nepřemožitelné 
entitě. Ti nejhorší z nejhorších se u toho ale budou 
bavit. A diváci s nimi.

SEZN@MKA
CZE 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Adam a Eva měli k seznámení ideální podmínky, 
byli rovnou nazí a bez jakékoliv konkurence. Dnes 
se ale nalezení partnera může stát pěkně tvrdým 
oříškem. Právě všemožné peripetie při trnité cestě 
za tím pravým protějškem ukáže tato oddychová 
komedie, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými 
zážitky a historkami z internetových seznamek. 
Hrají Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Marie 
Doležalová…

MĚLČINY
USA 2016, 87 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake 
Lively) vydává osamoceně surfovat na odlehlé plá-
ži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým 
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedale-
ko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 
metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou sou-
boje dvou vůlí.

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA 2016, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkou-
má nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa 
vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným 
nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké 
zkoušce.

MATKY NA TAHU
USA 2016, 101 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Úspěšné ženy se kvůli stálému stresu mění v ženy 
na pokraji nervového zhroucení. Každá mamina 
si potřebuje odfrknout. A některé u toho přímo 
zdivočí. Amy, Kiki a Carla místo vaření zvolí paření. 
Svobodu, zábavu a požitkářství nezatížené mateř-
skými povinnostmi. Hrají Mila Kunis, Kristen Bell, 
Christina Applegate, Kathryn Hahn a Jada Pinkett 
Smith.

BEN HUR
USA 2016, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nové zpracování epického příběhu Ben-Hura, po-
tomka významného rodu z Jeruzaléma, jehož bratr 
Messala ho křivě obviní ze zrady. Jeho rodina skončí 
ve vězení a on sám je zbaven majetku a odsouzen k 
doživotním galejím. Po letech strávených na moři 
se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou - 
pomstít se Messalovi za všechna příkoří, které mu 
způsobil. Vyzve jej proto na souboj v závodech 
čtyřspřežím.

BOŽSKÁ FLORENCE
USA / GBR 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž je-
diným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání 
a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 
1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v 
Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, kte-
rý ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím 
talentu, nyní čelí obtížné výzvě…

přIdÁVÁMe
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
USA 2016, 110 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Louisa žije u rodičů, pracuje jako číšnice, má 
spolehlivého přítele a vlastně od života víc nechce. 
Když přijde o práci, začne pracovat jako ošetřova-
telka Willa, který je upoután na kolečkové křeslo. 
Na rozdíl od Luisy žil před nehodou život naplno a 
ve svém současném stavu vidí jako jediné východis-
ko smrt. Jejich setkání je ovšem ovlivní více, než by 
očekávali…

UČITELKA
SVK / CZK 2016, 102 min, přístupné bez omezení, 
slovensky a česky
Ředitelka základní školy svolává mimořádnou 
rodičovskou schůzi, neboť o zdánlivě empatické 
a laskavě vyhlížející třídní učitelce se říká, že 
prostřednictvím svých žáků manipuluje jejich ro-
diči. S jistotou zrežírované drama (Jan Hřebejk) je 
sice zasazeno do éry pozdní československé norma-
lizace, tato studie patologické manipulativnosti má 
však univerzální platnost.

JASON BOURNE
USA 2016, 117 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Jason Bourne (Matt Damon) už poskládal skoro 
všechny střípky mozaiky a potrestal většinu tvůrců 
zvláštního programu, který z něj udělal stroj na 
zabíjení. Nyní se znovu pouští do boje s Agenturou, 
aby našel odpovědi na ty nejpalčivější otázky. Jason 
se ocitá na horké půdě, kde nemůže věřit nikomu 
a ničemu a kde přežití vyžaduje, aby si vzpomněl 
na to, co se naučil v programu, který díky němu 
skončil.

aRTkINO
BELGICA
BEL 2016, 126 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Bratři Frank a Jo se sice dlouhá léta neviděli, o to 
intenzivnější vztah ale navážou poté, co Frank za-
čne pracovat v Joově baru. Belgica se rychle stává 
vyhlášeným klubem, kde je v temné noci možné Floria léto | 26. – 28. 8. 

Dožínky Zlínského kraje | 18. – 21. 8.

Folková sobota ve dvoře | 6. 8.

zapomenout na všechny strasti života. Dynamický, 
emotivní a suverénně natočený snímek, ve kterém 
hrdinové i diváci „jedou“ nadoraz. Zbývá otázka, 
zda to přežijí.

KOMUNA
DEN 2016, 111 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Thomas Vinterberg (např. Hon) zasadil fi lm do 
akademického společenství 70. let na předměstí 
Kodaně. Hrdiny fi lmu jsou Erik, Anna a jejich dcera 
Freja, kteří začnou uskutečňovat svůj sen o auten-
tické komuně plné vzájemnosti a radovánek. Idea 
láskyplného a rodinného společenství pod stře-
chou Erikova domu se ale začne rozpadat, když se 
do domu přistěhuje jeho milenka. Přežije ideál střet 
s realitou?

ČERNÉ DUŠE
ITA / FRA 2014, 103 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Příběh tří bratrů z kalábrijské zločinecké rodiny 
inspirovaný skutečnými událostmi. Překupník drog 
Luigi, podnikatel Rocco a excentrický pasák koz 
Luciano se dostanou do problémů poté, co se Luci-
anův syn a příslušník ztracené generace Leo kvůli 
banálnímu sporu dopustí aktu zastrašování v baru 
spravovaném klanem rivalů. Z drobné neshody vy-
klíčí konfl ikt, který má ve výsledku rozměry antické 
tragédie.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: TERMINÁTOR
USA / GBR 1984, 107 min, nepřístupné pro děti do 
15 let, titulky
Legenda sci-fi  žánru, která vypráví příběh o zabi-
jáckém stroji podobném člověku, který je vyslán z 
roku 2029 do Los Angeles roku 1984. Jeho úkolem 
je zabít Sarah Connorovou dřív, než přivede na svět 
syna, který se má později stát vůdcem lidí ve vál-
ce proti strojům. Avšak lidé žijící v budoucnosti do 
současnosti také vyslali svého muže, který se bude 
snažit Sarah zachránit...

Nádvoří Starého pivovaru, každé úterý, v srpnu od 20.30
www.dk-kromeriz.cz

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

TEORIE TYGRA
CZE 2016, 101 min, přístupné bez omezení, česky
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že 
míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad 
svým životem. Revolta starého pána rozkolísá za-
vedené pořádky i v rodinách jeho dětí, které by si 
to rády zařídily lépe, ale zničující rodinná strategie 
pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce 
zapuštěné kořeny. Hrají J. Bartoška, E. Balzerová, T. 
Vilhelmová, I. Janžurová, J. Kohák a další.

V ZAJETÍ DÉMONŮ
USA 2013, 112 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Film založený na skutečném příběhu vypráví 
hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů 
paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, 
kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli 
rodině terorizované temnými silami. V nejhrů-
zostrašnějším případu svého života jsou Warrenovi 
nuceni utkat se s mocnou démonickou bytostí. Je-
den z nejlepších hororů tohoto tisíciletí se v červnu 
dočkal pokračování.

PELÍŠKY
CZE 1999, 116 min, přístupné bez omezení, česky
Jeden z nejoblíbenějších porevolučních fi lmů nás za-
vede do pražských Košíř přelomu let 1967 a 1968. Pod 
střechou jednoho domu se potkávají různí lidé, gene-
race, světonázory a životní styly. V příhodách plných 
absurdit a empatie poznáváme přívržence i odpůrce 

leTNí kINO kROMĚříŽ

pRÁZdNINOVÉ akce

Pojďte s  Klubíčkem rozmotat zamotaný příběh 
města Kroměříže. Užijete si při tom spoustu legra-
ce, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zajímavého. 
Program vedený lektory počítá s aktivním zapo-
jením dětí i rodičů a to formou dialogu a tvůrčích 
úkolů. Vhodné pro děti předškolního a mladšího 
školního věku. Rezervace prohlídky je  nutná pře-
dem. Předprodej vstupenek v Turistickém infor-
mačním centru Kroměříž. V případě deště se pro-
hlídka nekoná, vstupné se vrací.
Sněmovní náměstí
www.kromeriz.eu

do pá 26. 8. I 11.00 a 14.00 
hRaVÁ kVĚTNÁ ZahRada
(KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ PÁTEK V 11 A VE 14 HODIN)
Pro malé i velké návštěvníky je přichystáno spoustu 
originálních her a dramatických, výtvarných a hu-
debních aktivit. Přijďte si hrát do Květné zahrady i vy. 
Program trvá 60 minut a je vhodný pro děti od 3 let. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

do po 29. 8. I 11.00 a 14.00 
Salala
(KAŽDÉ PRÁZDNINOVÉ PONDĚLÍ V 11 A VE 14 HODIN)
Loutkoví neposedové vás provedou raně barokním 
prostorem saly terreny. Zažijete nevšední prohlídku 
kroměřížské památky skrze hry, vyprávění a hlavně 
nezapomenutelné zážitky. Program trvá 60 minut 
a je vhodný pro děti od 3 let. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

do pá 19. 8. I 18.00 a 20.30 
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
Podvečerní procházka působivými místy histo-
rické Kroměříže v doprovodu biskupských vojáků 
a měšťanů. Výprava do časů, kdy Kroměříž byla 
letním sídlem olomouckých biskupů. Podvečerní 
hodinová procházka zajímavými zákoutími histo-
rického centra v doprovodu jedinečných průvodců 
- členů skupiny Biskupští manové, s nimiž prožije-
te nejedno překvapení. Prohlídky začínají každý 
prázdninový pátek v 18.00 a 19.30 hodin u kašny na 
Velkém náměstí.

Tajemství staré Kroměříže - termíny prohlídek:
I. OKRUH – 17. a 18. století - 12. srpna, 26. srpna
II. OKRUH – Po uměleckých stopách Kroměříže - 
15. srpna, 19. srpna
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

pá 1. 7. - st 31. 8.
kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY 
kVĚTNÉ ZahRadY
(KAŽDÝ DEN V 11 A VE 14 HODIN)
Vydejte se na procházku minulostí. 
Během komentované prohlídky vám představíme 
nejen historii Květné zahrady, ale také její zajímavá 
zákoutí, stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

vlády, neposlušné děti a o nic lepší puberťáky. A za 
oknem se píšou dějiny… Unikátní projekci kultovní 
české komedie jsme zajistili na přání diváků.

FILMJUKEBOX: ZAKONČENÍ LETNÍHO KINA
Omlouváme se za změnu programu: fi lmu Brat-
říček Karel byla posunuta premiéra na listopad, 
proto Vám dáváme možnost hlasovat o snímek, 
který chcete vidět v rámci posledního promítání na 
Starém pivovaře. Hlasujte do 21. srpna do 23.59 
na www.fi lmjukebox.cz. O Vaši přízeň zápolí 
tyto fi lmy:

AMY
GBR 2015, 128 min, nevhodné pro děti do 12 let

LOVE SONG
USA 2013, 104 min, přístupné bez omezení

NEDOTKNUTELNÍ
FRA 2011, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let

RIVALOVÉ
USA/GBR/DEU 2013, 123 min, nevhodné pro děti 
do 12 let

STARCI NA CHMELU
CZE 1964, 89 min, přístupné bez omezení

leTNí kINO Na BaJdĚ
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 ne-
přítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupe-
ři připomínají bandu dětí z mateřské školky.

Otevírací doba koupaliště Bajda
Srpnový provoz
Pondělí - pátek:  9.00 – 20.00 

Bruslení veřejnosti v srpnu
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis

provozní doba Turistického
informačního centra kroměříž
Pondělí – pátek 9.00 – 18.00
Sobota  9.00 – 17.00
Neděle  10.00 – 17.00 

prázdninový provoz knihovny
od 7. 8.

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

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.  – 15. 8. pokladna UZAVŘENA) 

do so 27. 8. I 10.00  
kOUlelO Se klUBíČkO - Za NITí 
příBĚhU Z kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny 
s  dětmi. Termíny prohlídek: 6. srpna, 13.  srp-
na,  27. srpna.

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
(Pokladny v místě konání akce jsou 
také otevřeny vždy hodinu před jejím 
zahájením)

Otevírací doba Muzea kroměřížska
Pondělí:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Úterý:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Středa:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Čtvrtek:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Pátek:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Sobota:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Neděle:  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
(červen - srpen) 
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Na festivalu 
vojenských hudeb 
se letos předvede 
motorizovaná 
jednotka Hradní 
stráže
Každým rokem na konci prázd-
nin se Kroměříž stává dějištěm 
Mezinárodního festivalu vo-
jenských hudeb. Ten poutavou 
formou představuje muzikant-
ské umění, přehlídku pestrých 
uniforem i pohybově náročné 
pochodové sestavy nejlepších 
tuzemských i zahraničních vo-
jenských orchestrů. Letošní 
21. ročník se uskuteční ve dnech 
3. a 4. září a hvězdou mezi účin-
kujícími by tentokrát měla být 
například prestižní motorizo-
vaná jednotka Hradní stráže.
Program začne už v sobotu od-
poledne přehlídkou sborů ost-
rostřelců z  mnoha koutů země, 

včetně toho kroměřížského. 
V  podvečer se na Velkém ná-
městí představí vojenské hudby 
z Polska a Slovenska a Ústřední 
hudba Armády ČR. Sobotní ve-
černí program bude patřit Vo-
jenskému uměleckému souboru 
Ondráš s novým programem Pří-
běh zbojníka. 
Nedělní program zůstává věrný 
osvědčenému konceptu, kdy 
dopoledne soubory absolvují 
nácvik na Velkém náměstí a od-
poledne ve 14.30 hodin začínají 
show jednotlivých účastníků. 
Vedle zmíněné motorizované 
jednotky Hradní stráže to bu-
dou vojenské hudby z  Polska 
a Slovenska. Českou republiku 
reprezentuje Vojenská hudba 
Olomouc, Ústřední hudba Ar-
mády ČR a exhibiční vystoupe-
ní Čestné stráže Armády ČR. Na 
závěr vystoupí všichni muzikanti 
současně v tzv. monsterkoncer-
tu.                                                       (pz) Výjimečný koncert – fantastický 

zážitek
Pouze tři zastavení v České republice bude mít koncertní minišňůra 
kapely Malina Brothers s významným hostem - legendárním americ-
kým harmonikářem Charlie McCoyem. A Kroměříž bude jedním z míst, 
kde se výjimečný koncertní program uskuteční. Kapela se svým hos-
tem, jenž patří mezi legendy americké country music a nahrával mimo 
jiné i s Elvisem Presleym či 
Bobem Dylanem, zahra-
je v kroměřížském kině 
Nadsklepí 3. srpna od 19 
hodin. Na programu jsou 
především písně z aktuál-
ně připravovaného alba, 
ale nebudou chybět ani 
starší kousky z repertoáru 
Druhé trávy či Poutníků.               
                                                  (hf)

V pořadí již 48. ročník nejstarší-
ho kroměřížského festivalu Kro-
měřížské hudební léto pokraču-
je v tradici pořádání zářijových 
koncertů nejen ve Sněmovním 
sále Arcibiskupského zámku. Le-
tošní ročník představí mnoho za-
jímavých hudebních osobností.
Na prvním z celkem pěti koncertů 
se představí 6. září ve Sněmovním 
sále Arcibiskupského zámku Trio 
Lobkowitz. Na druhém koncertě, 
který proběhne 14. září na tomtéž 
místě, zahraje nový koncertní mi-
str České filharmonie Jiří Vodička 
za doprovodu ansámblu Clasic & 
Modern. Ve stejném sále vystoupí 
19. září se svým hudebním pro-
gramem Konzervatoř P. J. Vejva-
novského Kroměříž. V pořadí čtvr-

tý koncert, který je na programu 
23. září a který se odehraje v chrá-
mu sv. Mořice, bude ve znamení 
souboru Schola Gregoriana Pra-  
gensis, jenž představí výjimečná 
repertoár. Koncert se bude konat 
k  příležitosti 700. výročí naroze-
ní krále českého a císaře římské-
ho Karla IV. a na programu bude 
duchovní i světská hudba doby 
vlády zmíněného panovníka. 
Jako poslední je 28. září v plánu 
Koncert k  výročí UNESCO a měl 
by být situován do Sněmovní-
ho sálu Arcibiskupského zámku.
                                                                (RR)

Kroměřížské hudební léto se blíží

Jednou z nejstarších domácích 
tradic jsou dožínky (někdy na-
zývané obžínky). Slaví se od ne-
paměti a měly výrazný charakter 
náboženský a lidový. Oslava úro-
dy byla spojena s mnoha rituály, 
ale i s lidovou veselicí. Na to se 
nezapomíná v Kroměříži, kde mají 
Dožínky Zlínského kraje mnohale-
tou tradici. Také letos je opět při-
praven bohatý folklorní program 
s  vystoupeními známých cimbá-
lových a dechových souborů, ná-
vštěvníkům bude k dispozici i celá 
řada doprovodných akcí včetně 
jarmarku.
Už ve čtvrtek 18. srpna proběh-
ne v Muzeu Kroměřížska vernisáž 

výstavy Příběh chleba. Nedílnou 
součástí programu bude dožínko-
vý jarmark v pátek 19. a v sobotu 

20. srpna na Velkém náměstí, ne-
bude chybět ani výstava zeměděl-
ské techniky. Dožínkový průvod a 

zahájení slav-
nosti - předání 
dožínkového 
věnce hospo-
dáři proběhne 
v  sobotu 20. 
srpna. Tradiční 
je i soutěž Re-
gionální potra-
vina Zlínského 
kraje, ke které 
přibyl nově 
Dožínkový gas-
trofestival na 
Starém pivo-

vaře. Celé dožínky bude provázet 
hudba a tanec, od dětského folk-
lorního programu po vystoupení 
známých souborů i kapel z  part-
nerských měst. Třeba v sobotu vy-
stoupí známý slovenský folklorní 
soubor Poleno. V neděli 21. srpna 
pak celé Dožínky Zlínského kraje za-
končí děkovná mše svatá za úrodu 
v kroměřížském chrámu sv. Mořice. 
Dožínky Zlínského kraje pořá-
dá Agrární komora Kroměříž a 
město Kroměříž ve spolupráci s 
Domem kultury v Kroměříži pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka a starosty měs-
ta Kroměříže Jaroslava Němce.                                                   
                                                                   (RR)

Oslavy ukončení žní – Dožínky Zlínského kraje – budou letos 
poprvé čtyřdenní

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský



Festival Hortus Magicus pro-
mění na počátku září kroměříž-
skou Květnou zahradu v místo 
barokních radovánek. Přinese 
hudbu, divadlo, tanec, ale i 
původní barokní ohňostroj. Již 
třetí ročník festivalu proběhne 
o víkendu 3. – 4. září 2016. 

Opravdu zážitkový program je na-
chystaný na oba víkendové dny 
ve všech prostorách zahrady. Za-
čne v sobotu 3. září hodinu před 
polednem chůdařským předsta-
vením, pokračovat bude koncer-
tem v Rotundě, kde na programu 
bude Michnův cyklus písní Lout-
na česká v podání Ensemble Iné-
gal. Zlatým hřebem programu o 

patnácti položkách bude večerní 
vystoupení souborů Musica Flo-
rea a Hartig Ensemble ve Velkém 
skleníku. Hned po něm bude ná-
sledovat barokní ohňostroj u Ja-
hodového kopečku, k němuž se 
diváci po skončení představení 
dojdou koridorem nasvětleným 
lampiony. Na festivalu vystoupí i 
olomoucký soubor Ensemble Da-
mian s operou Endymio. Pořada-
telé pamatují také na děti, speci-
álně pro ně přijede v neděli 4. září 
Vojta Vrtek a Kejklířské divadlo 
z  Doudleb s  pohádkou O kou-
zelné kuličce, hry pro děti včetně 
kejklířské dílny budou v Libosadu 
připraveny po oba dny. Festival 
spolupořádá Národní památko-

vý ústav i Muzeum 
umění Olomouc.
Vstupenky lze za-
koupit v poklad-
nách Arcibiskup-
ského zámku a 
Květné zahrady v 
Kroměříži, v Turis-
tickém informač-
ním centru Kro-
měříž či v poklad-
ně Muzea umění 
Olomouc. Lze je 
také získat pro-
střednictvím in-
ternetu. Více na 
stránkách www.
hortusmagicus.cz. 
                                       (tz)
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Hortus Magicus udělá z kroměřížského Libosadu kouzelnou zahradu 

Floria LÉTO zve na 
krásu květin i výstavu 
fotografií zajímavých 
osobností
Letní výstavu Floria mohou zá-
jemci letos navštívit už počtyři-
cáté. Jubilejní ročník celostátní 
prodejní akce má téma Květi-
nová galerie. Kromě tradičního 
prodeje přísad, květin, ovocných 
a okrasných stromů a keřů, za-
hradní techniky a potřeb pro 
zahradu totiž záplava letních 
květin orámuje unikátní výsta-
vu fotografií známých českých 
osobností, které pro charitu na-
fotily snímky s miminky. Na foto-
grafiích budou k  vidění Vojtěch 
Dyk, Tatiana Vilhelmová, Ondřej 
Brzobohatý, Iva Kubelková, Mar-
ta Jandová, Petra Kvitová a další. 
Galerie dále nabídne umělecká 
díla sochařů, sklářů a malířů, 
které doplní stovky květinových 
aranží. Samotnou Květinovou 

galerii bude tvořit stovka odrůd 
řezaných květin charakteristic-
kých pro vrcholné léto - lilie, 
jiřiny, mečíky či růže. Nebudou 
chybět ani kaktusy, trvalky, 
vodní rostliny, okrasné keře či 
bylinky. Novinkou letošního roč-
níku bude květinová expozice i 
mimo areál výstaviště Floria, kdy 
pořadatelé akce vyzdobí kostel 
sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Při-
pravený je také kulinářský a kul-
turní doprovodný program. Ve 
čtvrtek 25. 8. zahraje Moravská 
veselka, v  pátek 26. 8. vystou-
pí Straňanka a o víkendu 27. a 
28. 8. se návštěvníkům předsta-
ví Jakub Smolík a Vlasta Horváth.
                                                      (šak)

Kromplmenem se může stát kdokoliv
Pro zdatné sportovce i amatéry ze široké veřejnosti připravili členové sportovního 
klubu Rudá hvězda Kroměříž, o. s. již pátý ročník triatlonového závodu Kromplmen. 
Startující musí absolvovat 400 metrů plavání, devětadvacetikilometrovou trať zdolat 
na jízdním kole a uběhnout šest kilometrů. Plavat se bude v Hrubém rybníku alias 
Bágráku, cyklistická trasa povede přes Trávník, Střížovice, Bařice, Těšnovice, Vrb-
ku, Lubnou, Zlámanku, Drahlov, Vážany a Kotojedy a běžecká část bude tvořena 
obrátkovou tratí po asfaltové komunikaci směr Trávník. Triatlon se koná poslední 
srpnovou sobotu - 27. 8. – a odstartován bude ve 13 hodin v jachetním klubu 
Bágráku. Závodníci budou rozděleni do deseti kategorií, čtyř ženských a šesti 
mužských, podle věku.
Loňský čtvrtý ročník závodu absolvovalo 117 účastníků a vítězem se stal David Jílek 
z Bike sport teamu Mohelnice v čase 01:17:49.                                                                  (šak)

V show Překonání gravitace pobaví špičkoví 
sportovci i hudební hvězdy

Freestyloví jezdci z nejrůznějších koutů světa si v polovině srpna dali sraz 
v Kroměříži, aby návštěvníkům akce s názvem Překonání gravitace před-
vedli nejúžasnější triky. Program, jehož součástí budou vrcholné sportov-
ní výkony, hudební i taneční vystoupení a představení ohnivých Fuel Girls, 
hosti areál Výstaviště Floria, a to 13. srpna. Ve sportovní části programu 
budou návštěvníky bavit TOP BMX & MTB jezdci z Česka i zahraničí, kteří 
mimo jiné poměří své síly a umění na dvou osmimetrových skocích, ná-
vštěvníky jistě nadchne flatland & freestyle trial show v podání Adama Pe-
kaře a Marka Hořavy, své umění předvede pětinásobná mistryně České re-
publiky v krasojízdě na kole Nicole Frýbortová, na své si přijdou i milovníci 
motorek, které pobaví mistr České republiky v moto stunt Adam Peschel. 
Na hudební scéně se představí Ben Cristovao, Rytmus nebo Kali & Peter 
Pann. Pro příznivce jiného žánru vystoupí kapely Lili Vilit a SunsetTrail. Pro 
ty, kteří ani po půlnoci nebudou chtít jít domů, je připravena afterparty na 
TABU. Vstupenky na celodenní show je možné koupit v předprodeji v síti 
Ticketpro.                                                                                                                       (šak)

Foto: T. Vrtal

Foto: J. Soporský

Foto: RH Kroměříž



Masarykovo 
náměstí
Minulý díl seriálu příběhů 
kroměřížských náměstí po-
jednával o historii Milíčova 
náměstí, se kterým je Ma-
sarykovo náměstí neodmys-
litelně spjato. 
To vzniklo jako Fürstenbergovo 
náměstí v 70. letech 19. století 
zasypáním hradebního příkopu 
a odstraněním chudinské zástav-
by před někdejší Kovářskou 
branou. Ve 30. letech 20. století 
bylo prostranství přejmenová-
no na náměstí Legionářů a od 
50. let téhož století na náměstí 
Dukelských hrdinů. Posledních 
dvacet šest let nese název Ma-
sarykovo náměstí.
Na místě dnešního gymnázia 
stával od 17. století městský la-
zaret, ve kterém byli v době 
moru léčeni kroměřížští 
měšťané. Podle archivních pra-
menů zde byli při morové epi-
demii v roce 1715 prokazatelně 
ošetřováni nakažení. V mezidobí 
byly v městském špitále zřízeny 
byty pro městskou chudinu. V 
roce 1788 došlo k jeho předání 
vojsku, protože byl do Kro-
měříže přeložen plukovní štáb 
a nemocných vojáků přibývalo. 
Vojenský špitál byl zbořen v roce 
1886 a na jeho místě vyrostla 
reprezentativní budova českého 
vyššího gymnázia. V architek-
tonické soutěži zvítězil návrh br-
něnských autorů Julia Tebicha a 
Josefa Karáska a samotnou stav-
bu řídil známý kroměřížský ar-
chitekt Ladislav Mesenský starší. 
Slavnostní otevření gymnázia v 
roce 1890 se stalo 
demonstrací jed-
noty česky smýšle-
jících pokrokových 
obyvatel města. 
V těsném soused-
ství byla na místě 
bývalého hradeb-
ního příkopu v 
letech 1875-1877 
postavena podle 
projektu bisk-
upského architekta 
Gustava Meretty 
reprezentativní bu-
dova německého 
gymnázia, resp. 
německé zemské 
vyšší reálky (dnešní 

justiční škola). Fasáda je zdobena 
sochami významných osobností, 
mezi nimiž vyniká kroměřížský 
rodák geolog Ferdinand Stolička. 
V období první světové války zde 
fungovala vojenská nemocnice, 
která byla v roce 1917 nahraze-
na učitelským konviktem pro 
uprchlíky italské a slovinské 
národnosti. Po jejich odchodu 
do vlasti na konci války se do 
budovy krátce vrátila německá 
reálka, aby byla vzápětí vystřídá-
na učitelským ústavem. Po jeho 
zrušení se do budovy nastěhova-
la základní škola. V nepřetržité 
tradici vzdělávacích institucí 
pokračuje v současnosti justiční 
škola. Neodmyslitelnou součástí 
prostranství před justiční školou 
je pomník prvního českosloven-
ského prezidenta Tomáše Ga-
rrigue Masaryka. Jeho autorem je 
průkopník českého novodobého 
sochařství světového významu 
Otto Gutfreund, který sochu 
vytvořil k 10. výročí založení 
Československé republiky v roce 
1928.  Po jejím dvojím odstranění 
(v roce 1940 nacisty a v roce 1953 
komunisty) se TGM vrátil na své 
místo v roce 1993. 
Výraznou dominantou Ma-
sarykova náměstí je kostel sv. 
Jana Křtitele, na jehož místě 
stávala v raném středověku 
komenda johanitů (maltézských 
rytířů) se špitálem a kostelem. 
Kroměřížská komenda se v pra-
menech poprvé uvádí v roce 
1238. Jedná se o listinu morav- 
ského markraběte Přemysla, bra-
tra krále Václava I., jejíž originál 
je uložen v Národním archivu 
v Praze a faksimile ve Státním 
okresním archivu v Kroměříži. 

Když povolal biskup Karel z 
Liechtensteinu-Castelkorna 
do Kroměříže piaristický řád, 
věnoval bratřím již zmíněný teh- 
dy zvaný „špitální kostel“. Piaristé 
k němu přistavěli svou kolej 
(dnešní konzervatoř) a užívali 
jej do roku 1737, kdy byla podle 
projektu biskupského architekta 
Josefa Cyraniho z Bolleshausu 
zahájena výstavba nového mo-
numentálního barokního  chrá-
mu. Stavba byla slavnostně 
vysvěcena v roce 1768 biskupem 
Maxmiliánem z Hamiltonu.
Z významných osobností, je-
jichž život byl s Masarykovým 
náměstím neodmyslitelně spjat,
jmenujme významného archi-
tekta Karla Pragera. Při příleži-
tosti 90. výročí narození byla v 

roce 2013 na jeho rodném domě 
odhalena pamětní deska. Nej- 
více se proslavil návrhem Fede- 
rálního shromáždění (dnešní 
Nové budovy Národního muzea) 
a Nové scény Národního divadla 
v Praze.

Mgr. Martina Šlancarová, 
MZA-SOkA Kroměříž
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KNIŽNÍ NOVINKY

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH NÁMĚSTÍ VIII.   

Markus Zusak
Když psi pláčou

Dřív šlo v životě o to, dostat něja-
kou holku. Ne o to, jak poznat 
nebo pochopit, co jsou zač. Teď to 
bylo něco úplně jinýho. Teď šlo o 
jedinou holku a o to, co mám vlast-
ně dělat. I když psi pláčou, štěstí 
se na ně možná přece jen někdy 
usměje. Silný, poetický příběh od 
světoznámého australského spiso-
vatele a mistrného vypravěče.

Miroslav Graclík, Ondřej Suchý
Lída Baarová stále fascinuje

Jen stěží by se v dějinách 
československé kinematografie 
našel osud podobný tomu, který 
prožila Lída Baarová. Výpravná 
kniha obsahuje stovky černobílých 
fotografií a dokumentů, z nichž 
některé jsou publikovány úplně 
poprvé.

www.knihkm.cz
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Vážení čtenáři,
v  našem seriálu o kroměřížských 
náměstích se dostáváme přes „Rie-
grák“ a „Miličák“ na Masarykovo 
náměstí. Dozvíte se něco o vzniku 
tohoto významného prostranství, 
zjistíte, jak se v průběhu času měnil 
jeho název, a seznámíte se s historií 
významných budov na tomto ná-
městí, z  nichž mnohé plní dodnes 
svou původní funkci.
Ze správných odpovědí (Kovářská 
brána) na červencovou otázku jsme 
vylosovali ty, které nám poslali:

Helena Hrušáková
Petr Vrána

Jarmila Štolfová

Úkol č. 8
K jakému účelu byla původně 

postavena budova dnešní 
justiční školy?

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

Foto výše: Rodný dům architekta 
Karla Pragera, zdroj: Wikipedie

 Náměstí Legionářů v roce 1948. 
Foto: SOkA Kroměříž
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V  Městském útulku Čápka čekají 
pejsci na nové kamarády, na nový 
domov. Rádi pomáháme při hle-
dání nových páníčků zveřejňová-
ním nabídky volných psů a ještě 
raději dostáváme zprávy o tom, 
že pejsek představený na strán-
kách zpravodaje našel nový do-
mov. V nedávných dnech nás po-
těšila informace, že Tod, o němž 
jsme psali v červencovém vydání 
Kroměřížského zpravodaje, našel 
díky nám svého nového pána a 
v útulku už není. 

Třeba bude mít podobné štěstí i 
pes, s nímž vás seznamujeme nyní, 
Irk. 
Irk je v útulku již téměř rok a půl. Jde 
o křížence střední velikosti. Je mu 
asi 4 – 5 roků a váží 16 kilogramů. 
Je kamarádský a temperamentní, 
bude rád za společnost a přátelské 
zacházení. Zpočátku je k cizím li-
dem rezervovaný, ale jistě se nové 
domácnosti přizpůsobí. Chodí na 
vycházky s venčiteli, na vodítku je 
dobře ovladatelný a jiných psů si na 
vycházce nevšímá. Byl by vhodný 
na dvorek nebo zahradu. Nalezen 
byl v Kroměříži a do útulku byl umís-
těn v únoru loňského roku.

 
 

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

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

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

Irk

Co odkryly 
výkopy
ve Ztracené ulici
K  dalšímu náhodnému od-
kryvu kroměřížské historické 
kanalizace došlo na konci dub-
na v  rámci budování nových 
přípojek inženýrských sítí ve 
Ztracené ulici. V  úrovni zadní-
ho traktu objektu České spoři-
telny, a. s. přibližně v polovině 
šířky komunikace byla výkopy 
zachycena trasa narušené his-
torické zděné kanalizační stoky 
z 18. století. 

Vzhled a technické parame-
try
Zanešená stoka s  proraženou 
klenbou o světlosti přibližně 
80 x 60 cm má rovné cihelné 
dno bez postranních výstupků. 
Byla vybudována z  cihel od-
povídajících tzv. „tereziánské“ 
normě, z  nichž některé nesou 
značky výrobce (cihelny). Trasa 
kanalizace, do které ústily do-
movní plochostropé kanálky 
odvádějící splaškovou a dešťo-
vou vodu z  obou stran přileh-
lé zástavby Ztracené ulice, je 
zachycena na plánu městské 
kanalizační sítě z 50. let 19. sto-
letí, kde je zakresleno zaústění 
této uliční stoky do hlavního 
sběrného kanálu ve Vodní ulici. 

Odpad končil v jímkách nebo 
na ulici
Odkryté torzo kanalizační sto-
ky ve Ztracené ulici je dokla-
dem mizející historické pod-
zemní infrastruktury města a 
současně svědectvím o hygie-
nických podmínkách obyvatel. 
Přibližně od konce 13. století 
sloužily pro ukládání domov-
ního odpadu, včetně fekálií, 
odpadní jímky, přičemž teku-
tý odpad se běžně vyléval na 
ulice. Ke zlepšení tohoto stavu 
se budovaly převážně nekryté 
svodnice, stružky a rigoly pro 
odvádění dešťových a splaš-
kových vod mimo městskou 
zástavbu, které však nezabrá-
nily šíření epidemií a všudy-
přítomnému zápachu. Dokla-
dem neutěšených poměrů, a 
to nejen ve Ztracené ulici, jsou 
opakované zákazy vypouštění 
obsahu záchodů a veškerého 
„neřádu“ do ulic vydané ma-
gistrátem. Nepomáhalo ani 
částečné vydláždění ulice na-
řízené jak „baráčníkům“, tak i 

„velkodomařům“. Také biskup-
ská vrchnost, která dbala na 
vzhled města, zakazovala pod 
přísným trestem nejen obyva-
telům Ztracené ulice, ale i všu-
de jinde ve městě, vypouštět 
domovní stoky (kloaky) do ulic. 
    
Hlavní kanál mířil do Moravy
V  roce 1723 vypracoval zed-
nický mistr v biskupských služ-
bách Jiří Geisenhof pro město 
projekt na krytou kanalizaci 
uloženou pod zem, do které 
měly být sváděny „rynštoky“ 
od jednotlivých domů. V  tém-
že roce byl vybudován krytý, 
tzv. obecní neboli hlavní ka-
nál z  náměstí přes Vodní (dří-
ve Moravskou) ulici zaústěný 
přímo do řeky Moravy. V  Ján-
ské ulici roku 1735 fungoval 
vrchnostenský sběrný zděný 
kanál, který pokračoval čás-
tečně příkopem městského 
opevnění, dále přes Malý Val a 
Volného uličkou do někdejšího 
moravního ramene. Krytý zdě-
ný kanál odvádějící dešťovou 
vodu a splašky z  jihovýchodní 
části Riegrova náměstí vedl 
přes Farní ulici do zmíněného 
hlavního kanálu. Okolí radni-
ce s  měšťanským pivovarem, 
Kovářskou ulici a část Riegro-
va náměstí odkanalizovával 
do hradebního příkopu tzv. 
pivovarský kanál, jehož pozů-
statky byly nedávno objeveny 
při rekonstrukci kanalizace na 
Riegrově náměstí. Ostatní ulice 
měly kanály nekryté.

Krytá kanalizace neměla jen 
výhody
Z archivních pramenů víme, že 
stoka zachycená výkopovými 
pracemi ve Ztracené ulici byla 
zbudována na náklady města 
až roku 1784, a to z cihel na 
„obyčejné“ vápno. Kromě vod 
z  podzákladí a sklepů, dešťo-
vých vod a domovních splašek 
do ní ústil také kanál z Velkého 
náměstí vedený dnešní Lenno-

novou uličkou.  Časem se v něm 
rozmnožili potkani natolik, že 
jej na několika místech úplně 
poničili a odpadní vody zato-
pily sklepy přilehlých domů, 
kterým tak hrozilo zřícení zdí. 
Větší opravy se kanalizace ve 
Ztracené ulici a v „uličce“ do-
čkala v roce 1812. Objevy po-
zůstatků historické kanalizační 
sítě často vzbuzují romantické 
představy o neznámých pod-
zemních chodbách. Jak vidí-
me, jejich účel byl mnohem 
prozaičtější. Dnes, převážně 
již jako nefunkční a odsouzené 
k postupnému zániku, zůstáva-
jí pozoruhodným svědectvím 
snahy o zajištění hygienických 
podmínek v  městském pro-
středí, dokladem inženýrské 
a stavební dovednosti našich 
předků.                                                                                                                               

Helena Chybová,                                                                                                                        
Muzeum Kroměřížska

Foto: H. Chybová

Plochostropý boční domovní 
kanál, ústící do uliční stoky 
ve Ztracené ulici.

Náhodný odkryv zděné barokní 
stoky na Malém Valu, která 
odkanalizovávala  jihozápadní
část města, byla průlezná a pro 
údržbu opatřená přístupovými 
šachtami. 



Františka Juchelková, *1927, Kroměříž
Ing. Jaroslav Kostruha, *1920, Kroměříž
Jana Bochořáková, *1942, Kroměříž
Alena Kopečková, *1934, Kroměříž
Zdeňka Hanáková, *1948, Kroměříž
Antonín Matýšek, *1950, Kroměříž
Jan Katzer, *1967, Kroměříž
Dr. Svatopluk Bečička, *1926, Vsetín
Rostislav Marek, *1936, Kroměříž
Ludmila Rušáková, *1933, Kroměříž
Františka Doležálková, *1939, Záříčí
Danuše Hasmandová, *1940, Velké Těšany
Ing. Zdeněk Obruča, *1941, Vážany

Milan Černý, *1950, Kroměříž
Jaroslav Spáčil, *1927, Zborovice
Ing. Antonín Sehnal, *1931, Kroměříž
Vlastimil Školný, *1959, Morkovice
Marie Zimová, *1941, Kroměříž
Alena Loučková, *1953, Roštín
Antonín Kret, *1956, Chropyně
Milan Sumec, *1948, Slížany
Alois Kuna, *1934, Kroměříž
Anna Stavjaníková, *1921, Pačlavice
Jarmila Bornová, *1948, Kroměříž
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Antonie Dvořáková Dominik Sásik Jakub Janoštík Karel Bráník Laura Chytrá Matouš Malinský

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 6. 8. a 13. 8.                                 

Adam Kuneš, Zborovice
Jitka Polová, Rychlov
Phoebe Ferbasová, Žlutava
Lenka Růžičková, Chropyně
Elena Chybová, Slížany
Nelly Peštová, Kroměříž
Pavel Škorník, Postoupky
Kristýna Jüptnerová, Chropyně
Aleš Karnet, Morkovice
Sofie Horáková, Zborovice
Lenka Tamajková, Dřínov
Kateřina Šumberová, Kroměříž
Lukáš Hanák, Drahlov
Vladimír Juříček, Hrubčice
Erik Novák, Holešov
Marie Nepožitková, Kroměříž
Alina Brázdilová, Bezměrov 
Šimon Kurpaš, Přerov
Nina Fridrichová, Holešov
Eliška Ančincová, Hulín
Denis Gurica, Kroměříž
Matěj Rebroš, Kojetín
Martin Pospíšil, Nětčice
Emílie Pištová, Dobromilice
Sebastien Vyskočil, Kroměříž
Eva Hřebavková, Kroměříž
Karolína Drábková, Holešov
David Wohlgemuth, Honětice
Elena Šilhárová, Kroměříž
Martin Balej, Milovice
Rostislav Tůma, Trávník
Adele Perglová, Vážany

Narození – červen 2016

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

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

Úmrtí – červen 2016

Soňa Müllerová

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
10. 8. od 10 do 14 h – Kroměříž, Gen. Svobody, Havlíčkova, Chropyňská, Kojetínská, Kpt. Jaroše, Malý val, Masarykovo náměstí, 
Milíčovo náměstí, Moravská, náměstí Míru, Školní, Ulička, Velehradská (vypnutím budou dotčeny ul. nebo jejich části). 
11. 8. od 7.30 do 11 h – Kroměříž, Havlíčkova a Karla Čapka (vypnutím budou dotčeny ul., náměstí nebo jejich části). Infor-
mace 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

Matyáš Vlach Melánie Hrtúsová

Petr Baroš, Kroměříž – Jitka Skopalová, Kroměříž
Jaroslav Plšek, Zborovice – Ivana Boukalová, Zborovice
Ondřej Dlouhý, Soběsuky – Věra Jandová, Kroměříž
Jiří Petráš, Kroměříž – Pavlína Kytlicová, Morkovice-Slížany
Peter Držík, Slovenská republika – Pavlína Matějková, Kroměříž
Alessandro Serreli, Brno – Lada Heydová, Roštín
Zbyněk Dočkálek, Kroměříž – Tereza Bačová, Kroměříž
Michal Kovář, Zdounky – Zuzana Hlavičková, Zdounky
Martin Dočkal, Kroměříž – Věra Janků, Kroměříž

Ondřej Polášek, Otrokovice – Denisa Pospíšilová, Napajedla
Marek Oravčík, Bezměrov – Lucie Tománková, Bezměrov
Jaromír Přecechtěl, Počenice – Beata Tranová, Počenice
Jaromír Švejda, Kroměříž – Alžběta Kelnarová, Kroměříž
Marek Mrhálek, Věžky – Zuzana Jurásková, Lutopecny
Josef Potočný, Velké Těšany – Jitka Dýčková, Vrbka
Jiří Ottomanský, Kroměříž – Hana Fischerová, Kroměříž
Martin Novotný, Prostějov – Kateřina Blumensteinová, Prostějov
Jan Král, Kroměříž – Lenka Šuslíková, Kroměříž
David Svoboda, Brno – Kristýna Svobodová, Brno
V seznamu jsou uvedeni pouze snoubenci, kteří souhlasili 
se zveřejněním v tisku.

Sňatky – červen 2016
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21. – 22. srpna 
v kroměříži

Dožínky Zlínského
kraje 2015

Velké náměstí
Arcibiskupský zámek
klub stArý piVOVAr
 

21. 8. DOžínkOVý jArmArk
             mužáci A cimbálOVá muzikA GrAjcAr
             HOsté z ružOmberkA

22. 8. DOžínkOVý průVOD
slAVnOstní zAHájení 
předání dožínkového věnce hospodáři
VystOupení fOlklOrnícH sOubOrů
VyHlášení VýsleDků sOutěže 
reGiOnální pOtrAVinA
slAVnOst cHlebA
Dětská scénA  
jArmArk
HrADišťAn & jiří pAVlicA

okresní agrární komora kroměříž 
a město kroměříž 

ve spolupráci s Domem kultury kroměříž 
Vás srdečně zvou na 

www.kromeriz.euwww.kromeriz.eu

pořádá 
Armáda České republiky
ve spolupráci 
s městem Kroměříží


