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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Prvňáčky vítali ve školách učitelé i představitelé města

S prvním školním dnem definitivně 
odzvonilo prázdninám a lavice se 
opět zaplnily žáky a studenty. Nej-
více se asi na 1. září těšili prvňáčci. 
Pro ně je vstup do školy důležitým 
životním krokem. Proto je na první 
cestě za vzděláním doprovodili ro-
diče a ve školách je kromě budou-
cích spolužáků a učitelů přivítali 
také zástupci kroměřížské radnice.
Do prvních tříd základních škol 
zřizovaných městem Kroměříž na-
stoupilo letos celkem 356 žáků. Do 
Základní školy Zachar, kam 1. září 
zavítal starosta Kroměříže Jaroslav 
Němec, aby novým školákům pře-
dal dárky a popřál jim hodně zdaru 
ve  zdolávání školních dovedností 
a  jejich rodičům hodně trpělivosti, 

laskavosti a pevné nervy, přišlo po-
prvé 56 prvňáčků. Nejvíce nováčků 
přivítala Základní škola Slovan, a to 
neuvěřitelných 106. První slavnost-
ní den s nimi strávil i místostarosta 
města Kroměříž a  poslanec Par-

lamentu České republiky Radek 
Vondráček. Prvního školního dne 
v Základní škole Oskol se zúčastnil 
místostarosta města Pavel Motyč-
ka, který pozdravil 78  prvňáčků. 
Vedení Základní školy Zámora-

ví   spolu s  kroměřížským 
místostarostou Markem 
Šindlerem slavnostně uvíta-
lo 26 nových žáčků. Do lavic 
v Základní škole Komenské-
ho náměstí zasedlo poprvé 
39 prvňáčků a spolu s  vy-
učujícími a vedením školy 
je přivítal radní Karel Holík. 
Základní školu U Sýpek pak 
od začátku nového školní-
ho roku navštěvuje 51 žáků 
prvních tříd.                     (js, šak)

Dobrý den,

každý si jistě všimnul, že se nestá-
vá příliš často, aby ve sdělovacích 
prostředcích vyšla nějaká ryze 
pozitivní zpráva. Zkrátka zájem 
médií vyvolá vždy spíše konflikt 
a lidské neštěstí než sdělení, že 
se něco povedlo nebo že je něco 
v pořádku. Proto si říkám, že mís-
tem pro takové dobré zprávy by 
měl být právě tento sloupek. 
A já pro nás Kroměřížáky jednu 
takovou optimisticky laděnou 
zprávu vycházející z  mých zá-
žitků mám. Ten první se mi stal 
na pracovním setkání v  Praze 
se zástupci jednoho zájmového 
sdružení, kteří když zjistili, že jsem 
z Kroměříže, sami od sebe se roz-
povídali, jak je Kroměříž úžasné 
město a jak všichni četli o tom, že 
se u nás v  Květné zahradě koná 
zajímavá akce Hortus Magicus. 
To víte, že mě potěšilo, že se pro-
pagace našeho města a této akce 
tak vydařila, že se o ní dověděli i 
v Praze. Když jsem se pak pendo-
linem vracel domů, všimnul jsem 
si, že paní na sedadle přede mnou 
listuje časopisem, v němž je velká 
fotografie kroměřížského zámku 
s  reklamou KMOTR - Masna Kro-
měříž se zajímavou soutěží pro 
zákazníky, která láká na návštěvu 
našich památek. Dva nula pro 
Kroměříž. A nakonec jsem si ná-
sledujícího večera na X. ročníku 
Kroměřížských vinařských slav-
ností vyslechnul nadšené komen-
táře svých známých, kteří přijeli 
z  Čech, o unikátní atmosféře to-
hoto setkání přátel dobrého vína 
v prostorách naší Květné zahrady 
a o tom, že snad žádné jiné místo 
v České republice nemůže nabíd-
nout srovnatelně krásné historic-
ké prostředí pro podobné akce. 
Tři nula pro Kroměříž .

Radek Vondráček
místostarosta

Foto: J. Soporský

Běh naděje, který coby součást Evropského týdne mobility upozornil na nutnost fyzické aktivity a snažil 
se přilákat alespoň jednorázově ke sportování děti i dospělé, se v Kroměříži konal již poosmé. Na Ha-
náckém náměstí se příchozí přesvědčili, že zasportovat si mohou hromadně a s úsměvem.

Foto: ZŠ Zámoraví



Národní památkový ústav nabízí 
novou službu určenou slucho-
vě postiženým návštěvníkům 
– průvodce po Květné zahradě 
v Kroměříži pro neslyšící. 
Pohyb po zahradě jim usnadní in-
teraktivní mapa s označením míst, 
pro která je vytvořen výklad. Tablet 
s  videonahrávkami ve znakovém 
jazyce si mohou neslyšící zapůjčit 
v návštěvnickém centru Květné za-
hrady. Kromě videonahrávek jsou 
připojeny také tex-
ty, fotografie zpro-
středkovávající na-
příklad informace 
o historické podo-
bě částí zahrady 
či její nedávné 
obnově. K oficiál-
nímu představení 
průvodce Zahrada 
neslýchaná (Hor-

tus Inauditus) došlo v úterý 22. září 
za účasti zástupců radnice v  čele 
se starostou Kroměříže Jaroslavem 
Němcem. Na projektu se podílí 
Metodické centrum zahradní kul-
tury v Kroměříži ve spolupráci s Po-
radenským centrem pro sluchově 
postižené a městem Kroměříž. 
Na projekt Zahrada neslýchaná 
získalo Metodické centrum za-
hradní kultury, jehož zřizovate-
lem je Národní památkový ústav, 

96  tisíc korun z 
programu Pod-
pora pro pa-
mátky UNESCO. 
Finančně se na 
něm podílí také 
město Kromě-
říž a žadatel o 
dotaci, Národ-
ní památkový 
ústav.                 (tz)

Rozpočet města Kroměříže 
na  letošní rok byl v  prosinci 
2014 schválený jako přebyt-
kový. Zastupitelé odsouhlasili 
příjmy 449,9 milionů a výdaje 
446,5 milionů, tedy přebytek 
ve výši 3,4 milionu korun. 
V  porovnání s rokem 2014 po-
čítal rozpočet na letošek jak 
na straně příjmů, tak i na straně 
výdajů s  celkovým poklesem. 
Ten byl způsobený očekávaným 
snížením příjmových zdrojů roz-
počtu způsobeným výpadkem 
daňových příjmů a také peněz 
na  projekty v  rámci dotačních 
titulů. Polovina roku pak byla 
příležitostí k předběžnému účto-
vání. K  30. červnu 2015 byla na 

příjmové straně rozpočtu částka 
230,5 milionů korun, tedy napl-
nění vzhledem k aktuálnímu roz-
počtu ve výši 46,5 %. Ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2014 
vykazuje položka příjmů nárůst 
o  zhruba 19  milionů korun, což 
je důsledek změny financování 
sociálních služeb. Předpokláda-
né daňové inkaso pak zaostá-
vá za  plněním roku  2014 o  cca 
5,5  milionů Kč. K  tomu vedoucí 
finančního odboru Radim Hlaváč 
říká: „Vzhledem k  tomu, že  tato 
skutečnost byla předpokládána, 
neměl by mít tento výpadek vliv 
na  hospodaření vlastního roz-
počtu.“ Na straně výdajů figuru-
je v  rozpočtu města v  polovině 

letošního roku částka 171,2  mi-
lionů korun, což je 44,5% pl-
nění vzhledem k aktuálnímu 
rozpočtu. V  porovnání s  rokem 
2014 běžné výdaje stouply 
o zhruba 3 miliony a to při elimi-
naci financování sociálních slu-
žeb znamená pokles proti loňské 
skutečnosti. Kapitálové výdaje ve 
výši 25,5 milionů odpovídají plá-
nované investiční aktivitě měs-
ta.  „V  průběhu prvního pololetí 
se rozpočtové změny podílely 
na významném růstu jak na příj-
mové, tak i  výdajové straně roz-
počtu. Zůstává však zachován 
přebytkový charakter rozpočtu 
a zadlužení města i nadále klesá,“ 
dodává Radim Hlaváč.             (šak)
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Radnice hospodaří s očekávaným přebytkem, 
zadlužení města se snižuje

Naplánujte si svatbu 
v klidu a včas

Svatba je významná životní udá-
lost. Je to krok, který je třeba dobře 
zvážit, a samotnou svatbu je nut-
né pečlivě a ideálně s předstihem 
naplánovat. Pokud jste se rozhodli 
uskutečnit obřad právě v Kroměříži, 
máme pro vás důležité informace 
a termíny, kdy je možné slavnostní 
vstup do manželství realizovat.
Svatby se konají v obřadní míst-
nosti města Kroměříže v prvním 
patře radnice na Velkém náměstí 
(č. dveří 200), doba stanovená pro 
jejich uskutečnění je od 9.00 do 
16.00 hodin (konec obřadu). Pokud 
snoubenci uzavřou sňatek ve schvá-
leném termínu v obřadní místnosti 
našeho úřadu a mají oba trvalý 
pobyt v České republice, je pro ně 
obřad zcela zdarma včetně živé 
hudby. Za poplatek je v některých 
případech možné obřad uskutečnit 
i v jiný než schválený termín  a na 
jiném vhodném místě, ovšem vždy 
po dohodě pouze s matrikou. 
Rezervace termínů pro sňatky uza-
vírané v roce 2016 budou přijímány 
od pondělí 2. listopadu 2015. 
Termín je možné rezervovat na tele-
fonním čísle 573 321 180-1, kde bu-
dete zároveň informováni o dalším 
postupu.

A kdy je možné v příštím roce 
svatbu uskutečnit?
Na leden jsou nachystány ter-
míny 9., 16. a 30. 1., v únoru je 
možné se vzít 6. a 20. 2., březnové 
termíny jsou 5., 12. a 26. 3., po-
kud plánujete veselku na duben, 
pak ji směřujte na 2., 9., 16., 23. 
nebo 30. 4., v květnu je možné 
udělat svatbu 7. a 21. 5., červnové 
termíny jsou 4., 11., 18. a 25. 6., v 
červenci si můžete říct ano 2., 9., 
16., 23. nebo 30. 7., na srpen jsou 
k dispozici soboty 6., 13. a 27. 8., 
zářijová data, kdy je možné usku-
tečnit svatbu jsou 3., 10., 17. a 
24. 9, v říjnu se bude oddávat 1., 
8., 15. a 22. 10, v listopadu pak 
2., 12. a 26. 11. a na prosinec jsou 
připraveny soboty 3. a 17. 12.
                                                                     (šak)

V rámci mezinárodního staveb-
ního veletrhu FOR ARCH, jehož 
26. ročník proběhl v měsíci září 
v  Praze, byl uspořádán seminář 
Svazu měst a obcí   s  názvem 
„Revitalizace městských center a 
veřejného prostoru“.  Na seminá-
ři se setkali zástupci měst a obcí 
s architekty a společně otevřeli 
celou řadu témat souvisejících s 
veřejným prostorem ve městech. 
Diskutovalo se o územních plá-
nech a významu regulací pro roz-
voj měst, byly představeny nové, 
často náročné projekty, které změ-
nily veřejná prostranství a daly 
jim nový význam a novou funkci. 
Za město Kroměříž se semináře 
zúčastnili starosta Mgr. Jaroslav 
Němec a vedoucí odboru rozvoje 
města PhDr. Jana Pšejová, kteří 
přispěli k diskusi svou zkušenos-
tí z postupné revitalizace dvou 
rozsáhlých areálů kasáren, které 
se v průběhu posledních deseti 
let změnily z  oddělených „tábo-
rů“ v přirozenou součást našeho 
města.                                                             (js)

Kroměříž prezentovala 
své zkušenosti 

s revitalizačními 
projekty
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Pravidelné setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje s vole-
nými zástupci Zlínského kraje proběhlo ve dnech 10. a 11. září 
v luhačovickém domě kultury Elektra. Dvoudenního setkání se 
zúčastnilo 197 starostů nebo místostarostů měst a obcí, mezi 
nimi i starosta města Kroměříže Jaroslav Němec.

Zahrada neslýchaná zprostředkuje 
zážitky neslyšícím

Foto: ZlK

Foto: J. NěmecFoto: A. Vrtal



O putovní pohár ředitele HZS 
Zlínského kraje v disciplínách TFA 
(Toughest firefighter alive - Nej-
tvrdší hasič přežije) bojovali ha-
siči z  celého Česka již popatnác-
té. Letošní soutěž byla zároveň 
4. ročníkem Českého poháru v 
disciplínách TFA a hostilo ji opět 
kroměřížské Velké náměstí.  Po-
řadatelem soutěže jsou HZS 
Zlínského kraje, Město Kroměříž 
– s osobní záštitou starosty měs-
ta, Česká hasičská sportovní fede-
race a Sportovní klub Hasiči Zlín. 
„Na dráhu rozdělenou do čtyř 
úseků, z  nichž tři byly situovány 
na Velkém náměstí, se postupně 
vydalo 58 soutěžících, kteří bojo-
vali o medaile ve třech věkových 

kategoriích a soutěži družstev. 
Tím čtvrtým úsekem, který museli 
všichni absolvovat,  byl zlatý hřeb 
tohoto závodu – výběh schodiš-
tě věže arcibiskupského zámku. 

Závod, který simuluje zásahové 
činnosti hasičů, museli soutěžící 
absolvovat v  kompletním oděvu 
a z části i s dýchacím přístrojem,“ 
popsal závod podrobně mluv-

čí ZZS Zlínské-
ho kraje Libor 
Netopil. (šak)
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Nejtvrdší hasiči opět soupeřili 
na kroměřížském náměstí

Vandalství a výtržnictví… To jsou 
nejčastější přestupky, které stráž-
níci městské policie v  Kroměříži 
řeší. Do této kategorie patří případ 
dvou mladíků, které při ničení do-
pravního značení na Hanáckém 
náměstí viděla projíždějící hlídka. 
Oba ničitelé se dali na útěk, ale 
hlídce se přece jen podařilo jedno-
ho z  nich zadržet. Ten však celou 
událost popřel. Naštěstí se strážní-
kům přihlásil svědek, který potvrdil, 
že mladíka při jeho řádění viděl a 
upozornil na to, že mladík poškodil 
také jedno ze zaparkovaných aut. 
Při prohlídce vozidla se tato skuteč-
nost potvrdila – auto mělo stopy na 
kapotě a ukopnuté zpětné zrcátko. 
Mezitím se na místo vrátil i druhý 
mladík, kterého hlídka zazname-
nala, a přiznal se k  poškození do-
pravní značky.  Zřejmě pod vlivem 
tohoto doznání se i druhý mladík 
přiznal k vandalství. Případ si k dal-
šímu šetření převzala Policie ČR. 

Na tísňovou linku 156 oznámil 
soused třiadevadesátileté paní, že 
pravděpodobně doma upadla a 
potřebuje pomoc. Žena totiž na 
sebe upozorňovala ťukáním do to-
pení. Na místo vyjela hlídka měst-
ské policie a obavu souseda potvr-
dila.  Žena na zvonění reagovala jen 
nesrozumitelným voláním. Strážní-
ci měli obavu o její život a zdraví, 
proto na místo přivolali hasiče, kte-
ří otevřeli byt. Paní v něm byla bez 
zranění a potvrdila, že jen upadla a 
nemohla vstát. Strážníci ženě po-
mohli vstát a kontaktovali její zná-
mou, která se o ni dále postarala.

Nerozsvícenými světly na autě na 
sebe upozornil hlídku městské po-
licie na Masarykově náměstí deva-
tenáctiletý řidič osobního vozidla. 
Strážníci jej chtěli na tuto skuteč-
nost upozornit a při té příležitosti 
kontrolovali doklady. Ty od vozu 
měl mladík v  pořádku, řidičské 
oprávnění však u sebe neměl a tvr-
dil, že je zapomněl doma.  Po celou 
dobu kontroly byl nervózní a při 
ověřování totožnosti o sobě uváděl 
nepravdivé údaje. Nakonec se zjisti-
lo, že řidičské oprávnění vůbec ne-
vlastní. Strážníci jej s  podezřením 
na spáchání trestného činu předali 
hlídce Policie ČR k dalšímu šetření.

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Foto: Š. Kučerová
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Rozhodnout v  patnácti letech o 
své budoucnosti… Pro mnohé de-

váťáky nelehký úkol. Výběr střed-
ní školy mohou „vycházejícím“ 
usnadnit nejbližší, ale i učitelé a vý-
chovní poradci v  základních ško-
lách, zaměstnanci pedagogicko
-psychologické poradny či úřadu 
práce a třeba i veletrhy středních 
škol. Ty se konávaly také v Kromě-
říži. Přehlídky středních škol a od-
borných učilišť pro žáky devátých 
tříd a jejich rodiče tu probíhaly pra-
videlně až do roku 2009. Ve škol-
ním roce 2010/2011 se konala pře-
hlídka krajská a poté byly tyto akce 
v  rámci Zlínského kraje zrušeny.
Nyní město Kroměříž, Okresní 
hospodářská komora Kroměříž a 
Informační a poradenské středisko 

Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviš-
 tě Kroměříž obnovují pořádání re-
gionální Přehlídky středních škol a 
pracovního uplatnění. „Vidím jako 
velmi důležité, že žáci základních 
škol budou mít další možnost pro 
uvážlivé rozhodování o tom, kam 
zaměří svůj budoucí život,“ uve-
dl místostarosta Pavel Motyčka.
Letošní přehlídka se uskuteč-
ní ve dnech 5. a 6. listopadu 
v  prostorách Domu kultury 
v  Kroměříži za účasti před-
ních firem fungujících v  regi-
onu, středních škol Kromě-
řížska, Zlínského kraje i škol 
mimo Zlínský kraj, které o 
účast jeví velký zájem. (vn, šak)

Přehlídka usnadní výběr střední školy

Fotografie seznámily se životem v dětském domově
 i azylovém domě

Slavnostní vernisáž výstavy s  ná-
zvem Život dětí v dětském domo-
vě se za účasti starosty města Jaro-
slava Němce, místostarosty Pavla 
Motyčky, vedoucího odboru škol-
ství Jiřího Pánka, ředitelky Domu 
kultury Daniely Hebnarové a další 
hostů konala v  pondělí 7. září. 
V úvodním vystoupení poděko-
vala ředitelka Dětského domova 
v  Kroměříži Anna Hejná předsta-
vitelům města, institucím, organi-
zacím a  sponzorům za  podporu, 
kterou dlouhodobě dětem z dět-
ského domova věnují. Ocenila 
snahu všech, kteří pro tyto děti vy-
tvářejí podmínky pro smysluplné 
trávení volného času. Volnočaso-

vé aktivity totiž hrají významnou 
roli v prevenci patologických jevů 
a současně napomáhají zdravému 
vývoji osobnosti dětí a mládeže. 
Souběžně se ve vestibulu Domu 
kultury konala i další fotovýstava, a 
to … nikde není jako doma… tvo-

řená autorskými fotografiemi Mi-
roslava Pláňavy. Návštěvníci si tyto 
obrázky mohli prohlédnout od 1. 
do 25. září a jejich prostřednictvím 
se seznámit se životem v  Azy-
lovém domě pro matky s  dětmi 
v Kroměříži.                                    (js, šak)

Foto: J. Silešová

Zajímavé informace najdete také na 
oficiálních profilech města Kroměříže:
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Po třinácti letech se změní 
výčet partnerských měst Kro-
měříže. K družebním městům 
Nitra, Piekary Slaskie, Cha-
teaudun, Krems an der Donau 
a Ramnicu Valcea do konce 
roku přibude Ružomberok. 
Kroměřížští zastupitelé nové 
partnerství schválili už letos 
v  červnu, slovenská strana  
16. září. K  podpisu partner-
ské smlouvy by mělo dojít 
v následujících týdnech.  
Se slovenským městem 
Ružomberok Kroměříž úzce 
spolupracuje už od roku 2008 

zejména s využitím programů 
přeshraniční spolupráce. Díky 
tomu se oběma stranám po-
dařilo realizovat celou řadu 
společných projektů, které 
přinesly např. rozvoj služeb a 
lepší propagaci v oblasti ces-
tovního ruchu, kulturní výměnu, 
ale prohloubily i vzájemnou 
česko-slovenskou spolupráci. 
Sedmiletá spolupráce letos vy-
vrcholila povýšením na oficiální 
partnerství. Naposled se tak stalo 
v roce 2002, kdy Kroměříž uzavře-
la partnerskou smlouvu s polským 
městem Piekary Slaskie.           (pz)

Kroměříž letos zažívá velmi do-
brou turistickou sezonu. Už od 
prvních květnových dnů město 
zaznamenalo zvýšený nárůst 
počtu cyklistů a školních výletů, 
pro které radnice sestavila 
speciální nabídky.   I v  dalších 
měsících byl vývoj podle statistik 
více než příznivý. 
Do 31. srpna 2015 navštívilo 
kroměřížský zámek 121  469 lidí  
(41 555 zámek, 78 613 Květnou zah-
radu, 1 301 Mincovnu), což je číslo, 
které se blíží celoroční návštěv-
nosti v  roce předešlém. Služeb Tu-
ristického informačního centra le-
tos k 31. srpnu 2015 využilo 45 027 
návštěvníků, ke stejnému termínu 
minulého roku to bylo 36 740 lidí. 
Výstavy a programy v budově síd-
la Muzea Kroměřížska navštívilo 
téměř 49 tisíc lidí, což je opět vyšší 
číslo než v  roce předešlém. Vyšší 
návštěvnost je patrná i v  celokra-
jském měřítku, kdy počet hostů 
vzrostl dle pololetních údajů ČSÚ 
proti loňsku o 10,3 % a svůj podíl na 
tom mají i výsledky z Kroměřížska. 
Na zvýšeném zájmu turistů o Kro-
měříž má velký vliv rekonstruovaná 

Květná zahrada, ale jak lze vyčíst 
i z  ostatních čísel, není to jediný 
důvod. Vedle tradičních turistických 
cílů, jako je zámek a zahrady, je to 
stále pestřejší nabídka. Jmenujme 
například projekt Filmová Kroměříž, 
který využívá zájmu o filmovou 
turistiku a vede návštěvníky na at-
raktivní místa natáčení slavných 
i méně známých filmů. Součástí 
Filmové Kroměříže byla i výstava 
kostýmů z pohádky Peklo s princez-
nou v kroměřížském muzeu, kterou 
vidělo 6,5 tisíce lidí. A ještě větší zá-
jem (8,5 tisíc návštěvníků), vyvolala 
interaktivní výstava Hry a klamy. 
Připočteme-li další lákavou nabíd-
ku, jako jsou kostýmové prohlídky 
Tajemství staré Kroměříže, letní hra 
Hledání pokladu biskupa Bruna, zr-
cadlové bludiště, aktivity Výstaviště 
Floria, komentované projížďky 
vláčkem v zahradách a ve městě a 
mnoho dalšího, je zřejmé, že Kro-
měříž není pouhým historickým 
městem, ale stává se atraktivní a 
turisticky žádanou destinací. Město 
Kroměříž také v  uplynulých letech 
viditelně zvýšilo investice do propa-
gace. V  roce 2013 na ni vynaložilo 

celkem 891 800 Kč, v roce 2014 to 
bylo 1 712 400 Kč, letos je to k 11. 9. 
zatím 1 178 200 Kč. 
Dalším významným prvkem posi-
lujícím cestovní ruch je dobrá spo-
lupráce poskytovatelů turistických 
služeb. Za poslední roky se daří 
tyto jednotlivé služby spojovat 
do nosných témat, což umožňuje 
cílenější propagaci celé destinace. 
Toto tematické pojetí turistické se-
zony a vzájemná spolupráce slaví 
úspěchy např. v  podobě ocenění 
HIT sezony v  letech 2014 a 2015, 
které každoročně vyhlašuje Cen-
trála cestovního ruchu Východní 
Moravy.                                                      (pz)

Turistická sezona se letos vydařila, návštěvnost Kroměříže vzrostla
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Novým partnerským městem 
Kroměříže je slovenský Ružomberok

Letní Floria je minulostí, výstaviště se připravuje na 
podzimní nabídku 
Prodejní výstavu Floria LÉTO 2015 i přes vysoké srpnové teploty na-
vštívilo téměř 20 tisíc návštěvníků. „Lidé nejvíce chválili devět men-
ších expozic v rámci výstavy Zahrada plná hudby. Líbila se například 
květinově ztvárnění festivalu Woodstock, Earth Song od Michaela 
Jacksona či Tři čuníci od Jaromíra Nohavici,“ říká manažerka výsta-
vy Miroslava Ševčíková. Všechna aranžmá byla vytvořena z  květin 
pozdního léta, tedy mečíků, gladiol, jiřin, růží a dalších, a doplňovala 
je tematická hudba. Kromě samotné expozice návštěvníci oceňovali 
také bohatý hudební program, kdy se na pódiu vystřídali Jožka Šmu-
kař, Pavel Dobeš, Marcela Holanová a Jožka Černý. Mezi další lákadla 
patřila i přehlídka drobných hospodářských zvířat a také možnost 
nakoupit z širokého sortimentu rostlin, dřevin a potřeb pro dům, 
zahradu a volný čas. Letošní sezona však na Florii Kroměříž ještě ne-
končí. Od 8. do 11. října mohou zájemci navštívit výstavu Floria 
PODZIM 2015 zaměřenou na bonsaje, sezónní ovoce a drobné 
domácí zvířectvo.                                                                                          (tz)

Foto: J. Soporský

Foto: Floria Kroměříž

Foto: archiv
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Centrum pro seniory Zachar slaví v  letošním roce deset let od své-
ho vzniku. Jeho hlavním úkolem je přimět starší generaci k  aktivní-
mu trávení volného času a podpořit ji v jejích zálibách a činnostech. 
Programová náplň centra se zaměřuje jak na fyzické aktivity, tak i na 
společenské akce a duševní zábavu. Nabízí členům a návštěvníkům 
nejrůznější společné programy, mezi něž patří: cvičení kondiční i re-
habilitační, zlepšování počítačové gramotnosti, trénování paměti, 
výtvarné dílny, plavání, přednášky, projekty, bowling, stolní hry, hrát-
ky s angličtinou a další aktivity. A pro mnohé z příchozích je důležité 
třeba jen trávení volného času mezi vrstevníky a možnost popovídat si 
o společných radostech i strastech.
Od října začíná v prostorách na Hanáckém náměstí pravidelná činnost 
a na téměř každý den v týdnu jsou připraveny zajímavé akce a pro-
gramy. V pondělí od 9 hodin se mohou zájemci zúčastnit výtvarné díl-
ny, od 10. hodiny následuje Kondiční cvičení s Jindrou, na odpoledne 
pak jsou připraveny Hrátky s angličtinou s Kristínou (13.30 h), Trénink 
paměti s Martou (14 h), Kurz digitální fotografie (v 15 h v ZŠ Zachar) 
nebo ruční práce (v 16 h). Úterní program je zaměřený na protažení 
těla – od 9. hodiny si mohou zájemci zahrát bowling v kuželně U Ne-
dopilů v Dolních Zahradách a na 15.30 je v červené tělocvičně ZŠ Za-
char připraveno rehabilitační cvičení. Každou sudou středu se mohou 
zájemci společně vydat na vycházku a všechna středeční odpoledne 
jsou věnována Klubovému odpoledni, jehož součástí jsou přednášky 
a besedy o zajímavých věcech se zajímavými lidmi. Vždy první čtvrtek 
v měsíc se v Centru pro seniory koná Učitelský klub (ve 14 h), pravidel-
ně každý čtvrtek pak patří odpoledne setkáním zdravotně postižené 
mládeže a kurzu práce na PC pro mírně pokročilé (v ZŠ Zachar v 15 h). 
Podrobnosti o činnosti centra najdete na  www.centrum-zachar.cz 
nebo na telefonech 737 101 189 a 728 871 826.                             (jd, šak)

Dříve narození, přijďte do Centra 
pro seniory Zachar

Návrat o několik století zpět a prv-
ní výročí znovuotevření Květné za-
hrady po rozsáhlé rekonstrukci. To 
byl letošní ročník Hortus Magicus. 
Slavnost s podtitulem Festival ba-
rokní kultury v kroměřížském Libo-
sadu se uskutečnila v prvním záři-
jovém víkendu. Návštěvníci mohli 
na vlastní oči vidět, jak se bavila 
šlechta v době, kdy v Kroměříži po-
býval biskup Karel z Lichtenschtei-
nu-Castelcorna. 

Po dva dny si užívali hudebních, ta-
nečních i divadelních představní a 
do některých her a zábav se mohli 
sami zapojit. O závěr programu 
se postaral ohňostroj sestavený 
podle dobových informací a „his-
torických receptur“. Druhý ročník 
Hortus Magicus přilákal do Květné 
zahrady nejen znalce historie, ale 
milovníky zábavy a také obdivo-
vatele nádhery kroměřížských zá-
meckých zahrad.                            (šak)

Sedmdesáté výročí konce II.  světo-
vé války si Kroměříž připomíná 
mnoha akcemi pro laickou  i odbor-
nou veřejnost. Právě odbornou 
část oslav reprezentovala mezi- 
národní konference Kroměřížsko v 
kontextu II. světové války, která se 
uskutečnila ve dnech 16. a 17. září 
v  prostorách Domu kultury v  Kro-
měříži. Historikové na ní představili 
celou řadu nových poznatků, které 
se vztahují k průběhu války přímo 
v našem městě a regionu. 
O událostech vedoucích k osvobo-
zení Kroměříže pojednává mnoho 
publikací, přesto se díky ustavičné 
práci historiků a badatelů obje-
vují stále nové informace. A právě 
příspěvky jednotlivých řečníků 

toho byly důkazem. První příspěvek 
na konferenci patřil uznávanému 
vojenskému historikovi Eduardu 
Stehlíkovi z Ministerstva obrany ČR, 
který hovořil o osudech generála 
Josefa Zmeka (1889-1942). Ten-
to brigádní generál byl velitelem 
14. divize v Kroměříži a tuto zod-
povědnou funkci vykonával nejen 
v míru, ale i za branné pohotovosti 
na podzim 1938. V Protektorátu 
Čechy a Morava působil v odboji 
v řadách Obrany národa, stanul 
dokonce v čele jejího okresního 
velitelství v Kroměříži. Z Ústavu pro 
politická studia obrany a vojenské 
historie v  rumunské Bukurešti 
přicestovala na konferenci paní 
Cerasela Amelia Moldoveanu. Ho- 

vořila o účasti rumunské armády 
na osvobozování území České re-
publiky s důrazem na úlohu 26.  ru-
munského pěšího pluku při osvo-
bozování Kroměříže. Paní Marta 
Nováková z  Českého svazu bo-
jovníků za svobodu pro změnu 

reprezentovala přímé pamětníky 
událostí a ve svém emotivním vy-
stoupení zavzpomínala na půso-
bení v  partyzánské skupině Jana 
Žižky. Tyto a všechny další zajímavé 
příspěvky budou publikovány v sa-
mostatném sborníku. Konferenci 
uspořádalo Muzeum Kroměřížska 
ve spolupráci s městem Kroměříží, 
Moravským zemským archivem 
Brno – Státním okresním archivem 
v Kroměříži, Knihovnou Kroměříž-
ska, Českým svazem bojovníků 
za svobodu, Domem kultury Kro-
měříž a Klubem UNESCO Kroměříž. 

Odborná konference připomněla 70. výročí konce války 

Foto: P. Zrna
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Jedním ze  vzácných hostů konfe-
rence byl vojenský historik Eduard 
Stehlík.

Muži v uniformách RAF 
Mužů, kteří odešli do zahraničního 
odboje a stali se v  období 1940–
1945 letci Královského vojenského 
letectva Velké Británie (The Royal 
Air Force), bylo z  okresu Kroměříž 
celkem 34. Jejich jména a osudy bu-
dou vzpomenuty na výstavě, která 
bude v  Knihovně Kroměřížska pří-

stupná v měsíci listopadu. Vernisáž 
je připravena na 9. 11. Organizátoři 
výstavy díky spoluúčasti brněnské 
odbočky Svazu letců generála Ot-
mara Kučery a Klubu vojenské his-
torie Slavičín představí veřejnosti 
ucelený přehled o činnosti česko-
slovenského zahraničního odboje 
ve druhé světové válce. V den ver-
nisáže proběhne ve 13 hodin také 

slavnostní odhalení pamětní desky 
pěti kroměřížským rodákům – 
letcům RAF, a to na budově na 
Hanáckém náměstí. Uvádí se, že 
z téměř dvou a půl tisíce Čechů a 
Slováků v RAF se pětina konce války 
nedočkala. 
Za připomenutí stojí příběh kro-
měřížského rodáka Svatopluka Ba-
chůrka, pilota 124. stíhací perutě 

RAF, který zahynul ve věku 27 let, 
když byl sestřelen nad kanálem 
La Manche. Smutný osud potkal 
dalšího rodáka z  Kroměříže Karla 
Valacha, palubního střelce 311. čes-
koslovenské bombardovací perutě 
RAF. Tragický se mu stal nálet na 
Brémy v červnu 1941. Mnoho útrap, 
mnoho nadějí, mnoho zmařených 
životů…                Zdeňka Trávníčková

Dvoudenní program v Květné 
zahradě vyvrcholil dobovým 

ohňostrojem

Foto: T. Vrtal



Kroměřížské studio Kamarád, 
které zahájilo svůj provoz                   
1. července 2009, začínalo jako 
dětské centrum. V současnosti 
již poskytuje komplexní služby 
pro rodinu a domácnost (zejmé-
na zajišťování chodu domác-
nosti a individuální péči o děti v 
rodinách), příležitostné krátko-
dobé hlídání dětí a doučování 
žáků od prvního stupně ZŠ až 
po maturitní ročník. 

Dále studio Kamarád pořádá vol-
nočasové aktivity pro děti různých 
věkových kategorií – příměstské 
tábory o všech školních prázd-
ninách, výlety, kroužky, soutěže 
a turnaje. Ve studiu se nachází i 
půjčovna hraček a didaktických 
pomůcek a mezi další žádané služ-
by studia patří vyzvedávání dětí 
z mateřských a základních škol, 
doprovázení do zájmových krouž-
ků apod. V  roce 2012 byl zahájen 
zkušební provoz „Miniškoličky u 
Kamaráda“, která si ihned získala ve-
likou oblibu. Zpočátku měli rodiče 
možnost využít služeb miniško-
ličky pouze dvakrát týdně a jen na 
1,5 hodiny, v loňském roce ji děti 

navštěvovaly již každý den, a to od 
8 do 12 hod. Vedením miniškoličky, 
do níž jsou přijímány děti již od 18 
měsíců, je v letošním školním roce 
pověřena Dagmar Buková, učitelka 
MŠ. A i ostatní „tety“ v týmu jsou 
profesionálky – speciální peda-
gožka, psycholožka, vychovatelka 
nebo pečovatelka o děti. V nabídce 
studia Kamarád pak nechybí ani 
služba „hlídání dětí“. Studio se však 
nezaměřuje pouze na děti. K  dis-
pozici je i ošetřovatelka, která se 
věnuje seniorům nebo zdravotně 
postiženým v jejich domácnostech. 
Novinkou loňského roku se stalo 
založení Klubu dvojčat a klubíku 
Naše babi a děda – adoptivní 
prarodiče. Podrobnější informace 
o všech aktivitách, které studio Ka-
marád nabízí široké veřejnosti, na-
jdete na webu: 
www.studiokamarad.ic.cz

Studio Kamarád je otevřeno den-
ně od 8 do 17 hodin, po domluvě 
předem i mimo uvedenou dobu. 
Studio funguje také o víkendech, 
rodinám je k dispozici nonstop, 
každý den je zajištěna pohotovost-
ní služba. 
A kde v  Kroměříži studio Ka-
marád najdete? 
Do konce roku 2013 sídlilo v  ulici 
Křižné, nyní má své působiště v 
prostorách bývalého hotelu Oskol, 
kde zabírá téměř celé horní pod-
laží, tedy cca 300 m2. Velká herna 
pro děti poskytuje prostor i pro jíz-
du v elektrických autíčkách nebo 
čtyřkolkách. Nechybí zde trampo-
lína, skluzavka, bazének s míčky, 
dětský obchod a pro děvčátka 
kuchyňka. Pro starší děti je k dis-
pozici např. oblíbený X-BOX. Kro-
mě herny však můžete navštívit i 
tvořivou dílničku.

Studio Kamarád celoročně pořádá i 
různé charitativní sbírky. Řadu vol-
nočasových aktivit mohou navštívit 

rodiny zcela zdarma, nebo mohou 
přijít se svým „rodinným pasem“ a 
získat výraznou slevu, protože stu-
dio Kamarád je již 2 roky jedním z 
poskytovatelů tohoto zajímavého 
projektu, do kterého se v  letošním 
roce zapojilo i město Kroměříž. U 
Kamaráda najdete i stálý bazárek 
dětského oblečení a obuvi.
V loňském roce rodiče nominova-
li studio Kamarád do 1. ročníku 
soutěže společnosti MAKRO „Do-
brý podnikatel“. Ze 138 firem z celé 
České republiky se úspěšně dostalo 
mezi 15 finalistů. Stejně je tomu i 
letos, kdy se chtějí pokusit získat 
hlavní výhru, kterou by rádi věnova-
li na podporu rozvoje charitativní 
pomoci potřebným v podobě vy-
tvoření pracovního místa sociálně 
vyloučenému uchazeči z ÚP ČR. 
Pokud byste je chtěli podpořit, 
můžete tak učinit ve veřejném 
hlasování na www.dobrypodnika-
tel.cz, které probíhá od 1. září 2015.
A jaké má Studio Kamarád plány 
do budoucna? 
„Od 1. ledna 2016 se chceme stát 
tzv. sociálním podnikem. Naším 
primárním cílem není zisk, ale 
udržitelnost řešení sociálního roz-
voje místní komunity. Náš zisk je 
tedy investován zpět do rozvoje 
firmy. Konkrétně chceme pečovat 
o znevýhodněné osoby vytvá- 
řením nových pracovních míst a 
pořádáním charitativních aktivit pro 
sociálně slabé občany,“ prozradila 
majitelka studia Jarmila Slováková 
starostovi města Kroměříž Mgr. Ja-
roslavu Němcovi a místostarostovi 
Mgr. Radku Vondráčkovi při jejich 
prázdninové návštěvě ve studiu           
Kamarád.                                                    (js)
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SPOLEČNOST

Foto na str.: studio Kamarád 

Také v centru 
Zahrada je možné 
rozkvést
V ulici Na Kopečku u vstupu do 
Podzámecké zahrady se nachází 
neorenesanční budova, v níž v 
minulosti sídlila Kongregace Mi-
losrdných sester sv. Kříže.  Dnes 
v  ní působí zařízení poskytující 
pomoc v rámci Oblastní charity 
Kroměříž – Sociální rehabilitace 
Zahrada. Vznik služby sociální 
rehabilitace pro osoby s chro-
nickým duševním onemocně-
ním iniciovala před časem kro-

měřížská charita ve spolupráci s 
Psychiatrickou nemocnicí v Kro-
měříži. Projekt dává osobám s 
chronickým duševním onemoc-
něním, které ukončily ústavní 
léčbu, prostor k  rozvoji 
dovedností pro zvládá-
ní samostatného života 
a snaží se jim pomáhat 
se začleněním do větši-
nové společnosti.
Pokud kdokoliv z  osob 
využívajících tyto služ-
by úspěšně a samostat-
ně vstoupí do běžného 
života, je to pro pracov-
níky Zahrady radost, 
potěšení a zároveň 

potvrzení smysluplnosti jejich 
práce. Aktuálně se mohou po-
chlubit klientkou, jež zde coby 
zcela nesamostatná skončila 
po propuštění z  psychiatrické 

léčebny. V  centru sociální reha-
bilitace se jí věnoval odborný 
personál a žena s  jeho pomocí 
postupně získala jistotu v orien-
taci ve městě, je schopna sama 
si nakoupit, zvládne si připravit 
jídlo, rozvrhnout den, pečovat o 
sebe i o svou domácnost a hlav-
ně plánuje budoucnost, což za-
hrnuje placení účtů i dluhů z mi-
nulosti. Podařilo se jí opětovně 
navázat kontakt s  rodinou a 
vypomáhá brigádně v  místním 
obchůdku. Momentálně využívá 
terénní formu pomoci a žije ve 
své domácnosti. Všichni doufají, 
že v  brzké době již bude zcela 
samostatná.                        (vn, šak)Foto: Charita Kroměříž
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Studio Kamarád poskytuje zázemí, pomoc a péči každému, 
kdo o to projeví zájem



                 

Pořadatelé kulturních, společenských , sportovních a dalších akcí 
V případě zájmu o zveřejnění informací o Vaší akci v tomto tisku vložte základní údaje o události,kterou 
připravujete, na web www.mojekromeriz.cz pomocí „tlačítka“   Přidat akci   , a to vždy do 17. dne předcházejícího 
měsíce. Zveřejněna bude bezplatně! Texty mohou být redakčně upraveny.  
Náměty a připomínky k programovému materiálu je možné podat na tel. 573 321 225 nebo na e-mail: ales.vrtal@
mesto-kromeriz.cz. Na stejný telefon a e-mail se mohou hlásit rovněž zájemci o odběr a následnou distribuci 
přehledu akcí. Případné připomínky je možné směřovat také na facebook města Kroměříž.

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 9/2015, I. ročník. Vyšlo dne 30. 9. 2015. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, 
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, 
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.vrtal@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené 
pořadateli akcí po uzávěrce Kulturního servisu.

Označení programů pro děti
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so 3. 10. I 19.00 
sK Hs KRoMĚŘÍŽ - MsK BŘECLAV
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

so 10. 10. I 10.00  
TURNAJ V PÉTANQUE
Pátý ročník sportovního klání určeného pro děti 
od 4 do 13 let. Pořádá studio Kamarád ve spolu-
práci s Centrem pro seniory Zachar.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 17. 10. I 18.00 
SK HS KROMĚŘÍŽ - HFK TŘEBÍČ
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

so 24. 10. I 18.00
SK HS KROMĚŘÍŽ  -  FC VELKÉ MEZIŘIČÍ
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

so 7. 11. I 17.00 
SK HS KROMĚŘÍŽ - MFK VYŠKOV
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI Plavecký bazén 

PO zavřeno
ÚT a ČT 6:00-13:00 a 17:00-21:00
ST a PÁ 9:00-13:00 a 17:00-21:00
SO 11:00-20:00
NE 12:00-18:00

ČT 1. 10.
17.30 | KINOKAVÁRNA: KDYBY TISÍC KLARINETŮ, 
Mezinárodní den seniorů
20.00 | MARŤAN 2D, premiéra
 
PÁ 2. 10.
17.30 | MARŤAN 3D, premiéra
20.00 | WILSONOV, premiéra       
 
SO 3. 10.     
14.30 | HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 2D, bijásek
17.30 | WILSONOV, premiéra
20.00 | MARŤAN 3D, premiéra
 
NE 4. 10.
14.30 | HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D, bijásek
17.30 | WILSONOV, premiéra
20.00 | VEČER PRO GAMBII, benefiční promítání
 
PO 5. 10.     
17.30 | MARŤAN 2D, premiéra
20.00 | WILSONOV, premiéra       
 
ST 7. 10.      
17.30 | EVEREST 3D, Ozvěny Be2Can
20.00 | VELKÁ NÁDHERA, Ozvěny Be2Can
 
ČT 8. 10.
20.00 | PAN 2D, premiéra
 
PÁ 9. 10.
17.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury
17.30 | PAN 3D, premiéra
20.00 | MLÁDÍ, Ozvěny Be2Can
 
SO 10. 10.
9.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury
14.00 | ARSFilm amatérů, kino Nadsklepí
16.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury
17.30 | PAN 3D, premiéra
20.00 | ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA, Ozvěny 
Be2Can
20.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury

 NE 11. 10.   
17.30 | NEMILOSRDNÍ, premiéra
20.00 | HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL 
O ŽIVOTĚ, Ozvěny Be2Can
 
PO 12. 10.
17.30 | PAN 2D, premiéra
20.00 | NEMILOSRDNÍ, premiéra
 
ÚT 13. 10.
20.00 | THE WHO: LIVE IN HYDE PARK 2015, 
záznam koncertu
 
ST 14. 10.
17.30 | AFERIM!, Ozvěny Be2Can
20.00 | MLÁDÍ, Ozvěny Be2Can
 
ČT 15. 10.
20.00 | LEGENDY ZLOČINU, premiéra
 
PÁ 16. 10.
17.30 | MUŽ NA LANĚ 2D, premiéra
20.00 | LEGENDY ZLOČINU, premiéra
 
SO 17. 10.
17.30 | MUŽ NA LANĚ 3D, premiéra
20.00 | THE PROGRAM: PÁD LEGENDY, premiéra      

 NE 18. 10.
17.30 | PURPUROVÝ VRCH, premiéra
20.00|MUŽ NA LANĚ 3D, premiéra
 
PO 19. 10.
17.30 | THE PROGRAM: PÁD LEGENDY 
20.00 | PURPUROVÝ VRCH        
 
ST 21. 10.
17.30 | NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI I, artkino
20.00 | NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI II, artkino
 
ČT 22. 10.
19.00 | KARAVAN, Lucemburské dny
 
PÁ 23. 10.
17.30 | ZTRACENI V MNICHOVĚ, premiéra
20.00 | STÁŽISTA, premiéra

SO 24. 10.
16.30 - 20.00 | SNOW FILM FEST 
20.00 | ZTRACENI V MNICHOVĚ,  premiéra
 
NE 25. 10.   
14.30 | MRKÁČEK BILL, bijásek   
17.30 | DOKONALÝ ŠÉF, premiéra
20.00 | ZTRACENI V MNICHOVĚ, premiéra

PO 26. 10.   
17.30 | ZTRACENI V MNICHOVĚ, premiéra
20.00 | DOKONALÝ ŠÉF, premiéra
 
ST 28. 10.
14.30 | PÁSMO ČESKÝCH POHÁDEK, bijásek
17.30 | STÁŽISTA, premiéra
20.00 | POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC, premiéra
 
ČT 29. 10.
17.30 | SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH, premiéra
20.00 | CELEBRITY S. R. O., premiéra
 
PÁ 30. 10.
17.00 | CELEBRITY S. R. O. 
+ delegace s autogramiádou, premiéra
20.00 | SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH, premiéra
 
SO 31. 10.
14.30 | HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 2D, bijásek
17.30 | POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC, premiéra
20.00 | CELEBRITY S. R. O., premiéra
22.00 | FILMJUKEBOX: HALLOWEEN
 
 
KINOKAVÁRNA: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
CZE 1964, 130 min, bez omezení
Dnes již legendární český filmový muzikál je po-
staven na groteskní možnosti přeměny zbraní 
v hudební nástroje. Hudební nástroje nemohou 
nikoho zabít, nikomu ublížit. A vojáci, jak se zdá, v 
těchto „zbraních“ nacházejí daleko větší zalíbení 
než v čemkoli jiném. Proti posádce je podniknuta 
trestná výprava, leč bezvýsledně. Jako dárek k 
Mezinárodnímu dni seniorů promítáme a podá-
váme kávu a čaj v malém sále ZDARMA.
 

VEČER PRO GAMBII
Vystoupení afrických bubeníků a projekce filmu 
Cesta do školy v návaznosti na odpolední charita-
tivní akci Běh pro Gambii v Podzámecké zahradě v 
Kroměříži. Slavnostní večer ukončí III. ročník této 
charitativní akce. Vstupné je dobrovolné a bude 
využito na podporu projektu Kola pro Afriku. 

ARSFILM AMATÉRŮ 
9. - 11. října, Hudební sál DK, kino Nadsklepí
XXXXIII. ročník festivalu opět nabídne možnost 
setkání s amatérskými filmaři z celého světa. 
ARSFilm je mezinárodní tématická veřejná, vý-
běrová soutěž neprofesionálního filmu a video-
tvorby o umění, animované tvorby, videoartu a 
experimentů. Více na www.arsfilm.cz.

THE WHO: LIVE IN HYDE PARK 2015
GBR 2015, 85 min, bez omezení
The Who jsou bezpochyby jednou z nejslavněj-
ších kapel rockové historie, letos slaví padesátku a 
i vy můžete být u toho. 13. října bude v Nadsklepí k 
vidění a hlavně slyšení záznam jejich letošního červ-
nového koncertu z londýnského Hyde Parku, kde The 
Who doslova ovládli dav 70 000 fanoušků. Přijďte si 
užít pohlcující atmosféru a hity jako Pinball Wizard, 
Won‘t Get Fooled Again a mnoho dalších.
 
LUCEMBURSKÉ DNY: KARAVAN
LUX 2012, 95 min, do 12 let nevhodný, titulky
Úsměvná road movie o kamarádech o třicátnících 
Simonovi a Julienovi, kamarádech z dětství. Si-
mon je nenapravitelný snílek plný plánů, realizo-
vat ale nedovede ani jeden. Julien je jeho opakem, 
stojí pevně na zemi a v životě má celkem jasno. 
Když se se Simonem rozejde jeho snoubenka, 
vydávají se společně ve starém karavanu na cestu 
kolem světa…
 
SNOW FILM FEST 2015
Led, sníh a adrenalin. Večer plný špičkových filmů! 
Od října až do prosince se festival objeví ve více 
než 200 městech České republiky i Slovenska a v 
sobotu 24. 10. zavítá opět i do Kroměřížě. Nejlepší 
filmy uplynulé sezony - extrémní lyžování, zimní 
lezení, expedice, skialpinismus a další zimní šíle-
nosti. Více na www.dk-kromeriz.cz

PREMIÉRA
MARŤAN
USA 2015, 134 min, do 12 nevhodný, titulky
Mark Watney (Matt Damon) se účastnil se svoji 
posádkou vesmírné mise na Mars. Nehoda způso-
bila, že se na nehostinné rudé planetě ocitl sám, 
bez spojení se Zemí, s omezenými zásobami a 
navíc je považován za mrtvého. Vzhledem k jeho 
šancím na přežití nejsou daleko od pravdy. Režie: 
Ridley Scott.
 
WILSONOV
CZE / SVK 2015, 115 min, mládeži přístupno
V roce 1919 se v jednom zapadlém městě 
střední Evropy, které plánuje připojení k USA, 
odehrála série brutálních vražd. Jediný kdo 
může tajemství odhalit je Aaron Food (Jiří 
Macháček), muž v dlouhém kabátě a klobouku 
vychovaný českou kojnou. K rukám dostává 
mladého policejního čekatele Josefa Eisnera 
(Vojtěch Dyk). Parodie Tomáše Mašína nava-
zuje na bláznivé české komedie 70. let.
 
PAN
USA 2015, 111 min, mládeži přístupno, titulky/
dabing
Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostře-
dí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý 
svůj život, není pro takového chlapce to nej-
vhodnější místo. Až jednou v noci se stane něco 
neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své 
fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, vá-
lečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi 
Nezemi.
 
NEMILOSRDNÍ
FRA 2015, 90 min, do 12 let nevhodný, titulky
Serge Buren (Jean Reno) je legendární pol-
da, noční můra všech kriminálníků. On a jeho 
policejní tým mladých kolegů vyznávají tro-
chu nevšední vyšetřovací postupy. Mezi jejich 
osvědčené a oblíbené metody patří přepadovky 
a výslechy zadržených s použitím baseballových 
pálek. S oblibou ignorují pravidla v průběhu 
velkolepých zatčení. Ale objeví se nebezpečný 
lupičský gang...

 LEGENDY ZLOČINU
GBR 2015, 133 min, do 15 let nevhodný, titulky
Film nás zavede do tajné historie šedesátých let 
dvacátého století a neobyčejných událostí, které 
přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. 
Gangsterům, kteří se neštítí naprosto ničeho. Vraž-
dy, únosy, loupeže, to vše je jim vlastní. Hlavní dvoj-
roli Rona a Reggieho Krayových ztvárnil Tom Hardy.
 
MUŽ NA LANĚ
USA 2015, 123 min, mládeži přístupno, titulky
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen 
jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi 
věžemi Světového obchodního centra, a v jeho 
stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost 
vydat. Philippe Petit byl se svými společníky nucen 
překonávat nepopsatelné problémy a vypořádat 
se se zradami, neshodami i bezpočtem rizik, které 
uskutečnění celé akce ohrožovali.
 
THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
USA 2015, 104 min, do 12 let nevhodný, titulky
Lance Armstrong na přelomu tisíciletí dominoval 
cyklistice a měnil tento dříve ryze evropský sport na 
světový fenomén. Sportovní novinář David Walsh, 
nejprve okouzlen Armstrongovým talentem a cha-
rismatem, začíná být přesvědčený, že jeho výkony 
jsou podpořené zakázanými látkami. Walsh začne 
shromažďovat důkazy, které nakonec Armstronga 
odhalí jako největšího podvodníka v historii sportu. 
 
PURPUROVÝ VRCH
USA 2015, 119 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Do tajemného panství v severozápádním cípu 
Anglie se brzy po svatbě přestěhuje mladá dívka 
Edith Cushing (Mia Wasikowska). Jejím novoman-
želem je okouzlující sir Thomas Sharpe (Tom Hid-
dleston), který zde žije společně se svou sestrou 
lady Lucille. Edith však velmi brzy začíná zjišťovat, 
že její manžel není tím, kým se zdál být. 
 
ZTRACENI V MNICHOVĚ
CZE 2015, 105 min, mládeži přístupno
Sir „P“, devadesátiletý papoušek, kdysi patřící 
Edouardu Daladierovi, se ocitl v roce 2008 v Praze 
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ 
po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některá 

důležitá prohlášení. Papouška unese novinář Pavel 
a na základě jeho kontroverzních citací rozpoutává 
mezinárodní politický skandál. V hlavní roli komedie 
Petra Zelenky září Martin Myšička.
 
STÁŽISTA
USA 2015, 121 min, titulky, bez omezení
Robert De Niro hraje v komedii Bena Whittakera 
70letého vdovce, který si uvědomil, že odchod do 
důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije 
příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se ve-
doucím stážistou módního webu, který založila a 
provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway).
 
DOKONALÝ ŠÉF
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Komediální drama pojednává o kuchaři Adamovi 
(Bradley Cooper), který zničil svou kariéru drogami 
a hrozným chováním ve vyhlášené restauraci. Po 
nedlouhé době se „vyčistí“ a vrátí se do Londýna, 
kde má za lubem uchytit se v restauraci a bojovat 
o tři michelinské hvězdy. Dokonalý šéf je výjimečně 
vtipný a emotivní příběh o lásce k vaření a jídlu, o 
lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
 
POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Vin Diesel jako legendární lovec čarodějnic Kaul-
der, který byl Královnou čarodějnic proklet k 
věčnému životu, a své poslání vykonává již staletí. 
Dnes je posledním svého druhu a prořídly i řady 
nadpřirozených nepřátel. Největší bitva ho čeká 
ale až nyní v moderním New Yorku, kdy se znovu 
postaví proti samotné Královně.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
USA 2015, 121 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří 
důstojník elitní vládní operační skupiny (Josh 
Brolin), aby v příhraniční oblasti mezi USA a Me-
xikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eska-
lující válku proti drogám. Tým vedený tajemným 
poradcem s pochybnou minulostí (Benicio Del 
Toro) se tajně vydává na cestu, během které je 
Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, 
v co dosud věřila.

CELEBRITY S. R. O.
CZE 2015, 103 min, mládeži přístupný
V natáčecím studiu, kde se mladí herci setkávají 
s prudivými hereckými legendami, nápaditý reži-
sér naráží na lokty ostré producentky, technici tu 
a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyk-
lých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, nepři-
šel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost 
seriálu, vloží do děje postavu, která je inspirována 
reálnou postavou lobbisty - mafiána…V pátek 
30. 10. bude projekce doplněna uvedením dele-
gace a autogramiádou.
 
BIJÁsEK   
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
USA 2015, 90 min, mládeži přístupno, dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit, Dra-
cula konečně ustoupil ze svých striktních zásad a 
otevírá hotel i lidským návštěvníkům. Netuší ale, 
že se k návštěvě rodiny chystá také jeho rozmrzelý 
a velmi, velmi, velmi staromódní otec Vlad. Když 
se Vlad dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný 
upír a Draco zve do hotelu lidi, nastane mela, ze 
které by dost možná i upírovi ztuhla krev v žilách.
 
MRKÁČEK BILL
AUS 2015, 91 min, bez omezení, dabing
Mrkáček Bill je malá koala s velkou fantazií. Se 
srdcem plným dobrodružství sní o tom, že jed-
noho dne opustí svoje malé pokojné městečko a 
půjde po stopách svého otce.
 
PÁSMO ČESKÝCH POHÁDEK
CZE, 65 minut, bez omezení
Pásmo krátkých filmů pro nejmenší zahrnuje 
pohádky Kubula a Kuba Kubikula, Tři loupežníci, 
Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Strašidlo ve škole, Velbloudí nápady a Jak šlo vejce 
na vandr. Přijďte o svátečním dnu na českou po-
hádky za lidovou cenu.
 
ARTKINo
OZVĚNY BE2CAN
Výběr filmů z loňských a letošních ročníků pres-
tižních filmových festivalů v Berlíně, Benátkách a 
Cannes. Více na www.dk-kromeriz.cz/be2can

dem Jepa Gambardelly, novináře a autora jediného 
románu. Zestárlý světák v podání Toniho Servilla zná 
v Římě kdejaké tajemství, ve vlastním životě se však 
těžko vyzná. 
 
MLÁDÍ
ITA / FRA 2015, 118 min, do 12 let nevhodný, titulky
V lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý 
rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger (Michael 
Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde Fred 
léčí pod dozorem své dcery a mezi léčebnými kúrami 
s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního 
skladatele a filmového režiséra a se suchým humo-
rem komentují své chátrající tělesné schránky. 

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
AUS 2015, 120 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou mi-
nulostí, narazí na skupinu prchající pustinou ve 
vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí 
elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, 
tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil 
něco nenahraditelného.
 
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
SWE / NOR 2014, 100 min, do 12 let nevhodný, titulky
Brilantně absurdní příběhy o lidském žití jsou 
závěrečným dílem trilogie oceňovaného režiséra 
Roye Anderssona, který se v nich snažil vytvořit 
napětí mezi banalitami a podstatnými věcmi, 
mezi komickým a tragickým – ukázat protichůd-
nost a dynamickou povahu naší existence.
 
AFERIM!
ROM 2015, 105 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Valašsko 1835: Najatý policista se vydává spolu se 
svým synem hledat uprchlého cikánského otro-
ka... Aferim! je spletité historické drama o přerodu 
země v moderní společnost po porážce Osmanské 
říše v rusko-turecké válce. Snímek získal Stříbr-
ného medvěda za režii v Berlíně a byl uveden na 
mnoha festivalech po celém světě.

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI I + II
21. říjen 2015 je zcela zásadní datum pro fanoušky 
Martyho McFlye, excentrického doktora Emmeta 
Browna či speciálně upraveného vozu DeLorean DMC-

KINO NADSKLEPÍ

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

EVEREST
USA / GBR 2015, 121 min, do 12 let nevhodný, titulky
Dvě expediční skupiny na Mount Everest postihla 
v roce 1996 jedna z nejhorších katastrof v dějinách 
horolezectví. Snímek vypráví dramatický příběh 
americké skupiny, vedené Scottem Fischerem 
(Jake Gyllenhaal), a novozélandské skupiny pod 
vedením Roba Halla (Jason Clarke) při jejich po-
kusu dobýt vrchol nejvyšší hory světa. Ten se však 
změnil v boj o přežití.

VELKÁ NÁDHERA
ITA / FRA 2013, 141 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Dámy z lepší společnosti i z polosvěta, intelektuálové, 
politici i památky, vše pozorováno vědoucím pohle-

12 schopného víceméně bezpečně cestovat v čase. 
Jedna z hlavních filmových zastávek zavede tyto 
hrdiny do naší přítomnosti. Proto právě v tento den 
uvedeme první dva díly série Návrat do budoucnosti, 
která patří k nejoriginálnějším sci-fi filmové historie. 
Speciální sleva pro diváky, kteří navštíví obě projekce.
 
FILMJUKEBOX: HALLOWEEN
U příležitosti svátku Všech svatých jsme si pro 
Vás opět připravili tematický Filmjukebox. Na 
adrese www.filmjukebox.cz můžete vybírat z 
pěti současných děsivých snímků: Before I Wake, 
Nenasytná Tiffany, Paranormal Activity: Ghost 
Dimension, Purpurový vrch a Sinister 2. Hlasujte 
do 23. 10. 9.00 a přijďte se bát do kina.

Den uniformovaných sborů | 2. - 3. 10. 

Lucemburské dny |  19. - 23. 10

Běh pro Gambii | 4. 10. 

Koncert Karla Plíhala | 7. 10. 



 

PŘEHLED AKCÍ
ČT 1. 10. I 17.00
SETKÁNÍ S JOSEFEM ZÍMOU
Devadesátiminutový pořad, kde se střídá mluve-
né slovo s písničkami a v němž se představí herec, 
muzikálový zpěvák a nekorunovaný král české 
dechovky Josef Zíma. Zazní nejznámější písně a 
navíc se během večera diváci dozvědí i celou řadu 
zajímavých historek. 
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz 

ČT 1. 10. I 17.00
BAŇKY DOKÁŽÍ VÍC, NEŽ SI 
MYSLÍTE 
Aneb terapie, která účinně pomáhá léčit současné 
civilizační choroby, přednáška Iva Škrabala.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 1. 10. I 17.15
FOTOBRANÍ 2015 – VERNISÁŽ
Fotoklub DK Kroměříž, z. s. pořádá v říjnu již 
21. ročník výstavy fotografií svých členů. Součástí 
Fotobraní je autorská kolekce fotografií Marie 
Korbelové nazvaná Ptáci. 
Dům kultury 
www.fotoklub-kromeriz.cz

ČT 1. 10. I 17.00
KRAJINÁŘSKÉ PARKY V NĚMECKU 
- INSPIRACE PRO NAŠE ZAHRADY
Přednáška Metodického centra zahradní kultury 
NPÚ, přednášející Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. 
Tvůrci kroměřížských zahrad čerpali inspiraci i z 
německých krajinářských parků. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

PÁ 2. 10. I 16.00 – 19.00 
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Prohlídka areálu klubu ČSLA na Hvězdě a jízdy v 
obrněném voze BVP.
Klub ČSLA na Hvězdě

PÁ 2. 10. I 19.00
(NEJEN) PRVOREPUBLIKOVÝ PLES
Ples s tématem první republiky pořádají Biskupští 
manové a T. J. Sokol Kroměříž
Sokolský dům Kroměříž
www.manove-km.cz

PÁ 2. 10. I 20.30
VOLANT + PUNK FLOID - 20 LET TOUR
Koncert. 
Hudební klub Slady
www.sladykm.cz 

PÁ 2. 10. I 20.30
PUMPA – JIŽANSKÝ ROCK
Koncert jedné z nejlepších současných českých 
southern rockových kapel.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 3. 10. I 8.45 – 17.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH sBoRŮ
Přehlídka techniky, výzbroje a výstroje s akční-
mi ukázkami. Zakončení turistické sezony a při-
pomenutí 70. výročí ukončení 2. světové války.
8.45 I BITVA O ZBOROVSKÝ MOST
Ukázka bojů z konce II. světové války s překoná-
ním řeky a průjezdem parního vlaku.

10.00 – 17.00 
HLAVNÍ PROGRAM 
NA HANÁCKÉM NÁMĚSTÍ
Přehlídka historické i současné vojenské a 
techniky např. tank PRAGA AH-4, 
obrněný transportér Pandur, cvičné dvou-
místné letadlo Zlín C-105, transportér 
BRDM chemik, americký automobil 
DODGE z 2. sv. války a další.
 - Výzbroj a výstroj z různých historických ob-
dobí.
 - Ozbrojené složky v akci.
 - Komentované statické i dynamické ukázky.
 -Prezentace profesionálních vojenských jed-
notek i klubů vojenské a policejní historie.
Zborovský most, Hanácké náměstí
www.kromeriz.eu

so 3. 10. 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO 
MIKULOVA
Zájezd Klubu českých turistů Kroměříž. Vede p. 
Havelka. Odjezd bude upřesněn ve vývěskách 
klubu.
Klub seniorů v Kroměříži

so 3. 10. I 9.00 
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Beseda Tomáše Pfeiffera – českého filosofa, 
léčitele a biotronika, pokračovatele zakladatele 
biotroniky Josefa Zezulky.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 3. 10 I 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00  
PODZIMNÍ DÍLNA
Přijďte přivítat podzimní čas a vyrobit si origi-
nální dekorace, obrázky, rámečky a na fotky a 
jiné drobnosti v barvách podzimu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 3. 10. I 10.00 -18.00
VÝSTAVA NA STROMECH 
Cílem výstavy je netradičním způsobem upozor-
nit na aktuální problémy pěstitelů kávy a ukázat, 
jak lze tyto problémy řešit. Koná se v aleji podél 
Dlouhého rybníka. Je připravený doprovodný 
program – ochutnávka a prodej fairtradové kávy, 
program pro děti.
Podzámecká zahrada
www.vystavanastromech.cz

so 3. 10. I 10.00 - 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V RÁMCI DNE KRAJE
Prezentace spojeneckých armád v rámci výstavy 
Kroměřížský příběh války, dílna pro děti, komen-
tované prohlídky výstav a expozic, konzervátor-
ská dílna na Hanáckém náměstí, cimbálová mu-
zika Bukovinka. Vstup volný.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 3. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během 
komentované prohlídky se představí historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 3. 10. I 14.00 
PAMÁTKY NÁS BAVÍ - VERNISÁŽ
Vernisáž výstavy v návštěvnickém centru Arci-
biskupského zámku v Kroměříži.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 3. 10. I 17.30 A 20.00
NA STOJÁKA LIVE!
Oblíbená stand-up comedy opět v Kroměříži 
tentokrát ve složení Iva Pazderková, Daniel 
Čech a Karel Hynek. Přijďte si užít pořádnou 
porci zábavy v příjemném prostředí. Dvě před-
stavení.
Hudební klub Slady
www.sladykm.cz

so 3. 10. I 20.30
JETHRO TULL - CIMRMANOVO 
TORZO 
Skladby od blues po hard rock od slavných skupin 
60. a 70. let, hlavně pak Jethro Tull. Vynikající flét-
na I. Andersona v podání Mirka Válka zní neuvěři-
telně věrohodně.
Stará masna
www.stara-masna.cz

NE 4. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během 
komentované prohlídky se představí historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 4. 10. I 13.00 
BĚH PRO GAMBII
Výtěžek z charitativního běhu bude věnován 
na přepravu darovaných jízdních kol dětem do 
Gambie. V předešlých ročnících v Kroměříži vy-
běhali malí i velcí částku rovnající se odeslání 800 
jízdních kol. V neděli večer mohou účastníci běhu 
zhlédnout v kroměřížském kině krásný film Cesta 
do školy.
Podzámecká zahrada
www.kolaproafriku.cz

NE 4. 10. I 13.00 
ZAHRADNÍ ATELIÉR TORTELINI
Doprovodný program pro rodiny s dětmi k putovní 
výstavě Památky nás baví. Staňte se zahradními 
architekty s netradičními materiály.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

Po 5. 10. I 9.00 - PÁ 9. 10. 18.00 
TÝDEN KNIHOVEN 2015 
Zápisné do knihovny za 50 % ceny (5., 7. a 9. 10)
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

Po 5. 10. I 9.00 - PÁ 9. 10. 18.00
LITERÁRNÍ KVÍZ
Zábavná soutěž pro dospělé u příležitosti Týdne 
knihoven.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

Po 5. 10.  - PÁ 9. 10. I 10.00 - 18.00
KNIHY NEJEN DO DĚTSKÉHO   
OUŠKA
Prezentace audioknih pro děti v rámci Týdne 
knihoven.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

úT 6. 10. I 12.00-18.00
BURZA KNIH
Výprodej vyřazených knih, tradiční akce v Týdnu 
knihoven.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

sT 7. 10. I 16.30
HUDEBNÍ AKADEMIE 
- BEDŘICH SMETANA
Prodaná nevěsta. Poslechový pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

sT 7. 10. I 17.00
ČERVNOVÉ VÝLETY
Beseda KČT. Foto dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

sT 7. 10. I 19.00
KAREL PLÍHAL - KONCERT
Folkový písničkář Karel Plíhal se po dvou a půl letech 
vrací do Kroměříže, aby v hudebním sále Domu kul-
tury předvedl průřez své bohaté muzikantské kariéry 
včetně poslední desky Vzduchoprázdniny z roku 2012.
Dům kultury
www.dk-kromeriz.cz 

ČT 8. 10. I 15.30 
KLUB PUNTÍK
Čtení, vyprávění a hraní si s knížkou Ajdar od M. 
Satrapi pro rodiče a děti ve věku 3-5 let. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 8. 10. I 18.00
PODZIMNÍ PŘÍCHUTĚ NOCI 2015
Čtení ukázek z oblíbených knih. Tradiční setkání v 
Krylově koutku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

PÁ 9. 10. I 20.30
BLUES D´EFFECT & JAMTOUR 
Dvě kroměřížské kapely hrající, blues, folk a fol-
krock v českém podání a s obrovským nasazením…
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 10. 10. 
MUTĚNICE
Zájezd KČT Kroměříž. Vycházku cca 7 km vede p. Havel-
ka. Přesné instrukce budou ve vývěskách klubu.

so 10. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 10. 10. A NE 11. 10. 
I 13.00 – 16.00 
ATELIÉR PUKRLE
Tvorba barokních loutek a masek, program vede 
lektorka Arcidiecézního muzea Kroměříž. Dopro-
vodný program pro rodiny s dětmi k putovní vý-
stavě Památky nás baví. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 10. 10. I 20.30
SCORPIONS REVIVAL 
Mimořádný hudební projekt kapely ze severní 
Moravy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

NE 11. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 11. 10. I 15.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU - 
NÁMOŘNICKÁ SHOW
Oblíbená Míša Růžičková přijede do Kroměříže se 
svým pořadem. Všichni, kdo si chcete zatančit, 
zazpívat a hezky se pobavit - neváhejte a račte 
na palubu!
Dům kultury
www.dk-kromeriz.cz

NE 11. 10. I 20.00
ZDENĚK POLOLÁNÍK
AUTORSKÝ KONCERT
Autorský koncert v rámci festivalu FORFEST 2015, 
účinkují Dagmar Kolařová, Petr Kolař – varhany, 
Dómský komorní sbor Brno.
Kostel svatého Mořice

úT 12. 10. I 18.00 
SEMAFOR - SMÍCH A PÍSNIČKY
Dvě hvězdy pražského divadla Semafor – Jiří Su-
chý a Jitka Molavcová jsou hlavními protagonisty 
představení, které je druhým titulem podzimního 
divadelního předplatného.
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz

úT 13. 10. I 17.00 
ZVÍŘATA NA ZEMI
Přednáška RNDr. Dušana Trávníčka, zoologa Mu-
zea jihovýchodní Moravy ve Zlíně o současném 
rozšíření živočichů na Zemi.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

sT 14. 10. I 17.00
TUNISKO
Třetí část besedy KČT Kroměříž, video p. Šmídová.
Klub seniorů

ČT 15. 10. I 19.00 
VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM 
PAVLÍK BAND
Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i 
populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý 
hlas, temperamentní a vitální vystupování se 
stala jednou z nejoblíbenějších českých zpěvaček. 
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz

PÁ 16. 10. I 20.30
DARK GAMBALE
Koncert skupiny, která se může pochlubit několika 
nominacemi na cenu Akademie populární hudby
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 17. 10. 
HOSTÝN - RUSAVA
Akce KČT Kroměříž. Odjezd vlakem v 9.22 h do Bys-
třice pod Hostýnem. Vycházku vede p. Peterová.

so 17. 10. I 8.30
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ 
PODZIM/ZIMA
Burza oblečení do velikosti 176 a sportovního vyba-
vení podzim/zima. Příjem: 16. 10. 15–18.30 h, prodej: 
17. 10. 8.30–12  h, výdej: 17. a 18. 10.  16–17.30 h.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

so 17. 10.  A NE 18. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 17. 10. A NE 18. 10. I 13.00 – 16.00
JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU? 
Hry, tanec, stavba hradu, rytířská zbroj - program 
vede soubor Cruentus z Arcibiskupského gymná-
zia v Kroměříži. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 17. 10. I 20.30
IRON MAIDEN REVIVAL BAND
Poctivý heavy metal a „skutečný“ hlas Bruce Dickinsona.
Stará masna
www.stara-masna.cz
 
NE 18. 10. I 14.30 
O RYBÁŘI A STARÉ BOTĚ 
Host Říše loutek Kroměříž - Spolek loutek 
LOUTKINO Brno sehraje pohádkou O rybáři a staré 
botě, délka představení 25 minut. Jde o úpravu 
pohádky O zlaté rybce, ale nebyl by to Jiří Žáček, 
aby ji nevyprávěl po svém. 
Dům kultury 

úT 20. 10. I 14.00 
LUCEMBURSKÉ DNY DĚTEM
Lucemburské pohádky, soutěže, vědomostní 
kvízy, výtvarné dílničky a hry inspirované Lucem-
burskem v dětském oddělení knihovny. V rámci 
Lucemburských dnů.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

úT 20. 10. I 15.45
CESTOMÁNIE: LUCEMBURSKO
Promítání oblíbených cestopisů z cyklů ČT Cesto-
mánie a Objektiv. V rámci Lucemburských dnů.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

úT 20. 10. I 16.30
LUCEMBURSKO - 
VELKOVÉVODSTVÍ JAKO Z 
POHÁDKY
Krajinou, kde z hradů a zámků dýchá historie a 
hlavní město je jedním z finančních center světa, 
provede cestovatelská beseda s panem Milanem 
Teplanem. Lucemburské dny.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

úT 20. 10. I 19.00
VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ 
A BOHUSLAV MARTINŮ
Koncert v rámci cyklu devíti komorních koncertů v 
Nadsklepí, které představí jak profesionální hudební-
ky, tak i mladé začínající umělce a pedagogy konzer-
vatoře. Účinkují Eva Benešová, Martina Mergentalo-
vá, Pavel Březík a dětský pěvecký sbor Moravské děti 
Holešov pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

sT 21. 10. - NE 25. I 8.00 - 16.30
ZIMNÍ BURZIČKA
Tradiční burza oblečení, obuvi a sportovních po-
třeb. Přijďte prodat, co nepotřebujete, nebo kou-
pit, co se vám hodí!
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

sT 21. 10. I 16.30
JAN LUCEMBURSKÝ
Beseda o Janu Lucemburském a jeho době s prof. 
PhDr. Lenkou Bobkovou, CSc., přední českou odbor-
nicí na toto historické období.  Lucemburské dny.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

sT 21. 10. I 19.30
MIKE FLETCHER TRIO (GB)
Koncert britského jazzového tria ve složení Mike 
Fletcher,saxofon a flétna, Olie Brice,kontrabas a 
Tymek Jozwiak,bicí v klubu Starý pivovar navazu-
je na předešlé skvělé jazzové koncerty.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

ČT 22. 10. I 15.00
PŘEDNÁŠKA O LUCEMBURSKU
Akademie III. věku u příležitosti Lucemburských dní.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

ČT 22. 10. I 19.00
KDYŽ SE ZHASNE 
Představení v rámci divadelního předplatného 
pořádaného Divadelním spolkem Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

PÁ 23. 10. I 18.00
PÍSNĚ A VERŠE Z DOBY 
PŘEMYSLOVSKÉ A LUCEMBURSKÉ
Pořad Táni Fischerové s klavírním doprovodem 
Daniela Dobiáše. Zhudebněné verše z dob přemy-
slovských a lucemburských Vás přenesou do doby, 
kdy Praha byla kulturním centrem Evropy. 
ZUŠ Kroměříž

PÁ 23. 10. I 18.00
KONCERT SKUPINY ECHT!
Pokud vás zajímá žánr pub rock, pak byste neměli 
chybět na koncertě pražské rockové skupiny ECHT! 
V roli předskokana se představí kroměřížská ta-
neční skupina M Dance crew KM.
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz

PÁ 23. 10. I 20.30
KISS MORAVIAN GIRLS & 
ŽRALOK VE ZDI 
Dívčí revival světoznámé americké kapely KISS 
a hudba rockové kapely ze Světlé nad Sázavou.
Stará masna

so 24. 10. 
MORAVSKÝ PÍSEK - BZENEC
Výlet KČT Kroměříž, vycházku o délce cca 7 km 
vede p. Šmídová. Odjezd bude upřesněn ve vý-
věskách klubu.

so 24. 10. I 11.00 A 14.00
NE 25. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 24. 10. A NE 25. 10. I 13.00 – 16.00
S KLUBÍČKEM ZA NITÍ PŘÍBĚHU 
KROMĚŘÍŽE  
Interaktivní herní odpoledne s tematikou his-
torie města vedou lektoři z MC Klubíčko. Do-
provodný program pro rodiny s dětmi k putovní 
výstavě Památky nás baví. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.klubickokm.cz

so 24. 10. I 20.30
KONCERT FLERET & POZDNÍ SBĚR
Dvorní kapela Valašského království pokřtí své 
nové CD Hopa Bejbe. Jako host Pozdní sběr.
Hudební klub Slady
www.sladykm.cz

ČT 29. 10. I 18.00 - PÁ 30. 10. I 9.00
NOC U KAMARÁDA  
Přenocování se zábavným programem, pro děti od 6 let.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 31. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 31. 10. I 17.00
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Hvězda TV Šlágr představí své písničky, které čer-
pají ze života tak, jak jde. Jsou smutné i veselé a 
každý si v nich najde kousek svého příběhu.
Dům kultury
www.dk-kromeriz.cz

so 31. 10. I 20.30
JIŘÍ SCHELINGER – REVIVAL BAND 
& LÁĎA TOMIS 
Základní ideou projektu je společný názor, že Jiří 
Schelinger je opravdovou legendou a zaslouží si 
tedy trvalé připomínání odkazu, který zanechal 
české rockové scéně.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PŘÍRoDA A ČLoVĚK (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o 
nejstarším osídlení regionu od nejstarší doby ka-
menné po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím 
do živočišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska 

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
(STÁLÁ EXPOZICE) 
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nej-
významnějších kroměřížských rodáků. V šesti 
sálech je chronologicky uspořádán výběr z 
umělcova díla. 
Muzeum Kroměřížska

HISTORIE UKRYTÁ POD
DLAŽBOU MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od 
jeho vzniku do raného novověku. Doslova pod 
dlažbou Velkého náměstí a vrchnostenského ka-
pitulního domu se dozvíte o historii města „od 
mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska

EXPOZICE KARLA KRYLA 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem 
a osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... 
Klub Starý pivovar

Do 31. 10.
CAR A CÍSAŘ - SETKÁNÍ V 
KROMĚŘÍŽI V SRPNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů – ra-
kouského císaře Františka Josefa I. a ruského 
cara Alexandra III. Pořádá Arcidiecézní muze-
um Kroměříž ve spolupráci s Arcibiskupským 
zámkem. Výstava připomíná období, kdy se  
poklidné moravské maloměsto stalo středem 
pozornosti celé Evropy. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž

Do 1. 11.
BAROKNÍ KNIHKUPECTVÍ SVĚTA
Výstava nizozemských tisků v dílech nizozemských 
autorů z období baroka je součástí placeného okruhu.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

Do 31. 5. 2016
ODVRÁCENÁ TVÁŘ VÁLKY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v období  pro-
tektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

Do 6. 10.
MOJA CHIBA NEMÁ CHYBU!
Výstava výtvarnice Nao Higano s podtitulem Nos-
talgia Japonská.
Radniční sklípek
www.spvuk.blog.cz

Do 18. 10 
KROMĚŘÍŽSKÝ PŘÍBĚH VÁLKY
Výstava připravená jako připomínka 70. výročí 
konce II. světové války, která poznamenala osudy 
milionů lidí celého světa, stejně jako životy oby-
vatel Kroměříže a okolí. S programem pro školy. 
Malá galerie.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

Do 25. 10.
UMĚNÍ JE STAV DUŠE X. 
Přehlídka výtvarné tvorby klientů arteterapeutic-
kého ateliéru Psychiatrické nemocnice Kroměříž. 
Muzeum Kroměřížska

ČT 1. 10. - so 31. 10.
FOTOBRANÍ 2015
Fotoklub DK Kroměříž, z. s. pořádá svou sezonní 
výstavu ve vestibulu a pravé knihovně DK.
Dům kultury

so 3. 10. - NE 25. 10. 
PAMÁTKY NÁS BAVÍ
Putovní výstava s názvem Památky nás baví před-
stavuje průběh a výsledky projektu „Vzdělávací 
role Národního památkového ústavu: Edukace 
jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 
dědictví České republiky“. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 3. 10. - so 10. 10. 
VÝSTAVA NA STROMECH 
Cílem výstavy je netradičním způsobem upozor-
nit na aktuální problémy pěstitelů kávy a ukázat, 
jak lze tyto problémy řešit.
Podzámecká zahrada
www.vystavanastromech.cz

ČT 8. 10. - NE 11. 10.
FLORIA PODZIM 2015
7. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahrad-
níky a zahrádkáře. Příjemnou atmosféru doplní 
Petra Černocká, Standa Hložek nebo Petr Rezek, 
pro děti bude otevřen blízký Dětský svět.
Výstaviště Floria 

NE 18. 10. I 5.00 - 10.00
PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA A OKRASNÉHO 
PTACTVA
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria 

Po 19. 10. – PÁ 23. 10.
LUCEMBURSKÉ STŘÍPKY
Výstava fotografií z jediného velkovévodství na 
světě. V rámci Lucemburských dnů.
Dům kultury

Po 19. 10. – PÁ 23. 10.
LUCEMBURSKO MÝMA OČIMA
Soutěžní výstava fotografií z Lucemburska na-
vštíveného našimi spoluobčany. Při příležitosti 
Lucemburských dnů pořádá Informační centrum 
Europe Direct Kroměříž. 
Knihovna Kroměřížska

Po 19. 10. – PÁ 23. 10.
LUCEMBURSKO NEJEN  
V LITERATUŘE 
Výstava publikací a webových odkazů o Lucem-
bursku z fondu Knihovny Kroměřížska. Lucem-
burské dny.
Knihovna Kroměřížska

Po 26. 10. – ČT 31. 12. 
ČOKOLÁDOVÉ POKUŠENÍ A 
REKLAMA A DĚTI
Přeneste se do staré cukrárny a do doby, kdy re-
klama byla ještě v plenkách. Na výstavě si můžete 
vyrobit pralinky, bonbóny a perníčky. 
Muzeum Kroměřížska

VÝSTAVY
A STÁLE EXPOZICE



 

PŘEHLED AKCÍ
ČT 1. 10. I 17.00
SETKÁNÍ S JOSEFEM ZÍMOU
Devadesátiminutový pořad, kde se střídá mluve-
né slovo s písničkami a v němž se představí herec, 
muzikálový zpěvák a nekorunovaný král české 
dechovky Josef Zíma. Zazní nejznámější písně a 
navíc se během večera diváci dozvědí i celou řadu 
zajímavých historek. 
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz 

ČT 1. 10. I 17.00
BAŇKY DOKÁŽÍ VÍC, NEŽ SI 
MYSLÍTE 
Aneb terapie, která účinně pomáhá léčit současné 
civilizační choroby, přednáška Iva Škrabala.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 1. 10. I 17.15
FOTOBRANÍ 2015 – VERNISÁŽ
Fotoklub DK Kroměříž, z. s. pořádá v říjnu již 
21. ročník výstavy fotografií svých členů. Součástí 
Fotobraní je autorská kolekce fotografií Marie 
Korbelové nazvaná Ptáci. 
Dům kultury 
www.fotoklub-kromeriz.cz

ČT 1. 10. I 17.00
KRAJINÁŘSKÉ PARKY V NĚMECKU 
- INSPIRACE PRO NAŠE ZAHRADY
Přednáška Metodického centra zahradní kultury 
NPÚ, přednášející Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. 
Tvůrci kroměřížských zahrad čerpali inspiraci i z 
německých krajinářských parků. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

PÁ 2. 10. I 16.00 – 19.00 
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Prohlídka areálu klubu ČSLA na Hvězdě a jízdy v 
obrněném voze BVP.
Klub ČSLA na Hvězdě

PÁ 2. 10. I 19.00
(NEJEN) PRVOREPUBLIKOVÝ PLES
Ples s tématem první republiky pořádají Biskupští 
manové a T. J. Sokol Kroměříž
Sokolský dům Kroměříž
www.manove-km.cz

PÁ 2. 10. I 20.30
VOLANT + PUNK FLOID - 20 LET TOUR
Koncert. 
Hudební klub Slady
www.sladykm.cz 

PÁ 2. 10. I 20.30
PUMPA – JIŽANSKÝ ROCK
Koncert jedné z nejlepších současných českých 
southern rockových kapel.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 3. 10. I 8.45 – 17.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH sBoRŮ
Přehlídka techniky, výzbroje a výstroje s akční-
mi ukázkami. Zakončení turistické sezony a při-
pomenutí 70. výročí ukončení 2. světové války.
8.45 I BITVA O ZBOROVSKÝ MOST
Ukázka bojů z konce II. světové války s překoná-
ním řeky a průjezdem parního vlaku.

10.00 – 17.00 
HLAVNÍ PROGRAM 
NA HANÁCKÉM NÁMĚSTÍ
Přehlídka historické i současné vojenské a 
techniky např. tank PRAGA AH-4, 
obrněný transportér Pandur, cvičné dvou-
místné letadlo Zlín C-105, transportér 
BRDM chemik, americký automobil 
DODGE z 2. sv. války a další.
 - Výzbroj a výstroj z různých historických ob-
dobí.
 - Ozbrojené složky v akci.
 - Komentované statické i dynamické ukázky.
 -Prezentace profesionálních vojenských jed-
notek i klubů vojenské a policejní historie.
Zborovský most, Hanácké náměstí
www.kromeriz.eu

so 3. 10. 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO 
MIKULOVA
Zájezd Klubu českých turistů Kroměříž. Vede p. 
Havelka. Odjezd bude upřesněn ve vývěskách 
klubu.
Klub seniorů v Kroměříži

so 3. 10. I 9.00 
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Beseda Tomáše Pfeiffera – českého filosofa, 
léčitele a biotronika, pokračovatele zakladatele 
biotroniky Josefa Zezulky.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 3. 10 I 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00  
PODZIMNÍ DÍLNA
Přijďte přivítat podzimní čas a vyrobit si origi-
nální dekorace, obrázky, rámečky a na fotky a 
jiné drobnosti v barvách podzimu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 3. 10. I 10.00 -18.00
VÝSTAVA NA STROMECH 
Cílem výstavy je netradičním způsobem upozor-
nit na aktuální problémy pěstitelů kávy a ukázat, 
jak lze tyto problémy řešit. Koná se v aleji podél 
Dlouhého rybníka. Je připravený doprovodný 
program – ochutnávka a prodej fairtradové kávy, 
program pro děti.
Podzámecká zahrada
www.vystavanastromech.cz

so 3. 10. I 10.00 - 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V RÁMCI DNE KRAJE
Prezentace spojeneckých armád v rámci výstavy 
Kroměřížský příběh války, dílna pro děti, komen-
tované prohlídky výstav a expozic, konzervátor-
ská dílna na Hanáckém náměstí, cimbálová mu-
zika Bukovinka. Vstup volný.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 3. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během 
komentované prohlídky se představí historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 3. 10. I 14.00 
PAMÁTKY NÁS BAVÍ - VERNISÁŽ
Vernisáž výstavy v návštěvnickém centru Arci-
biskupského zámku v Kroměříži.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 3. 10. I 17.30 A 20.00
NA STOJÁKA LIVE!
Oblíbená stand-up comedy opět v Kroměříži 
tentokrát ve složení Iva Pazderková, Daniel 
Čech a Karel Hynek. Přijďte si užít pořádnou 
porci zábavy v příjemném prostředí. Dvě před-
stavení.
Hudební klub Slady
www.sladykm.cz

so 3. 10. I 20.30
JETHRO TULL - CIMRMANOVO 
TORZO 
Skladby od blues po hard rock od slavných skupin 
60. a 70. let, hlavně pak Jethro Tull. Vynikající flét-
na I. Andersona v podání Mirka Válka zní neuvěři-
telně věrohodně.
Stará masna
www.stara-masna.cz

NE 4. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během 
komentované prohlídky se představí historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 4. 10. I 13.00 
BĚH PRO GAMBII
Výtěžek z charitativního běhu bude věnován 
na přepravu darovaných jízdních kol dětem do 
Gambie. V předešlých ročnících v Kroměříži vy-
běhali malí i velcí částku rovnající se odeslání 800 
jízdních kol. V neděli večer mohou účastníci běhu 
zhlédnout v kroměřížském kině krásný film Cesta 
do školy.
Podzámecká zahrada
www.kolaproafriku.cz

NE 4. 10. I 13.00 
ZAHRADNÍ ATELIÉR TORTELINI
Doprovodný program pro rodiny s dětmi k putovní 
výstavě Památky nás baví. Staňte se zahradními 
architekty s netradičními materiály.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

Po 5. 10. I 9.00 - PÁ 9. 10. 18.00 
TÝDEN KNIHOVEN 2015 
Zápisné do knihovny za 50 % ceny (5., 7. a 9. 10)
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

Po 5. 10. I 9.00 - PÁ 9. 10. 18.00
LITERÁRNÍ KVÍZ
Zábavná soutěž pro dospělé u příležitosti Týdne 
knihoven.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

Po 5. 10.  - PÁ 9. 10. I 10.00 - 18.00
KNIHY NEJEN DO DĚTSKÉHO   
OUŠKA
Prezentace audioknih pro děti v rámci Týdne 
knihoven.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

úT 6. 10. I 12.00-18.00
BURZA KNIH
Výprodej vyřazených knih, tradiční akce v Týdnu 
knihoven.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

sT 7. 10. I 16.30
HUDEBNÍ AKADEMIE 
- BEDŘICH SMETANA
Prodaná nevěsta. Poslechový pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

sT 7. 10. I 17.00
ČERVNOVÉ VÝLETY
Beseda KČT. Foto dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

sT 7. 10. I 19.00
KAREL PLÍHAL - KONCERT
Folkový písničkář Karel Plíhal se po dvou a půl letech 
vrací do Kroměříže, aby v hudebním sále Domu kul-
tury předvedl průřez své bohaté muzikantské kariéry 
včetně poslední desky Vzduchoprázdniny z roku 2012.
Dům kultury
www.dk-kromeriz.cz 

ČT 8. 10. I 15.30 
KLUB PUNTÍK
Čtení, vyprávění a hraní si s knížkou Ajdar od M. 
Satrapi pro rodiče a děti ve věku 3-5 let. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ČT 8. 10. I 18.00
PODZIMNÍ PŘÍCHUTĚ NOCI 2015
Čtení ukázek z oblíbených knih. Tradiční setkání v 
Krylově koutku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

PÁ 9. 10. I 20.30
BLUES D´EFFECT & JAMTOUR 
Dvě kroměřížské kapely hrající, blues, folk a fol-
krock v českém podání a s obrovským nasazením…
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 10. 10. 
MUTĚNICE
Zájezd KČT Kroměříž. Vycházku cca 7 km vede p. Havel-
ka. Přesné instrukce budou ve vývěskách klubu.

so 10. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 10. 10. A NE 11. 10. 
I 13.00 – 16.00 
ATELIÉR PUKRLE
Tvorba barokních loutek a masek, program vede 
lektorka Arcidiecézního muzea Kroměříž. Dopro-
vodný program pro rodiny s dětmi k putovní vý-
stavě Památky nás baví. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 10. 10. I 20.30
SCORPIONS REVIVAL 
Mimořádný hudební projekt kapely ze severní 
Moravy.
Stará masna
www.stara-masna.cz

NE 11. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

NE 11. 10. I 15.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU - 
NÁMOŘNICKÁ SHOW
Oblíbená Míša Růžičková přijede do Kroměříže se 
svým pořadem. Všichni, kdo si chcete zatančit, 
zazpívat a hezky se pobavit - neváhejte a račte 
na palubu!
Dům kultury
www.dk-kromeriz.cz

NE 11. 10. I 20.00
ZDENĚK POLOLÁNÍK
AUTORSKÝ KONCERT
Autorský koncert v rámci festivalu FORFEST 2015, 
účinkují Dagmar Kolařová, Petr Kolař – varhany, 
Dómský komorní sbor Brno.
Kostel svatého Mořice

úT 12. 10. I 18.00 
SEMAFOR - SMÍCH A PÍSNIČKY
Dvě hvězdy pražského divadla Semafor – Jiří Su-
chý a Jitka Molavcová jsou hlavními protagonisty 
představení, které je druhým titulem podzimního 
divadelního předplatného.
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz

úT 13. 10. I 17.00 
ZVÍŘATA NA ZEMI
Přednáška RNDr. Dušana Trávníčka, zoologa Mu-
zea jihovýchodní Moravy ve Zlíně o současném 
rozšíření živočichů na Zemi.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

sT 14. 10. I 17.00
TUNISKO
Třetí část besedy KČT Kroměříž, video p. Šmídová.
Klub seniorů

ČT 15. 10. I 19.00 
VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM 
PAVLÍK BAND
Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i 
populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý 
hlas, temperamentní a vitální vystupování se 
stala jednou z nejoblíbenějších českých zpěvaček. 
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz

PÁ 16. 10. I 20.30
DARK GAMBALE
Koncert skupiny, která se může pochlubit několika 
nominacemi na cenu Akademie populární hudby
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 17. 10. 
HOSTÝN - RUSAVA
Akce KČT Kroměříž. Odjezd vlakem v 9.22 h do Bys-
třice pod Hostýnem. Vycházku vede p. Peterová.

so 17. 10. I 8.30
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ 
PODZIM/ZIMA
Burza oblečení do velikosti 176 a sportovního vyba-
vení podzim/zima. Příjem: 16. 10. 15–18.30 h, prodej: 
17. 10. 8.30–12  h, výdej: 17. a 18. 10.  16–17.30 h.
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

so 17. 10.  A NE 18. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 17. 10. A NE 18. 10. I 13.00 – 16.00
JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU? 
Hry, tanec, stavba hradu, rytířská zbroj - program 
vede soubor Cruentus z Arcibiskupského gymná-
zia v Kroměříži. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 17. 10. I 20.30
IRON MAIDEN REVIVAL BAND
Poctivý heavy metal a „skutečný“ hlas Bruce Dickinsona.
Stará masna
www.stara-masna.cz
 
NE 18. 10. I 14.30 
O RYBÁŘI A STARÉ BOTĚ 
Host Říše loutek Kroměříž - Spolek loutek 
LOUTKINO Brno sehraje pohádkou O rybáři a staré 
botě, délka představení 25 minut. Jde o úpravu 
pohádky O zlaté rybce, ale nebyl by to Jiří Žáček, 
aby ji nevyprávěl po svém. 
Dům kultury 

úT 20. 10. I 14.00 
LUCEMBURSKÉ DNY DĚTEM
Lucemburské pohádky, soutěže, vědomostní 
kvízy, výtvarné dílničky a hry inspirované Lucem-
burskem v dětském oddělení knihovny. V rámci 
Lucemburských dnů.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

úT 20. 10. I 15.45
CESTOMÁNIE: LUCEMBURSKO
Promítání oblíbených cestopisů z cyklů ČT Cesto-
mánie a Objektiv. V rámci Lucemburských dnů.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

úT 20. 10. I 16.30
LUCEMBURSKO - 
VELKOVÉVODSTVÍ JAKO Z 
POHÁDKY
Krajinou, kde z hradů a zámků dýchá historie a 
hlavní město je jedním z finančních center světa, 
provede cestovatelská beseda s panem Milanem 
Teplanem. Lucemburské dny.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

úT 20. 10. I 19.00
VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ 
A BOHUSLAV MARTINŮ
Koncert v rámci cyklu devíti komorních koncertů v 
Nadsklepí, které představí jak profesionální hudební-
ky, tak i mladé začínající umělce a pedagogy konzer-
vatoře. Účinkují Eva Benešová, Martina Mergentalo-
vá, Pavel Březík a dětský pěvecký sbor Moravské děti 
Holešov pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

sT 21. 10. - NE 25. I 8.00 - 16.30
ZIMNÍ BURZIČKA
Tradiční burza oblečení, obuvi a sportovních po-
třeb. Přijďte prodat, co nepotřebujete, nebo kou-
pit, co se vám hodí!
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

sT 21. 10. I 16.30
JAN LUCEMBURSKÝ
Beseda o Janu Lucemburském a jeho době s prof. 
PhDr. Lenkou Bobkovou, CSc., přední českou odbor-
nicí na toto historické období.  Lucemburské dny.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

sT 21. 10. I 19.30
MIKE FLETCHER TRIO (GB)
Koncert britského jazzového tria ve složení Mike 
Fletcher,saxofon a flétna, Olie Brice,kontrabas a 
Tymek Jozwiak,bicí v klubu Starý pivovar navazu-
je na předešlé skvělé jazzové koncerty.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

ČT 22. 10. I 15.00
PŘEDNÁŠKA O LUCEMBURSKU
Akademie III. věku u příležitosti Lucemburských dní.
Knihovna Kroměřížska
www.sehnalova.cz

ČT 22. 10. I 19.00
KDYŽ SE ZHASNE 
Představení v rámci divadelního předplatného 
pořádaného Divadelním spolkem Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

PÁ 23. 10. I 18.00
PÍSNĚ A VERŠE Z DOBY 
PŘEMYSLOVSKÉ A LUCEMBURSKÉ
Pořad Táni Fischerové s klavírním doprovodem 
Daniela Dobiáše. Zhudebněné verše z dob přemy-
slovských a lucemburských Vás přenesou do doby, 
kdy Praha byla kulturním centrem Evropy. 
ZUŠ Kroměříž

PÁ 23. 10. I 18.00
KONCERT SKUPINY ECHT!
Pokud vás zajímá žánr pub rock, pak byste neměli 
chybět na koncertě pražské rockové skupiny ECHT! 
V roli předskokana se představí kroměřížská ta-
neční skupina M Dance crew KM.
Dům kultury 
www.dk-kromeriz.cz

PÁ 23. 10. I 20.30
KISS MORAVIAN GIRLS & 
ŽRALOK VE ZDI 
Dívčí revival světoznámé americké kapely KISS 
a hudba rockové kapely ze Světlé nad Sázavou.
Stará masna

so 24. 10. 
MORAVSKÝ PÍSEK - BZENEC
Výlet KČT Kroměříž, vycházku o délce cca 7 km 
vede p. Šmídová. Odjezd bude upřesněn ve vý-
věskách klubu.

so 24. 10. I 11.00 A 14.00
NE 25. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 24. 10. A NE 25. 10. I 13.00 – 16.00
S KLUBÍČKEM ZA NITÍ PŘÍBĚHU 
KROMĚŘÍŽE  
Interaktivní herní odpoledne s tematikou his-
torie města vedou lektoři z MC Klubíčko. Do-
provodný program pro rodiny s dětmi k putovní 
výstavě Památky nás baví. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.klubickokm.cz

so 24. 10. I 20.30
KONCERT FLERET & POZDNÍ SBĚR
Dvorní kapela Valašského království pokřtí své 
nové CD Hopa Bejbe. Jako host Pozdní sběr.
Hudební klub Slady
www.sladykm.cz

ČT 29. 10. I 18.00 - PÁ 30. 10. I 9.00
NOC U KAMARÁDA  
Přenocování se zábavným programem, pro děti od 6 let.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 31. 10. I 11.00 A 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí. Během ko-
mentované prohlídky se představí nejen historie 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, 
stavby i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 31. 10. I 17.00
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Hvězda TV Šlágr představí své písničky, které čer-
pají ze života tak, jak jde. Jsou smutné i veselé a 
každý si v nich najde kousek svého příběhu.
Dům kultury
www.dk-kromeriz.cz

so 31. 10. I 20.30
JIŘÍ SCHELINGER – REVIVAL BAND 
& LÁĎA TOMIS 
Základní ideou projektu je společný názor, že Jiří 
Schelinger je opravdovou legendou a zaslouží si 
tedy trvalé připomínání odkazu, který zanechal 
české rockové scéně.
Stará masna
www.stara-masna.cz

PŘÍRoDA A ČLoVĚK (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o 
nejstarším osídlení regionu od nejstarší doby ka-
menné po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím 
do živočišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska 

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
(STÁLÁ EXPOZICE) 
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nej-
významnějších kroměřížských rodáků. V šesti 
sálech je chronologicky uspořádán výběr z 
umělcova díla. 
Muzeum Kroměřížska

HISTORIE UKRYTÁ POD
DLAŽBOU MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od 
jeho vzniku do raného novověku. Doslova pod 
dlažbou Velkého náměstí a vrchnostenského ka-
pitulního domu se dozvíte o historii města „od 
mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska

EXPOZICE KARLA KRYLA 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl 
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem 
a osobností Karla Kryla vyrovnal po svém... 
Klub Starý pivovar

Do 31. 10.
CAR A CÍSAŘ - SETKÁNÍ V 
KROMĚŘÍŽI V SRPNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů – ra-
kouského císaře Františka Josefa I. a ruského 
cara Alexandra III. Pořádá Arcidiecézní muze-
um Kroměříž ve spolupráci s Arcibiskupským 
zámkem. Výstava připomíná období, kdy se  
poklidné moravské maloměsto stalo středem 
pozornosti celé Evropy. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž

Do 1. 11.
BAROKNÍ KNIHKUPECTVÍ SVĚTA
Výstava nizozemských tisků v dílech nizozemských 
autorů z období baroka je součástí placeného okruhu.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

Do 31. 5. 2016
ODVRÁCENÁ TVÁŘ VÁLKY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v období  pro-
tektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

Do 6. 10.
MOJA CHIBA NEMÁ CHYBU!
Výstava výtvarnice Nao Higano s podtitulem Nos-
talgia Japonská.
Radniční sklípek
www.spvuk.blog.cz

Do 18. 10 
KROMĚŘÍŽSKÝ PŘÍBĚH VÁLKY
Výstava připravená jako připomínka 70. výročí 
konce II. světové války, která poznamenala osudy 
milionů lidí celého světa, stejně jako životy oby-
vatel Kroměříže a okolí. S programem pro školy. 
Malá galerie.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

Do 25. 10.
UMĚNÍ JE STAV DUŠE X. 
Přehlídka výtvarné tvorby klientů arteterapeutic-
kého ateliéru Psychiatrické nemocnice Kroměříž. 
Muzeum Kroměřížska

ČT 1. 10. - so 31. 10.
FOTOBRANÍ 2015
Fotoklub DK Kroměříž, z. s. pořádá svou sezonní 
výstavu ve vestibulu a pravé knihovně DK.
Dům kultury

so 3. 10. - NE 25. 10. 
PAMÁTKY NÁS BAVÍ
Putovní výstava s názvem Památky nás baví před-
stavuje průběh a výsledky projektu „Vzdělávací 
role Národního památkového ústavu: Edukace 
jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní 
dědictví České republiky“. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.pamatkynasbavi.cz

so 3. 10. - so 10. 10. 
VÝSTAVA NA STROMECH 
Cílem výstavy je netradičním způsobem upozor-
nit na aktuální problémy pěstitelů kávy a ukázat, 
jak lze tyto problémy řešit.
Podzámecká zahrada
www.vystavanastromech.cz

ČT 8. 10. - NE 11. 10.
FLORIA PODZIM 2015
7. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahrad-
níky a zahrádkáře. Příjemnou atmosféru doplní 
Petra Černocká, Standa Hložek nebo Petr Rezek, 
pro děti bude otevřen blízký Dětský svět.
Výstaviště Floria 

NE 18. 10. I 5.00 - 10.00
PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA A OKRASNÉHO 
PTACTVA
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria 

Po 19. 10. – PÁ 23. 10.
LUCEMBURSKÉ STŘÍPKY
Výstava fotografií z jediného velkovévodství na 
světě. V rámci Lucemburských dnů.
Dům kultury

Po 19. 10. – PÁ 23. 10.
LUCEMBURSKO MÝMA OČIMA
Soutěžní výstava fotografií z Lucemburska na-
vštíveného našimi spoluobčany. Při příležitosti 
Lucemburských dnů pořádá Informační centrum 
Europe Direct Kroměříž. 
Knihovna Kroměřížska

Po 19. 10. – PÁ 23. 10.
LUCEMBURSKO NEJEN  
V LITERATUŘE 
Výstava publikací a webových odkazů o Lucem-
bursku z fondu Knihovny Kroměřížska. Lucem-
burské dny.
Knihovna Kroměřížska

Po 26. 10. – ČT 31. 12. 
ČOKOLÁDOVÉ POKUŠENÍ A 
REKLAMA A DĚTI
Přeneste se do staré cukrárny a do doby, kdy re-
klama byla ještě v plenkách. Na výstavě si můžete 
vyrobit pralinky, bonbóny a perníčky. 
Muzeum Kroměřížska

VÝSTAVY
A STÁLE EXPOZICE



                 

Pořadatelé kulturních, společenských , sportovních a dalších akcí 
V případě zájmu o zveřejnění informací o Vaší akci v tomto tisku vložte základní údaje o události,kterou 
připravujete, na web www.mojekromeriz.cz pomocí „tlačítka“   Přidat akci   , a to vždy do 17. dne předcházejícího 
měsíce. Zveřejněna bude bezplatně! Texty mohou být redakčně upraveny.  
Náměty a připomínky k programovému materiálu je možné podat na tel. 573 321 225 nebo na e-mail: ales.vrtal@
mesto-kromeriz.cz. Na stejný telefon a e-mail se mohou hlásit rovněž zájemci o odběr a následnou distribuci 
přehledu akcí. Případné připomínky je možné směřovat také na facebook města Kroměříž.

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 9/2015, I. ročník. Vyšlo dne 30. 9. 2015. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, 
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, 
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.vrtal@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené 
pořadateli akcí po uzávěrce Kulturního servisu.
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so 3. 10. I 19.00 
sK Hs KRoMĚŘÍŽ - MsK BŘECLAV
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

so 10. 10. I 10.00  
TURNAJ V PÉTANQUE
Pátý ročník sportovního klání určeného pro děti 
od 4 do 13 let. Pořádá studio Kamarád ve spolu-
práci s Centrem pro seniory Zachar.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 17. 10. I 18.00 
SK HS KROMĚŘÍŽ - HFK TŘEBÍČ
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

so 24. 10. I 18.00
SK HS KROMĚŘÍŽ  -  FC VELKÉ MEZIŘIČÍ
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

so 7. 11. I 17.00 
SK HS KROMĚŘÍŽ - MFK VYŠKOV
Fotbalový zápas týmu mužů A SK Hanácká Slavia 
Kroměříž v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
Fotbalový stadion Kroměříž, Obvodová
www.hanackaslavia.cz

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI Plavecký bazén 

PO zavřeno
ÚT a ČT 6:00-13:00 a 17:00-21:00
ST a PÁ 9:00-13:00 a 17:00-21:00
SO 11:00-20:00
NE 12:00-18:00

ČT 1. 10.
17.30 | KINOKAVÁRNA: KDYBY TISÍC KLARINETŮ, 
Mezinárodní den seniorů
20.00 | MARŤAN 2D, premiéra
 
PÁ 2. 10.
17.30 | MARŤAN 3D, premiéra
20.00 | WILSONOV, premiéra       
 
SO 3. 10.     
14.30 | HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 2D, bijásek
17.30 | WILSONOV, premiéra
20.00 | MARŤAN 3D, premiéra
 
NE 4. 10.
14.30 | HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D, bijásek
17.30 | WILSONOV, premiéra
20.00 | VEČER PRO GAMBII, benefiční promítání
 
PO 5. 10.     
17.30 | MARŤAN 2D, premiéra
20.00 | WILSONOV, premiéra       
 
ST 7. 10.      
17.30 | EVEREST 3D, Ozvěny Be2Can
20.00 | VELKÁ NÁDHERA, Ozvěny Be2Can
 
ČT 8. 10.
20.00 | PAN 2D, premiéra
 
PÁ 9. 10.
17.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury
17.30 | PAN 3D, premiéra
20.00 | MLÁDÍ, Ozvěny Be2Can
 
SO 10. 10.
9.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury
14.00 | ARSFilm amatérů, kino Nadsklepí
16.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury
17.30 | PAN 3D, premiéra
20.00 | ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA, Ozvěny 
Be2Can
20.00 | ARSFilm amatérů, Dům kultury

 NE 11. 10.   
17.30 | NEMILOSRDNÍ, premiéra
20.00 | HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL 
O ŽIVOTĚ, Ozvěny Be2Can
 
PO 12. 10.
17.30 | PAN 2D, premiéra
20.00 | NEMILOSRDNÍ, premiéra
 
ÚT 13. 10.
20.00 | THE WHO: LIVE IN HYDE PARK 2015, 
záznam koncertu
 
ST 14. 10.
17.30 | AFERIM!, Ozvěny Be2Can
20.00 | MLÁDÍ, Ozvěny Be2Can
 
ČT 15. 10.
20.00 | LEGENDY ZLOČINU, premiéra
 
PÁ 16. 10.
17.30 | MUŽ NA LANĚ 2D, premiéra
20.00 | LEGENDY ZLOČINU, premiéra
 
SO 17. 10.
17.30 | MUŽ NA LANĚ 3D, premiéra
20.00 | THE PROGRAM: PÁD LEGENDY, premiéra      

 NE 18. 10.
17.30 | PURPUROVÝ VRCH, premiéra
20.00|MUŽ NA LANĚ 3D, premiéra
 
PO 19. 10.
17.30 | THE PROGRAM: PÁD LEGENDY 
20.00 | PURPUROVÝ VRCH        
 
ST 21. 10.
17.30 | NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI I, artkino
20.00 | NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI II, artkino
 
ČT 22. 10.
19.00 | KARAVAN, Lucemburské dny
 
PÁ 23. 10.
17.30 | ZTRACENI V MNICHOVĚ, premiéra
20.00 | STÁŽISTA, premiéra

SO 24. 10.
16.30 - 20.00 | SNOW FILM FEST 
20.00 | ZTRACENI V MNICHOVĚ,  premiéra
 
NE 25. 10.   
14.30 | MRKÁČEK BILL, bijásek   
17.30 | DOKONALÝ ŠÉF, premiéra
20.00 | ZTRACENI V MNICHOVĚ, premiéra

PO 26. 10.   
17.30 | ZTRACENI V MNICHOVĚ, premiéra
20.00 | DOKONALÝ ŠÉF, premiéra
 
ST 28. 10.
14.30 | PÁSMO ČESKÝCH POHÁDEK, bijásek
17.30 | STÁŽISTA, premiéra
20.00 | POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC, premiéra
 
ČT 29. 10.
17.30 | SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH, premiéra
20.00 | CELEBRITY S. R. O., premiéra
 
PÁ 30. 10.
17.00 | CELEBRITY S. R. O. 
+ delegace s autogramiádou, premiéra
20.00 | SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH, premiéra
 
SO 31. 10.
14.30 | HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 2D, bijásek
17.30 | POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC, premiéra
20.00 | CELEBRITY S. R. O., premiéra
22.00 | FILMJUKEBOX: HALLOWEEN
 
 
KINOKAVÁRNA: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
CZE 1964, 130 min, bez omezení
Dnes již legendární český filmový muzikál je po-
staven na groteskní možnosti přeměny zbraní 
v hudební nástroje. Hudební nástroje nemohou 
nikoho zabít, nikomu ublížit. A vojáci, jak se zdá, v 
těchto „zbraních“ nacházejí daleko větší zalíbení 
než v čemkoli jiném. Proti posádce je podniknuta 
trestná výprava, leč bezvýsledně. Jako dárek k 
Mezinárodnímu dni seniorů promítáme a podá-
váme kávu a čaj v malém sále ZDARMA.
 

VEČER PRO GAMBII
Vystoupení afrických bubeníků a projekce filmu 
Cesta do školy v návaznosti na odpolední charita-
tivní akci Běh pro Gambii v Podzámecké zahradě v 
Kroměříži. Slavnostní večer ukončí III. ročník této 
charitativní akce. Vstupné je dobrovolné a bude 
využito na podporu projektu Kola pro Afriku. 

ARSFILM AMATÉRŮ 
9. - 11. října, Hudební sál DK, kino Nadsklepí
XXXXIII. ročník festivalu opět nabídne možnost 
setkání s amatérskými filmaři z celého světa. 
ARSFilm je mezinárodní tématická veřejná, vý-
běrová soutěž neprofesionálního filmu a video-
tvorby o umění, animované tvorby, videoartu a 
experimentů. Více na www.arsfilm.cz.

THE WHO: LIVE IN HYDE PARK 2015
GBR 2015, 85 min, bez omezení
The Who jsou bezpochyby jednou z nejslavněj-
ších kapel rockové historie, letos slaví padesátku a 
i vy můžete být u toho. 13. října bude v Nadsklepí k 
vidění a hlavně slyšení záznam jejich letošního červ-
nového koncertu z londýnského Hyde Parku, kde The 
Who doslova ovládli dav 70 000 fanoušků. Přijďte si 
užít pohlcující atmosféru a hity jako Pinball Wizard, 
Won‘t Get Fooled Again a mnoho dalších.
 
LUCEMBURSKÉ DNY: KARAVAN
LUX 2012, 95 min, do 12 let nevhodný, titulky
Úsměvná road movie o kamarádech o třicátnících 
Simonovi a Julienovi, kamarádech z dětství. Si-
mon je nenapravitelný snílek plný plánů, realizo-
vat ale nedovede ani jeden. Julien je jeho opakem, 
stojí pevně na zemi a v životě má celkem jasno. 
Když se se Simonem rozejde jeho snoubenka, 
vydávají se společně ve starém karavanu na cestu 
kolem světa…
 
SNOW FILM FEST 2015
Led, sníh a adrenalin. Večer plný špičkových filmů! 
Od října až do prosince se festival objeví ve více 
než 200 městech České republiky i Slovenska a v 
sobotu 24. 10. zavítá opět i do Kroměřížě. Nejlepší 
filmy uplynulé sezony - extrémní lyžování, zimní 
lezení, expedice, skialpinismus a další zimní šíle-
nosti. Více na www.dk-kromeriz.cz

PREMIÉRA
MARŤAN
USA 2015, 134 min, do 12 nevhodný, titulky
Mark Watney (Matt Damon) se účastnil se svoji 
posádkou vesmírné mise na Mars. Nehoda způso-
bila, že se na nehostinné rudé planetě ocitl sám, 
bez spojení se Zemí, s omezenými zásobami a 
navíc je považován za mrtvého. Vzhledem k jeho 
šancím na přežití nejsou daleko od pravdy. Režie: 
Ridley Scott.
 
WILSONOV
CZE / SVK 2015, 115 min, mládeži přístupno
V roce 1919 se v jednom zapadlém městě 
střední Evropy, které plánuje připojení k USA, 
odehrála série brutálních vražd. Jediný kdo 
může tajemství odhalit je Aaron Food (Jiří 
Macháček), muž v dlouhém kabátě a klobouku 
vychovaný českou kojnou. K rukám dostává 
mladého policejního čekatele Josefa Eisnera 
(Vojtěch Dyk). Parodie Tomáše Mašína nava-
zuje na bláznivé české komedie 70. let.
 
PAN
USA 2015, 111 min, mládeži přístupno, titulky/
dabing
Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostře-
dí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý 
svůj život, není pro takového chlapce to nej-
vhodnější místo. Až jednou v noci se stane něco 
neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své 
fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, vá-
lečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi 
Nezemi.
 
NEMILOSRDNÍ
FRA 2015, 90 min, do 12 let nevhodný, titulky
Serge Buren (Jean Reno) je legendární pol-
da, noční můra všech kriminálníků. On a jeho 
policejní tým mladých kolegů vyznávají tro-
chu nevšední vyšetřovací postupy. Mezi jejich 
osvědčené a oblíbené metody patří přepadovky 
a výslechy zadržených s použitím baseballových 
pálek. S oblibou ignorují pravidla v průběhu 
velkolepých zatčení. Ale objeví se nebezpečný 
lupičský gang...

 LEGENDY ZLOČINU
GBR 2015, 133 min, do 15 let nevhodný, titulky
Film nás zavede do tajné historie šedesátých let 
dvacátého století a neobyčejných událostí, které 
přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. 
Gangsterům, kteří se neštítí naprosto ničeho. Vraž-
dy, únosy, loupeže, to vše je jim vlastní. Hlavní dvoj-
roli Rona a Reggieho Krayových ztvárnil Tom Hardy.
 
MUŽ NA LANĚ
USA 2015, 123 min, mládeži přístupno, titulky
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen 
jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi 
věžemi Světového obchodního centra, a v jeho 
stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost 
vydat. Philippe Petit byl se svými společníky nucen 
překonávat nepopsatelné problémy a vypořádat 
se se zradami, neshodami i bezpočtem rizik, které 
uskutečnění celé akce ohrožovali.
 
THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
USA 2015, 104 min, do 12 let nevhodný, titulky
Lance Armstrong na přelomu tisíciletí dominoval 
cyklistice a měnil tento dříve ryze evropský sport na 
světový fenomén. Sportovní novinář David Walsh, 
nejprve okouzlen Armstrongovým talentem a cha-
rismatem, začíná být přesvědčený, že jeho výkony 
jsou podpořené zakázanými látkami. Walsh začne 
shromažďovat důkazy, které nakonec Armstronga 
odhalí jako největšího podvodníka v historii sportu. 
 
PURPUROVÝ VRCH
USA 2015, 119 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Do tajemného panství v severozápádním cípu 
Anglie se brzy po svatbě přestěhuje mladá dívka 
Edith Cushing (Mia Wasikowska). Jejím novoman-
želem je okouzlující sir Thomas Sharpe (Tom Hid-
dleston), který zde žije společně se svou sestrou 
lady Lucille. Edith však velmi brzy začíná zjišťovat, 
že její manžel není tím, kým se zdál být. 
 
ZTRACENI V MNICHOVĚ
CZE 2015, 105 min, mládeži přístupno
Sir „P“, devadesátiletý papoušek, kdysi patřící 
Edouardu Daladierovi, se ocitl v roce 2008 v Praze 
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ 
po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některá 

důležitá prohlášení. Papouška unese novinář Pavel 
a na základě jeho kontroverzních citací rozpoutává 
mezinárodní politický skandál. V hlavní roli komedie 
Petra Zelenky září Martin Myšička.
 
STÁŽISTA
USA 2015, 121 min, titulky, bez omezení
Robert De Niro hraje v komedii Bena Whittakera 
70letého vdovce, který si uvědomil, že odchod do 
důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije 
příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se ve-
doucím stážistou módního webu, který založila a 
provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway).
 
DOKONALÝ ŠÉF
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Komediální drama pojednává o kuchaři Adamovi 
(Bradley Cooper), který zničil svou kariéru drogami 
a hrozným chováním ve vyhlášené restauraci. Po 
nedlouhé době se „vyčistí“ a vrátí se do Londýna, 
kde má za lubem uchytit se v restauraci a bojovat 
o tři michelinské hvězdy. Dokonalý šéf je výjimečně 
vtipný a emotivní příběh o lásce k vaření a jídlu, o 
lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
 
POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Vin Diesel jako legendární lovec čarodějnic Kaul-
der, který byl Královnou čarodějnic proklet k 
věčnému životu, a své poslání vykonává již staletí. 
Dnes je posledním svého druhu a prořídly i řady 
nadpřirozených nepřátel. Největší bitva ho čeká 
ale až nyní v moderním New Yorku, kdy se znovu 
postaví proti samotné Královně.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
USA 2015, 121 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří 
důstojník elitní vládní operační skupiny (Josh 
Brolin), aby v příhraniční oblasti mezi USA a Me-
xikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eska-
lující válku proti drogám. Tým vedený tajemným 
poradcem s pochybnou minulostí (Benicio Del 
Toro) se tajně vydává na cestu, během které je 
Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, 
v co dosud věřila.

CELEBRITY S. R. O.
CZE 2015, 103 min, mládeži přístupný
V natáčecím studiu, kde se mladí herci setkávají 
s prudivými hereckými legendami, nápaditý reži-
sér naráží na lokty ostré producentky, technici tu 
a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyk-
lých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, nepři-
šel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost 
seriálu, vloží do děje postavu, která je inspirována 
reálnou postavou lobbisty - mafiána…V pátek 
30. 10. bude projekce doplněna uvedením dele-
gace a autogramiádou.
 
BIJÁsEK   
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
USA 2015, 90 min, mládeži přístupno, dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit, Dra-
cula konečně ustoupil ze svých striktních zásad a 
otevírá hotel i lidským návštěvníkům. Netuší ale, 
že se k návštěvě rodiny chystá také jeho rozmrzelý 
a velmi, velmi, velmi staromódní otec Vlad. Když 
se Vlad dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný 
upír a Draco zve do hotelu lidi, nastane mela, ze 
které by dost možná i upírovi ztuhla krev v žilách.
 
MRKÁČEK BILL
AUS 2015, 91 min, bez omezení, dabing
Mrkáček Bill je malá koala s velkou fantazií. Se 
srdcem plným dobrodružství sní o tom, že jed-
noho dne opustí svoje malé pokojné městečko a 
půjde po stopách svého otce.
 
PÁSMO ČESKÝCH POHÁDEK
CZE, 65 minut, bez omezení
Pásmo krátkých filmů pro nejmenší zahrnuje 
pohádky Kubula a Kuba Kubikula, Tři loupežníci, 
Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Strašidlo ve škole, Velbloudí nápady a Jak šlo vejce 
na vandr. Přijďte o svátečním dnu na českou po-
hádky za lidovou cenu.
 
ARTKINo
OZVĚNY BE2CAN
Výběr filmů z loňských a letošních ročníků pres-
tižních filmových festivalů v Berlíně, Benátkách a 
Cannes. Více na www.dk-kromeriz.cz/be2can

dem Jepa Gambardelly, novináře a autora jediného 
románu. Zestárlý světák v podání Toniho Servilla zná 
v Římě kdejaké tajemství, ve vlastním životě se však 
těžko vyzná. 
 
MLÁDÍ
ITA / FRA 2015, 118 min, do 12 let nevhodný, titulky
V lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý 
rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger (Michael 
Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde Fred 
léčí pod dozorem své dcery a mezi léčebnými kúrami 
s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního 
skladatele a filmového režiséra a se suchým humo-
rem komentují své chátrající tělesné schránky. 

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
AUS 2015, 120 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou mi-
nulostí, narazí na skupinu prchající pustinou ve 
vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí 
elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, 
tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil 
něco nenahraditelného.
 
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
SWE / NOR 2014, 100 min, do 12 let nevhodný, titulky
Brilantně absurdní příběhy o lidském žití jsou 
závěrečným dílem trilogie oceňovaného režiséra 
Roye Anderssona, který se v nich snažil vytvořit 
napětí mezi banalitami a podstatnými věcmi, 
mezi komickým a tragickým – ukázat protichůd-
nost a dynamickou povahu naší existence.
 
AFERIM!
ROM 2015, 105 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Valašsko 1835: Najatý policista se vydává spolu se 
svým synem hledat uprchlého cikánského otro-
ka... Aferim! je spletité historické drama o přerodu 
země v moderní společnost po porážce Osmanské 
říše v rusko-turecké válce. Snímek získal Stříbr-
ného medvěda za režii v Berlíně a byl uveden na 
mnoha festivalech po celém světě.

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI I + II
21. říjen 2015 je zcela zásadní datum pro fanoušky 
Martyho McFlye, excentrického doktora Emmeta 
Browna či speciálně upraveného vozu DeLorean DMC-

KINO NADSKLEPÍ

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

EVEREST
USA / GBR 2015, 121 min, do 12 let nevhodný, titulky
Dvě expediční skupiny na Mount Everest postihla 
v roce 1996 jedna z nejhorších katastrof v dějinách 
horolezectví. Snímek vypráví dramatický příběh 
americké skupiny, vedené Scottem Fischerem 
(Jake Gyllenhaal), a novozélandské skupiny pod 
vedením Roba Halla (Jason Clarke) při jejich po-
kusu dobýt vrchol nejvyšší hory světa. Ten se však 
změnil v boj o přežití.

VELKÁ NÁDHERA
ITA / FRA 2013, 141 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Dámy z lepší společnosti i z polosvěta, intelektuálové, 
politici i památky, vše pozorováno vědoucím pohle-

12 schopného víceméně bezpečně cestovat v čase. 
Jedna z hlavních filmových zastávek zavede tyto 
hrdiny do naší přítomnosti. Proto právě v tento den 
uvedeme první dva díly série Návrat do budoucnosti, 
která patří k nejoriginálnějším sci-fi filmové historie. 
Speciální sleva pro diváky, kteří navštíví obě projekce.
 
FILMJUKEBOX: HALLOWEEN
U příležitosti svátku Všech svatých jsme si pro 
Vás opět připravili tematický Filmjukebox. Na 
adrese www.filmjukebox.cz můžete vybírat z 
pěti současných děsivých snímků: Before I Wake, 
Nenasytná Tiffany, Paranormal Activity: Ghost 
Dimension, Purpurový vrch a Sinister 2. Hlasujte 
do 23. 10. 9.00 a přijďte se bát do kina.

Den uniformovaných sborů | 2. - 3. 10. 

Lucemburské dny |  19. - 23. 10

Běh pro Gambii | 4. 10. 

Koncert Karla Plíhala | 7. 10. 
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Druhý letošní cyklus koncertů 
vážné hudby Kroměřížské hu-
dební léto zahájilo vystoupení 
dvojice Jaroslav Svěcený a Václav 
Mácha. Koncert houslového vir-
tuóza a klavírního mistra se konal 
ve Sněmovním sále Arcibiskup-
ského zámku a prostředí dodalo 
tomuto skvělému hudebnímu 
projektu punc nezapomenutel-
nosti. I sám Jaroslav Svěcený si 
pochvaloval chrámovou akusti-
ku a nádheru nejatraktivnějšího 
prostoru kroměřížského zámku. 
Koncert byl skvělým zážitkem jak díky hudebnímu mistrovství 
obou protagonistů, tak i co se týče programu. Posluchači si mohli 
vychutnat dokonalost hudby Ludwiga van Beethovena, zpěvnost 
díla Antonína Dvořáka, taneční lehkost Smetanových skladeb, 
smyslnost a temperament výtvoru Astora Piazolly a mimo jiné i vy-
slechnout hudbu současnou, jejímž autorem je sám Jaroslav Svě-
cený. Festival Kroměřížské hudební léto 2015 pokračoval v průbě-
hu září dalšími třemi koncerty, v jejichž programu se představili 
Moravská filharmonie Olomouc, Felix Slováček a Boris Krajný a or-
chestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.                      (šak)

Pořadatelé Kroměřížského hudebního 
léta vsadili na známá jména

Pojednadvacáté se v  Kroměříži 
konal Mezinárodní festival vo-
jenských hudeb. Svým dvouden-
ním programem uzavřel 29. a 
30. srpna letní prázdniny. Záštitu 
nad letošním ročníkem již tra-
diční akce, která do centra měs-
ta láká starší posluchače, kteří 
si pamatují doby, kdy Kroměříž 
byla posádkovým městem, i 
mladší obdivovatele originál-
ní hudební produkce, převzalo 
Ministerstvo obrany ČR a město 

Kroměříž. 
Divákům se na festivalu předsta-
vily soubory z  Česka i zahraničí, 
a to: královská kapela z  Norska, 
Vojenská hudba Bytom z  Polska, 
rakouská Vojenská hudba Tyrolsko, 
Městská hudba Nördlingen z  Ně-
mecka, Ústřední hudba Armády 
České republiky a Vojenská hudba 
Olomouc. Členové uniformova-
ných orchestrů předvedli nejen 
svůj hudební um, ale i smysl pro 
humor a dokázali v zajímavých vy-

stoupeních, že umí „kouzlit“ s  hu-
debními nástroji i se zbraněmi. Na 

hlavní program – závěrečný mon-
sterkoncert v  neděli odpoledne 

– pozvaly soubo-
ry posluchače při 
průvodu městem. 
Škoda jen, že pláno-
vaný ohňostroj se 
nemohl v  důsledku 
opatření souvisejí-
cích s  nepříznivými 
klimatickými pod-
mínkami uskuteč-
nit.                           (šak)

Závěr srpna patřil v Kroměříži hudebníkům v uniformách

Foto: J. Soporský

Výstava Památky nás 
baví a doprovodný 

program zaujme
 i vaše děti

Národní památkový ústav před-
staví na slavnostní vernisáži                  
3. října ve  14 hodin v  návštěv-
nickém centru Arcibiskupské-
ho zámku v  Kroměříži putovní 
výstavu s  názvem Památky nás 
baví, která prezentuje průběh a 
výsledky projektu „Vzdělávací 
role Národního památkového 
ústavu: Edukace jako klíčový ná-
stroj zkvalitnění péče o kulturní 
dědictví České republiky“. 
Výstava potrvá od 3. do 25. října 
a vstup na ni je zdarma. 
Součástí výstavy je množ-
ství her, předmětů, kte-
rých se je možné dotýkat, 
a příležitostí k tvoření. 
Připraveny jsou speciální 
doprovodné programy 
pro rodiny s dětmi.  V ne-
děli 4. října od 13 do 16 
mohou zájemci navštívit 

Zahradní ateliér Tortelini, kde bu-
dou připraveny zahradní staveb-
nice či tvorba zahrad z  těstovin 
a za pomocí razítek. Program ve-
dou lektoři z  Metodického cen-
tra zahradní kultury. Na víkend 
10. a 11. října opět od 13 do 16 
hodin je připravený Ateliér Pukrle 
a v něm tvorba barokních loutek 
a masek. O týden později, tedy                                    
17. a 18. října, mezi 13. a 16. hodi-
nou proběhne akce s názvem Jak 
se žilo ve středověku? Její součástí 
budou hry, tanec, stavba hradu a 
návštěvníci se seznámí mimo jiné 
také s rytířskou zbrojí. Program 
vedou členové souboru Cruen-
tus z Arcibiskupského gymnázia. 
Na poslední říjnový víkend 24. a  

25. října od 13 do 16 
hodin je nachystáno 
interaktivní herní od-
poledne s  tematikou 
historie města S  Klu-
bíčkem za nití příběhu 
Kroměříže, které při-
pravili lektoři z Mateř-
ského centra Klubíčko.                  
                             P.  Zelinková

Foto: J. Soporský

10  2015

E-knihu si může zdarma půjčit každý
Již více než rok mají všichni registrovaní čtenáři Knihov-
ny Kroměřížska možnost číst zdarma e-knihy na svých 
tabletech. Služba je nabízena ve spolupráci s firmou eRe-
ading. Využívá ji stále rostoucí počet nejen mladých lidí. 
Velkou výhodou e-knih je možnost zvětšit si čtený text.  
V nabídce je více než 2000 titulů současné české a zahra-
niční literatury. Zastoupeny jsou i velmi žádané tituly, 
mimo jiné knihy K. Tučkové, J. Jonassona aj. Zastoupena 
je ale i naučná literatura. Přehled všech titulů je na webu 
společnosti eReading (http://www.ereading.cz/cs/vy-
pujcky?razeni=prodej). Najednou je možné půjčit dva 
tituly. Vypůjčené e-knihy jsou k dispozici na tři týdny. Po 
uplynutí této doby se zapůjčená e-kniha automaticky 
znepřístupní. Výpůjčky je možné číst jen na zařízeních 
s operačními systémy iOS a Android (tablety, telefony) 
a na čtečkách firmy eReading. E-knihy tedy není možné 
číst na počítači. Služba je podrobně popsána na webu 
knihovny (http://www.knihkm.cz/sluzby/pro-dospele/
elektronicke-knihy.html).                                      David Zapletal

Výstava v muzeu vypravuje Kroměřížský příběh války 
Sedm desetiletí uběhnuvších od konce II. světové války vybízí k hlubšímu zamyšlení 
nad tím, co vše se dělo během války v našem městě a jeho blízkém okolí. Muzeum 
Kroměřížska takové ohlédnutí nabízí v podobě výstavy nazvané Kroměřížský příběh 
války. V Malé galerii najdete unikátní dobové fotografie z muzejního archivu předsta-
vující život města v letech 1938 až 1945. Snímky jsou doplněné předměty ze sbírek 
Muzea Kroměřížska a Východočeského muzea v Pardubicích, ale také i zapůjčené sou-
kromými sběrateli Josefem Huvarem, Martinem Pavlíčkem, Evženem Petříkem a Mar-
celem Večerkou. Jde zejména o výstroj 
a výzbroj bojujících armád, dochované 
části oblečení či drobné osobní před-
měty vězňů koncentračních táborů. 
Texty na panelech provedou návštěvní-
ka nelehkou dobou okupace až ke květ-
novým dnům osvobození Kroměřížska, 
představí osobnosti i zásadní události v 
širším kontextu. Závěr výstavy je věno-
ván pietní vzpomínce na všechny obě-
ti z řad občanů i osvoboditelů města. 
Výstava potrvá do 18. října.       (pz, tz) Foto: R. Bašta
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Soutěžte o vstupenky 
na Monology vagíny
Monology vagíny jsou netypic-
kou divadelní hrou. Představení 
je složeno z několika monologů 
v  podání více žen, původně 
hrála všechny role jeho autorka 
Eve Enslerová, později byla hra 
předělána pro tři herečky. Každý 
z  monologů se týká jiné pro-
blematiky, pojítkem mezi nimi
je  však důležitá část ženského 
těla. Jednotlivé výstupy se od 
sebe liší, stejně jako jsou odlišné 
tři dámy na jevišti. Hru v  režii 
Ireny Žantovské hraje již několik 
let s  úspěchem Intimní divadlo 
Bláhové Dáši. Dagmar Bláhová 
je překladatelkou textu a zá-
roveň jednou z  protagonistek, 
v trojici ji na jevišti doplňují Míša 
Sajlerová a Anna Polívková nebo 
Jitka Asterová. „Inscenovat tento 
text Eve Enslerové je pro režiséra 

výzvou, protože jde o riskantní 
cestu plnou otazníků a nástrah. 
Není to totiž obvyklý dramatický 
kus, nýbrž v našich podmínkách 
zatím nevídané publicistické 
divadlo…“ Tak charakterizovala 
představení Monology vagíny 
jeho režisérka Irena Žantovská.
Ve středu 9. prosince mají 
možnost hru Monology vagíny 
zhlédnout také diváci v  Kro-
měříži. Představení se odehra-
je na pódiu Domu kultury od 
19. hodiny. Vstupenky budou 
k  dostání v  obvyklých před-
prodejích a také je možné je 
vyhrát v  soutěži, kterou tím-

to vyhlašujeme. Stačí znát 
odpověď na jednoduchou otáz-
ku: Jak se jmenuje divadelní 
společnost, která Monology 
vagíny uvádí? Odpovědi je 
třeba doručit nejpozději do     
20. října na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na 
adresu: Kroměřížský zpravodaj, 
Velké náměstí 115, 767 01 
Kroměříž a uvést svou ce-
lou adresu a telefonní kon-
takt. Pro tři výherce, jejichž 
jména zveřejníme v  listopa-
dovém zpravodaji, budou 
připraveny vždy dvě volné 
vstupenky.                                             (šak)

Když se řekne Lucembursko, vy-
baví se většině z nás více hodiny 
dějepisu a panovnický rod Lu-
cemburků, než dnešní stát. I když 
je to dnes země nevelká, láká 
návštěvníky řadou zajímavostí, 
přírodních krás i bohatou historií. 

Lucembursko – zemi momentálně 
předsedající Radě Evropské unie 
– v Kroměříži představí Lucem-
burské dny pořádané poslankyní 
Evropského parlamentu Olgou 
Sehnalovou ve dnech od 19. do 
23. října. „První Evropské dny v 
Kroměříži na podzim 2010 jsme 
věnovali Belgii. Začala tak tradice 
představování zemí, které v daném 
půlroce předsedají Radě Evropské 
unie, a jsem ráda, že si našla 
okruh svých věrných příznivců,“ 
poznamenala Olga Sehnalová. Zá-

jemci se mohou těšit mimo jiné 
na vystoupení Táni Fischerové a 
Daniela Dobiáše a jejich písně a 
verše z  doby přemyslovské a lu-
cemburské. Panovnický rod Lu-
cemburků přiblíží také výstava 
kostýmů z doby vlády Jana Lucem-
burského a Elišky Přemyslovny, 
která bude do Kroměříže zapůjče-
na ze Znojemského historického 
vinobraní. V programu nebude 
chybět ani tradiční úvodní beseda, 
ochutnávka lucemburských spe-
cialit, program pro děti, výstavy, 

besedy na zajímavá témata spo-
jená s Lucemburkem i soutěžní 
kvíz o cestu do jednoho ze sídel 
Evropského parlamentu. Cestu do 
Evropského parlamentu vyhraje 
také autor nejlepší fotografie ze 
soutěžní výstavy „Lucembursko 
mýma očima“, kterou vyhlašuje in-
formační středisko Europe Direct. 
Vytištěné soutěžní fotografie může 
každý v  průběhu září přinést do 
Knihovny Kroměřížska, kde budou 
během Lucemburských dnů i vy-
staveny.                              V. Karásková

Evropské dny v Kroměříži v říjnu představí Lucembursko 

Hned několik osobností a špiček 
ve svém žánru se v  říjnu objeví 
v  kroměřížském Domě kultury. 
Můžete se těšit na taková jména, 
jako jsou Josef Zíma, Karel Plí-
hal, Věra Špinarová či Jiří Suchý 
s Jitkou Molavcovou. 
Ve čtvrtek 1. října proběhne Set- 
kání s  Josefem Zímou a oblíbený 
zpěvák, herec i moderátor nabídne 
posluchačům písničky a historky 
a nebude chybět ani pozvání na 
taneční parket. Po více jak dvou 
letech se v  Kroměříži objeví opět 
folkový písničkář Karel Plíhal, beze-
sporu legenda a absolutní tuzem-
ská špička ve svém žánru. Zpěvák, 
skladatel, textař, excelentní kyta-
rista i hudební producent a reži-

sér předvede 7. října průřez svou 
mnohaletou kariérou, kde samo-
zřejmě nebudou chybět ani písně 
z poslední desky Vzduchoprázdni-
ny z roku 2012. Že Jiří Suchý a Jitka 

Molavcová patří mezi legendy ne-
jenom českého divadla, se budou 
moct přesvědčit návštěvníci Domu 
kultury 12. října, kdy v rámci pod-
zimního divadelního předplatné-
ho mohou zhlédnout představení 
Semafor – Smích a písničky. Ke 
stálicím ve svém žánru patří i „čes-
ká Janis Joplin“, rocková a popová 
zpěvačka Věra Špinarová, která 
vystoupí s doprovodnou skupi-
nou svého syna Adam Pavlík Band 
v  divadelním sále kroměřížského 
Domu kultury ve středu 15. října 
v  19.00. Začíná tak své podzimní 
turné, které zahrnuje deset koncer-
tů po celé ČR i SR a vyvrcholí sty-
lově 15. 12. ve velkém sále pražské 
Lucerny.                                               (jd)

Říjen bude v Domě kultury v Kroměříži 
patřit legendám  

Cizojazyčná literatura 
v Knihovně 

Kroměřížska
Nabídka cizojazyčné litera-
tury pro čtenáře knihovny se 
od minulého roku rozrostla, a 
to díky podpoře Ministerstva 
kultury ČR. V rámci koncep-
ce knihoven vznikl pilotní 
program, jehož realizací byla 
pověřena Moravská zemská 
knihovna v Brně. V roce 2014 
proběhla 1. etapa realizace a v 
letošním roce probíhá naplňo-
vání 2. etapy. Projekt je zamě-
řen na podporu jazykového 
vzdělávání, z tohoto důvodu 
se specializuje na doplňování 
beletrie v různých jazykových 
mutacích. Dotace je směrová-
na do vznikajících center pro 
podporu jazykového vzdě-
lávání, v našem kraji jsou to 
knihovny v Kroměříži, Vsetíně 
a Uherském Hradišti. V naší 
knihovně doplňujeme zejmé-
na fond bilinguální literatury 
zaměřené na jednodušší čte-
ní, ale samozřejmě také fond 
učebních textů a literatury, 
které vlastníme v překladu. 
Zdatnější čtenáři mohou srov-
nat úroveň překladu s originá-
lem. Asi nejrozšířenějšími jsou 
texty v anglickém originále, 
ale doplňujeme samozřej-
mě němčinu, francouzštinu, 
ruštinu, italštinu, španělštinu 
a výběrově i další jazykové 
mutace. Přijďte za námi do 
knihovny, určitě si vyberete. 
Vše také naleznete v našem 
on-line katalogu na webu 
knihovny: www.knihkm.cz, 
kde si tuto literaturu můžete i 
zarezervovat. A pokud nevíte 
jak, ochotný personál knihov-
ny vám jistě rád poradí.    
                                 Šárka Kašpárková



 

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

Vážení čtenáři,

po celý letošní rok se v rámci rub-
riky Kroměřížská historická ohléd-
nutí věnujeme období II. světové 
války a především skutečnostem, 
které se přímo dotkly města i jeho 
obyvatel. V  minulém vydání jsme 
se věnovali zahraničnímu odboji a 
fungování českých vojáků v zahra-
ničí. Výsadky, které podporovaly 
odboj na území Protektorátu, při-
cházely především z  Anglie a So-
větského svazu.  Ze správných od-
povědí jsme vylosovali výherce:

František Kaplánek
Klára Martincová

Hana Budíková

Otázka č. 10
Jak se jmenovaly tři nejzná-

mější partyzánské oddíly 
působící v našem okolí?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do      
20. října 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).

Kroměříž 
a partyzánské hnutí

Není bez zajímavosti, že Kroměříž 
a Kroměřížsko patřilo k prvním 
místům v protektorátě Čechy a 
Morava, kde proti okupantům 
vzniklo partyzánské hnutí. Jed-
nou z prvních partyzánských sk-
upin byla skupina Zelený kádr, 
která operovala v Hostýnských 
vrších. Měla přímé napojení na 
četné občany Kroměříže – mezi 
její zakladatele patřil místní ob-
chodník Josef Masný a členové 

Sokola, kteří se pravidelně scházeli 
na jeho chatě nad vesnicí Chomýž. 
V průběhu května 1942 byl asi ki-
lometr od chaty vybudován sta-
nový tábor, první svého druhu na 
našem území. Počet členů bojo-
vého oddílu kolísal, celkový počet 
partyzánů Zeleného kádru a je-
jich podporovatelů dosáhl téměř 
130 osob. Na vypátrání skupiny 
nasadily expozitury gestapa kon-
fidenty a dne 13. září. 1942 ob-
klíčily Masného chatu, kde právě 
probíhala porada štábu. Současně 
byly obsazeny vesnice Brusné, 
Hlinsko a Jankovice. Zatčené 
příslušníky a spolupracovníky 
čekalo věznění, koncentrační tá-
bory a většinou trest smrti. I když 
tato skupina vyvíjela svou čin-

nost krátce, přesto je významnou 
součástí protifašistického odbo-
je v době protektorátu Čechy a 
Morava.
Mezi největší ozbrojené vojenské 
jednotky v českých zemích patři-
la 1. československá partyzánská 
brigáda Jana Žižky, která se z 
Beskyd, kde byla pronásledová-
na K. H. Frankem při rozsáhlé 
pátrací akci „Tetřev“, přesunula do 
Hostýnských a Vizovických vrchů. 
Jejím velitelem byl od listopadu 
1944 major Dajan Bajanovič Mur-
zin, který se pak často po roce 
1945 účastnil květnových oslav 
osvobození Československa v 
našem regionu. Od ledna 1945 se 
partyzánská brigáda zaměřovala 
vedle zpravodajské činnosti také 

na diverzní akce, přepady vojáků a 
četnických stanic. 
Ve stejné době začal v oblas-
ti Chřibů operovat partyzánský 
oddíl Olga, který zaujímá v dě-
jinách druhého odboje poněkud 
specifické místo. Na jedné straně 
dosáhli jeho členové mnoha 
úspěchů, z nichž především vy-
puštění cisternových vagonů 
německé armády na nádraží v 
Morkovicích dne 26. února 1945 a 
zajetí generála Dietricha von Mü-
llera v Hošticích na Kroměřížsku 
dne 19. dubna téhož roku lze zařa-
dit mezi nejvýznamnější události 
domácího odboje v období druhé 
světové války. Na druhé straně 
však velitel oddílu Josef Houfek 
společně se spolupracovnicí Ol-
gou Františákovou vedl svou sku- 
pinu s velkou brutalitou a jeho 
činnost si vyžádala řadu obětí na 
životech.
I když pohledy a hodnocení ak-
tivit partyzánského hnutí v ob-
dobí 1939–1945 se různí, jedno 
zůstává – jejich aktéři by neměli 
být zapomenuti. Položili své životy 
za naši svobodu a umírali s vírou v 
mírovou budoucnost naší země.

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

KNIŽNÍ NOVINKY

KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ X.

Roman Cílek: Případ Formis
Osudové drama muže, který se 
postavil zlu. Záhadná smrt in-
ženýra Rudolfa Formise, emigranta 
z hitlerovské „třetí říše“, kterého v 
lednu 1935 zlikvidovala popravčí 
četa z Německa, otřásla tehdy 
veřejným míněním nejen u nás, 
ale i ve světě, a v průběhu času 
se stala doslova legendou. Autor 
se tomuto případu věnoval řadu 
let, vyhledal a vyzpovídal svědky, 
navštívil archivy, podnikl osobní 
pátrání a dramatickým způsobem 
zmapoval činy jednotlivých aktérů 
doslova hodinu po hodině.

Dr. Georgia Witkin: 
Nemůžete za to vy ale on
Proč je tato kniha určená svo-
bodným ženám? Protože ženy o 
vztazích přemýšlí a mluví mnohem 
více. Díky této knize bude randění 
zase zábava – a dozvíte se, jak najít 
lásku, o níž jste vždycky snila.
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Oprava
Zorientovat se ve spletitých rodinných vztazích je někdy poněkud složité – na pravou míru proto uvádíme i v 
tomto čísle informace zveřejněné v Kroměřížském zpravodaji č. 9/2015. Mgr. O. Kurzová je dcerou Josefa Urvál-
ka, který se zúčastnil bojů na západní frontě a zemřel v roce 1960.  Otec Mgr. M. Šeré je jeho bratr Ing. Antonín 
Urválek. Oběma rodinám se omlouváme a děkujeme za upřesnění.

V  průběhu října   a listopadu 2015 připravuje MZA Brno – Státní 
okresní archiv Kroměříž cyklus přednášek k  tématu Protektorát-
ní Kroměříž   a Kroměřížsko 1939–1945. Přednášky se uskuteční 
v přednáškovém sále archivu ve Velehradské ulici. 
První přednáška  proběhne  ve středu   7. října v 17 hodin. Té-
mata přednášek a jména přednášejících naleznete na webo-
vých stránkách města Kroměříže a MZA Brno – SOkA Kroměříž.

POZVÁNKA
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Královská aféra
Film je příběhem vášnivé a 
zakázané lásky, která změnila celé 
Dánsko a jeho historii. Lásky, která 
se rozhořela na začátku 70. let 
18. století mezi Johanem Struen-
seem, německým lékařem polo- 
šíleného dánského krále Kristiána 
VII., a jeho manželkou, mladičkou 
královnou Karolinou Matyldou 
Hannoverskou. Díky vztahu vol-
nomyšlenkářského ranhojiče a 
krásné panovnice se země může 
alespoň na krátký čas nadechnout. 
V Dánsku je toto téma součástí 
školních osnov, stalo se předlohou 
více než 15 knih (beletristických i 
faktografických) a dokonce bylo    

ztvárněno v podobě baletu a ope-
ry. Film získal několik významných 
ocenění, kladně jej hodnotí 
odborníci a také samotní diváci. 
Královská aféra byla vyrobena 
v české koprodukci a z  90 % se 
natáčela v  Čechách. Filmaři po-
bývali hlavně v 
Kroměříži, Plos- 
kovicích nebo v 
Českém Krumlově.
Film je seversky 
temný, a přestože 
pojednává o pro 
cizince nepříliš 
známé etapě 
dánských dějin, 
jeho zápletka je 
natolik univerzál-

ní, že diváky přiková do sedačky 
kina a nenechá je po celou dobu 
vydechnout, i bez znalosti dánské 
historie. Navíc hlavní role se ujal 
charismatický herec Mads Mik-
kelson, kterého diváci znají mimo 
jiné z bondovky Casino Royale.

Pro hravé čtenáře Kroměřížského 
zpravodaje je připravena soutěž o 
drobné dárky. Otázka tentokrát zní: 
Jak se jmenoval hlavní hrdina 
filmu Královská aféra, německý 
lékař? Své odpovědi na otázku 
posílejte nejpozději do 20. října na 
adresu zpravodaj@mesto-kromer-
iz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský 
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 
01 Kroměříž a označte ji heslem 
„Kroměříž filmová“. Nezapomeňte 
uvést adresu a telefonní kontakt. 
Ze správných odpovědí na záři-
jovou otázku jsme vylosova-
li tu, kterou poslal RADOMÍR 
ZAVADIL. Výhru si může vyz-
vednout na odboru kultury 
v  1. patře kroměřížské radnice.

SERIÁL NA CELý ROK

Foto: © Sirena Film

Když Kroměříž byla vsí
Z doby, kdy Kroměříž nebyla ještě 
městem, ale pouze větší trhovou 
vsí na křižovatce prastarých ku-
peckých cest, pochází bronzová 
záušnice, která byla objevena 
při probíhající opravě vstupních 
kamenných schodů do objektu fary 
u kostela Panny Marie na Riegrově 
náměstí. Zčásti deformovaná bron-
zová záušnice o průměru přibližně 
4 cm datovaná do průběhu 12. sto-
letí byla nalezena ve výkopu pro 
základ renovovaného schodiště.  
Záušnice představovaly charakte-
ristický „lidový“ šperk oblíbený 
zejména u Slovanů, vyráběný nej-

častěji z bronzového drátu (vý-
jimečně i z drahých kovů), který 
zdobil účesy žen a dívek od 11. do 
poloviny 13. století. Tvarem jedno- 
duché drátěné kroužky na jednom 
konci roztepané a svinuté v esovité 
očko (u nalezeného exempláře se 
nedochovalo) se nosily zavěšené na 
čelence z kůže nebo textilu, případně 
na řemíncích a stužkách splývajících 
z čelenky, nebo byly přímo vplétány 
do vlasů a copů. Z dosavadních 
poznatků vyplývá, že rozšíření to-
hoto šperku bylo spojeno s chris-
tianizací a změnou pohřebního ritu. 
Záušnice se totiž často nacházejí v 
hrobech tzv. řadových a kostelních 
pohřebišť, což by odpovídalo situa-

ci záušnice z Riegrova náměstí. Ta s 
největší pravděpodobností pochází 
z porušených nejstarších hrobů 
pohřebiště při raně středověké sva-
tyni prvně zmiňované v pramenech 
na počátku 13. století (r. 1232 jako 
kaple) a ztotožňované s kostelem 
Panny Marie. Nález záušnice 
však nepřímo dokládá existenci 
pohřebiště a nepochybně i příslušné 
svatyně ještě před tímto datem.   
Cenný dokument z dob „před-
městské“ Kroměříže, kterým bron-
zová záušnice z Riegrova náměstí 
nepochybně je, však nepatří k jedi-
nému nálezu svého druhu na území 
města. Dvě podobné záušnice a 
zlomek další byly nalezeny při ar-

cheologickém výzkumu v dolním 
úseku Ztracené ulice před několika 
lety. Po nezbytném konzervačním 
ošetření nový nález obohatí archeo-
logicko-historickou expozici Muzea 
Kroměřížska.  

Mgr. Helena Chybová
Muzeum Kroměřížska

Kroměřížský útulek Čápka posky-
tuje dočasné útočiště zatoulaným 
psům, nebo těm, kteří o svůj do-
mov z jakéhokoliv důvodu přišli. 
Bohužel u některých pejsků není 
pojem „dočasný pobyt“ výstižný. 
Jsou i tací, kteří tu pobývají dlou-
ho… Patří mezi ně i Zira, která 
v těchto dnech slaví smutné vý-
ročí - jeden rok pobytu v útulku. 
A stále hledá nový domov. Je to 
kastrovaná fenka křížence labrado-
ra stará 10 let. Je kamarádská, tem-
peramentní, má ráda procházky, na 
vodítku chodí pěkně. Byla by vhod-
ná na dvorek nebo zahradu s dobře 
zateplenou boudou. Byla nalezena 
v Kroměříži. Přijďte se na ni podívat 
a třeba se spřátelíte…

 
 

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

Poděkování
Svaz tělesně postižených č. 1 by chtěl tímto poděkovat všem sponzo-
rům za poskytnutí sponzorských darů, které jsou využívány ke zlepše-
ní podmínek pro naše členy a na činnost pobočky svazu.
                                                                                                                                Výbor STP č. 1

Celkem 117 účastníků 4. ročníku 
kroměřížského triatlonu Krompl-
men ze 120 přihlášených proběhlo 
cílem. Trať se skládala ze 400 me-
trů plavání v  Bágráku, 30 kilome-
trů jízdy na kole po trase Trávník, 

Těšnovice, Vrbka, Lubná, Drahlov, 
Vážany a Kotojedy a šestikilome-
trového běhu směrem na Trávník. 
Nejlépe si s  ní poradil David Jílek 
z Bike sport team Mohelnice v čase 
1:17:49 hodiny. Na druhém místě 
skončil Milan Merva (Menu Gold, 
1:19:06), třetí pak mezi muži Jan 
Bláha (BTT Libochovice, 1:19:18). 
Nejrychlejší ženou byla již potřetí 
Jana Žaludková z  týmu Cyklogat 
v čase 1:26:45, na stříbrnou příč-
ku mezi ženami celkově dosáhla 
Žaneta Bajerová (Titan SC Zlín, 
1:33:09) a bronz patří Silvii Pavlíč-
kové (Burky team, 1:36:38). Pořa-
datelem kroměřížského triatlonu 
je Rudá Hvězda Kroměříž a start a 
cíl závodu je tradičně v prostorách 
Jachtklubu na břehu Hrubého       
rybníka.                                                    (šak)

Vítězství v Kromplmenu získali 
Jílek a Žaludková

Foto: H. Chybová

Foto: RH Kroměříž
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Antonín Sova Ema Husaříková Josef Havela Marek Hánoš Marie Lepšová Tereza Plachá

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského 
úřadu v Kroměříži. Je možné domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání 
je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181. Těšíme se na vás 
a vaše miminko.  Nejbližší volné termíny vítání jsou: 3. 10., 10. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.  

Úmrtí – srpen 2015
Jana  Štrosová, *1926, Kroměříž
Marie Kolesíková, *1928, Kroměříž
Drahomíra Bučková, *1928, Kroměříž
Slavomír Přikryl, *1931, Kroměříž
Josef Ducháček, *1934, Kroměříž
Jaroslav Rusman, *1965, Kroměříž
Ladislav Tupý, *1924, Rataje
Marta Nováková, *1953, Kroměříž
Jiřina Vrbecká, *1938, Zdounky
Blažena Válková, *1934, Kroměříž
Jindřiška Kardošová, *1946, Kroměříž
Cyril Dragon, *1940, Záříčí

Drahomíra Vojtková, *1922, Kroměříž
Ladislav Stískal, *1931, Kroměříž
Vladimíra Vašková, *1925, Kroměříž
Anežka Horáková, *1942, Kroměříž
Miroslav Herman, *1963, Kroměříž
Oldřich Ondříšek, *1949, Kostelany
Edita Odložilíková, *1929, Střílky
Emilia Škorníková, *1957, Hulín
Metoděj Prorok, *1929, Kroměříž
Božena Komendová, *1927, Hoštice
František Kunčar,*1934, Kroměříž
Miroslav Kudr, *1941, Kroměříž

Marie Molinková, *1940, Šelešovice
Michal Benkovič, *1925, Pravčice
Emilie Šamánková, *1929, Rataje
Marie Odehnalová, *1930, Kostelany
Jaroslava Ondrušová, *1975, Kroměříž
František Souček, *1946, Chropyně
Antonie Spěváčková, *1933, Kroměříž
Marie Pavelková, *1927, Kroměříž
Eduard Řezníček, *1967, Kroměříž

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

Marta Vojčová, Kroměříž – Martin Berčík, Kojetín
Eva Hlavizňová, Prusinovice – Kendall Clifton Weisel, Spojené státy
Veronika Vašková, Zlín – Pavel Heryán, Otrokovice
Barbora Šáchová, Míkovice – Jaroslav Švec, Míkovice
Kateřina Maradová, Záříčí – Ondřej Forýtek, Kroměříž
Kamila Koniorová, Počenice – Martin Kuchařík, Počenice
Žaneta Šebestíková, Kvasice – Petr Šípek, Hulín
Monika Nováková, Kroměříž – Pavel Skopal, Kroměříž
Daniela Smrčková, Lubná – Josef Kamenec, Kvasice
Zdeňka Šušlíková, Hoštice – Petr Pavelec, Rusava
Lenka Dohnalová, Holešov – Jaroslav Šindelek, Holešov
Kateřina Jeřábková, Kroměříž – Libor Zakravač, Kroměříž
Bohumíra Jančová, Kroměříž – Martin Kuklínek, Nížkovice
Michaela Šumberová, Kroměříž - Paul A. Haslam, Spojené království
Zuzana Hanzelková, Lubina – Martin Hladil, Břest
Erika Šimková, Kroměříž – Vladimír Herclík, Vrchoslavice
Blanka Drozenová, Praha – David Kopecký, Praha
Bc. Sandra Dupejová, Kroměříž – Radomír Machač, Kroměříž
Jitka Rašínová, Tlumačov – Zdeněk Hnilica, Popovice
Kateřina Opravilová, Sulimov – Jakub Musil, Lubná
Klára Nováková, Morkovice – Kamil Rábek, Slížany
Eva Puklová, Kroměříž – Vít Roman, Otrokovice
Barbora Jurásková, Lutopecny – Vladimír Gern, Kroměříž
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Sofie Červinková, Záříčí
Tereza Plachá, Kroměříž
Sabina Riesnerová, Kroměříž
Adam Jurtík, Kroměříž
Jiří Prchal, Kvasice
Karel Ševčík, Vrbka
Štěpán Kopčil, Kroměříž
Tobiáš Andrýsek, Kroměříž
Lucie Škeříková, Milonice
Tereza Ševčíková, Lutopecny    
Marie Vera Vaňková, Chvalčov
Vanesa Prajková, Kroměříž
Natálie Pěčková, Kroměříž
Adam Horák, Křenovice
Nikola Juříčková, Žalkovice
Kristýna Pochylá, Chropyně
Anděla Balážová, Holešov
Dominik Rybář, Kroměříž
Tomáš Mrhálek, Roštín
Václav Slíva, Postoupky
Tereza Spáčilová, Rataje
Aneta Janečková, Kroměříž
Anthony Justyn Rajz, Chropyně

Magdaléna Chybíková, Újezdsko
Jiří Lutonský, Hulín
Erika Kučerová, Všetuly
Petr Červenka, Zlín
Lucie Nevrlá, Postoupky
Štěpán Kucián, Nětčice
Natálie Kasanová, Kroměříž
Nicol Hejčlová, Skaštice
Nikol Valouchová, Trávník
Laura Žigová, Chropyně
Julie Kratochvílová, Chropyně
Dominik Tvrdý, Modřice
Elen Schützová, Všetuly
Rozárie Blažková, Kroměříž
Matyáš Macek, Divoky
Patricie Slívová, Postoupky
Viktor Voňka, Luleč
Linda Bubáková, Tlumačov
Tereza Chalupová, Uhřičice
Nikol Loučková, Kroměříž
Charlota Dřímalová, Kroměříž
Eva Koblížková, Morkovice 
Ema Hlaváčová, Hulín

Narození – srpen 2015

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

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE - 1. 10. od 7.15 do 9.30 h – Kroměříž,  Kotojed-
ská – AHOLD Czech Republic, a. s. • 1. 10. od 10 do 12.30 h
– Kroměříž K/883/15 – Textil Invest, s. r. o. • Informace o přeru-
šení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat 
v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u spo-
lečnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na 
portálu http://portal.eon.cz/cs/otg

Sňatky – srpen 2015



Expozice Karla Kryla oslavila   
1. narozeniny. Neotřený a po všech 
stránkách originální projekt slavil 
velmi klasickým způsobem. Setká-
ním dobrých přátel, posezením 
s  písničkami, přípitkem a naroze-
ninovým dortem... „Bylo to krásné, 
milé a moc příjemné. Dort vyšel na 
všechny, šampaňské také a program 
byl výborný. Přišlo tolik lidí, že jsme 
museli během celého večera přiná-
šet další a další židličky, aby u nás 
nemuseli stát, protože bylo naprosto 
plno,“ vyjádřila svou spokojenost ve-
doucí expozice Hana Feltlová. Počet 
návštěvníků odhaduje na tři stovky 

a je velmi potěšena, že slavný kro-
měřížský rodák má ve městě tolik 
příznivců a obdivovatelů. Expozice 
byla po celý narozeninový den zdar-
ma přístupná a o hudební program 
v sále Starého pivovaru se postarali 
Pavel Foltán a Karel Mišurec. (šak)

   10   2015Obrazové ohlédnutí a pozvánka
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Všechno „nej“ přáli návštěvníci expozici

Foto: J. Soporský

Ke kampani Evropský týden 
mobility se stejně jako v  minu-
lých letech připojila také Kro-
měříž. Letošní ročník probíhal 
v  týdnu od 16. do 22. září a měl 
podtitul „Vyber. Změň. Zkombi-
nuj.“ Lidé, kterým není lhostejný 
způsob života a podmínky v  jejich 
městě, se mohli zúčastnit mnoha 
rozmanitých akcí. Pro nejmenší 
byl připraven Den bez aut s  pro-
gramem a soutěžemi na Velkém 
náměstí i na dopravním hřiš-
ti, starší generace se spolu s dětmi 
mohla zúčastnit Běhu naděje, kte-
rý na Hanáckém náměstí pořádala  
T. J. Sokol. Součástí programu 
Evropského týdne mobility byla 
v  Kroměříži výstava v  přízemí rad-
nice, která se zabývala dopravním 

řešením situace ve městě, beseda 
o poutnictví, charitativní pochod 
Podzámeckou zahradou a třeba 
také vycházka i vyjížďka na kolech.
V České republice je kampaň reali-
zována od roku 2002 a je otevřena 
všem městům, obcím i  regionům, 
které mají o problematiku udržitel-
né dopravy zájem.                         (šak)

Týden mobility zval ke sportování 
i besedování

Foto: J. Soporský, L. Roubalíková


