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Výročí osvobození oslavili pamětníci 
u hrobu Ludvíka Svobody

Při příležitosti 71. výročí ukonče-
ní 2. světové války se ve čtvrtek 
5. května konal na kroměřížském 
hřbitově pietní akt u hrobu gene-
rála Ludvíka Svobody. Položením 
věnců a květin tak čestní hosté, 
pamětníci i ostatní přítom-
ní vyjádřili svou vděčnost 
osvoboditelům tehdejšího 
Československa. 
Slavnostního shromáždění 
se zúčastnili členové Spo-
lečnosti Ludvíka Svobody, 
zástupci Svazu válečných 
veteránů, Českého svazu 
bojovníků za svobodu, 
Československé obce legi-
onářské a dalších organiza-
cí. Za kroměřížskou radnici 

se vzpomínkové akce zúčastnili 
starosta Jaroslav Němec, místosta-
rostové Pavel Motyčka a Marek 
Šindler a někteří členové městské 
rady. Váženými hosty pietního 
aktu byli dcera Ludvíka Svobody 

paní Zoe Klusáková-Svobodová, 
generální konzul Ruské federace 
Alexej Nikolajevič Budajev, atašé 
Ruské federace Sergej Vladimiro-
vič Mitjajev a hejtman Jihomorav-
ského kraje Michal Hašek. Poslední 

tři jmenovaní převzali v zá-
věru vzpomínkové akce 
z  rukou paní Klusákové 
pamětní medaile Ludvíka 
Svobody. Téhož ocenění 
se dále dostalo starosto-
vi Kroměříže Jaroslavu 
Němcovi a ředitelce ZŠ Za-
char a člence kroměřížské 
městské rady Petře Fečko-
vé. Státními hymnami byl 
poté smuteční pietní akt 
zakončen.                       (js, šak)                                                                      

Středověkou slavnost, která přenesla Kroměříž do období středověku, zahájil průvod, který Karla IV. 
a jeho družinu na koních dovedl od kostela sv. Mořice na Velké náměstí. Program plný hudby a tance 
byl přehlídkou dobového oblečení, zbraní i bojových technik a seznámil návštěvníky  s osobností císaře 
Karla IV. i s jeho vrstevníkem Janem Milíčem z Kroměříže. 

Vážení a milí čtenáři,

dovolte mi, abych se 
s vámi podělil o radost, 
kterou jsem prožil před 
měsícem. Jak možná víte, 
na konci dubna proběhl po 
47 letech v našem městě 
klasický studentský ma-
jáles. Studenti středních 
škol dostali prostor zor-
ganizovat si vlastní akci a 
této příležitosti se zhostili 
na výbornou. V Kroměříži 
bylo najednou vidět, že zde 
studuje a žije několik tisí-
covek mladých lidí, kteří 
umí být radostní, umí se 
bavit a tuto pozitivní ná-
ladu přenést i na další lidi 
ve městě. Ano, akce měla 
i nějaké nedostatky, to 
jen abych upokojil věčné 
skeptiky a škarohlídy, ale 
parta studentů - organi-
zátorů - se chce setkávat 
dál a vypadá to, že snad 
v Kroměříži postupně 
vznikne i léta diskutovaný 
studentský klub. Proběhlá 
akce mně opět potvrdila 
moji pedagogickou zkuše-
nost, že mladá generace 
je nadějí pro naši společ-
nost, že není tak zkažená, 
jak se dovídáme z médií 
a od věčných kritiků, a 
že je nutné přestat mla-
dé organizovat zvenčí, ale 
dát jim prostor a důvěru. 
Mladí lidé tak mohou do 
Kroměříže vnést tolik po-
třebnou dynamiku, která 
by ovšem měla respek-
tovat charakter a tradici 
města. Udržitelný život ve 
městě musí být vyvážený.

Pavel Motyčka
místostarosta
pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz

Foto:  J. Soporský

Foto: L. Roubalíková



K výročí osvobození města Kro-
měříže a uctění památky hrdi-
nů rumunské armády se ve stře-
du 4. května konal pietní akt u 
pomníku padlých rumunských 
vojáků na náměstí Míru. 
Zúčastnili se jej nejvyšší předsta-
vitelé radnice a rumunského 
velvyslanectví, zástupci armády 
České republiky, Českosloven-
ské obce legionářské, Českého 
svazu bojovníků za svobodu 
a Svazu válečných veteránů. 
Společně se poklonili památce 
bojovníků, kteří padli při osvo-
bozování Kroměříže. Nejvyšší 
představitel rumunského velvy-

slanectví v  Česku chargé d’affa-
ries a.i. Valentin Bogdan Neagu ve 
svém proslovu vyzdvihl dlouho-
letou spolupráci mezi oběma ze-
měmi a poděkoval za velmi úcty-
hodnou každoroční připomínku 
věnovanou památce rumunských 

vojáků. Starosta Kroměříže Ja-
roslav Němec zdůraznil nutnost 
připomínat významné historické 
události, mezi něž boj za svobo-
du a ukončení 2. světové války 
patří, především mladé generaci. 

(js, šak)
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Provoz služebních 
vozů městského úřadu 
kontroluje elektronický 

systém

Pod drobnohledem elektronic-
kého systému je všech sedmnáct 
služebních vozidel, která má 
k  dispozici kroměřížská radnice. 
Na tento způsob evidence přešel 
úřad před časem hlavně kvůli lep-
šímu a hospodárnějšímu provozu 
a v současné době probíhá jeho 
vyhodnocování. Už nyní lze ale 
říci, že díky přehledné kontrole je 
využívání služebních vozidel rad-
nice efektivnější. 
Jedenáct osobních vozidel využí-
vají jednotlivé odbory městského 
úřadu, dalších šest automobilů 
je k dispozici kanceláři úřadu, 
respektive vedení radnice. „Sou-
částí výkonu povolání většiny 
našich zaměstnanců jsou výjezdy 
ke klientům či k řešení nejrůzněj-
ších problémů v  terénů. Denně 
tato vozidla slouží k zabezpeče-
ní, zjednodušení i zefektivnění 
pracovních činností, ale posky-
tují také dnes už neodmyslitelný 
servis pro občany a klienty,“ vy-
světlila tajemnice Městského úřa-
du v Kroměříži Jana Kutá. 
Ve všech služebních autech se 
využívá systém sledování vozidel 
pomocí softwarové aplikace, kte-
rý umožňuje monitorování vozů 
pomocí GPS. Řidič se před jízdou 
ve vozidle identifikuje pomocí 
čipové karty, stejné, která slouží 
k  evidenci docházky. Výstupy z 
aplikace se využívají zejména ke 
generování elektronické knihy 
jízd, která nahradila tu papírovou, 
jsou ale praktické i při sledování 
spotřeby pohonných hmot, hlídá-
ní termínů servisních prohlídek či 
kontrol technického stavu vozi-
del, na které automaticky upozor-
ňuje.                                       (šak, pz)
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Pietní akt k uctění památky rumunské armády 
připomněl výročí ukončení 2. světové války 

Foto: Š.  Kučerová

Návštěva rakouského 
partnera firmy Biopas
Pracovní setkání zástupců rakous-
ké firmy Saubermacher s jed-
natelem partnerské společnosti 
Biopas, spol. s r. o., představiteli 
vedení města Kroměříže a zároveň 
zástupci firmy RUMPOLD, s. r. o. 
proběhlo v Kroměříži 3. a 4. květ-
na. Navázalo na pracovní návštěvu 
starosty města Jaroslava Němce, 
místostarosty Marka Šindlera a 
jednatele společnosti Biopas, spol. 
s r. o. Antonína Mudrocha z října 
loňského roku v sídle firmy Sau-
bermacher v rakouském Grazu. 

Uvedené firmy poskytují kom-
plexní služby v oblasti nakládání s 
odpady jak pro města a obce, tak 
i pro průmyslové podniky a živ-
nostníky. Delegaci z rakouského 
Saubermacheru vedl sám majitel 
společnosti Hans Roth spolu s 
předsedou představenstva Ralfem 
Mittermayerem. V úvodu setkání 
si zástupci společností Sauberma-
cher a RUMPOLD prohlédli areál a 
skládky firmy Biopas, spol. s r. o. za 
účasti jednatele kroměřížské spo-
lečnosti Biopas Antonína Mudro-
cha. Poté je na radnici slavnostně 
přivítali starosta města Jaroslav 
Němec a místostarosta Marek Šin-

dler, aby se pak společně vydali 
na prohlídku Arcibiskupského 
zámku. Jednání pokračovala – již 
bez majitele společnosti Sauber-
macher Hanse Rotha - v prosto-
rách firmy Biopas. „Hlavním cílem 
pracovního setkání bylo zhod-
nocení dosavadní spolupráce v 
rámci odpadového hospodářství 
a vytyčení jejího dalšího rozvo-
je,“ vysvětlil místostarosta města 
Kroměříže Marek Šindler a dodal: 
„Vzhledem k tomu, že v příštím 
roce oslaví firma Biopas, spol. s 
r. o. 25 let od svého založení, byly 
při jednání zmíněny i přípravy na 
toto výročí.“                                      (js)

„Priority ve vzdělávání a trh práce“ 
je podtitul již 23. ročníku celostát-
ního semináře Celoživotní učení 
– Kroměříž 2016, který se konal ve 
dnech 10. a 11. května v Domě kul-
tury. Pořádaly jej město Kroměříž, 
Okresní hospodářská komora Kro-
měříž a Národní ústav pro vzdělá-
vání a uskutečnil se při příležitosti 
75. výročí SŠ - Centrum odborné 

přípravy technické Kroměříž. 
Cílem semináře bylo prezentovat 
a diskutovat témata počátečního 
odborného vzdělávání a dalšího 
vzdělávání v kontextu s odpoví-
dajícími prioritami jednotlivých 
ministerstev i operačních pro-
gramů Evropského sociálního 
fondu pro programovací období 
2014 – 2020. „Oceňuji, že zásadní 

otázky spojené se 
způsoby motiva-
ce žáků ke studiu 
technických oborů 
z loňského ročníku 
semináře jsou dále 
rozvíjeny a vtaženy 
cíleně k problema-
tice trhu práce,“ 
zmínil starosta 
města Kroměříž 
Jaroslav Němec při 
zahájení semináře, 

kterého se zúčastnilo 110 odborní-
ků ze všech druhů odborných škol, 
úřadů práce, krajských úřadů, pod-
niků a dalších organizací z České a 
Slovenské republiky a který přispěl 
k úspěšnému dialogu vzdělávací a 
zaměstnavatelské sféry. Z referátů 
a diskuse předních odborníků vy-
plynulo několik doporučení pro 
rozvoj odborného vzdělávání.
Záštitu nad kroměřížským seminá-
řem převzali předseda vlády Bohu-
slav Sobotka, ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová, 
ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová, ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek, dále prezident 
Hospodářské komory ČR Vladimír 
Dlouhý, generální ředitelka Sva-
zu průmyslu a dopravy Dagmar 
Kuchtová, hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák a starosta města 
Kroměříže  Jaroslav Němec.             (js)

Celoživotní učení – Kroměříž 2016

Foto: J. Sílešová

Foto: Š.  Kučerová



Knihovna Kroměřížska se stala 
místem setkání zástupců města 
Kroměříže, organizací spolu-
pracujících v projektu Bezpeč-
ná komunita Kroměříž, hostů z 
Národní sítě Zdravých měst ČR 
a zájemců o problematiku, aby 
vyhodnotili místní dlouhodobý 
program zaměřený na snižování 
počtu úrazů a jejich závažnosti. 
Hlavním cílem projektu Bezpeč-
ná komunita Kroměříž bylo snížit 
úrazovost obyvatel města do roku 
2015 o 15 procent v porovnání s 
rokem 2001. Tomu, zda se to poda-
řilo a jak, byla věnována konferen-
ce, kterou zahájil starosta města 
Jaroslav Němec. V  průběhu pro-
gramu postupně vystoupili před-
stavitelé Národní sítě Zdravých 
měst ČR a hlavní referát o projek-

tu Bezpečná komunita Kroměříž 
přednesla současná zastupitelka 
Jarmila Číhalová, která byla v době 
trvání projektu z pozice místosta-
rostky za výsledky odpovědná. 
Zdůraznila, že hlavního cíle,  sní-
žení úrazovosti, bylo dosaženo. O 
svých zkušenostech hovořily rov-
něž zástupkyně Bezpečných škol 
v Kroměříži. Na projektu se podílí 
také Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže v Kroměříži, o jehož 
činnosti hovořili 
ředitelka Alice Ju-
račková a Zdeněk 
Vopička. Otakar 
J. Mika z Fakulty 
logistiky a krizové-
ho řízení Univer-
zity Tomáše Bati v 
Uherském Hradišti 

seznámil se studentským řešením 
tématu Místní bezpečnostní pro-
jekt a Bezpečná rodina a pozval 
přítomné na připravovanou kon-
ferenci na toto téma.
Národní síť zdravých měst ČR je 
asociací aktivních místních samo-
správ, které se programově hlásí 
k principům udržitelného rozvoje, 
zapojují veřejnost do  rozhodova-
cích procesů a podporují zdravý ži-
votní styl svých obyvatel.              (tz)
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Díky projektu Bezpečná komunita se úrazovost 
v Kroměříži výrazně snížila

O Pohár města 
Kroměříže se bude 

soutěžit již podvacáté

Parkurové jezdecké závody, jejichž 
20. ročník se uskuteční v  sobotu 
18. června, pořádá Střední škola 
hotelová a služeb Kroměříž. Milov-
níci koní a znalci jezdeckého spor-
tu se sejdou v areálu na Pionýrské 
louce. Program Poháru města Kro-
měříže začíná v 9 hodin parkurem 
stupně „ZM“, pokračuje dvoufázo-
vým skákáním 100/119 cm a další-
mi třemi parkurovými disciplínami 
až do 18. hodiny večerní. Závody 
jsou zařazeny do hodnocení stře-
domoravské jezdecké ligy a záštitu 
nad nimi převzali krajský hejtman 
Stanislav Mišák a starosta města 
Kroměříže Jaroslav Němec. (šak)

Pomozte vybrat nové 
logo pro Zdravé město

Až do 5. června má veřejnost příle-
žitost hlasovat pro jeden z návrhů 
nového loga, kterým budou v bu-
doucnu zaštítěny aktivity Zdravého 
města a místní Agendy 21. Jde o 
poslední fázi výběru, které před-
cházela výtvarná soutěž pro žáky 
kroměřížských škol. Z došlých více 
jak osmdesáti návrhů následně vy-
brala odborná porota sedm finalis-
tů, kteří postoupili do závěrečného 
kola. Hlasovat můžete na interne-
tových stránkách města a na Face-
booku, případně přímo na https://
eSurv.org?s=LBMEJI_f1d2f1ed   (vs)

Jak bezpečně
 zaparkovat kolo

Podle policejních statistik bylo v 
loňském roce v Kroměříži ukradeno 
na volných prostranstvích 20 jízd-
ních kol. Aby se o bicykly nemuseli 
jejich majitelé bát, přišlo město 
Kroměříž prostřednictvím projektu 
Zdravé město ve spolupráci s měst-
skou policií s kampaní na podporu 
bezpečného parkování jízdních kol 
ve městě. Pro tyto případy je ve 
městě instalována síť bezpečnost-
ních stojanů, poslední přibyly před 
Turistickým informačním centrem 
a na křižovatce ulic Březinova a Ko-
llárova. Stojany umožňují uzamčení 
kola za rám k pevné konzole pomo-
cí odolného uzávěru. Bezpečnostní 
zámky jsou v prodeji v infocentru.
                                                                (šak)
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Foto: V. Staněk

Vlastníci domu 
s pamětní deskou 
Miloši Macourkovi 
nesouhlasí

Kroměříž si v letošním roce při-
pomíná 90. výročí narození své-
ho významného rodáka Miloše 
Macourka. Při této příležitosti 
chtěla zdejší radnice odhalit na 
rodném domě pamětní desku, 
která by byla trvalou připomín-
kou věhlasného dramatika, bás-
níka a scénáristy. Bohužel z ce-
lého záměru nejspíš sejde kvůli 
zamítavému stanovisku části 
vlastníků domu. 
Bytový dům je ve vlastnictví de-
víti osob. Když město předběžně 
zjišťovalo možnost umístit pa-

mětní desku na domě č. p. 1540 
v ulici Malý Val, namátkou oslo-
vení vlastníci neměli námitek a 
na základě toho Rada města Kro-
měříže záměr instalování pamět-
ní desky schválila. V okamžiku 
vyřizování oficiálních povolení 
a písemných souhlasů došlo k 
nečekané komplikaci, kdy část 
vlastníků s pamětní deskou sou-
hlasí, část nikoliv. Přesněji řečeno 
svůj souhlas podminují tím, že 
jim má radnice souhlas kompen-
zovat finanční částkou 10 tisíc 
korun. 
„Na domech v kroměřížských 
ulicích je dnes rozmístěno přes 
60 pamětních desek připomí-
najících významné osobnosti a 
rodáky. Pro majitele nemovitostí 
je to spíše prestižní záležitostí. V 
souvislosti se záměrem připome-

nout si osobnost Miloše Macou-
rka je ze strany města finanční 
kompenzace požadavků vlastní-
ků nereálná, a to jak z účetního 
hlediska, tak především z pohle-
du objektivnosti vůči všem ostat-
ním vlastníkům budov, na nichž 
jsou  pamětní desky   umístěné,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec, 
který se snažil změnit zamítavý 
postoj i zasláním osobního dopi-
su, bohužel bez výsledku. „Chápu 
obavy z možného narušení sou-
kromí, nemáme však doposud je-
diný náznak toho, že by některý 
z těchto jevů majitele již existují-
cích pamětních desek neúnosně 
zatěžoval,“ dodal starosta.  Bez 
souhlasu všech vlastníků rodné-
ho domu tedy Miloš Macourek 
zřejmě v Kroměříži pamětní des-
ku mít nebude.                                (pz)

Kroměříž v 
době Karla IV.
Výstavu připomínající osob-
nost Karla IV., jeho vztah ke 
Kroměříži a vliv na dění ve měs-
tě zahájila ve foyer rad-
nice ve středu 18. květ-
na slavnostní vernisáž. 
Zúčastnili se jí členové 
vedení města v čele se 
starostou Jaroslavem 
Němcem a také zástup-
ci organizací a institucí, 
které se na přípravě vý-
stavy podílely. 
„Výstava Kroměříž v době 

Karla IV. se koná při příležitosti 
700. výročí narození císaře a krále 
Karla IV. Jejím cílem je přiblížit ve-
řejnosti život středověkého měs-
ta ve 14. století se zaměřením na 
osobnost Karla IV., olomouckého 
biskupa Jana IX. ze Středy a kaza-

tele Jana Milíče z Kroměříže. Sou-
částí výstavy jsou faksimile uni-
kátních listin dokládajících jejich 
zdejší pobyt, pečeti, středověké 
archeologické nálezy a socha 
Jana Milíče z Kroměříže,“ upřesnil 
informace o akci David Sobek z 

kroměřížského archivu a do-
dal: „Výstavu, která probíhá 
do 21. června 2016 ve ves-
tibulu radnice v Kroměříži, 
připravil MZA Brno – Státní 
okresní archiv Kroměříž ve 
spolupráci s Muzeem Kro-
měřížska v Kroměříži, Národ-
ním památkovým ústavem, 
ÚOP v Kroměříži a Městem 
Kroměříž.“                               (tz)Foto: A. Vrtal
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Den „v  barvách, světle, umění“ 
zažijí všichni, kteří přijdou v so-
botu 11. června na Velké náměs-
tí v Kroměříži. Bohatá celodenní 
slavnost, jejíž program připra-
vuje město Kroměříž ve spolu-
práci s Domem kultury a dalšími 
partnery, si klade za cíl pobavit 
a hlavně vybarvit centrum měs-
ta. Ukázat, že už tak krásné měs-
to, jako je Kroměříž, se může 
rozzářit jásavými barvami, zís-
kat novou podobu a nabídnout 
zábavu a vyžití všem. Program 
na Velkém náměstí bude probí-
hat od 9. hodiny ranní do zhru-
ba 23 hodin v noci.
Byť je celá letošní turistická se-
zona zaměřena „na výtvarno“, 
důležitým bodem programu 
11. června je Vybarvený běh. 
Účastníci závodu, v  němž nepů-
jde o čas, umístění, ani o ceny, 

ale o legraci, proběhnou 
centrem města a na pokyn 
pořadatelů na určených 
místech budou na sebe i 
své spoluběžce házet práš-
kové barvy. Předstartovní 
program povede kroměříž-
ská rodačka a známá cviči-
telka Hanka Kynychová. 
Pamatováno je také na 
hudební program, naplá-
novány jsou tři koncertní 
projekty. Jako první vy-
stoupí na pódiu na Velkém 
náměstí ostravská kapela 
FiHa. Tu vystřídá Václav 
Lebeda alias Voxel, který 
roztančí a rozezpívá pře-
devším mladší ročníky na 
náměstí.  Večer pak bude 
patřit pódium Petru Ben-
demu. 
Hlavní náplní dne zahaju-
jícího celosezonní projekt 
V  barvách, světle, umění 
je však výtvarná činnost. 
Všichni si můžou vyzkou-
šet rozličné výtvarné tech-
niky, naučit se pracovat 
s  barvami všeho druhu a 
malovat na plochy speci-
álně pro tuto příležitost 
zhotovené. Předvádět své 
umění a věnovat se zá-
jemcům z řad návštěvníků 

budou výtvarníci z Kroměříže i ze 
vzdálenějších míst. 
Návštěvníci Velkého náměstí se 
můžou těšit na odhalení 3D mal-
by, spuštění videomappingové 
projekce, světelnou show, živé 
sochy, nejen výtvarné workshopy, 
fotokoutek, celodenní projekci na 
LED obrazovkách a také zdravé a 
barevné občerstvení.                 (šak)

V sociálním 
obchůdku najdou 
lidé zboží  i pomoc
Na začátku května otevřela 
ADRA za účasti představitelů 
města v Kroměříži na Riegro-
vě náměstí charitativní ob-
chůdek. Nabízejí tu potřeb-
ným oblečení, hračky, knihy, 
kuchyňské potřeby, jež získala 
darem od občanů a firem. Sou-
částí charitativního obchůd-
ku je také sociální šatník, do 
nějž lidé mohou potřebným 
v  provozní době přinést ne-
potřebné šatstvo nebo si zde 
naopak nakoupit. V obchůdku 
je zároveň nabízena materi-
ální pomoc osobám bez pří-
střeší, osobám nacházejícím 
se v hmotné nouzi nebo lidem 
propuštěným z výkonu trestu 
odnětí svobody, což je služba, 
která doposud byla v  Kromě-
říži k dispozici jen v omezené 
míře. 

Coby součást tohoto projektu 
bude v  brzké době rozmístěno 
ve městě pět kontejnerů spo-
lečnosti ADRA na oděv a obuv. 
„Snažíme se pomáhat také 
prostřednictvím veřejně pro-
spěšných prací. Jejich cílem je 
umožnit uchazečům o zaměst-
nání obtížně umístitelným na 
trhu práce pracovat v době, kdy 
nemohou najít standardní práci. 
Pomáhají nám s tříděním oděvů 
a v provozu sociálního šatníku,“ 
doplňuje informace o nové pro-
vozovně otevřené v  Kroměříži 
2. května Stanislav Staněk, ve-
doucí dobrovolnického centra 
ADRA a dodává: „Výtěžek sbírky 
tohoto obchůdku podpoří ak-
tivity v  oblasti dobrovolnictví 
a  vytvoří stabilní zázemí pro 
jeho rozvoj.“                                  (vn)

Turistickou sezonu odstartuje celodenní program 
pro každého bez rozdílu věku i zájmů

Jak vidí děti Karla IV. 
a dobu, v níž žil

Výtvarný happening s názvem Karel IV. a jeho doba očima dětí připravila 
Základní škola U Sýpek. V parku v bezprostřední blízkosti školy byla k vidě-
ní výtvarná díla dětí, rukodělné výrobky vztahující se k době Karla IV., kos-
týmy, v nichž byli někteří mladí „pořadatelé“ akce oblečeni, návštěvníci si 
mohli zahrát nejrůznější hry, zasoutěžit si nebo se třeba jen poohlédnout 
po jednotlivých stáncích a atrakcích. Na přípravě akce spolupracovaly Zá-
kladní škola a mateřská škola Bezměrov, Základní škola a mateřská škola 
Rataje a kroměřížská Mateřská škola Mánesova se svou pobočkou ve Ště-
chovicích. Záštitu nad projektem převzal místostarosta Kroměříže Pavel 
Motyčka, který se společně se starostou Jaroslavem Němcem a zástupci 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy zúčastnil zahájení programu.
„Chtěl bych pochválit všechny, kteří se na realizaci tohoto zajímavého 

projektu podíleli. 
Jejich tvořivost i 
nápaditost je obdi-
vuhodná,“ vyjádřil 
svou spokojenost 
starosta Němec a zá-
roveň pozval všech-
ny přítomné na další 
plánované akce sou-
visející s  oslavami 
700. výročí narození 
Karla IV.                                (šak)



Kroměříž po dlouhých letech 
opět zažila opravdový student-
ský majáles. 
Ulicemi města nejprve prošel za 
velkého halasu barevný několi-
kasethlavý průvod studentů kro-
měřížských středních škol a učilišť 
v maskách a kostýmech na moti-

vy slavných filmů v  čele s  mís-
tostarostou Pavlem Motyčkou. 
Následovala nápaditá vystoupe-
ní kandidátů na krále majálesu a 
jejich „družin“ z jednotlivých škol 
na pódiu Velkého náměstí. Titul 
získala díky hodnocení porotců 
Simona Malušková ze Střední 

zdravotnické školy Kroměříž s hu-
dební a taneční show na motivy 
filmu Rebelové. Odpolední a 
večerní program na Pionýrské 
louce vyplnily vedle pestrého do-
provodného programu převážně 
studentské a regionální kapely.                                            
                                                                (vn)

5

SPOLEČNOST6  2016

Královnou majálesu se stala budoucí zdravotní sestřička

Foto: J. Soporský

Kroměříž měla 
pro můj život 
zásadní vliv, říkal 
Miloš Macourek
Kdo chce zabít Jessii?, Zabil 
jsem Einsteina, pánové, Čtyři 
vraždy stačí, drahoušku, Pane, 
vy jste vdova!, Dívka na koštěti, 
Šest medvědů s Cibulkou, Jak 
utopit Dr. Mráčka aneb Konec 
vodníků v Čechách, Což takhle 
dát si špenát?, ale také Mach 
a Šebestová či Arabela... To 
je jen malý výčet filmů, které 
nesou rukopis kroměřížského 
rodáka Miloše Macourka, je-
hož nedožité 90. narozeniny si 
připomínáme v letošním roce. 
Tento významný český scéná-
rista, dramatik, tvůrce moderní 
pohádky, básník a spisovatel se 
zde narodil  2. prosince 1926. 
      „Prožil ve městě podstatnou 
část dětství, tedy celý předškolní 
věk a později i prázdniny. Buď 
přímo v Kroměříži, nebo v ne-
dalekých Těšnovicích,“ prozradil 
publicista Jiří Mrva, který se v 
roce 2000 s Milošem Macour-
kem osobně sešel v jeho praž-
ském bytě a vedl překrásné roz-
hovory, které pak publikoval v 
knize Zlatá stopa. Díky ní si dnes 
můžeme připomenout, jak úzký 
vztah Miloš Macourek k rodné-
mu městu měl. Posuďte sami:

     
      

      „Narodil jsem se v mrňavém 
bytě své babičky v ulici Malý Val. 
Do bytu se vcházelo ze dvor-
ku. Předsíň, místnost a komora. 
Narodil jsem se tam víceméně 
náhodou. Rodiče bydleli ve Fren-
štátě a já jsem přišel na svět jaksi 
nečekaně, když byla maminka 
na návštěvě u bábinky, jak jsme 
babičce říkali. Jinak jsem Hanák 
jako poleno. Tatínek se narodil v 
Uhřičicích u Kojetína, maminka 
v Těšnovicích. Jsem prostřední 
ze tří sourozenců, ale právě okol-
nost s mým nečekaným naroze-
ním v Kroměříži asi způsobila, že 
si mne bábinka natolik oblíbila a 
měla mne u sebe prakticky celou 
předškolní dobu. Do šesti let jsem 
tam byl vlastně pořád. Pečený 

vařený. V mých vzpomínkách je 
tedy Frenštát Kroměříží naprosto 
zastíněn. Bábinka mě denně vo-
dívala do Podzámecké zahrady. Z 
Malého Valu jsme to měli ostatně 
kousek. A tam začínal můj ráj. Kvě-
tiny, květiny, květiny. Vodotrysky, 
jezírka, ostrůvky, pavilónky, lou-
ky, kolonády. Sala terrena, šerá a 
záhadná, kam se dalo nakukovat 
jen zvenčí. Rybník s černožlutě 
pruhovanými lodičkami a labutě-
mi. Čínské husy s černým hrbolem 
nad zobákem, které se kolébaly 
přes aleje, pávi, zlatí bažanti v 
klecích... K oběma kroměřížským 
parkům máme v rodině vlastně 
po dvě generace velmi hluboký 
vztah. Tatínek, než šel studovat na 
vysokou školu do Prahy, chodíval 
do gymnázia v Kroměříži. Učíval 
se právě v Podzámecké zahradě a 
často mi o tom vyprávěl. Do Květ-
né jsme chodívali také, ale zdaleka 
ne tak často. Jedinou atrakcí tam 
bylo bludiště. Slohová čistota pro-
jektu Lucchese a Tencalla mi teh-
dy těžko mohla něco říct, přesné 
geometrické obrazce a stříhané 
plůtky byly až příliš chladné a tři 
lvi na Mandíkově fontáně až příliš 
neživí. Zkrátka Květná nemohla 
Podzámecké v očích dítěte ničím 
konkurovat.“
          A jaké jsou další vzpomínky?
„Nadsklepí, tam jsem byl poprvé v 
kině. Nebo Brandlova ulice – když 
byl tatínek jako notář později zá-
možný, mohl zde bábince koupit 

domek. Přestěhovala se z Malého 
Valu už do svého. Měl zahradu – 
táhnoucí se až k řece – zahradu až 
k nevíře přeplněnou květinami. V 
mých vzpomínkách jsou ty květi-
ny vyšší než já.“

Nejkrásnější vyznání městu pro-
nesl Miloš Macourek těmito slovy:                    
           „Dnes vím, že tohle fantastic-
ké prostředí Podzámecké za-
hrady, ve kterém jsem prakticky 
strávil celé dětství, mělo pro mne 
význam zcela zásadní. Skuteč-
ně reálnou přírodu jsem vlastně 
neznal, jen svět kouzelný, umělý. 
Snad proto jsem v životě nena-
psal nic realističtějšího – snad pro-
to jsem si všechno uměle vytvářel, 
vymýšlel, fantazíroval.“ (In Zlatá 
stopa, 4. vydání s CD, 2013).
Miloš Macourek – velmi výrazná 
osobnost české kinematografie 
– byl laureátem řady velmi pres-
tižních ocenění z mezinárodních 
festivalů a jeho díla byla přelože-
na do mnoha světových jazyků. 
(Německo, Rakousko, Maďar-
sko, Polsko, Francie, Holandsko, 
Japonsko, USA, Čína atd.)         
                                                       (pz, jm)

Mach a Šebestová
 a spol.

Prostory Malé galerie Muzea 
Kroměřížska na Velkém ná-
městí budou patřit takovým 
„hvězdám“, jako jsou Mach a 
Šebestová, opice Žofka, a je-
jich tvůrcům spisovateli a scé-
náristovi Miloši Macourkovi, 
jehož nedožité devadesátiny 
si letos připomínáme, a vý-
tvarníku Adolfu Bornovi, který 
bohužel před pár dny zemřel. 
Výstava s názvem Mach a Še-
bestová a spol., která předsta-
ví společné dílo dvou umělců,  
se koná od 22. června do     
4. září, vernisáž proběhne v 
úterý 23. 6. v 17 hodin.

Foto © Jan Saudek 1972



Kroměřížské dopravní hřiště 
patřilo po dva květnové čtvrt-
ky soutěžím, které pro školní 
děti z Kroměříže a okolí při-
pravili zástupci kroměřížské-
ho Oblastního spolku Českého 
červeného kříže ve spolupráci s 
pracovníky BESIPu.

Ve čtvrtek 12. května se na ploše 
hřiště a v Květné zahradě kona-
la Soutěž mladých zdravotníků. 
Celkem osmnáct pětičlenných 
družstev rozdělených do dvou 
věkových kategorií tu předvedlo 
své znalosti i zručnost při oše-
třování nejrůznějších zranění od 

drobných po-
hmožděnin až po 
vážná a krvavá 
zranění hlavy. Byť 
šlo především o 
prověření zna-
lostí zdravovědy, 
děti předvedly i 
to, jak se umí po-
pasovat s doprav-
ními předpisy. V 
obou kategoriích 

zvítězily týmy reprezentující ZŠ 
Morkovice. Odměnou úplně všem 
byla žlutá trička, která pořadate-
lé pořídili díky dotaci z 
prostředků kroměřížské 
radnice.
Naproti tomu Dopravní 
soutěž mladých cyklistů, 
která se konala o týden 
později, 19. května, byla 
zaměřená na bezpečný 
pohyb v silničním provo-
zu. Sedmnáct čtyřčlen-
ných týmů tu absolvovalo 
jízdu zručnosti, jízdu pod-
le pravidel a další zkoušky, 
děti musely ale předvést i 
své znalosti z oblasti zdra-
votnické pomoci. Nejlépe 
si ve věkově vyšší kate-

gorii počínali žáci ze ZŠ Zdounky, 
mezi mladšími byli nejlepší děti ze 
ZŠ Kostelec u Holešova.            (šak)
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Divadelní přehlídka představila pět souborů 
a pět pohádkových příběhů

Na prknech pódia divadelního 
sálu Domu kultury v  Kroměříži 
se představily školní dramatické 
soubory a kroužky z Kroměříže 
a okolí. Podvacáté se tu konala 
přehlídka Pohádková Kroměříž, 
kterou každoročně připravuje 
Základní škola Zachar. 
Jubilejního ročníku se zúčastnili 
zástupci pěti škol: děti z  divadel-
ního souboru Klíček ZŠ Kostelec 
u Holešova, uskupení s názvem 
Pokaždé jinak Církevní ZŠ Kromě-
říž, KUK ze ZŠ Zachar, Divadelní 
kroužek ZŠ Komenského náměstí 
a divadelníci ze souboru Korálek 

ZŠ a MŠ speciální. Přehlídka se 
konala od pondělí 16. do čtvrtka 
19. května a slavnostního zaháje-
ní i zakončení s vyhlášením vítězů 

jednotlivých kategorií se zúčast-
nili zástupci kroměřížské radnice 
starosta Jaroslav Němec a mís-
tostarosta Pavel Motyčka. 

Držitelé ocenění ve formě diplo-
mů a již tradičních zvonků byli 
vyhlášeni ve třech kategoriích. 
Nejlepším souborem se stali di-
vadelníci ze ZŠ Církevní Kroměříž, 
kteří na přehlídce sehráli pohád-
ku Kašpárkova cesta kolem světa 
za 80 dní pod režijním vedením 
Romany Blažkové. Zástupci všech 
souborů si odnesli různá ocenění 
v kategorii, kde se hodnotila režie, 
scéna, kostýmy či hudba, a celkem 
24 dětí bylo odměněno za herec-
ké výkony. V hledišti Domu kultu-
ry zasedly děti z kroměřížských zá-
kladních a mateřských škol.    (šak)Foto: J. Soporský

Kroměřížská 
nemocnice nově 
odebírá i plazmu
Transfuzní a hematologické od-
dělení Kroměřížské nemocnice, 
a. s. připravilo novinku -  kromě 
darování krve je tu možné daro-
vat také plazmu. Metoda, kterou 
oddělení využívá, je takzvaná 
plazmaferéza a provádí se s  po-
mocí separátorů. Princip spočívá 
v odběru krve ze žíly dárce a po 
oddělení plazmy od červených 
krvinek v separátoru se červené 
krvinky vrací zpět dárci stejnou 
cestou. Pro každý odběr je použit 
zcela nový sterilní systém vaků a 
odběrových hadiček, takzvaných 
kanyl, které jsou vždy na jedno 

použití. Krev se v žádném kroku 
separace nedostává do prostoru 
přístroje, což zajišťuje bezpeč-
ný odběr pro dárce a významné 
omezení možnosti přenosu cho-
rob. Odebraná plazma se využívá 
pro výrobu přípravků pro léčbu 
nejzávažnějších krevních chorob 
způsobených poruchou krev-
ního srážení. Množství plazmy 
odebrané při jednom odběru 
je 750 ml u dárce s hmotností 
80 kg a více, u dárců s hmot-
ností mezi 60 a 80 kg se odebírá 
690 ml plazmy. Minimální inter-
val mezi dvěma odběry plazmy 
je 14 dní, maximální odebrané 
množství za rok je pak 25 litrů. 
Více na www.nem-km.cz v sekci 
Dárcovství krve a krevní plazmy.                                                      
                                                            (vk)

V Kroměříži se piknikovalo na podporu 
fairtradových a lokálních pěstitelů
Fairtradová káva, čaj, voňavé bábovky z domácích vajec a fairtra-
dového cukru, mléko a sýry od místních farmářů. Takové dobroty 
posnídalo zhruba 45 lidí, kteří se druhou květnovou sobotu sešli 
na společném pikniku v Café Bistro Matiné. Dali tak najevo, že je 
zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Piknik 
s názvem Férová snídaně NaZemi proběhl v Kroměříži už pošesté. 
Město se tak při-
dalo k dalším 
159 místům v 
České republice, 
kde se piknikový 
happening po-
řádal. Akce pro-
bíhá tradičně na 
Světový den pro 
fair trade.         (tz)

Pod dohledem Českého červeného kříže ošetřovaly děti zranění 
a předváděly své znalosti i zkušenosti

Foto: NaZemi
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06 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

ne 12. 6.
15.30 I KNIHA DŽUNGLÍ 2D, bijásek
18.00 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D tit., premiéra
20.30 I V ZAJETÍ DÉMONŮ 2, premiéra

st 15. 6.
17.30 I X-MEN: APOKALYPSA 3D dab., přidáváme
20.30 I TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
 MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA, artkino

čt 16. 6.
20.30 I PODFUKÁŘI 2, premiéra

pá 17. 6.
18.00 I PODFUKÁŘI 2, premiéra
20.30 I OSLNĚNI SLUNCEM, premiéra

so 18. 6.
15.30 I HLEDÁ SE DORY 3D, bijásek
17.30 I X-MEN: APOKALYPSA 2D tit., přidáváme
20.30 I PODFUKÁŘI 2, premiéra

ne 19. 6.
15.30 I HLEDÁ SE DORY 3D, bijásek
18.00 I ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
3D dab., přidáváme
20.30 I OSLNĚNI SLUNCEM, premiéra

st 22. 6.
18.00 I ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
2D dab., přidáváme
20.30 I IKARIE XB1, artkino / bio senior

čt 23. 6.
20.30 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
2D tit., premiéra

pá 24. 6.
18.00 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
3D dab., premiéra
20.30 I NOC OŽIVLÝCH MRTVOL,
Kultovky v Nadsklepí

so 25. 6.
18.00 I CENTRÁLNÍ INTELIGENCE, premiéra
20.30 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
3D dab., premiéra

ne 26. 6.
15.30 I RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE,
bijásek
18.00 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
2D tit., premiéra
20.30 I CENTRÁLNÍ INTELIGENCE, premiéra

st 29. 6.
18.00 I JAK PŘEŽÍT SINGLE, přidáváme
20.30 I VZKAZ V LÁHVI, artkino

čt 30. 6.
15.30 I KUNGFU PANDA 3 2D, Za vysvědčení
20.30 I HRA PENĚZ, premiéra

BIJÁSek/ROdINNÝ  
ANGRY BIRDS VE FILMU
USA 2016, 100 min, přístupné bez omezení, dabing
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale 
jinak velice šťastní ptáci. Tedy až na pár výjimek. 
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas 
a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku 
neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí 
záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá sku-
pinka zjistit, co mají vepři za lubem, a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

BELLA A SEBASTIAN 2:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
FRA 2015, 99 min, přístupný bez omezení, dabing
Konec 2. světové války s sebou přinesl radost a na-
ději. Sebastian vyrostl, ale přátelství s jeho fenkou 
Bellou válka nijak nezměnila. Oba vyhlížejí návrat 
nevlastní maminky Angeliny, jejíž letadlo ale nad 
Alpami potká tragická nehoda. Sebastian s dě-
dečkem jsou pevně přesvědčeni, že Angelina žije. 
Společně s Bellou se ji vydávají zachránit. V drsné 
a požáry zmítané horské krajině ale číhá nebezpečí.

KNIHA DŽUNGLÍ
USA 2016, 106 min, přístupné bez omezení, dabing
Mauglí vyrůstá ve vlčí smečce po boku svých „bra-
trů“, vlčí matky Rákši a vůdce smečky Akély. Od na-
rození mu mentora dělá panter Baghíra, jenž kdysi 
lidské mládě mezi vlky přinesl. Když se však v jejich 
teritoriu objeví zákeřný tygr Šér Chán, jenž touží po 

chlapcově krvi, musí Mauglí smečku opustit a vrá-
tit se k lidem. Na jeho cestě ho doprovází Baghíra 
a nový přítel, volnomyšlenkářský medvěd Balú.

HLEDÁ SE DORY
USA 2016, 90 min, přístupné bez omezení, dabing
V animovaném fi lmu od studií Disney-Pixar Hledá 
se Dory se na stříbrné plátno vrací zapomnětlivá 
modrá rybka Dory a s ní její kamarádi Nemo a Mar-
lin, kteří jí pomáhají najít odpovědi na otázky z její 
minulosti. Na co si vzpomene? Kdo jsou její rodiče? 
A kde se naučila mluvit velrybsky?

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE
USA 2016, 94 min, přístupné bez omezení, dabing
Příběh dvou nepravděpodobných hrdinů snažících 
se zastavit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí zničit 
planetu Solana. Když tito dva kamarádi narazí na 
nebezpečné zbraně schopné zničit celou jejich 
planetu, musí spojit své síly s týmem profesio-
nílních hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby 
zachránili celou galaxii.

KUNGU FU PANDA 3
USA / CHN 2016, 94 min, přístupné bez omezení, 
dabing
V minulých dílech dosáhl Po nejvyššího možného 
stupně tím, že se stal Dračím bojovníkem. Teď však 
před ním stojí nová velká výzva. Jeho milovaný 
mistr Sifu ho totiž seznámí s dalším úkolem, který 
jej má ještě více zdokonalit v umění kung-fu: Po se 
musí stát učitelem. Sleva pro žáky, kteří předloží 
vysvědčení se samými jedničkami.

pReMIÉRa
SPRÁVNÍ CHLAPI
USA 2016, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Černočerná krimikomedie, která vypráví o tom, že 
spojení mafi e a nezdárné dcery je vždycky chou-
lostivý případ. Soukromé očko (Ryan Gosling) 
s  nájemným ranařem (Russell Crowe) hledají po-
hřešovanou dívku a řeší úmrtí pornohvězdy. Pro 
skvělou hlášku a ránu pěstí nejdou daleko.

ŽELVY NINJA 2
USA 2016, 112 min, přístupné bez omezení, dabing

Festival Forfest | 17. 6. – 26. 6.

Kroměříž v barvách, světle, umění | 11. 6.

Percussion show | 8. 6. 

Noc galerií | 3. 6. 

Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak 
se ze stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, 
aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich 
hrdinské kousky prokládané zaslouženou pizzou 
dokumentuje sexy reportérka April. Michelange-
lo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady opět 
s námi a jejich příběhy pokračují. Těšte se!

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
USA 2016, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Warcraft je fenoménem herního světa. Důkazem 
jeho nesmírné popularity může být více než sto mi-
liónů hráčů, kteří si některou z verzí této hry zahráli. 
Převedení Warcraftu na fi lmové plátno bránily pou-
ze technologické limity kinematografi e. Tato ome-
zení právě padla a velkolepé fantasy dobrodružství 
o bolestivém setkání dvou různých světů konečně 
přichází na fi lmové plátno.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
USA 2016, 134 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Jak již název napovídá, tento fi lm navazuje na 
fenomenální celosvětový úspěch Wanova hororu 
V  zajetí démonů. Tentokrát manželský pár odces-
tuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nej-
hrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, 
aby pomohl svobodné matce, která žije sama se 
svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými 
duchy.

PODFUKÁŘI 2
USA 2016, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Špičkoví iluzionisté ze skupiny Čtyři jezdci (Jesse 
Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco a Lizzy 
Caplan) se vracejí ve svém druhém dobrodružství, 
aby na svém celosvětovém turné předvedli kousky 
přesahující hranice lidského chápání a posunuli 
hranice jevištních iluzí do nových výšin.

OSLNĚNI SLUNCEM
ITA / FRA 2015, 120 min, nepřístupné pro děti do 
15 let,  titulky
Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda Swinton) 
tráví poklidnou dovolenou na slunečném ostrově 

v Itálii se svým partnerem Paulem. Idyla je naru-
šena nečekaným příjezdem jejího starého přítele 
Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okouzlující dcery 
Penelope (Dakota Johnson). Radost z příjemného 
setkání se pomalu mění v atmosféru plnou skrytých 
vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti...

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
USA 2016, 128 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti 
nově vymezil žánr katastrofi ckého fi lmu. Další kapi-
tola tohoto eposu představí globální katastrofu ne-
představitelného měřítka. S využitím obnovených 
technologií vetřelců obyvatelé Země vybudovali 
obrovský obranný program na ochranu planety. 
Avšak nic nás nemůže připravit na vyspělou a ne-
bývalou sílu vetřelců. 

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
USA 2016, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na 
pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě byste 
sáhli po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, 
nejoblíbenějším a nejvysportovanějším klukovi. 
A možná byste se šeredně spletli, stejně jako šlápl 
vedle elitní agent CIA s muskulaturou Dwaynea 
Johnsona v akční komedii Centrální inteligence.

HRA PENĚZ
USA 2016, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Moderátor fi nančního televizního pořadu George 
Clooney a producentka Julia Roberts se ocitají ve 
výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem nási-
lím převezme rozzlobený muž, jenž přišel o veškerý 
svůj majetek. V průběhu přímého přenosu jsou oba 
nuceni bojovat nejen s útočníkem samotným, ale 
také s časem, aby rozpletli konspiraci, ukrývající se 
na pozadí současných globálních obchodních trhů.

přIdÁVÁMe
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
USA 2016, 148 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného 
týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lid-
stvo. Politické tlaky však vyústí ve vytvoření sys-

tému zodpovědnosti vedeného vládní organizací, 
jež na tým superhrdinů dohlíží a řídí ho. Nová sku-
tečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Připravte se 
vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na 
dvou frontách! 

X-MEN: APOKALYPSA
USA 2016, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocaly-
pse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského 
světa X-Menů, se probouzí po tisíci letech a je 
rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým 
mutantů s cílem očistit lidstvo a nastolit nový svě-
tový řád. Raven s pomocí profesora X stane v čele 
týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili své-
ho největšího nepřítele.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
USA 2016, 105 min, přístupné bez omezení, dabing
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci 
a strávila několik posledních let na divokých vlnách 
světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém 
návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz 
které se dostane zpět do fantastické Říše divů. Zde 
se znovu shledává se svými starými známými: Bí-
lým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem 
Šklíbou i potrhlým Kloboučníkem, který však není 
ve své kůži.

JAK PŘEŽÍT SINGLE
USA 2016, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, 
ale... New York je plný osamělých srdcí hledajících 
vhodný protějšek za účelem fl irtu, manželství či 
něčeho mezi tím. Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom a 
David se potřebují naučit, jak být svobodní ve světě, 
ve kterém se defi nice lásky neustále vyvíjejí. Spát 
s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ještě nikdy 
nebyla tak velká legrace.

aRTkINO+BIO SeNIOR
RODINKA BELIÉROVÝCH
FRA / BEL 2014, 105 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Paula je dcerou neslyšících rodičů, kteří jsou na ní 

kvůli překladům do znakového jazyka značně zá-
vislí. Učitel hudby však v Paule pozná veliký talent 
a doporučí jí účast na soutěži Radio France. Mladá 
teenagerka teď stojí před těžkým rozhodnutím, 
zdali dále plnit roli vzorné dcery a vzdát se vlastních 
tužeb, či opustit rodinu a vydat se za svým snem. 
Cesta k jeho splnění bude náročná...

MIKROB A GASOIL
FRA 2015, 103 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Drobný Mikrob a vynalézavý Gasoil jsou tak trochu 
nenápadní a přehlížení teenageři. Vyhlídka, že dva 
měsíce blížících se prázdnin prožijí se svými rodina-
mi, je pranic neláká. Jak ale uniknout před nudnou 
rutinou? Třeba tak, že vezmete motor ze sekačky, 
několik dřevěných planěk a postavíte neortodoxní 
vozidlo. A v něm zamíříte na netradiční dobro-
družný road trip po Francii. Svoboda volá!

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB MANUÁL
NA ZÁCHRANU SVĚTA
CZE 2016, 100 min, přístupné bez omezení, česky
Příběh historie i současnosti Divadla Sklep, jeho 
obdivuhodně dlouholeté existence a soudržnosti. 
Film portrétuje zakladatele divadla Davida Vávru 
a Milana Šteindlera i další výrazné osobnosti z řad 
herců, muzikantů a režisérů, jako Tomáše Hanáka, 
Václava Marhoula, Aleše Najbrta, Evu Holubovou či 
Jiřího Macháčka. Snímek nabízí náhled do tvorby 
a poetiky jedné ze stálic divadelního světa, která 
letos oslaví 45 let své existence.

IKARIE XB1
CZE 1963, 84 min, přístupné bez omezení, česky
Jeden z nejslavnějších českých sci-fi  fi lmů, který byl 
inspirací mnoha legend žánru včetně Kubrickovy 
Vesmírné odysey. Na jeho počátku se chodbou 
kosmické lodi potácí pološílený muž s popálenou 
tváří. V retrospektivě sledujeme start kosmické 
lodi Ikarie XB 1, která se v červnu 2163 vydala se 
čtyřicetičlennou posádkou do vesmíru. Digitálně 
restaurovaný snímek byl letos uveden na festivalu 
v Cannes.

VZKAZ V LÁHVI
DEN / DEU / SWE 2016, 112 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky

Třetí díl krimisérie oddělení Q podle bestselleru 
Jussiho Adler-Olsena. Na policejní stanici ve Skot-
sku leží na okenním parapetu zapomenutá láhev. 
Uvnitř ní je sotva čitelný lístek. První slovo na něm 
je dánský výraz pro POMOC a je napsáno krví. Vyše-
třovatelé jsou vtaženi do temného případu vraždí-
cího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic 
sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
USA 1968, 96 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Naprostá klasika hororového žánru, jež ovlivnila 
celý jeho další vývoj a celosvětově změnila vní-
mání pojmu zombie. Příběh sleduje osudy sedmi 
lidí, kteří najdou útočiště před živými mrtvými na 
opuštěné farmě. Pak se situace zvrtne a přeživší se 
pustí do sebe vzájemně. Film je i na dnešní dobu 
hodně syrový a nekompromisně děsivý, takže 
v porovnání s ním vypadají moderní horory téměř 
pohádkově.

5. července – 30. srpna
Stejně jako minulý rok, i letos nabídne Dům kultu-
ry a kino Nadsklepí obyvatelům a návštěvníkům 
Kroměříže možnost strávit několik fi lmových 
večerů pod širým nebem v krásném prostředí na 
dvorku Starého pivovaru. Projekce budou probíhat 
každé úterý od 5. července do 30. srpna, v červenci 
od 21.00, v srpnu již od 20.30. Diváci se mohou těšit 
na české komedie (např. Teorie tygra) i zahraniční 
hity posledních let (poslední díl ságy Star Wars). 
Poslední promítání bude věnováno osobnosti 
Karla Kryla v novém dokumentu Bratříček Karel 
a noční prohlídce Expozice Karla Kryla. Vstupenky 
na všechna představení budou v prodeji na místě.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz/lk

leTNí kINO kROMĚříŽ



 

přehled akcí

st 1. 6. I 13.00  
deN dĚTí
Zábavné odpoledne pro děti s výtvarnou dílničkou.
Zpestření půjčování knih pro děti.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 6. I 16.30 
GIacOMO pUccINI - BOhÉMa
Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 6. I 17.00  
MalÁ MOřSkÁ Víla
Vystoupí žáci literárně dramatického, hudebního, 
výtvarného a tanečního oboru. Režie Mgr. Petra 
Konečná, hudba Hanz Sedlář, diriguje Mgr. Miloslav 
Bubeníček, tanec - žáci Venduly Válkové.
Dům kultury v Kroměříži

čt 2. 6. I 16.30 
přeMÝŠlíTe O pRÁcI V ZeMích eU?
O možnostech práce a brigád v Evropě s Janou 
Fojtíkovou, poradkyní sítě EURES. Možnost osobní 
konzultace. Pořádá ISED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

čt 2. 6. I 17.00  
VYSTOUpeNí ŽÁkŮ lITeRÁRNĚ 
dRaMaTIckÉhO OddĚleNí
Pošťácká pohádka bratří Čapků v provedení žáků 
4. ročníku literárně dramatického oboru ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar

čt 2. 6. I 17.00
hUdBa a TaNec V BaROkNích 
ZahRadÁch
Přednáška představí estetická hlediska, kterým byl 
podřízen taneční projev a vše s ním spojené (hudba, 
kostýmy, prostředí, námět aj.), provede poslucha-
če základními druhy tanců, hudebními formami 
a poskytne ukázku ne zcela známé taneční notace 
využívané na dvoře Krále Slunce, Ludvíka XIV.
Květná zahrada

pá 3. 6. I 9.30
JÓGa - lÉk Na MNOhÉ
Seznámení s jógou, druhy jógy, jak jóga přispívá 
tělu, duši. Jak se cvičí. Informace o druzích jógy pro 
specifické skupiny cvičících, pro uspokojení různých 
potřeb (kondice, eliminace stresu, podpora hormo-
nálního systému, pro těhotné, po traumatech, po 
úrazech).
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 3. 6. I 16.00 – 22.00 
NOc GaleRIí 2016
Jako již tradičně provozovatelé místních galerií 
i stálých expozic připravili bohatý program pro 
návštěvníky doplněný o komentované prohlídky, 
tvůrčí dílny a další akce pro veřejnost. Program pro 
malé a nejmenší návštěvníky 16.00 – 18.00 hod, 
18.00  – 22.00 pro dospělé.
Muzeum Kroměřížska, Arcibiskupský 
zámek v Kroměříži, Galerie Orlovna, 
Biskupská mincovna, Expozice Karla 
Kryla, Národní centrum zahradní 
kultury
www.kromeriz.eu

pá 3. 6. I 17.00 
kdYŽ Se hROUTí SNY O ROdINĚ 
aNeB Jak kOMUNIkOVaT 
V ROdINĚ
Beseda s psycholožkou PaedDr. Mgr. Hanou Paš-
tekovou Rupertovou, o tom, jak ovlivnit rodinnou 
situaci.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

so 4. 6. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM 
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami 
života. Témata přednášek určují návštěvníci sami, 
a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi roz-
manitých oblastí života, jako je biotronická preven-
ce, filosofie a jiné. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 4. 6. I 9.00 – 13.00  
deN TaNce 2016
Již tradiční přehlídka tanečního umění souborů 
místních a přespolních. Přijďte i vy podpořit své fa-
vority, mezi kterými budou tanečníci klubů TK Gra-
dace, KST Swing,  Dance Power, Mini Lexi, M Dance 
Crew a další.
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

so 4. 6. I 9.30 
ROdINka pUZZlINka 
Netradiční zábavné soutěžní dopoledne pro 
3-4  členné rodinné týmy (děti, rodič, prarodič). 
Puzzle je dnes už klasickou logickou hrou, zná ji 
snad úplně každý. Děti i dospěláci si vyzkouší svoji 
paměť, procvičí logické uvažování. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 4. 6. I 9.30
WORkShOp pRO NaSTÁVaJící 
MaMINkY
Ukáže různé možnosti úvazů, povypráví o  jejich 
výhodách a prakticky si je budeou moci zájemci 
vyzkoušet. 
Flow yoga studio
www.flow-yoga.cz

ne 5. 6. I 14.00 
OdpOledNe deSkOVÝch heR
Zastav se na hodinku nebo na celé odpoledne.
Přijděte, vyberete si jednu z desítek her, sednete si 
ke stolu a hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar

ne 5. 6. I 14.00  
pOdZÁMeckÝ pOhÁdkOVÝ leS 
IV. ROČNík
Přijďte si svými ratolestmi prožít příjemné nedělní 
odpoledne do světa pohádek a pohádkových by-
tostí. Čekají na vás jednotlivá stanoviště, soutěže, 
úkoly a odměny, skákací hrad, šermíři, zajímavá 
vystoupení, prodejní jarmark, občerstvení a spous-
tu dalšího.
Pionýrská louka

ne 5. 6. I 14.00  
dĚTSkÝ deN 2016
Hřiště Malý sokolák u HyperAlbertu je otevřeno 
všem malým i velkým, kteří mají rádi pohyb a 
legraci. Za absolvování všech her jsou připraveny 
odměny.
Hřiště Sokola Kroměříž

po 6. 6. I 18.00 
IVO BaTOUŠek - kReaTIVNí 
BUBNOVÁNí
Ivo Batoušek - Jumping Drums. Workshop přední-
ho českého bubeníka Ivo Batouška. Součástí 
workshopu je i vernisáž k výstavě fotografií Japon-
sko očima bubeníka.
Hotel a hostel U Zlatého kohouta

út 7. 6. I 16.00 
TeSTOVÁNí IQ
Nutno se předem přihlásit na www.testovani.
mensa.cz. Pořádá Mensa ČR ve spolupráci s kni-
hovnou.
Knihovna Kroměřížska
www.testovani.mensa.cz

st 8. 6. I 16.30 
aSaF aUeRBach
Beseda s jedním z „Wintonových dětí“. Pořádá ED 
Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.europe-direct.cz

st 8. 6. I 18.00 
XXII. peRcUSSION ShOW
Hlavní koncert bubenického festivalu pro celou ro-
dinu tradičně spojí ve společném programu profesi-
onální bubeníky a děti. Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž, 
ZUŠ Holešov a ZUŠ Zlín s tanečníky Capoeira Zlín, 
dále Roman Holinka & CoProDeuces (Hip-Hop/Rap), 
Petr Žůrek & Vojtěch Palisa (drums and sax), sou-
bory Drumedars a Quadrums. Hosty budou také Ivo 
Batoušek (Jumping Drums), Dalibor Mráz & Hanz 
Sedlář a skupina The Chargers.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 8. 6. I 18.00
B. SMeTaNa: MÁ VlaST  
MIMOŘÁDNÝ KONCERT K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SPOLEČNOSTI GLASSPOL
Mimořádné provedení cyklu symfonických básní 
Bedřicha Smetany Má vlast se koná v kouzelném 
prostředí skleníku Květné zahrady. Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín se představí pod taktovkou 
Františka Macka. Vstupenky můžete zakoupit ve 
všech pokladnách DK.
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz

čt 9. 6. I 18.00 
4. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí lITe-
RÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU 
ZUŠ kROMĚříŽ
R. a F. Pachman - „Tylda“ v podání žáků II. stupně 
LDO ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar

pá 10. 6. I 19.00 
caMeRaTa cReMSIRIeNSIS 
Koncert pedagogů a studentů Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž, sólisté Pavel Hána - 
viola, Alena Valčuhová - trubka, Kristýna Juřenová - 
violoncello, Patrik Sedlář, Tomáš Bačovský - housle.
Program: P. J. Vejvanovský, A. Corelli, K. Stamic, 
J. Haydn, A. Vivaldi.
Květná zahrada - Rotunda
www.unesco-kromeriz.cz

so 11. 6. a ne 12. 6. I 8.00-19.00  
VíkeNd OTeVřeNÝch ZahRad 
Během dvou dnů si návštěvníci mohou zdarma vy-
chutnat speciální komentované prohlídky, dětské 
hrátky, šermířská představení nebo mohou zažít 
cestu kolem světa. Celý program je věnován pod-
poře sbírky na opravu Čínského pavilonu v Podzá-
mecké zahradě.
 
Podzámecká zahrada
sobota 11. června a neděle 12. června
10.00, 13.00, 16.00 Komentované prohlídky a in-
stalace Pohled do minulosti.

Květná zahrada
sobota 11. června
9 –17  (v každou celou hodinu) Komentované prohlídky
10–17 Zahradní herna a výtvarné aktivity (Králičí 
kopec) – cesta kolem světa, hra v  kuželky, bylin-
kový bar, zahradní klikotoč
 
neděle 12. června
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00
Komentované prohlídky
13.00 a 17.00 Cruentus – vystoupení šermířského 
souboru z  Arcibiskupského gymnázia (Holandská 
zahrada)
14.00 Komentovaná prohlídka s  vedoucím zahrad 
zaměřená na provoz Květné zahrady
14–17 Hrajeme si v Libosadu - Bludiště v bludišti, 
kuželky, tanec a další…

Po oba dny jsou v  Palmovém skleníku vystaveny 
zahradní plány.
www.nczk.cz

so 11. 6. I 8.30  
ZeMĚdĚlSkÁ VÝSTaVa
kROMĚříŽ 2016
Přehlídka a hodnocení hospodářských zvířat, 
výstava drobných zvířat, prezentace výrobců a 
dodavatelů zemědělské techniky a služeb s od-
poledním zábavným programem.
Areál a.s. Navos

so 11. 6. I 9.00 - 23.00  
V BaRVÁch - SVĚTle - UMĚNí
(AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ)
Zahájení barevné sezony v Kroměříži. Program, 
který připravuje město Kroměříž ve spolupráci 
s  partnery, si klade za cíl pobavit a hlavně vy-
barvit centrum města. Program je koncipován 
tak, aby si v něm zábavu našli návštěvníci všech 
věkových kategorií. Den „v barvách světle, umě-
ní“ zažijí všichni, kteří přijdou v sobotu na Velké 
náměstí v   Kroměříži. Bohatá celodenní slavnost 
chce ukázat, že i krásné město, jako je Kroměříž, 
se může rozzářit jásavými barvami, získat novou 
podobu a nabídnout zábavu a vyžití všem. Jednot-
livými body celodenního programu budou Vybar-

vený běh, který svou rozcvičkou odstartuje Hanka 
Kynychová, spuštění videomappingové projekce, 
odhalení 3D malby, světelná show, koncert Petra 
Bendeho, vystoupí také Voxel a ostravská kape-
la FiHa, v centru Kroměříže bude možné narazit 
na pouliční umělce, živé sochy, připraveny jsou 
workshopy, malování na obří plátna i na dlažbu 
náměstí a další zajímavé akce.
Velké náměstí - Kroměříž
www.vybarvenybeh.cz

po 13. 6. I 16.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
SBíRkOVÉhO FONdU 
aRcIdIecÉZNíhO MUZea
Přednáška s komentovanou prohlídkou se zamě-
řením na kabinet mincí a medailí, lektor Miroslav 
Myšák, kurátor Muzea umění Olomouc.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.unesco-kromeriz.cz

út 14. 6. I 19.00
IVa BITTOVÁ - le RUGIade 
Koncert houslistky a zpěvačky Ivy Bittové a loutnis-
ty Jana Čižmáře. Le Rugiade (Kapky rosy) jsou sym-
bolem naděje, občerstvení, mládí, není od nich však 
daleko ke kapkám krve, krůpějím potu či kanoucím 
slzám. Nic z toho není neznámé ženě zkoušené 
životem, ať už jde o mladou dívku, šťastnou matku 
nemluvněte nebo matku sledující utrpení vlastního 
syna. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

st 15. 6. I 9.00  
Jak Se V kROMĚříŽI
MUZIcíROValO
V rámci hudební dílny se děti MŠ a ZŠ seznámí 
s  obdobím největší slávy hudební Kroměříže for-
mou her a workshopů. Vyzkouší si, jak se hrálo 
v době baroka a klasicismu na zámku, v zahradách 
či v kostelích, poslechnou si minikoncert v podání 
Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž s předsta-
vením sólových hudebních nástrojů a seznámením 
s prací dirigenta a sbormistra.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

pá 17. 6. - ne 26. 6. 
XXVII. FeSTIVal FORFeST
cZech RepUBlIc 2016
Mezinárodní festival současného umění 
s  duchovním zaměřením. V reprezentativních 
prostorách Arcibiskupského zámku a Květné zahra-
dy v Kroměříži se i tento rok můžete těšit na pre-
zentaci mladých českých tvůrčích sdružení, jejichž 
vystoupení jsou doplněna zahraničními hosty.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.forfest.cz

ne 19. 6. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
K vidění i prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 20. 6. I 16.00
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
hOlaNdSkÉ ZahRadY
Přednáškla zaměřena na léčivé a kulinářské byliny, 
lektor Ing. Lenka Křesadlová, PhD.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

út 21.6. I 17.00 - 19.00  
Mach a ŠeBeSTOVÁ a SpOl. 
(VERNISÁŽ VÝSTAVY)
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše Ma-
courka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. výročí 
narození kroměřížského rodáka Miloše Macourka.
Muzeum Kroměřížska

út 21. 6. I 19.00
IMpROVIZÁk - VÁŽNÉ I NeVÁŽNÉ 
ZakONČeNí ŠkOlNíhO ROkU Se  
STUdeNTY kONZeRVaTOře 
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

čt 23. 6. I 15.00 
akadeMIe 3. VĚkU
Procházka po městě s průvodcem.
Vlastivědná procházka.
Velké náměstí - Kroměříž

čt 23. 6. I 15.30  
klUB pUNTík
Předprázdninové čtení. Setkání rodičů a dětí 3-5 letých.
Knihovna Kroměřížska

čt 23. 6. I 17.00 
ReSTaUROVÁNí kUlTURNích 
paMÁTek Ve ZlíNSkÉM kRaJI 
V leTech 2006–2016
Pokračuje červnovou přednáškou, která představí 
další specializaci památkové péče, tentokrát re-
staurování. Řada zajímavých a významných pamá-
tek Zlínského kraje prošla tímto procesem obnovy.
Květná zahrada
www.npu.cz

so 25. 6. - so 27. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO - Za NITí 
příBĚhU Z kROMĚříŽe
Pojďte s  Klubíčkem rozmotat zamotaný příběh 
města Kroměříže. Užijete si při tom spoustu legra-
ce, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zajímavého. 
Program vedený lektory počítá s aktivním zapojením 
dětí i rodičů, a to formou dialogu a tvůrčích úkolů. 
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního 
věku. Předprodej vstupenek a informace o termínech 
v Turistickém informačním centru Kroměříž. V přípa-
dě deště se prohlídka nekoná, vstupné se vrací.
Sněmovní náměstí
www.kromeriz.eu

so 25. 6. I 15.00  
OSlaVa 60. VÝROČí ZalOŽeNí 
plaSTIkY a.s.
Koncerty, představení, ohňostroj, doprovodný 
program pro děti, občerstvení. Moderuje Zdeněk 
Izer. Společná oslava 60. výročí založení firmy. 
Na diváky čeká bohatý program a občerstvení na 
Velkém náměstí v  Kroměříži.
Velké náměstí - Kroměříž
www.plastika.cz

ne 26. 6. I 19.00
VZpOURa NeVĚST - pReMIÉRa
Premiéra divadelní komedie autorek Michaelky 
Doleželové a Janky Ryšánek-Schmiedtové v úpravě 
MgA. Lukáše Palečka. Vítejte v agentuře Beremese.
cz – tradice, profesionalita, pozitivní reference! Bu-
dete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic dů-
ležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat 
koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost. 
Sokolský dům Kroměříž

po 27. 6. I 16.30 
VOda kOleM NÁS
Co voda znamená pro život? Proč ji chráníme a jak? 
Jaký je současný stav našich pitných vod. Přednáška 
hydrologa Zdeňka Vacka. Pořádá ED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.europe-direct.cz

čt 30. 6. I 14.30 
hRÁTkOBRaNí
Tradiční sportovně zábavné odpoledne pro děti - 
před Clubem Oskol (naproti České pojišťovny). Ne-
bude chybět oblíbený dětský obchůdek, tombola a 
možná přijdou i kouzelnice!
Studio Kamarád

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

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

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

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

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

do ne 12. 6. 
pRadĚdeČek pO ŠkOle
Muzeum Kroměřížska připravuje novou výstavu 
s interaktivním programem pro školy a školky 
Pradědeček po škole aneb „Uč se synu moudrým 
býti“. V první části se představí škola z dob Rakous-
ko-Uherska, v druhé pak škola 50. let 20. století.   
Kromě dobového interiéru tříd zde budou k vidění 
historické pomůcky jako jsou mapy, učebnice, seši-
ty, modely do fyziky, chemie, atd. Malí i velcí si mů-
žou také vyzkoušet, jaké to bylo psát na břidlicové 
tabulky či krasopisně s perem a kalamářem. Pro 
nezbedníky je nachystaná oslovská lavice a oprav-
dová rákoska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do pá 30. 9. 
BISkUpSkÁ MINcOVNa
(OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLKA OD 10.00 DO 17.00)
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách Biskupské mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna, stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do pá 30. 9. 
aRcIBISkUpSkÁ VOdÁRNa
(OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLKA OD 10.00 DO 17.00)
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století. Jedna z mála dochovaných 
technických památek v Kroměříži.
Arcibiskupská vodárna

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

do ne 10. 7.
VÝSTaVa přeladĚNí
Autorská výstava Věry Karger - Přeladění v prosto-
rách Radničního sklípku.
Radniční sklípek

do pá 15. 7.
kaRel TOMaN: BeSTIÁř
Výstava obrazů kroměřížského novináře a vý-
tvarníka Karla Tomana staršího. „Lidi uvidí hlavně 
obludy, hříčky evoluce, které vytvořila během 
dlouhého potýkání s Bohem. Anebo taky něco 
úplně jiného. Hodně totiž záleží na jejich hlavách,“ 
říká autor o chystané výstavě.
Kino Nadsklepí

do út 21. 6.  
kROMĚříŽ V dOBĚ kaRla IV.
Výstava Kroměříž v době Karla IV. se koná při pří-
ležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. 
Jejím cílem je přiblížit veřejnosti život středověké-
ho města ve 14. století se zaměřením na osobnost 
tehdejšího markraběte Karla IV., olomouckého 
biskupa Jana IX. ze Středy a významného kazatele 
Jana Milíče z Kroměříže. Součástí výstavy jsou fak-
simile unikátních listin dokládajících jejich zdejší 
pobyt a středověké archeologické nálezy. 
Radnice Kroměříž

do čt 15. 9. 
MeMeNTO TIZIaNI - příBĚhY 
pROMĚN V dílech SOUČaSNÝch 
UMĚlcŮ
Výstava prací stovky současných výtvarníků na 
téma Tizianova obrazu Apollo a Marsyas. Roz-
sáhlou výstavu současného umění k  poctě malíře 
Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo 
440  let. Na výstavě bude k vidění více než stovka 
děl vytvořených nejrůznějšími výtvarnými tech-
nikami od předních českých výtvarníků. K vidění 
budou malby, sochy, grafiky, fotografie atd., které 
představují reakce současných umělců na Tiziánův 
obraz Apollo a Marsyas z Arcibiskupských sbírek. 
Díla jsou vystavena v Galerii Orlovna a v prostorách 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Galerie Orlovna

st 1. 6. - pá 15. 7. 
MíSTa UTRpeNí, SMRTI
a hRdINSTVí - VĚZNI Z ČR
V kONceNTRaČNích TÁBORech
Vězni v nacistických koncentračních táborech.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 2. 6. - ne 2. 10. 
FeNOMÉN MeRkUR
Unikátní výstava, která zachycuje historii fenomé-
nální stavebnice, láká návštěvníky na celou řadu 
železničních jeřábů, obřích vlaků i na repliku 
čočkostroje vynálezce Otty Wichterleho, funkční 
model slunečních hodin, ježka v kleci zapsaného 
v České knize rekordů nebo na šestimetrový model 

ivančického viaduktu s pendlujícím vláčkem, vše 
z  unikátní osobní sbírky sběratele Jiřího Mládka, 
která patří k největším na světě. 
Muzeum Kroměřížska

st 15. 6. - čt 30. 6. 
VÝSTaVa SdRUŽeNí přÁTel 
VÝTVaRNÉhO UMĚNí
Členská výstava.
Knihovna Kroměřížska

po 20. 6. - pá 8. 7. 
VÝSTaVa pRací MaRIe plOTĚNÉ
Výstava je součástí festivalu FORFEST. 
Vernisáž výstavy 20. 6. v 15.00
Knihovna Kroměřížska

st 22. 6. - ne 4. 9. 
Mach a ŠeBeSTOVÁ a SpOl. 
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše 
Macourka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. 
výročí narození kroměřížského rodáka Miloše Ma-
courka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 25. 6. 
ŽeleZNIČNí MUZeUM
(ZVLÁŠTNÍ VLAKY NA OSLAVU 140 LET HASIČŮ ZDOUNKY)
Najdete nás v areálu lokomotivního depa vedle 
výpravní budovy. Interaktivní muzeum s funkční-
mui exponáty, které si mohou návštěvníci sami 
vyzkoušet.
Areál lokomotivního depa
www.prototypy.cz

so 11. 6. I 9.00 
VYBaRVeNÝ BĚh
(ZA JAKÉHOKOLI POČASÍ)
Barvy, barvy, barvy… Cílem akce je pořádně se 
vybarvit, úkolem běžců je v průběhu absolvování 

trati nanést na sebe i kolemběžící co nejvíce barev. 
Nezávodí se, neměří se čas. Vítězem bude každý, 
kdo se pobaví. A protažení těla při běhu se v tomto 
případě chápe jako příjemná nadstavba. A třeba 
se Vybarvený běh stane začátkem běžecké životní 
etapy některých účastníků, impulsem ke změně 
životního stylu a přístupu ke zdravému pohybu…
prezence a dodatečná registrace 9.00 – 11.00, start 
v 11.30, zakončení běhu 13.00 h.
Velké náměstí, Kroměříž
www.vybarvenybeh.cz

út 21. 6. I 17.00 
JÓGOVÝ pIkNIk - OSlaVa
MeZINÁROdNíhO dNe JÓGY
(JEN ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ)
Představení jógy široké veřejnosti, možnost zacvičit 
si jógu pod širým nebem a posedět v kruhu přátel
21. červen je mezinárodním dnem jógy a také dnem 
letního slunovratu. 
Podzámecká zahrada
www.flow-yoga.cz

BeSedY kČT Na MĚSíc ČeRVeN
1. 6.  Vánoční výlety – foto RNDr. Voňka 
8. 6.  Rok s Pygmeji – vyprávění Ing. Cee
22. 6.  Zimní výlety – foto RNDr. Voňka
29. 6.   KČT na Vysočině a v  Holčovicích – video 
p.  Havelka 

plÁN VYchÁZek kČT Na ČeRVeN
4. 6.  Vsetín, Vartovna, Sirákov - vede p. Stratil
11. 6.  Luhačovice, Bojkovice – vede p. Peterová  
14. 6. – 19. 6.  Týdenní pobyt v Jeseníku  
25. 6.  Velký Javorník – vede p. Hanzlíková 

plaVÁNí VeřeJNOSTI V ČeRVNU
Provoz krytého bazénu téměř do půlky července!
Po  sanitární den
Út+Čt 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
St+Pá 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
So  11.00 – 20.00
Ne  12.00 – 18.00

kOUpalIŠTĚ BaJda V kROMĚříŽI
Začátek sezony – začátek června
Červnový rozpis koupání – od 9.00 do 19.00
Více o Bajdě (Aktuality, Webkamera, Ceník služeb) na 
www.szmk.cz

st 1. 6. 
18.00 I RODINKA BELIÉROVÝCH, artkino / bio senior
20.00 I CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
2D tit., přidáváme

čt 2. 6.
20.30 I SPRÁVNÍ CHLAPI, premiéra

pá 3. 6.
18.00 I ŽELVY NINJA 2 2D dab., premiéra
20.30 I CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
3Ddab., přidáváme

so 4. 6.
15.30 I ANGRY BIRDS VE FILMU 2D, bijásek 
18.00 I SPRÁVNÍ CHLAPI, premiéra
20.30 I ŽELVY NINJA 2 3D dab., premiéra

ne 5. 6.
15.30 I BELLA A SEBASTIAN 2: DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE, bijásek ke Dni dětí
18.00 I ŽELVY NINJA 2 2D dab., premiéra
20.30 I SPRÁVNÍ CHLAPI, premiéra

st 8. 6.
18.00 I ŽELVY NINJA 2 3D dab., premiéra
20.30 I MIKROB A GASOIL, artkino

čt 9. 6.
20.00 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D tit., premiéra

pá 10. 6.
18.00 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D dab., premiéra
20.30 I V ZAJETÍ DÉMONŮ 2, premiéra

so 11. 6.
20.30 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D dab., premiéra

kINO NadSklepí

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
SpORTOVNích akcí



 

přehled akcí

st 1. 6. I 13.00  
deN dĚTí
Zábavné odpoledne pro děti s výtvarnou dílničkou.
Zpestření půjčování knih pro děti.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 6. I 16.30 
GIacOMO pUccINI - BOhÉMa
Hudební pořad s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska

st 1. 6. I 17.00  
MalÁ MOřSkÁ Víla
Vystoupí žáci literárně dramatického, hudebního, 
výtvarného a tanečního oboru. Režie Mgr. Petra 
Konečná, hudba Hanz Sedlář, diriguje Mgr. Miloslav 
Bubeníček, tanec - žáci Venduly Válkové.
Dům kultury v Kroměříži

čt 2. 6. I 16.30 
přeMÝŠlíTe O pRÁcI V ZeMích eU?
O možnostech práce a brigád v Evropě s Janou 
Fojtíkovou, poradkyní sítě EURES. Možnost osobní 
konzultace. Pořádá ISED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

čt 2. 6. I 17.00  
VYSTOUpeNí ŽÁkŮ lITeRÁRNĚ 
dRaMaTIckÉhO OddĚleNí
Pošťácká pohádka bratří Čapků v provedení žáků 
4. ročníku literárně dramatického oboru ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar

čt 2. 6. I 17.00
hUdBa a TaNec V BaROkNích 
ZahRadÁch
Přednáška představí estetická hlediska, kterým byl 
podřízen taneční projev a vše s ním spojené (hudba, 
kostýmy, prostředí, námět aj.), provede poslucha-
če základními druhy tanců, hudebními formami 
a poskytne ukázku ne zcela známé taneční notace 
využívané na dvoře Krále Slunce, Ludvíka XIV.
Květná zahrada

pá 3. 6. I 9.30
JÓGa - lÉk Na MNOhÉ
Seznámení s jógou, druhy jógy, jak jóga přispívá 
tělu, duši. Jak se cvičí. Informace o druzích jógy pro 
specifické skupiny cvičících, pro uspokojení různých 
potřeb (kondice, eliminace stresu, podpora hormo-
nálního systému, pro těhotné, po traumatech, po 
úrazech).
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 3. 6. I 16.00 – 22.00 
NOc GaleRIí 2016
Jako již tradičně provozovatelé místních galerií 
i stálých expozic připravili bohatý program pro 
návštěvníky doplněný o komentované prohlídky, 
tvůrčí dílny a další akce pro veřejnost. Program pro 
malé a nejmenší návštěvníky 16.00 – 18.00 hod, 
18.00  – 22.00 pro dospělé.
Muzeum Kroměřížska, Arcibiskupský 
zámek v Kroměříži, Galerie Orlovna, 
Biskupská mincovna, Expozice Karla 
Kryla, Národní centrum zahradní 
kultury
www.kromeriz.eu

pá 3. 6. I 17.00 
kdYŽ Se hROUTí SNY O ROdINĚ 
aNeB Jak kOMUNIkOVaT 
V ROdINĚ
Beseda s psycholožkou PaedDr. Mgr. Hanou Paš-
tekovou Rupertovou, o tom, jak ovlivnit rodinnou 
situaci.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

so 4. 6. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM 
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami 
života. Témata přednášek určují návštěvníci sami, 
a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi roz-
manitých oblastí života, jako je biotronická preven-
ce, filosofie a jiné. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 4. 6. I 9.00 – 13.00  
deN TaNce 2016
Již tradiční přehlídka tanečního umění souborů 
místních a přespolních. Přijďte i vy podpořit své fa-
vority, mezi kterými budou tanečníci klubů TK Gra-
dace, KST Swing,  Dance Power, Mini Lexi, M Dance 
Crew a další.
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

so 4. 6. I 9.30 
ROdINka pUZZlINka 
Netradiční zábavné soutěžní dopoledne pro 
3-4  členné rodinné týmy (děti, rodič, prarodič). 
Puzzle je dnes už klasickou logickou hrou, zná ji 
snad úplně každý. Děti i dospěláci si vyzkouší svoji 
paměť, procvičí logické uvažování. 
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

so 4. 6. I 9.30
WORkShOp pRO NaSTÁVaJící 
MaMINkY
Ukáže různé možnosti úvazů, povypráví o  jejich 
výhodách a prakticky si je budeou moci zájemci 
vyzkoušet. 
Flow yoga studio
www.flow-yoga.cz

ne 5. 6. I 14.00 
OdpOledNe deSkOVÝch heR
Zastav se na hodinku nebo na celé odpoledne.
Přijděte, vyberete si jednu z desítek her, sednete si 
ke stolu a hrajete. Občerstvení na místě - čaj a koláč. 
Klub Starý pivovar

ne 5. 6. I 14.00  
pOdZÁMeckÝ pOhÁdkOVÝ leS 
IV. ROČNík
Přijďte si svými ratolestmi prožít příjemné nedělní 
odpoledne do světa pohádek a pohádkových by-
tostí. Čekají na vás jednotlivá stanoviště, soutěže, 
úkoly a odměny, skákací hrad, šermíři, zajímavá 
vystoupení, prodejní jarmark, občerstvení a spous-
tu dalšího.
Pionýrská louka

ne 5. 6. I 14.00  
dĚTSkÝ deN 2016
Hřiště Malý sokolák u HyperAlbertu je otevřeno 
všem malým i velkým, kteří mají rádi pohyb a 
legraci. Za absolvování všech her jsou připraveny 
odměny.
Hřiště Sokola Kroměříž

po 6. 6. I 18.00 
IVO BaTOUŠek - kReaTIVNí 
BUBNOVÁNí
Ivo Batoušek - Jumping Drums. Workshop přední-
ho českého bubeníka Ivo Batouška. Součástí 
workshopu je i vernisáž k výstavě fotografií Japon-
sko očima bubeníka.
Hotel a hostel U Zlatého kohouta

út 7. 6. I 16.00 
TeSTOVÁNí IQ
Nutno se předem přihlásit na www.testovani.
mensa.cz. Pořádá Mensa ČR ve spolupráci s kni-
hovnou.
Knihovna Kroměřížska
www.testovani.mensa.cz

st 8. 6. I 16.30 
aSaF aUeRBach
Beseda s jedním z „Wintonových dětí“. Pořádá ED 
Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.europe-direct.cz

st 8. 6. I 18.00 
XXII. peRcUSSION ShOW
Hlavní koncert bubenického festivalu pro celou ro-
dinu tradičně spojí ve společném programu profesi-
onální bubeníky a děti. Vystoupí žáci ZUŠ Kroměříž, 
ZUŠ Holešov a ZUŠ Zlín s tanečníky Capoeira Zlín, 
dále Roman Holinka & CoProDeuces (Hip-Hop/Rap), 
Petr Žůrek & Vojtěch Palisa (drums and sax), sou-
bory Drumedars a Quadrums. Hosty budou také Ivo 
Batoušek (Jumping Drums), Dalibor Mráz & Hanz 
Sedlář a skupina The Chargers.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 8. 6. I 18.00
B. SMeTaNa: MÁ VlaST  
MIMOŘÁDNÝ KONCERT K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SPOLEČNOSTI GLASSPOL
Mimořádné provedení cyklu symfonických básní 
Bedřicha Smetany Má vlast se koná v kouzelném 
prostředí skleníku Květné zahrady. Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín se představí pod taktovkou 
Františka Macka. Vstupenky můžete zakoupit ve 
všech pokladnách DK.
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz

čt 9. 6. I 18.00 
4. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí lITe-
RÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU 
ZUŠ kROMĚříŽ
R. a F. Pachman - „Tylda“ v podání žáků II. stupně 
LDO ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar

pá 10. 6. I 19.00 
caMeRaTa cReMSIRIeNSIS 
Koncert pedagogů a studentů Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž, sólisté Pavel Hána - 
viola, Alena Valčuhová - trubka, Kristýna Juřenová - 
violoncello, Patrik Sedlář, Tomáš Bačovský - housle.
Program: P. J. Vejvanovský, A. Corelli, K. Stamic, 
J. Haydn, A. Vivaldi.
Květná zahrada - Rotunda
www.unesco-kromeriz.cz

so 11. 6. a ne 12. 6. I 8.00-19.00  
VíkeNd OTeVřeNÝch ZahRad 
Během dvou dnů si návštěvníci mohou zdarma vy-
chutnat speciální komentované prohlídky, dětské 
hrátky, šermířská představení nebo mohou zažít 
cestu kolem světa. Celý program je věnován pod-
poře sbírky na opravu Čínského pavilonu v Podzá-
mecké zahradě.
 
Podzámecká zahrada
sobota 11. června a neděle 12. června
10.00, 13.00, 16.00 Komentované prohlídky a in-
stalace Pohled do minulosti.

Květná zahrada
sobota 11. června
9 –17  (v každou celou hodinu) Komentované prohlídky
10–17 Zahradní herna a výtvarné aktivity (Králičí 
kopec) – cesta kolem světa, hra v  kuželky, bylin-
kový bar, zahradní klikotoč
 
neděle 12. června
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00
Komentované prohlídky
13.00 a 17.00 Cruentus – vystoupení šermířského 
souboru z  Arcibiskupského gymnázia (Holandská 
zahrada)
14.00 Komentovaná prohlídka s  vedoucím zahrad 
zaměřená na provoz Květné zahrady
14–17 Hrajeme si v Libosadu - Bludiště v bludišti, 
kuželky, tanec a další…

Po oba dny jsou v  Palmovém skleníku vystaveny 
zahradní plány.
www.nczk.cz

so 11. 6. I 8.30  
ZeMĚdĚlSkÁ VÝSTaVa
kROMĚříŽ 2016
Přehlídka a hodnocení hospodářských zvířat, 
výstava drobných zvířat, prezentace výrobců a 
dodavatelů zemědělské techniky a služeb s od-
poledním zábavným programem.
Areál a.s. Navos

so 11. 6. I 9.00 - 23.00  
V BaRVÁch - SVĚTle - UMĚNí
(AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ)
Zahájení barevné sezony v Kroměříži. Program, 
který připravuje město Kroměříž ve spolupráci 
s  partnery, si klade za cíl pobavit a hlavně vy-
barvit centrum města. Program je koncipován 
tak, aby si v něm zábavu našli návštěvníci všech 
věkových kategorií. Den „v barvách světle, umě-
ní“ zažijí všichni, kteří přijdou v sobotu na Velké 
náměstí v   Kroměříži. Bohatá celodenní slavnost 
chce ukázat, že i krásné město, jako je Kroměříž, 
se může rozzářit jásavými barvami, získat novou 
podobu a nabídnout zábavu a vyžití všem. Jednot-
livými body celodenního programu budou Vybar-

vený běh, který svou rozcvičkou odstartuje Hanka 
Kynychová, spuštění videomappingové projekce, 
odhalení 3D malby, světelná show, koncert Petra 
Bendeho, vystoupí také Voxel a ostravská kape-
la FiHa, v centru Kroměříže bude možné narazit 
na pouliční umělce, živé sochy, připraveny jsou 
workshopy, malování na obří plátna i na dlažbu 
náměstí a další zajímavé akce.
Velké náměstí - Kroměříž
www.vybarvenybeh.cz

po 13. 6. I 16.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
SBíRkOVÉhO FONdU 
aRcIdIecÉZNíhO MUZea
Přednáška s komentovanou prohlídkou se zamě-
řením na kabinet mincí a medailí, lektor Miroslav 
Myšák, kurátor Muzea umění Olomouc.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.unesco-kromeriz.cz

út 14. 6. I 19.00
IVa BITTOVÁ - le RUGIade 
Koncert houslistky a zpěvačky Ivy Bittové a loutnis-
ty Jana Čižmáře. Le Rugiade (Kapky rosy) jsou sym-
bolem naděje, občerstvení, mládí, není od nich však 
daleko ke kapkám krve, krůpějím potu či kanoucím 
slzám. Nic z toho není neznámé ženě zkoušené 
životem, ať už jde o mladou dívku, šťastnou matku 
nemluvněte nebo matku sledující utrpení vlastního 
syna. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

st 15. 6. I 9.00  
Jak Se V kROMĚříŽI
MUZIcíROValO
V rámci hudební dílny se děti MŠ a ZŠ seznámí 
s  obdobím největší slávy hudební Kroměříže for-
mou her a workshopů. Vyzkouší si, jak se hrálo 
v době baroka a klasicismu na zámku, v zahradách 
či v kostelích, poslechnou si minikoncert v podání 
Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž s předsta-
vením sólových hudebních nástrojů a seznámením 
s prací dirigenta a sbormistra.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

pá 17. 6. - ne 26. 6. 
XXVII. FeSTIVal FORFeST
cZech RepUBlIc 2016
Mezinárodní festival současného umění 
s  duchovním zaměřením. V reprezentativních 
prostorách Arcibiskupského zámku a Květné zahra-
dy v Kroměříži se i tento rok můžete těšit na pre-
zentaci mladých českých tvůrčích sdružení, jejichž 
vystoupení jsou doplněna zahraničními hosty.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.forfest.cz

ne 19. 6. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa 
a OkRaSNÉhO pTacTVa
K vidění i prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 20. 6. I 16.00
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
hOlaNdSkÉ ZahRadY
Přednáškla zaměřena na léčivé a kulinářské byliny, 
lektor Ing. Lenka Křesadlová, PhD.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

út 21.6. I 17.00 - 19.00  
Mach a ŠeBeSTOVÁ a SpOl. 
(VERNISÁŽ VÝSTAVY)
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše Ma-
courka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. výročí 
narození kroměřížského rodáka Miloše Macourka.
Muzeum Kroměřížska

út 21. 6. I 19.00
IMpROVIZÁk - VÁŽNÉ I NeVÁŽNÉ 
ZakONČeNí ŠkOlNíhO ROkU Se  
STUdeNTY kONZeRVaTOře 
Cyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před-
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i 
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. 
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

čt 23. 6. I 15.00 
akadeMIe 3. VĚkU
Procházka po městě s průvodcem.
Vlastivědná procházka.
Velké náměstí - Kroměříž

čt 23. 6. I 15.30  
klUB pUNTík
Předprázdninové čtení. Setkání rodičů a dětí 3-5 letých.
Knihovna Kroměřížska

čt 23. 6. I 17.00 
ReSTaUROVÁNí kUlTURNích 
paMÁTek Ve ZlíNSkÉM kRaJI 
V leTech 2006–2016
Pokračuje červnovou přednáškou, která představí 
další specializaci památkové péče, tentokrát re-
staurování. Řada zajímavých a významných pamá-
tek Zlínského kraje prošla tímto procesem obnovy.
Květná zahrada
www.npu.cz

so 25. 6. - so 27. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO - Za NITí 
příBĚhU Z kROMĚříŽe
Pojďte s  Klubíčkem rozmotat zamotaný příběh 
města Kroměříže. Užijete si při tom spoustu legra-
ce, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zajímavého. 
Program vedený lektory počítá s aktivním zapojením 
dětí i rodičů, a to formou dialogu a tvůrčích úkolů. 
Vhodné pro děti předškolního a mladšího školního 
věku. Předprodej vstupenek a informace o termínech 
v Turistickém informačním centru Kroměříž. V přípa-
dě deště se prohlídka nekoná, vstupné se vrací.
Sněmovní náměstí
www.kromeriz.eu

so 25. 6. I 15.00  
OSlaVa 60. VÝROČí ZalOŽeNí 
plaSTIkY a.s.
Koncerty, představení, ohňostroj, doprovodný 
program pro děti, občerstvení. Moderuje Zdeněk 
Izer. Společná oslava 60. výročí založení firmy. 
Na diváky čeká bohatý program a občerstvení na 
Velkém náměstí v  Kroměříži.
Velké náměstí - Kroměříž
www.plastika.cz

ne 26. 6. I 19.00
VZpOURa NeVĚST - pReMIÉRa
Premiéra divadelní komedie autorek Michaelky 
Doleželové a Janky Ryšánek-Schmiedtové v úpravě 
MgA. Lukáše Palečka. Vítejte v agentuře Beremese.
cz – tradice, profesionalita, pozitivní reference! Bu-
dete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic dů-
ležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat 
koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost. 
Sokolský dům Kroměříž

po 27. 6. I 16.30 
VOda kOleM NÁS
Co voda znamená pro život? Proč ji chráníme a jak? 
Jaký je současný stav našich pitných vod. Přednáška 
hydrologa Zdeňka Vacka. Pořádá ED Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.europe-direct.cz

čt 30. 6. I 14.30 
hRÁTkOBRaNí
Tradiční sportovně zábavné odpoledne pro děti - 
před Clubem Oskol (naproti České pojišťovny). Ne-
bude chybět oblíbený dětský obchůdek, tombola a 
možná přijdou i kouzelnice!
Studio Kamarád

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

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

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

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

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

do ne 12. 6. 
pRadĚdeČek pO ŠkOle
Muzeum Kroměřížska připravuje novou výstavu 
s interaktivním programem pro školy a školky 
Pradědeček po škole aneb „Uč se synu moudrým 
býti“. V první části se představí škola z dob Rakous-
ko-Uherska, v druhé pak škola 50. let 20. století.   
Kromě dobového interiéru tříd zde budou k vidění 
historické pomůcky jako jsou mapy, učebnice, seši-
ty, modely do fyziky, chemie, atd. Malí i velcí si mů-
žou také vyzkoušet, jaké to bylo psát na břidlicové 
tabulky či krasopisně s perem a kalamářem. Pro 
nezbedníky je nachystaná oslovská lavice a oprav-
dová rákoska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do pá 30. 9. 
BISkUpSkÁ MINcOVNa
(OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLKA OD 10.00 DO 17.00)
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách Biskupské mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna, stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do pá 30. 9. 
aRcIBISkUpSkÁ VOdÁRNa
(OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLKA OD 10.00 DO 17.00)
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století. Jedna z mála dochovaných 
technických památek v Kroměříži.
Arcibiskupská vodárna

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

do ne 10. 7.
VÝSTaVa přeladĚNí
Autorská výstava Věry Karger - Přeladění v prosto-
rách Radničního sklípku.
Radniční sklípek

do pá 15. 7.
kaRel TOMaN: BeSTIÁř
Výstava obrazů kroměřížského novináře a vý-
tvarníka Karla Tomana staršího. „Lidi uvidí hlavně 
obludy, hříčky evoluce, které vytvořila během 
dlouhého potýkání s Bohem. Anebo taky něco 
úplně jiného. Hodně totiž záleží na jejich hlavách,“ 
říká autor o chystané výstavě.
Kino Nadsklepí

do út 21. 6.  
kROMĚříŽ V dOBĚ kaRla IV.
Výstava Kroměříž v době Karla IV. se koná při pří-
ležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. 
Jejím cílem je přiblížit veřejnosti život středověké-
ho města ve 14. století se zaměřením na osobnost 
tehdejšího markraběte Karla IV., olomouckého 
biskupa Jana IX. ze Středy a významného kazatele 
Jana Milíče z Kroměříže. Součástí výstavy jsou fak-
simile unikátních listin dokládajících jejich zdejší 
pobyt a středověké archeologické nálezy. 
Radnice Kroměříž

do čt 15. 9. 
MeMeNTO TIZIaNI - příBĚhY 
pROMĚN V dílech SOUČaSNÝch 
UMĚlcŮ
Výstava prací stovky současných výtvarníků na 
téma Tizianova obrazu Apollo a Marsyas. Roz-
sáhlou výstavu současného umění k  poctě malíře 
Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo 
440  let. Na výstavě bude k vidění více než stovka 
děl vytvořených nejrůznějšími výtvarnými tech-
nikami od předních českých výtvarníků. K vidění 
budou malby, sochy, grafiky, fotografie atd., které 
představují reakce současných umělců na Tiziánův 
obraz Apollo a Marsyas z Arcibiskupských sbírek. 
Díla jsou vystavena v Galerii Orlovna a v prostorách 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Galerie Orlovna

st 1. 6. - pá 15. 7. 
MíSTa UTRpeNí, SMRTI
a hRdINSTVí - VĚZNI Z ČR
V kONceNTRaČNích TÁBORech
Vězni v nacistických koncentračních táborech.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 2. 6. - ne 2. 10. 
FeNOMÉN MeRkUR
Unikátní výstava, která zachycuje historii fenomé-
nální stavebnice, láká návštěvníky na celou řadu 
železničních jeřábů, obřích vlaků i na repliku 
čočkostroje vynálezce Otty Wichterleho, funkční 
model slunečních hodin, ježka v kleci zapsaného 
v České knize rekordů nebo na šestimetrový model 

ivančického viaduktu s pendlujícím vláčkem, vše 
z  unikátní osobní sbírky sběratele Jiřího Mládka, 
která patří k největším na světě. 
Muzeum Kroměřížska

st 15. 6. - čt 30. 6. 
VÝSTaVa SdRUŽeNí přÁTel 
VÝTVaRNÉhO UMĚNí
Členská výstava.
Knihovna Kroměřížska

po 20. 6. - pá 8. 7. 
VÝSTaVa pRací MaRIe plOTĚNÉ
Výstava je součástí festivalu FORFEST. 
Vernisáž výstavy 20. 6. v 15.00
Knihovna Kroměřížska

st 22. 6. - ne 4. 9. 
Mach a ŠeBeSTOVÁ a SpOl. 
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše 
Macourka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. 
výročí narození kroměřížského rodáka Miloše Ma-
courka.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

so 25. 6. 
ŽeleZNIČNí MUZeUM
(ZVLÁŠTNÍ VLAKY NA OSLAVU 140 LET HASIČŮ ZDOUNKY)
Najdete nás v areálu lokomotivního depa vedle 
výpravní budovy. Interaktivní muzeum s funkční-
mui exponáty, které si mohou návštěvníci sami 
vyzkoušet.
Areál lokomotivního depa
www.prototypy.cz

so 11. 6. I 9.00 
VYBaRVeNÝ BĚh
(ZA JAKÉHOKOLI POČASÍ)
Barvy, barvy, barvy… Cílem akce je pořádně se 
vybarvit, úkolem běžců je v průběhu absolvování 

trati nanést na sebe i kolemběžící co nejvíce barev. 
Nezávodí se, neměří se čas. Vítězem bude každý, 
kdo se pobaví. A protažení těla při běhu se v tomto 
případě chápe jako příjemná nadstavba. A třeba 
se Vybarvený běh stane začátkem běžecké životní 
etapy některých účastníků, impulsem ke změně 
životního stylu a přístupu ke zdravému pohybu…
prezence a dodatečná registrace 9.00 – 11.00, start 
v 11.30, zakončení běhu 13.00 h.
Velké náměstí, Kroměříž
www.vybarvenybeh.cz

út 21. 6. I 17.00 
JÓGOVÝ pIkNIk - OSlaVa
MeZINÁROdNíhO dNe JÓGY
(JEN ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ)
Představení jógy široké veřejnosti, možnost zacvičit 
si jógu pod širým nebem a posedět v kruhu přátel
21. červen je mezinárodním dnem jógy a také dnem 
letního slunovratu. 
Podzámecká zahrada
www.flow-yoga.cz

BeSedY kČT Na MĚSíc ČeRVeN
1. 6.  Vánoční výlety – foto RNDr. Voňka 
8. 6.  Rok s Pygmeji – vyprávění Ing. Cee
22. 6.  Zimní výlety – foto RNDr. Voňka
29. 6.   KČT na Vysočině a v  Holčovicích – video 
p.  Havelka 

plÁN VYchÁZek kČT Na ČeRVeN
4. 6.  Vsetín, Vartovna, Sirákov - vede p. Stratil
11. 6.  Luhačovice, Bojkovice – vede p. Peterová  
14. 6. – 19. 6.  Týdenní pobyt v Jeseníku  
25. 6.  Velký Javorník – vede p. Hanzlíková 

plaVÁNí VeřeJNOSTI V ČeRVNU
Provoz krytého bazénu téměř do půlky července!
Po  sanitární den
Út+Čt 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
St+Pá 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
So  11.00 – 20.00
Ne  12.00 – 18.00

kOUpalIŠTĚ BaJda V kROMĚříŽI
Začátek sezony – začátek června
Červnový rozpis koupání – od 9.00 do 19.00
Více o Bajdě (Aktuality, Webkamera, Ceník služeb) na 
www.szmk.cz

st 1. 6. 
18.00 I RODINKA BELIÉROVÝCH, artkino / bio senior
20.00 I CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
2D tit., přidáváme

čt 2. 6.
20.30 I SPRÁVNÍ CHLAPI, premiéra

pá 3. 6.
18.00 I ŽELVY NINJA 2 2D dab., premiéra
20.30 I CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
3Ddab., přidáváme

so 4. 6.
15.30 I ANGRY BIRDS VE FILMU 2D, bijásek 
18.00 I SPRÁVNÍ CHLAPI, premiéra
20.30 I ŽELVY NINJA 2 3D dab., premiéra

ne 5. 6.
15.30 I BELLA A SEBASTIAN 2: DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE, bijásek ke Dni dětí
18.00 I ŽELVY NINJA 2 2D dab., premiéra
20.30 I SPRÁVNÍ CHLAPI, premiéra

st 8. 6.
18.00 I ŽELVY NINJA 2 3D dab., premiéra
20.30 I MIKROB A GASOIL, artkino

čt 9. 6.
20.00 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D tit., premiéra

pá 10. 6.
18.00 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D dab., premiéra
20.30 I V ZAJETÍ DÉMONŮ 2, premiéra

so 11. 6.
20.30 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D dab., premiéra

kINO NadSklepí

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
SpORTOVNích akcí
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města Kroměříže  

ne 12. 6.
15.30 I KNIHA DŽUNGLÍ 2D, bijásek
18.00 I WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D tit., premiéra
20.30 I V ZAJETÍ DÉMONŮ 2, premiéra

st 15. 6.
17.30 I X-MEN: APOKALYPSA 3D dab., přidáváme
20.30 I TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
 MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA, artkino

čt 16. 6.
20.30 I PODFUKÁŘI 2, premiéra

pá 17. 6.
18.00 I PODFUKÁŘI 2, premiéra
20.30 I OSLNĚNI SLUNCEM, premiéra

so 18. 6.
15.30 I HLEDÁ SE DORY 3D, bijásek
17.30 I X-MEN: APOKALYPSA 2D tit., přidáváme
20.30 I PODFUKÁŘI 2, premiéra

ne 19. 6.
15.30 I HLEDÁ SE DORY 3D, bijásek
18.00 I ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
3D dab., přidáváme
20.30 I OSLNĚNI SLUNCEM, premiéra

st 22. 6.
18.00 I ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
2D dab., přidáváme
20.30 I IKARIE XB1, artkino / bio senior

čt 23. 6.
20.30 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
2D tit., premiéra

pá 24. 6.
18.00 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
3D dab., premiéra
20.30 I NOC OŽIVLÝCH MRTVOL,
Kultovky v Nadsklepí

so 25. 6.
18.00 I CENTRÁLNÍ INTELIGENCE, premiéra
20.30 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
3D dab., premiéra

ne 26. 6.
15.30 I RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE,
bijásek
18.00 I DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
2D tit., premiéra
20.30 I CENTRÁLNÍ INTELIGENCE, premiéra

st 29. 6.
18.00 I JAK PŘEŽÍT SINGLE, přidáváme
20.30 I VZKAZ V LÁHVI, artkino

čt 30. 6.
15.30 I KUNGFU PANDA 3 2D, Za vysvědčení
20.30 I HRA PENĚZ, premiéra

BIJÁSek/ROdINNÝ  
ANGRY BIRDS VE FILMU
USA 2016, 100 min, přístupné bez omezení, dabing
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale 
jinak velice šťastní ptáci. Tedy až na pár výjimek. 
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas 
a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku 
neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí 
záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá sku-
pinka zjistit, co mají vepři za lubem, a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

BELLA A SEBASTIAN 2:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
FRA 2015, 99 min, přístupný bez omezení, dabing
Konec 2. světové války s sebou přinesl radost a na-
ději. Sebastian vyrostl, ale přátelství s jeho fenkou 
Bellou válka nijak nezměnila. Oba vyhlížejí návrat 
nevlastní maminky Angeliny, jejíž letadlo ale nad 
Alpami potká tragická nehoda. Sebastian s dě-
dečkem jsou pevně přesvědčeni, že Angelina žije. 
Společně s Bellou se ji vydávají zachránit. V drsné 
a požáry zmítané horské krajině ale číhá nebezpečí.

KNIHA DŽUNGLÍ
USA 2016, 106 min, přístupné bez omezení, dabing
Mauglí vyrůstá ve vlčí smečce po boku svých „bra-
trů“, vlčí matky Rákši a vůdce smečky Akély. Od na-
rození mu mentora dělá panter Baghíra, jenž kdysi 
lidské mládě mezi vlky přinesl. Když se však v jejich 
teritoriu objeví zákeřný tygr Šér Chán, jenž touží po 

chlapcově krvi, musí Mauglí smečku opustit a vrá-
tit se k lidem. Na jeho cestě ho doprovází Baghíra 
a nový přítel, volnomyšlenkářský medvěd Balú.

HLEDÁ SE DORY
USA 2016, 90 min, přístupné bez omezení, dabing
V animovaném fi lmu od studií Disney-Pixar Hledá 
se Dory se na stříbrné plátno vrací zapomnětlivá 
modrá rybka Dory a s ní její kamarádi Nemo a Mar-
lin, kteří jí pomáhají najít odpovědi na otázky z její 
minulosti. Na co si vzpomene? Kdo jsou její rodiče? 
A kde se naučila mluvit velrybsky?

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE
USA 2016, 94 min, přístupné bez omezení, dabing
Příběh dvou nepravděpodobných hrdinů snažících 
se zastavit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí zničit 
planetu Solana. Když tito dva kamarádi narazí na 
nebezpečné zbraně schopné zničit celou jejich 
planetu, musí spojit své síly s týmem profesio-
nílních hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby 
zachránili celou galaxii.

KUNGU FU PANDA 3
USA / CHN 2016, 94 min, přístupné bez omezení, 
dabing
V minulých dílech dosáhl Po nejvyššího možného 
stupně tím, že se stal Dračím bojovníkem. Teď však 
před ním stojí nová velká výzva. Jeho milovaný 
mistr Sifu ho totiž seznámí s dalším úkolem, který 
jej má ještě více zdokonalit v umění kung-fu: Po se 
musí stát učitelem. Sleva pro žáky, kteří předloží 
vysvědčení se samými jedničkami.

pReMIÉRa
SPRÁVNÍ CHLAPI
USA 2016, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Černočerná krimikomedie, která vypráví o tom, že 
spojení mafi e a nezdárné dcery je vždycky chou-
lostivý případ. Soukromé očko (Ryan Gosling) 
s  nájemným ranařem (Russell Crowe) hledají po-
hřešovanou dívku a řeší úmrtí pornohvězdy. Pro 
skvělou hlášku a ránu pěstí nejdou daleko.

ŽELVY NINJA 2
USA 2016, 112 min, přístupné bez omezení, dabing

Festival Forfest | 17. 6. – 26. 6.

Kroměříž v barvách, světle, umění | 11. 6.

Percussion show | 8. 6. 

Noc galerií | 3. 6. 

Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak 
se ze stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, 
aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich 
hrdinské kousky prokládané zaslouženou pizzou 
dokumentuje sexy reportérka April. Michelange-
lo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady opět 
s námi a jejich příběhy pokračují. Těšte se!

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
USA 2016, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Warcraft je fenoménem herního světa. Důkazem 
jeho nesmírné popularity může být více než sto mi-
liónů hráčů, kteří si některou z verzí této hry zahráli. 
Převedení Warcraftu na fi lmové plátno bránily pou-
ze technologické limity kinematografi e. Tato ome-
zení právě padla a velkolepé fantasy dobrodružství 
o bolestivém setkání dvou různých světů konečně 
přichází na fi lmové plátno.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
USA 2016, 134 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Jak již název napovídá, tento fi lm navazuje na 
fenomenální celosvětový úspěch Wanova hororu 
V  zajetí démonů. Tentokrát manželský pár odces-
tuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nej-
hrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, 
aby pomohl svobodné matce, která žije sama se 
svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými 
duchy.

PODFUKÁŘI 2
USA 2016, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Špičkoví iluzionisté ze skupiny Čtyři jezdci (Jesse 
Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco a Lizzy 
Caplan) se vracejí ve svém druhém dobrodružství, 
aby na svém celosvětovém turné předvedli kousky 
přesahující hranice lidského chápání a posunuli 
hranice jevištních iluzí do nových výšin.

OSLNĚNI SLUNCEM
ITA / FRA 2015, 120 min, nepřístupné pro děti do 
15 let,  titulky
Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda Swinton) 
tráví poklidnou dovolenou na slunečném ostrově 

v Itálii se svým partnerem Paulem. Idyla je naru-
šena nečekaným příjezdem jejího starého přítele 
Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okouzlující dcery 
Penelope (Dakota Johnson). Radost z příjemného 
setkání se pomalu mění v atmosféru plnou skrytých 
vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti...

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
USA 2016, 128 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Věděli jsme, že se jednou vrátí. Den nezávislosti 
nově vymezil žánr katastrofi ckého fi lmu. Další kapi-
tola tohoto eposu představí globální katastrofu ne-
představitelného měřítka. S využitím obnovených 
technologií vetřelců obyvatelé Země vybudovali 
obrovský obranný program na ochranu planety. 
Avšak nic nás nemůže připravit na vyspělou a ne-
bývalou sílu vetřelců. 

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
USA 2016, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na 
pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě byste 
sáhli po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, 
nejoblíbenějším a nejvysportovanějším klukovi. 
A možná byste se šeredně spletli, stejně jako šlápl 
vedle elitní agent CIA s muskulaturou Dwaynea 
Johnsona v akční komedii Centrální inteligence.

HRA PENĚZ
USA 2016, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Moderátor fi nančního televizního pořadu George 
Clooney a producentka Julia Roberts se ocitají ve 
výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem nási-
lím převezme rozzlobený muž, jenž přišel o veškerý 
svůj majetek. V průběhu přímého přenosu jsou oba 
nuceni bojovat nejen s útočníkem samotným, ale 
také s časem, aby rozpletli konspiraci, ukrývající se 
na pozadí současných globálních obchodních trhů.

přIdÁVÁMe
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
USA 2016, 148 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného 
týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lid-
stvo. Politické tlaky však vyústí ve vytvoření sys-

tému zodpovědnosti vedeného vládní organizací, 
jež na tým superhrdinů dohlíží a řídí ho. Nová sku-
tečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Připravte se 
vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na 
dvou frontách! 

X-MEN: APOKALYPSA
USA 2016, 130 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky/dabing
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocaly-
pse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského 
světa X-Menů, se probouzí po tisíci letech a je 
rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým 
mutantů s cílem očistit lidstvo a nastolit nový svě-
tový řád. Raven s pomocí profesora X stane v čele 
týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili své-
ho největšího nepřítele.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
USA 2016, 105 min, přístupné bez omezení, dabing
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci 
a strávila několik posledních let na divokých vlnách 
světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém 
návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz 
které se dostane zpět do fantastické Říše divů. Zde 
se znovu shledává se svými starými známými: Bí-
lým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem 
Šklíbou i potrhlým Kloboučníkem, který však není 
ve své kůži.

JAK PŘEŽÍT SINGLE
USA 2016, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, 
ale... New York je plný osamělých srdcí hledajících 
vhodný protějšek za účelem fl irtu, manželství či 
něčeho mezi tím. Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom a 
David se potřebují naučit, jak být svobodní ve světě, 
ve kterém se defi nice lásky neustále vyvíjejí. Spát 
s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ještě nikdy 
nebyla tak velká legrace.

aRTkINO+BIO SeNIOR
RODINKA BELIÉROVÝCH
FRA / BEL 2014, 105 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Paula je dcerou neslyšících rodičů, kteří jsou na ní 

kvůli překladům do znakového jazyka značně zá-
vislí. Učitel hudby však v Paule pozná veliký talent 
a doporučí jí účast na soutěži Radio France. Mladá 
teenagerka teď stojí před těžkým rozhodnutím, 
zdali dále plnit roli vzorné dcery a vzdát se vlastních 
tužeb, či opustit rodinu a vydat se za svým snem. 
Cesta k jeho splnění bude náročná...

MIKROB A GASOIL
FRA 2015, 103 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Drobný Mikrob a vynalézavý Gasoil jsou tak trochu 
nenápadní a přehlížení teenageři. Vyhlídka, že dva 
měsíce blížících se prázdnin prožijí se svými rodina-
mi, je pranic neláká. Jak ale uniknout před nudnou 
rutinou? Třeba tak, že vezmete motor ze sekačky, 
několik dřevěných planěk a postavíte neortodoxní 
vozidlo. A v něm zamíříte na netradiční dobro-
družný road trip po Francii. Svoboda volá!

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB MANUÁL
NA ZÁCHRANU SVĚTA
CZE 2016, 100 min, přístupné bez omezení, česky
Příběh historie i současnosti Divadla Sklep, jeho 
obdivuhodně dlouholeté existence a soudržnosti. 
Film portrétuje zakladatele divadla Davida Vávru 
a Milana Šteindlera i další výrazné osobnosti z řad 
herců, muzikantů a režisérů, jako Tomáše Hanáka, 
Václava Marhoula, Aleše Najbrta, Evu Holubovou či 
Jiřího Macháčka. Snímek nabízí náhled do tvorby 
a poetiky jedné ze stálic divadelního světa, která 
letos oslaví 45 let své existence.

IKARIE XB1
CZE 1963, 84 min, přístupné bez omezení, česky
Jeden z nejslavnějších českých sci-fi  fi lmů, který byl 
inspirací mnoha legend žánru včetně Kubrickovy 
Vesmírné odysey. Na jeho počátku se chodbou 
kosmické lodi potácí pološílený muž s popálenou 
tváří. V retrospektivě sledujeme start kosmické 
lodi Ikarie XB 1, která se v červnu 2163 vydala se 
čtyřicetičlennou posádkou do vesmíru. Digitálně 
restaurovaný snímek byl letos uveden na festivalu 
v Cannes.

VZKAZ V LÁHVI
DEN / DEU / SWE 2016, 112 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky

Třetí díl krimisérie oddělení Q podle bestselleru 
Jussiho Adler-Olsena. Na policejní stanici ve Skot-
sku leží na okenním parapetu zapomenutá láhev. 
Uvnitř ní je sotva čitelný lístek. První slovo na něm 
je dánský výraz pro POMOC a je napsáno krví. Vyše-
třovatelé jsou vtaženi do temného případu vraždí-
cího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic 
sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
USA 1968, 96 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Naprostá klasika hororového žánru, jež ovlivnila 
celý jeho další vývoj a celosvětově změnila vní-
mání pojmu zombie. Příběh sleduje osudy sedmi 
lidí, kteří najdou útočiště před živými mrtvými na 
opuštěné farmě. Pak se situace zvrtne a přeživší se 
pustí do sebe vzájemně. Film je i na dnešní dobu 
hodně syrový a nekompromisně děsivý, takže 
v porovnání s ním vypadají moderní horory téměř 
pohádkově.

5. července – 30. srpna
Stejně jako minulý rok, i letos nabídne Dům kultu-
ry a kino Nadsklepí obyvatelům a návštěvníkům 
Kroměříže možnost strávit několik fi lmových 
večerů pod širým nebem v krásném prostředí na 
dvorku Starého pivovaru. Projekce budou probíhat 
každé úterý od 5. července do 30. srpna, v červenci 
od 21.00, v srpnu již od 20.30. Diváci se mohou těšit 
na české komedie (např. Teorie tygra) i zahraniční 
hity posledních let (poslední díl ságy Star Wars). 
Poslední promítání bude věnováno osobnosti 
Karla Kryla v novém dokumentu Bratříček Karel 
a noční prohlídce Expozice Karla Kryla. Vstupenky 
na všechna představení budou v prodeji na místě.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz/lk
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Na programu letošních oslav 
zápisu Arcibiskupského zám-
ku a zahrad na listinu světo-
vého dědictví UNESCO jsou 
hudební projekty i speciální 
komentované prohlídky. Usku-
teční se v rámci Dnů zahrad 
a zámku 2016 ve dnech od 
10. do 20. června. Pořadatelem 
je Klub UNESCO Kroměříž a na 
jednotlivých akcích se podílejí 
také město Kroměříž, Zlínský 
kraj, Arcibiskupský zámek, Ar-
cidiecézní muzeum Kroměříž, 
ministerstvo kultury a další 
partneři.
Projekt zahájí v pátek 
10. června koncert 
Camerata Cremsiri-
ensis orchestru pe-
dagogů a vybraných 
studentů konzerva-
toře P. J. Vejvanovské-
ho Kroměříž, který 
zároveň odstartuje 
letní hudební sezo-
nu v Květné zahra-
dě. Následovat bude 
13. června přednáš-

ka s komentovanou prohlídkou 
sbírkového fondu Arcidiecézního 
muzea se zaměřením na kabinet 
mincí a medailí pod vedením lek-
tora Miroslava Myšáka, kurátora 
Muzea umění Olomouc. Na žáky 
základních a středních škol je za-
měřený program Jak se v Kromě-
říži muzicírovalo. Jde o hudební 
dílny, v nichž se děti seznámí s hu-
dební historií města formou her a 
workshopů. Do přípravy projektu 
se zapojily studentky pedagogic-
ké školy pod vedením Jiřího Jab-
lunky. Letošní Dny zahrad a zám-

ku zakončí v pondělí 20. června 
komentovaná prohlídka Holand-
ské zahrady se zaměřením na lé-
čivé a kulinářské byliny, zahradou 
zájemce provede lektorka Lenka 
Křesadlová z Metodického centra 
zahradní kultury.
Bližší informace na www.unesco
-kromeriz.cz                                    (šak)
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Dny zahrad a zámku lákají na zábavu i poučení

Zemědělská výstava Kroměříž 
2016 proběhne letos v sobotu 
11. června v areálu firmy NAVOS, 
a.s. v Kotojedech. Jejím hlavním 
cílem je ukázat význam země-
dělství a potravinářství v rámci 
národního hospodářství i v  ži-
votě našeho okresu, 
kde má zemědělství 
díky klimatickým a 
půdním podmínkám 
dlouhodobou histo-
rii. V  současné době 
je Kroměřížsko obil-
nicí Zlínského kraje.
Pořádání zeměděl-
ských výstav na Kro-
měřížsku má bohatou 
tradici. Vůbec první 
výstava se konala v 
roce 1858, tedy již 
před 158 lety, na stat-
ku pana Proskowce 
v Kvasicích. Velmi 
významné byly také 
výstavy ze začátku 
minulého století, kte-
ré se většinou konaly 
v Květné zahradě. Na 

výstavu v roce 1925 přišlo 182 tisíc 
návštěvníků. Novodobá historie 
zemědělské výstavy se začala psát 
v roce 1996, kdy se v Kotojedech 
uskutečnil 1. ročník, od té doby je 
pořádána každé dva roky a letos 
přivítá návštěvníky již pojedenácté.

Podrobnosti o letošním ročníku 
doplňuje předseda Okresní agrární 
komory Jan Hašek: „Výstava bude 
zaměřena na živočišnou výrobu, 
především na chovatelskou pře-
hlídku skotu, prasat a koní, najdete 
tu také expozici drobného zvířectva 

a v odpoledních ho-
dinách uvidíte také 
ukázky práce s koň-
mi a se psy. Bude 
zde řada firem, kte-
ré vám předvedou 
nejmodernější ze-
mědělskou techni-
ku a další služby pro 
zemědělce. Zastou-
pen bude rovněž
regionální potra-
vinářský průmysl. 
Připomeňte sobě 
a třeba i svým dě-
tem a vnukům, co 
všechno stojí za 
každým krajícem 
chleba, sklenicí 
mléka nebo třeba 
šťavnatým kusem 
pečínky.“              (tz)

Svatba v zrcadle 
dějin – výstava, 

vzpomínání 
i inspirace

V kroměřížském archivu byla 
ve středu 1. června slavnostní 
vernisáží zahájena výstava Svat-
ba v zrcadle dějin. Životní krok 
mimořádné důležitosti předsta-
vuje z hlediska dochovaných 
archivních pramenů – knih 
ohlášek snoubenců, matričních 
záznamů, svatebních smluv, od-
dacích listů, snubních protokolů 
aj. Hlavním záměrem autorek 
bylo zachytit proměnu svateb-
ního obřadu od minulosti do 
současnosti. Spektrum prezen-
tovaných snoubenců je poměr-
ně široké – od novomanželů 
ze zemědělských a dělnických 
vrstev přes široké rozpětí střed-
ní třídy až po vrstvy skutečně 
bohaté, a to jak z hanáckého 
venkova, tak i z města, pozor-
nost je věnována také svatbám 
ve šlechtických kruzích. 
Se vstupem do manželství 
jsou neodmyslitelně spojeny 
svatební fotografie, svatební 
oznámení, blahopřání, kytice a 
v neposlední řadě i slavnostní 
oděv. Svatební šaty symboli-
zovaly jedinečnou událost v ži-
votě ženy a jsou vždy ukázkou 
aktuálního stavu módy daného 
období. Nejen je si můžete při-
jít v pracovní dny až do května 
2017 prohlédnout do Státního 
okresního archivu Kroměříž ve 
Velehradské ulici 4259. Výsta-
va by nemohla být realizována 
bez obětavé a nezištné pomoci 
jednotlivců, Muzea Kroměřížska 
a svatební agentury Juliany, za 
což jim patří velký dík. 

Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno-SOkA Kroměříž

Kroměřížsko a zemědělství patří k sobě. 
Potvrzuje do i letošní zemědělská výstava

Foto: J. Soporský



K již zavedeným letním hudeb-
ním akcím, jako je festival váž-
né hudby Hudba v zahradách a 
zámku či Kroměřížské hudební 
léto, přibude letos i zahajovací 
ročník nového open-air festiva-
lu Kromfest, který se odehraje 
23. července na Pionýrské louce 
v Kroměříži. 
„V kulturní nabídce na léto dopo-
sud chyběl typ letního open-air 
festivalu pro celou rodinu, kde by 
si užili jak dospělí, tak i ti mladší,“ 
říká ředitelka Domu kultury Dani-
ela Hebnarová. 
Některé z  kapel, které by měly 
na Pionýrské louce 23. červen-
ce od 13.00 vystoupit, jsou stále 

ještě v  jednání, ale z  těch již po-
tvrzených se návštěvníci mohou 
těšit na stálici české i slovenské 
pop-rockové scény skupinu No 
Name i velké překvapení posled-
ních let a držitele ceny Anděl za 
Objev roku 2015 country-rocko-
vou formaci Jelen. K nim přibude 
i nový pop-indie projekt bývalého 
frontmana kapely Charlie Straight 
Alberta Černého Lake Malawi a 
rockový písničkář Marek Ztrace-
ný. Kromě hudebního programu 
je pro návštěvníky přichystána i 
řada doprovodných atrakcí, dět-
ský koutek se skákacím hradem 
a také druhá DJ´s stage, na Pio-
nýrské louce nebudou chybět ani 

stánky s občerstvením. Příznivé je 
i vstupné, které bude v předprodeji 
za 250 Kč a na akci samotné za 300 
Kč. Pro děti do 15 let bude akce za 
100 Kč (150 Kč na místě). Akce bude 

samozřejmě propagována také na 
facebooku, kde je nachystána sou-
těž o vstupenky a další informace 
jsou uvedeny na www.kromfest.cz.  
                                                              (jd)

SPOLEČNOST, KULTURA
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Kromfest láká na hudební hvězdy a pohodovou atmosféru

Svatba v zrcadle dějin aneb Zavzpomínejte 
na veselku
Státní okresní archiv v Kroměříži připravil výstavu s názvem Svatba 
v zrcadle dějin. Knihovna Kroměřížska na základě spolupráce s kro-
měřížským archivem vyhlašuje výzvu pro všechny, kteří chtějí za-
vzpomínat na osudové životní okamžiky. Jde o téma, které zaujme 
snad každého čtenáře… Žádáme občany o vzpomínky na události, 
které si pamatují, které prožili nebo se třeba v rodině tradují z ge-
nerace na generaci. Pokud se podaří shromáždit zajímavé příspěv-
ky našich občanů, plánujeme jejich vydání v publikaci. Zajímá nás 
všechno o svatbě i kolem svatby, doba, historie, vyprávění veselá, 
ale možná i smutná. Kromě psaných vzpomínek uvítáme fotky, sva-
tební oznámení, popis darů, které např. vaše babička dostala, nebo 
popis výbavy, kterou měla připravenou, když se vdávala. 
Pokud o dokumenty nechcete přijít, převedeme je do digitální 
podoby a vrátíme. Nechceme, aby se vzpomínky, které stojí za to, 
vytratily. Sdílejte je s námi. Termín na zaslání je nejpozději do 
31. října 2016, a to na adresu kasparkova@knihkm.cz.

Šárka Kašpárková

Šťastné číslo knihovny je „sedm“
Jistě se ptáte v duchu proč zrovna sedmička a co to vlastně zna-
mená. Vysvětlím. Na základě několikaletého projektu, na kterém se 
podílely významné knihovny v České republice v čele s Knihovnou 
hlavního města Prahy, a ve spolupráci se zahraničními knihovnami 
vznikla metodika, jak finančně hodnotit služby knihovny. Jak je oce-
nit. Kolik vlastně tyto služby stojí? Byly vydány publikace, jak služ-
by hodnotit, a i naše knihovna se zúčastnila odborného semináře. 
Výsledkem je, že každá vložená koruna do naší knihovny se touto 
činností zhodnotí sedmkrát (jde o návratnost investic). To je tedy to 
šťastné číslo knihovny.
Faktem je, že nás vypočítané číslo překvapilo, a to velmi příjemně. 
Protože opravdu dobrá knihovna se pohybuje mezi 5 a 9. Co má vliv 
na dosažené číslo? Určitě finanční prostředky, které město Kromě-

říž poskytuje knihovně do rozpočtu, 
v nemalé míře dobrý knihovní fond 
a velkou měrou samozřejmě dobrý 
kolektiv, který v knihovně na všech 
úsecích pracuje. To všechno ovlivňu-
je šťastné číslo knihovny.  
Tak jestli ještě nejste čtenářem 
knihovny, přijďte k nám, těšíme se 
na vás.                       Šárka Kašpárková

Foto: archiv

Na pomyslném účtu letošní vý-
stavy Floria JARO jsou zapsána 
dvě důležitá čísla. Čtyřicítka – 
jarní výstava se Floria se letos 
konala již po čtyřicáté - a sedm-
desátka – více než 70 tisíc ná-
vštěvníků totiž tentokrát prošlo 
branami výstaviště.
Devítidenní akce, která proběhla 
na přelomu dubna a května, na-
bídla široký sortiment zboží pro za-
hradníky a zahrádkáře od semen, 
sazenic až po hnojiva a nářadí. 
Návštěvníci, kteří dorazili s  cílem 
nakupovat, si jistě vybrali a ti, kteří 

se chtěli jen podívat, si také přišli 
na své. K vidění byla okouzlujícími 
aranžmá z jarních cibulovin, hlav-
ní expozice měla název Květinová 
pohádka a její tvůrci se nechali 
inspirovat výjevy ze známých ve-
černíčků. Malí i velcí obdivovatelé 
pohádek tu našli Krakonoše, Kara-
fiátovy Broučky, Rákosníčka, vílu 
Amálku nebo navštívili Perníkovou 
chaloupku plnou dobrot. Pohád-
kové jméno – Rákosníček – získala 
také nová odrůda narcisu, kterou 
pokřtila zpěvačka Yvetta Simono-
vá. Ta byla jednou z  vystupujících 

v rámci doprovodné-
ho programu. V něm 
návštěvníky bavili 
mimo jiné Michal 
Tučný revival band, 
cimbálová muzika 
Réva, Zdounečanka, 
Jožka Černý, Josef 
Zíma, Milan Drobný 
či kapela Fleret.   (šak)

Jubilejní Floria zaznamenala rekordní návštěvnost

Foto: J. Soporský

Do Kroměříže přijede jedno z „Wintonových dětí“, 
Asaf Auerbach
V  rámci besedy pro veřejnost, která se uskuteční ve středu 
8. června v Knihovně Kroměřížska, bude Asaf Auerbach vyprávět 
o válečných událostech, o odjezdu do Anglie, o návratu i o svém 
následném životě. Asafu Auerbachovi bylo jedenáct a svůj odjezd 
do Anglie nevnímal nijak dramaticky. „Jako děti jsme s bráchou jezdi-
li na tábor na Sázavu. Bral jsem to tak, že namísto na Sázavu jedeme 
do Anglie, že to bude takové dobrodružství a že rodiče budou do dvou 
měsíců emigrovat také, že je to na dobré cestě. Měli dostat vízum do 
Ekvádoru a my jsme pak za nimi měli přijet, takže o nic nešlo,“ vzpo-
míná na události staré 77 let. Sir Nicholas George Winton byl britský 
makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 pře-
vážně židovských dětí z okupovaného území Československa před 
transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vla-
kem do Spojeného království.    David Zapletal, Europe Direct Kroměříž 



Husovo náměstí 
V příbězích kroměřížských ná- 
městí se poprvé podíváme za 
městské hradby, a to na Husovo 
náměstí. Název dostalo v roce 
1933 po českém středověkém 
mysliteli, kazateli a reformáto-
rovi Janu Husovi. Kromě druhé 
světové války, během které bylo 
náměstí přejmenováno Viktoria 
Platz (náměstí Vítězství), zůstal pr-
vorepublikový název nezměněn. 
Pojďme se společně podívat 
do časů, kdy byla Kroměříž 
rezidenčním městem olomouc-
kých biskupů a arcibiskupů.
Prostor dnešního Husova náměstí 
se původně nacházel na před-
městí za Kovářskou bránou, které 
bylo pojmenováno po jihozápad-
ním vstupu do města. Středověké 
městské hradby teh- 
dy lemoval  široký 
příkop a val, jež patřily 
k opevnění města. Za 
příkopem, ve kterém 
se hromadil odpad 
z městských stok, se 
v raném novověku 
nacházely pahorky, 
mezi kterými stály 
zděné, kulaté basti-
ony opatřené střílna-
mi, svobodné dvory 
a domky či stodoly se 
zahradami, loukami a 
sady. K největším svo-
bodným dvorům na 
místě dnešního Husova náměstí 
patřil v raném novověku Reiter-
ovský (později Graslovský) dvůr, 
jež byl pojmenován po regentovi 
biskupských statků a císařském 
hejtmanovi Janu Mikuláši Reite-
rovi z Hornberku. Ten jej získal při 
koupi měšťanského domu v roce 
1644 a připojil k němu také Strážný 
mlýn ležící mezi Štěchovicemi a 
Miňůvkami. Ačkoliv svobodných 
dvorů nebylo v okolí města tolik, 
o to více bylo domků a stodol se 
zahradami, na kterých hospodaři-
li ostatní kroměřížští měšťané. 
Někteří z nich měli své zahrádky 
i v prostoru mezi hradební zdí a 
příkopem, kde pěstovali ovoce a 
zeleninu. 
Zásadní změna se v místě 
dnešního Husova náměstí udá-
la kolem roku 1800. Důsledkem 
josefínských reforem z 80. let 
18. století bylo zbudování nového 
hřbitova, který měl nahradit stá-
vající katolické hřbitovy u farního 

kostela Panny Marie ležícího 
uvnitř městských hradeb a kos-
tela sv. Trojice stojícího v blízkosti 
františkánského kláštera (později 
Octárny). Na nový hřbitov u silnice 
vedoucí do Kotojed (dnešní Bez-
ručův park) byla použita zahrada 
výše zmíněného Reiterovského 
dvora, jehož budovy byly pos-
tupem času zbourány. Na hřbi-
tově byla záhy postavena kap-
lička včetně dláždění s ozdobe-
nou postříbřenou lampou. Již od 
počátku se nový hřbitov potýkal 
s nedostatkem místa, proto musel 
být v letech 1805, 1839 a 1858–
1859 rozšířen. Ke změnám došlo 
také ve 2. polovině 19. století, kdy 
byla zvýšena hřbitovní zeď, posta-
vena nová umrlčí komora a byt 
hrobaře. Úprav se dočkala rovněž 
hřbitovní kaple, jež byla opatřena 

například novou střechou a věží. 
Hřbitov se však stále potýkal s 
omezenou kapacitou, proto bylo 
na počátku 20. století rozhodnuto 
o zbudování nového hřbitova u 
cesty do Vážan. Ke zrušení starého 
hřbitova došlo v roce 1923, ačkoliv 
bylo pohřbívání na novém hřbi-
tově povoleno již roku 1911.
Krátce po založení hřbitova v mís-
tech dnešního Bezručova parku 
byl srovnán val a zasypán příkop, 
čímž vznikla nová plocha pro 
měšťanské zahrady. V roce 1808 
byla na tomto místě, které bylo 
známo jako Velký val (Grosser 
Wall) či Na Příkopech (Am Wall-
graben), vybudována silnice. V 
následujícím období začala na 
zasypaném příkopu růst celá řada 
domů, čímž se rozšířila městská 
zástavba. Zejména na přelomu 
19. a 20. století byly bourány starší 
stavby, aby uvolnily prostor nově 
vznikajícímu náměstí a nájemním 
domům, jejichž staviteli byli La-

dislav Mesenský a Felix Skibinský. 
Vznik moderního Husova náměstí 
spadá do období první republiky. 
Na místě dnešní křižovatky stával 
ostrůvek menších, jednopatro-
vých domků, který byl obklopen 
silnicí, za níž se tyčily několikapa-
trové budovy. Ve 30. letech 20. 
století se začalo rozhodovat o kon-
krétních podobách kroměřížských 
veřejných prostranství, do nichž 
patřilo i Husovo náměstí. Některé 
z domů, jako například dům hos-
tinského Ondřeje Ferbínka, měly 
být zbourány kvůli zamýšlenému 
rozšíření náměstí. Zásadní změ-
nou však bylo vybudování domi- 
nanty náměstí – nové budovy 
okresního úřadu, který do té doby 
sídlil v budově radnice na Velkém 
náměstí. K postavení nového 
okresního úřadu (architektem byl 

Oskar Poříska) 
došlo až na konci 
30. let 20. století. 
V důsledku vzni-
ku Protektorátu 
Čechy a Morava 
sloužila budova 
stojící na místě 
kaple starého 
hřbitova jako 
Oberlandrat, tedy 
úřad okupační 
německé správy, 
jenž fungoval jako 
kontrolní úřad pro 
obecní a okresní 
úřady. Také pro-

stranství před úřadem dostalo no-
vou podobu. Za protektorátu byl 
zbourán ostrůvek domků, čímž 
vznikla téměř současná podoba 
dnešní křižovatky. 
Po druhé světové válce sídlil v 
budově okresní národní výbor, 
před ní tehdy stávala socha rudo-
armějce. Okresní národní výbor 
svou funkci plnil až do roku 1990, 
kdy byl opět nahrazen okresním 
úřadem. V roce 1993 byla před 
budovou tehdejšího Okresního 
úřadu v Kroměříži odhalena 
pamětní deska obětem totálního 
režimu a v roce 2002 pamětní 
deska příslušníků Pomocných 
technických praporů. V současné 
době sídlí v budově Finanční 
úřad pro Zlínský kraj, územní 
pracoviště Kroměříž.
Poznámka: čerpáno z odborné 
li- teratury (F. V. Peřinka, M. Mer-
cová)

Mgr. David Sobek
MZA Brno – SOkA Kroměříž
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CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH NÁMĚSTÍ VI.   

Alexander Münninghoff
Pokračovatel rodu

Rodinná kronika oceněná prestižní 
cenou Libris v kategorii nejlepší 
historická kniha roku 2015 líčí 
struhujícím způsobem historii tří 
generací Münninghoffů, která se 
klene přes druhou půli dvacátého 
století. Bizarní cesty příslušníků 
této nizozemsko-ruské rodiny ve-
dou z luxusní vily v Lotyšsku do 
vyhnanství v Haagu, z východní 
fronty do barabizny v Brabantu, 
od bohatství k úpadku a někdy 
zase zpět. Na pozadí velkých ev-
ropských dějin se odehrává rodin-
né drama, jež je plodem dějinných 
zvratů zmítajících Evropou. Fasci-
nující rodinná historie.

www.knihkm.cz
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Vážení čtenáři,

Kroměříž, to není a nebylo jen 
Velké náměstí a  budovy v  jeho 
nejbližším okolí. Významným 
prostranstvím za hradbami, které 
se stalo důležitou součástí měs-
ta, je plocha současného Husova 
náměstí. Místo prošlo mnohými 
změnami a úpravami a sloužilo 
postupně nejrůznějším účelům. 
Dnešní podobu získalo až v  po-
čátcích minulého století. A právě 
tohoto období se týká červnová 
otázka. Z  autorů správných od-
povědí na otázku minulou, květ-
novou, jsme vylosovali tyto tři 
výherce: 

Iveta Chalupová
Květa Regentíková

Miroslava Kašparová

Úkol č. 6
Kdy byla na Husově náměstí 
postavena budova dnešního 
finančního, dříve okresního 

úřadu?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. června na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt!)
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DOPISY ČTENÁŘů
Městský útulek Čápka poskytuje 
dočasný domov několika desít-
kám psů. O některé se poměrně 
záhy přihlásí majitel, kterému se 
pejsek ztratil, někteří se skama-
rádí s  někým z „venčitelů“ nebo 
z lidí, kteří se do útulku chodí pra-
videlně podívat a odejdou s nimi. 
A jsou i tací, kteří tráví na Čápce 
dlouhý čas. A právě ti by si za-
sloužili najít nový domov a nové 
lidské kamarády…
Rex je osmiletý kříženec menší-
ho vzrůstu vážící 11 kilogramů, 
který je v  útulku od ledna letoš-
ního roku. Je to klidný, přátelský 
a sebevědomý pes. Je zvyklý být 
na dvorku. Na vodítku chodí bez 
problémů, bude tedy rád s  no-
vým pánem podnikat procházky. 
Hodil by se jako nenáročný pej-
sek na dvorek nebo zahrádku do 
rodiny s dětmi i ke starším lidem. 

 
 

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

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

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

Sob z Polska na Komenské
Letošní školní rok třetáčkům ZŠ Komenského nám. zpestřuje výuku nejen 
anglického jazyka, ale i ostatních předmětů eTwinningový projekt Mascots’ 
Journey, v  rámci něhož zástupci, které si děti zúčastněných škol vybraly, 
putují po Evropě. Prvním návštěvníkem, který k nám poštou zavítal z part-
nerské školy v polském městě Žary, byl maskot Žaruš. Děti se na malého ply-
šového soba velmi těšily a vřele ho přivítaly. Po příjezdu mu ukázaly školu, 
svou třídu i školní družinu.  Žaruš se aktivně účastnil i výuky. Angličtina mu 
šla dobře, ale český jazyk se mu zdál obtížný. S  dětmi trávil i přestávky a 
občas ochutnal i českou svačinku. Zapojil se i do mimoškolních aktivit a 
spolu s dětmi oslavil Halloween. V převleku za piráta mu to opravdu slušelo. 

Všechny své zážitky si 
zapisoval do cestovní-
ho deníku.  Na závěr 
pobytu obdržel Žaruš 
od pana ředitele razít-
ko do cestovního pasu 
a mohl se vydat na další 
cestu po Evropě.

Mgr. Renata Večerková 
učitelka AJ, 

ZŠ Komenského nám.

Rex

SVOZ BIOODPADU v ČERVENCI a SRPNU 2016 bude probíhat KAŽDÝ TÝDEN.       V SUDÝCH TÝDNECH bude 
svoz probíhat v ÚTERÝ.  V LICHÝCH TÝDNECH bude svoz ROZDĚLEN do 2 dnů dle níže uvedeného seznamu.

SVOZ ODPADU VE 2. POLOLETÍ 2016

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

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

5. a 6. 7.
12. 7.

19. a 20. 7.
26. 7.

2. a 3. 8.
9. 8.

16. a 17. 8.
23. 8.

30. a 31. 8.
6.  9.
20. 9.
4. 10.

18. 10.
1. 11.

15. 11.
29. 11.
13. 12.

28. 12. (st)
10. 1. 2017
24. 1. 2017

5. 7.
19. 7. 
2. 8.

16. 8.
30. 8.
13. 9.
27. 9.

11. 10.
25. 10.
8. 11.

22. 11.
6. 12.

20. 12.
3. 1. 2017

17. 1. 2017

ÚTERÝ a STŘEDA

ÚTERÝ

ČTVRTEK a PÁTEK

PLASTY, PAPÍR

1. 7.
7. 7. a 8. 7.

14. 7. a 15. 7.
21. 7. a 22. 7.
28. 7. a 29. 7.

4. 8. a 5. 8.
11. 8. a12. 8.
18. 8.a 19. 8.
25. 8. a 26. 8.

1. 9. a 2. 9.
15. 9. a 16. 9.
22. 9. a 23. 9.
29. 9. a 30. 9.
6. 10. a 7. 10.

13. 10. a 14. 10.

20. 10. a 21. 10.
27. 10. a 28. 10.

3. 11. a 4. 11.
10. 11. a 11. 11.
17. 11. a 18. 11.
24. 11. a 25. 11.

1. 12. a 2. 12.
8. 12. a 9. 12.

15. 12. a 16. 12.
22. 12. a 23. 12.
30. 12. a 31. 12.

5. 1. 2017
6. 1. 2017

STŘEDA
Firmy

1x 6 týdnů
Město 1x 4 týdny
Barevné Bílé
27. 7.
24. 8.
21. 9.

19. 10.
16. 11.
14. 12.

11. 1. 2017

13. 7.
10. 8.
7. 9.
5.10.
2.11.

30. 11.
29. 12.

25. 1. 2017

10. 8.
21. 9.
2. 11.

14. 12.
25. 1. 2017

Případné bližší informace Vám poskytneme na tel.: 573 502 789 nebo na e-mailové adrese: biopas@biopas.cz   /   ww.biopas.cz

 



Antonín Motl, *1952, Kroměříž
Miroslav Mück, *1929, Kroměříž
František Skopal, *1936, Kvasice
Stanislav Juhaňák, *1942, Kroměříž
Františka Kozárková, *1933, Kroměříž
Ján Hamžík, *1931, Kroměříž
Albína Přikrylová, *1932, Kroměříž
Milan Holický, *1948, Kroměříž
František Němeček, *1936, Kroměříž
Marie Havelková, *1947, Pačlavice
JUDr. Emil Zavadil, *1929, Kroměříž
Zdeněk Libra, *1956, Chropyně
Josef Pektor, *1936, Počenice
Věra Herodková, *1923, Nítkovice
Zdenka Kovářová, *1935, Kroměříž
Vojtěška Olejníková, *1944, Kroměříž
František Rozsypálek, *1934, Kroměříž
Marie Odstrčilová, *1934, Lechotice
Ludmila Žůrková, *1931, Kroměříž
Josef Grézl, *1933, Chropyně
Antonín Mlčák, *1921, Kroměříž
Marie Šupčíková, *1945, Kvasice
Růžena Hudečková, *1930, Břest
Ivan Kriška, *1927, Trávník
Ladislav Ondra, *1941, Bojanovice
Jaroslava Zahradníková, *1922, Kroměříž
Danuše Řezníčková, *1951, Kroměříž
Josef Šuba, *1976, Rataje
JUDr. Miloslav Ondruška, *1957, Kvasice
Miroslav Rožnovský, *1952, Měrůtky
MUDr. Valerie Ticháčková, *1926, Kroměříž
Věra Šišková, *1936, Kroměříž
Jaroslav Nešpor, *1919, Vážany
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Adam Bernas Adéla Brňáková Jan Pavlíček Jan Spáčil Max Remiaš Viola Kuchařová

Vážení rodiče, 
dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy 
v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné domluvit se 
na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. 

Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži.  Bližší informace vám 
sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. 

Salma Kalivodová, Slížany 
Aneta Kopečková, Soběsuky
Alžběta Bauerová, Chropyně
Martin Kubánek, Kroměříž
Tomáš Večerka, Chropyně
Rozálie Talčíková, Kroměříž
Elen Hollosi, Bystřice pod 
Hostýnem
Marcus Robert Mareš, Hulín
Marek Solař, Prštice
Eliška Nevřalová, Hulín
Vojtěch Navrátil, Morkovice
Samanta Čurejová, Zdounky
Tomáš Lasovský, Slížany

Filip Vymětal, Skaštice
Miroslav Kraťoch, Kroměříž
Pavel Vybíral, Pohořelice
Khai Anh Hoang, Kroměříž
Tomáš Kubíček, Velké Těšany
Michaela Šťastníková, Kojetín
Isabel Heřmánková, Hodonín
Tobiáš Konečný, Bařice
Klára Štětinová, Chropyně
Antonín Černý, Chropyně
Martin Hradil, Třebětice
Viktorie Sumcová, Žalkovice
Liliana Rýdlová, Bystřice pod 
Hostýnem

Ella Kučerková, Přerov
Marek Žurman, Zdounky
Roman Džuga, Zlobice
Kristýna Bednářová, Kostelany
Nikola Zvonková, Chropyně
Ondřej Svoboda, Kroměříž
Věra Jenifer Červeňáková, 
Lobodice
Štěpán Malinský, Míškovice
Matyáš Grepl, Hulín
Vojtěch Kraus, Hulín

Narození – duben 2016

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

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

Úmrtí – duben 2016

INFORMaCE E.ON O PŘERUŠENÍ 
DODáVKy ELEKTRICKÉ ENERGIE 
2. 6. od 7.30 do 15 h – Kroměříž, Karla 
Čapka a Havlíčkova (vypnutím budou 
dotčeny ul. nebo jejich části).
2. 6. od 8.30 do 14 h – Kroměříž, 
U Zámečku (vypnutím bude dotčena 
část ulice).
7. 6. od 2.00 do 8.15 h – Kroměříž, 
Jožky Silného 2997 (omezení na žádost 
odběratele).
Informace o přerušení dodávky el. ener-
gie ve vašem bydlišti si můžete objednat 
v  e-mailové podobě nebo prostřednic-
tvím SMS 
přímo  u společnosti E.ON v rámci služby 
Energie 24, nebo prohlédnout na portálu 
http://portal.eon.cz/cs/otg

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 18. 6., 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7. 
a 30. 7.

Sňatky – duben 2016
Radovan Zapletal, Kroměříž – Jana Rozsypálková, Kroměříž
Vladimír Hudeček, Kroměříž – Pavla Lamplotová, Kroměříž
Filip Dvořák, Kroměříž – Marcela Tejová, Kroměříž
David Dostál, Troubky – Monika Kolářová, Kroměříž
Zdeněk Lehečka, Kroměříž – Dagmar Šamánková, Kroměříž
Jakub Ehrlich, Rataje – Silvie Otáhalová, Chropyně
Aleš Trunečka, Roštín – Danuše Trávníčková, Roštín
Jan Buksa, Kroměříž – Denisa Lehkoživová, Kroměříž
Jiří Ptáčník, Kroměříž – Michaela Marková, Kroměříž
Ladislav Gregor, Kroměříž – Jana Mikulenková, Bystřice p. H.
Roman Huťka, Hulín – Jarmila Šimíková, Hulín

Informace z Klubu seniorů 
v Kroměříži, Velehradská 
625/4, 767 01 Kroměříž
Svaz postižených civilizačními cho-
robami v  ČR, základní organizace 
Kroměříž, pořádá „Rekondiční re-
habilitační pobyt“ za spolufinanco-
vání Zlínského kraje, a to ve dnech 
17. – 24. 9. 2016 v  Hotelu Kahan 
Horní Bečva. Informace a přihlášky 
jsou k  dispozici u paní Láníkové, 

vždy první a třetí úterý v měsíci od 
14 do 15 hodin v Klubu seniorů, Ve-
lehradská 625, Kroměříž.  
SPCCH

Svaz tělesně postižených v  ČR, 
místní organizace 1, Kroměříž po-
řádá „Rekondiční rehabilitační po-
byt“ za spolufinancování Zlínského 
kraje, a to ve dnech 28. 8. – 3. 9. 
2016 v Hotelu Adamantino v Luha-
čovicích. 

Informace a přihlášky jsou k dispo-
zici u paní Urbanové, vždy v  pon-
dělí a středu od 9 do 11 hodin 
v  Klubu seniorů, Velehradská 625, 
Kroměříž. 
STP 1

Svaz tělesně postižených místní or-
ganizace 1, Kroměříž děkuje všem 
svým sponzorům za podporu a pří-
zeň v naší činnosti. 
STP 1

Svaz tělesně postižených v  ČR, 
místní organizace 2, Kroměříž, 
pořádá „Rekondiční rehabilitační 
pobyt“ za spolufinancování Zlín-
ského kraje, a to ve dnech 24. – 30. 
9. 2016 v Hotelu Vltava v Luhačovi-
cích. 
Informace a přihlášky jsou k dispo-
zici u paní Letkové, vždy ve čtvrtek 
od 9 do 13 hodin v Klubu seniorů, 
Velehradská 625, Kroměříž.
STP 2

V seznamu jsou uvedeni 
pouze snoubenci, kteří 
souhlasili se zveřejněním 
v tisku.



Významnou státnickou návštěvu přivítala Kroměříž. Na Středověkou 
slavnost konanou na Velkém náměstí při příležitosti oslav 700. výročí 
narození Karla IV. a jako připomínku osobnosti Jana Milíče z Kromě-
říže zavítal sám císař s třetí manželkou Annou Svidnickou a se svým 
početným doprovodem.
O úspěšnosti programu hovoří vysoká návštěvnost, na níž mělo vliv 
i příznivé počasí, a především pozitivní ohlasy ze strany návštěvníků.

(šak)
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Kroměříž se vrátila o sedm 
století zpět a na Velkém náměstí 
zavládl středověk


