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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

ocenění za celoživotní práci převzaly tři osobnosti 
kulturního a společenského života v Kroměříži

Vyjádření úcty a poděkování za 
dlouholetou – mnohdy celoživot-
ní – práci. to je cílem udělování 
pamětních medailí města a kro-
měřížských tolarů významným 
osobnostem kulturního a spo-
lečenského života v Kroměříži. 
Celkem tři Kroměřížané byli 
odměněni udělením zmíně-
ných ocenění díky rozhodnu-
tí členů zastupitelstva. 
Stříbrnou pamětní medaili 
města Kroměříže převzala při 
příležitosti významného život-
ního jubilea Jarmila Brožíková 
za významný podíl na rozvoji 
partnerských vztahů mezi Kro-

měříží a Chateaudunem. Bronzový 
kroměřížský tolar udělili zastupi-
telé Jiřině Mrázové, jejíž jméno je 
v Kroměříži i okolí spjato s hanác-
kým folklorem, kterému se věnuje 
celý život. Třetím oceněným je Jiří 
Lisý, který dostal Zlatý kroměřížský 

tolar. Od dětství se věnuje divadlu, 
především loutkovému, a se sou-
borem Říše loutek získal mnohé 
ceny. Jarmila Brožíková a Jiří Lisý 
převzali ocenění osobně ve čtvrtek 
11. května při jednání Zastupitel-
stva města Kroměříže z rukou sta-

rosty města Jaroslava Němce a 
místostarostů Pavla Motyčky a 
Marka Šindlera. Za Jiřinu Mrá-
zovou cenu převzal (vzhledem 
k jejímu zdravotnímu stavu) syn 
Dalibor Mráz. Starosta Němec 
všem osobnostem poděkoval
za obětavou celoživotní práci a 
s ní související propagaci města.
                                                          (šak)Foto: Š. Kučerová

Vážení a milí čtenáři!

V dnešní době mnozí lidé zdůraz-
ňují především svá práva. Nicmé-
ně tam, kde jsou práva, musí být 
i povinnosti. Toto téma souvisí 
také s  problematikou dlužníků 
v  městských bytech v Kroměříži. 
Určitě jsou různé důvody, proč 
člověk do dluhů spadne, ale v kaž -
dém případě je nutné je aktivně 
řešit. Pokud tomu tak není, musí 
se i město bránit a musí nastoupit 
represe. To se v poslední době děje 
i při vymáhání dluhů, které mají 
nájemníci v městských bytech. 
Věřím, že v nastoleném směru bu-
deme dále důsledně pokračovat. 
Budu rád, když dojdeme ke stavu, 
který je běžný v  mnohých jiných 
městech - dlužníci nejsou, nebo 
jen minimálně. To stejné platí i 
o lokalitě Račín, kde dochází ke 
kumulaci mnoha problémů. Vě-
řím, že po realizaci připravované 
demolice se zde situace stabilizu-
je. I v této vyloučené lokalitě jsou 
některé rodiny, které posílají děti 
do školy, platí nájemné, pracují. 
Takovým je dobré pomoci v  za-
členění. A ti, kdo svým chováním 
ukazují, že zneužívají sociální sys-
tém, by měli nést důsledky svého 
chování.
Řešení uvedených problémů je 
velmi obtížné, nicméně nadějí 
a optimismem mě opět naplnili 
studenti kroměřížských středních 
škol. I přes nepřízeň počasí doká-
zali při majálesu vytvořit úžas-
nou atmosféru a skvěle se bavili. 
Když jsem při bezprostřední pří-
pravě akce již nedoufal ve zdárný 
průběh, oni mě dokázali nad-
chnout a povzbudit. Jsem rád, že 
mládí a dynamika patří i k našemu 
městu.

Pavel Motyčka
místostarosta

Do období 17. a 18. století se v  sobotu 20. května přenesli návštěvníci i účinkující Barokní slavnosti. 
typickými znaky baroka jsou velkolepost, emotivnost, bohatost tvarů, zdobnost a také dynamika… 
to vše program, který na Velkém náměstí připravili Biskupští manové ve spolupráci s městem Kroměříží, 
do puntíku splnil. Diváci se tak stali svědky dramatických šarvátek a soubojů, pokochali se pohledem na 
krásu dam a jejich šatů, o nichž se v rámci módní přehlídky mnohé dověděli, poslechli si hudbu období 
baroka a seznámili se s taji barokního tance, měli možnost ochutnat dobroty z dobové kuchyně.  

Foto:  J. Soporský



ministerstvo vnitra Čr vyhlásilo 
letos druhý ročník soutěže Pří-
větivý úřad pro obce s rozšíře-
nou působností. mezi nejúspěš-
nější, tedy ty, které získaly titul 
Přívětivý úřad, se zařadil také 
městský úřad Kroměříž. oceňo-
vání se uskutečnilo ve středu 
17. května v Benešově a kromě-
řížská radnice tu pomyslně vy-
stoupala na bronzový stupínek. 
Průzkum určený obcím s rozšíře-
nou působností probíhal formou 
elektronického dotazníku, který 
tvořilo 56 otázek rozdělených 
do pěti sekcí – dostupnost úřa-
du, transparentnost úřadu, ko-
munikace, řízení kvality a další 
nadstandardní kvality. Pravdivost 

odpovědí pracovníci minister-
stva  ověřovali na internetových 
stránkách a sociálních sítích i pro-
střednictvím osobních dotazů a 
zkušeností. Do soutěže se zapojilo 
165 obcí a městských částí Pra-
hy. Ocenění převzalo celkem 39 
subjektů, z každého kraje a Prahy 
byly vybrány tři nejpřívětivější 
úřady, ze všech pak tři nejlep-
ší v celorepublikovém měřítku. 
Městský úřad Kroměříž získal třetí 
místo v rámci Zlínského kraje, pře-
konaly jej pouze radnice ve Valaš-
ském Meziříčí a vítězná ve Valaš-
ských Kloboukách. „Účast v soutěži 
považuji za příležitost k porovnání 
práce našeho úřadu s činností 
radnic ostatních obcí, za možnost 

inspirovat se dobrými nápady a 
také za způsob zviditelnění a pro-
pagace města Kroměříže. Ocenění 
mě velmi těší, je výsledkem aktivní 
práce všech zaměstnanců kromě-
řížské radnice,“ je s výsledkem spo-
kojena tajemnice Městského úřa-
du Kroměříž Jana Kutá.               (šak)

Dva dny strávila v Kroměříži 
velvyslankyně rumunska Její 
excelence Carmen Burlacu. Po 
úterním (2. května) oficiálním 
přijetí na městské radnici
 a přátelském setkání s míst-
ními podnikateli se paní 
velvyslankyně ve středu 
3. května zúčastnila pietní-
ho aktu s položením věnců 
u pomníku padlých rumun-
ských hrdinů. 
J. E. Carmen Burlacu a radu ru-
munského velvyslanectví Ni-
colae Blindu přijali v obřadní 
síni Městského úřadu Kromě-

říž starosta města Jaroslav Němec, 
místostarosta Marek Šindler, ta-
jemnice úřadu Jana Kutá a členka 
zastupitelstva Šárka Kašpárková. 

Následující den se zástupci rumun-
ské ambasády zúčastnili vzpomín-
kové akce u příležitosti 72. výročí 
osvobození Kroměříže u pomníku 

padlých hrdinů rumunské ar-
mády na Náměstí míru. „Jsme 
dodnes vděčni rumunské armá-
dě, která Kroměříž osvobodila. 
A díky jejímu zásahu se dodnes 
můžeme pyšnit památkami za-
psanými na seznamu UNESCO,“ 
poděkoval za obětavost rumun-
ských osvoboditelů starosta 
Jaroslav Němec a připomněl 
dlouhodobě dobré vztahy s Ru-
munskem.                                  (šak)
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Vzpomínka na padlé rumunské hrdiny proběhla 
za účasti velvyslankyně rumunska

Městská rada je 
kompletní, novým 

radním se stal 
Tomáš Třasoň

Radě města Kroměříže chyběl 
po lednovém odstoupení Radka 
Vondráčka z ANO z funkce mís-
tostarosty města a rovněž z pozi-
ce radního jeden člen. Po více než 
čtyřměsíčním vyjednávání je nyní 
rada opět kompletní, má tedy de-
vět členů. Na uvolněné místo byl 
na jednání zastupitelstva města 
Kroměříže ve čtvrtek 11. května 
2017 zvolen Tomáš Třasoň (ANO). 
„Legislativní problém se podařilo 
zdárně vyřešit. Doktor Třasoň zís-
kal podporu dvaceti zastupitelů z 
dvaceti čtyř přítomných. Gratuluji 
mu a těším se na další spolupráci. 
Děkuji i všem zastupitelům, kteří 
umožnili hladký průběh hlaso-
vání,“ vyjádřil svou spokojenost s 
volbou i jejím průběhem starosta 
Kroměříže Jaroslav Němec. 
V rámci jednání zastupitelstva byl 
rovněž zrušen post třetího neu-
volněného místostarosty. „Domní-
vám se, že pro takové město, jako 
je Kroměříž, stačí dva místosta-
rostové. Na pozicích uvolněných 
místostarostů budou do konce 
volebního období pracovat Pavel 
Motyčka a Marek Šindler,“ uzavírá 
starosta Němec.                           (šak)

SENIOR TAXI je možné 
nově využít i při cestě 

za nákupy
Mnozí obyvatelé Kroměříže a 
místních částí si již navykli použí-
vat při cestě k lékařům a na úřady 
SENIOR TAXI – službu, jejímž pro-
vozovatelem jsou Sociální služby 
města Kroměříže, p. o. 
Vedle návštěvy úřadu a lékaře 
mohou senioři od 65 let a zdravot-
ně postižení držitelé karet ZTP a 
ZTP/P z Kroměříže a místních částí 
nově od června využívat služeb 
SENIOR TAXI i k  cestě na nákup. 
„Služba se u našich občanů ujala, 
tohle je krok k jejímu dalšímu roz-
voji,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Motyčka. 
Více informací včetně kontaktů 
naleznete na webových stránkách 
www.sskm.cz.                                                     (vn)
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Kroměřížská radnice je třetím nejpřívětivějším 
úřadem v kraji

U hrobu generála Ludvíka Svo-
body na hřbitově v Kroměříži 
se ve čtvrtek 4. května konal 
pietní akt s položením věnců a 
květin. zúčastnění Kroměřížané 
i pamětníci z celého Česka si tak 
připomněli 72. výročí ukončení 
2. světové války a zá-
roveň zavzpomínali 
na osobnost Ludvíka 
Svobody, který je pro 
mnohé z nich symbo-
lem boje za svobodu. 
Mezi váženými hosty 
byla jako každoročně 
dcera L. Svobody Zoe 
Klusáková. Přítomní 
byli rovněž generální 
konzul Ruské federace 

Alexej Nikolajevič Budajev, atašé 
Generálního konzulátu v Brně Ar-
ťom Indičenko, zástupci Armády 
ČR – Krajského vojenského veli-
telství Zlín, Československé obce 
legionářské, Českého svazu bojov-
níků za svobodu, Svazu válečných 

veteránů, Společnosti Ludvíka 
Svobody, Krajského úřadu Zlín-
ského kraje a samozřejmě čelní 
představitelé města Kroměříže – 
starosta Jaroslav Němec, místosta-
rostové Pavel Motyčka a Marek 
Šindler a radní Jiří Kašík. „Každá 

válka, ať vznikla z jakého-
koliv důvodu, je – z mého 
pohledu – špatná a měli 
bychom děkovat všem, 
kteří se zasloužili o to, že 
na druhou světovou vál-
ku můžeme již 72 let jen 
vzpomínat a žít v míru. 
I když události poslední 
doby jsou velmi znepo-
kojující,“ upozornil staros-
ta Kroměříže Němec. (šak)

Pamětníci si na kroměřížském hřbitově připomněli 
výročí osvobození

Foto: Š. Kučerová

Foto: J. Soporský
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Společný projekt 
Kroměříže, Olomouce 
a Lednice sklízí první 

úspěchy
Brožura Barokní poklady Moravy, 
kterou letos vydala kroměřížská 
radnice společně s Olomoucí a 
Lednicí, se stala nejlepším PR ma-
teriálem soutěžní přehlídky turi-
stických propagačních materiálů 
TURISTPROPAG 2017. 
„Snahou bylo připravit společný 
propagační materiál na reprezen-
tativní úrovni, který turistům při-
blíží nejen vzájemné souvislosti a 
historické vazby mezi Olomoucí, 
Kroměříží a Lednicí, ale upozorní 
je i na společné rysy z pohledu 
dnešních turistických služeb, ať 
už jsou to tipy na výlety, kultur-
ní vyžití nebo výborná vzájemná 
dopravní dostupnost. První místo 
v soutěži je nejlepším dokladem 
toho, že se nám záměr vydařil,“ po-
znamenal vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu kroměřížské 
radnice Pavel Zrna. Trojice desti-
nací, na jejichž území se nachází 
památka UNESCO a které patří k 
nejnavštěvovanějším na Moravě, 
v loňském roce spojila své síly a 
uzavřela memorandum o spolu-
práci v oblasti cestovního ruchu a 
propagace. Vydavatelé do soutěže 
přihlásili celkem 182 produktů ve  
12 kategoriích a právě v kategorii 
PR materiálů zvítězila kroměřížská 
radnice.                                                         (tz)

 Vybarvený běh přinese 
dopravní omezení

Stejně jako v loňském roce od-
startuje i letos turistickou sezonu 
v Kroměříži celodenní program 
s Vybarveným během. Trasa 
běhu vede historickým centrem 
města a Kroměřížané a přede-
vším řidiči by se měli připravit 
na dopravní omezení. Úplně 
uzavřené bude celý den Velké ná-
městí. Sněmovní náměstí a přileh-
lé ulice Prusinovského, Moravco-
va, Vodní, Farní, Dobrovského, Křiž-
ná, Kovářská, Pilařova, Malý Val, Na 
Kopečku, Chobot a Volného bu-
dou uzavřeny v době od 11.00 do 
13.30 h a omezení se dotkne i Ma-
sarykova a částečně Riegrova ná-
městí.                                                 (šak)
      
                                                           

Vedení kroměřížské radnice se 
dlouhodobě zabývá koncepcí 
řešení veřejných prostorů ve 
městě. V posledních letech byly 
vypracovány studie úprav Vel-
kého náměstí, riegrova náměs-
tí, ulic Vodní a Vejvanovského a 
masarykova náměstí. 
„První částí realizace projektu je 
předláždění dnes nejživější tepny 
pěší zóny - Vodní ulice. Touto ulicí 
se - s výjimkou vybudování odde-
chové plochy v křižovatce s ulice-
mi Farní a Dobrovského - proza-
tím nikdo důkladně nezabýval,“ 
hovoří o projektu starosta Kromě-
říže Jaroslav Němec a dodává: „V 
současné době jsou v celé ulici ve 
velmi špatném stavu kanalizační 
přípojky, rozvody vody, plynu i 
povrch vozovky. Veškeré inženýr-
ské sítě musí projít rekonstrukcí.“ 
Nové pojetí úprav zachová a posí-
lí základní funkci pěší zóny včetně 

rozšíření ploch pro chodce, a to 
při zachování možnosti doprav-
ní obsluhy. Toto řešení vnáší do 
prostoru jasně definovaný urba-
nistický koncept propojující ulici 
Vodní s navazujícími prostory, 
především Velkým náměstím a 
ulicí Farní. „Povrch chodníků v ulici 
je navržen z přírodního materiálu. 
Položeny tu budou žulové desky 
a tak bude zachován maximální 
komfort pro chodce. Na většině 
míst ulice se navíc chodníky roz-
šíří. Povrch vozovky budou tvořit 
žulové kostky, tak aby byl zacho-
ván historicky ráz ulice. V prostoru 
vstupu do ulice Vodní z Vejvanov-
ského bude v dlažbě vyznačena 
poloha bývalé Vodní brány, kte-
rá v těchto místech stála ještě v 
19. století,“ popisuje konkrétní 
změny a úpravy starosta Němec. 
„V současné době probíhají pří-
pravné práce a ještě před zaháje-

ním rekonstrukce přijdou na řadu 
jednání s občany města, vlastníky 
nemovitostí, na kterých se k dané 
rekonstrukci budou moci vyjádřit 
a seznámit s harmonogramem 
prací,“ dodává Němec. K samotné 
rekonstrukci by mělo dojít v roce 
2018, a to ve dvou etapách.        (tz)

Vodní ulici čeká rekonstrukce

S platností od 1. června 2017 dochází ke změně v systému podávání žádostí o umístění do domovů 
pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením v Kro-
měříži. Jednou z hlavních zásad poskytovaných sociálních služeb v těchto zařízeních je individuál-
ní přístup, kvalitní poskytování sociálních služeb a vzájemná komunikace mezi klienty a pracovníky 
služby. na základě těchto zásad dojde od 1. 6. 2017 k přesunu podávání žádostí, které se již nebudou 
přijímat na ředitelství služeb, ale již v konkrétním domově, o který má žadatel zájem. 

Seznam kontaktních osob, které přijímají žádosti o umístění dle zařízení:
Domov pro seniory Vážany, Lesní 299, kontaktní osoba: Bc. Kateřina Musilová, tel.: 573 503 754, 601 122 193, 
e-mail: musilova@sskm.cz
Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159, kontaktní osoba: Mgr. Michaela Valášková, tel.: 573 500 
715, 601 122 192, e-mail: valaskova@sskm.cz
Domov pro seniory U moravy, Erbenovo nábř. 4262, kontaktní osoba: Petra Matějková DiS., tel.: 573 503 
959, 723 334 660, e-mail: matejkova@sskm.cz
Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781, kontaktní osoba: Markéta Vaculíková DiS., 
tel.: 573 514 975, 720 992 878, e-mail: vaculikova@sskm.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333, kontaktní osoba: Mgr. Michaela 
Frimlová, tel.: 573 509 537, 727 901 193, e-mail: frimlova@sskm.cz

Žádost si zájemce nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo v jednotlivých zařízeních, která si 
při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Dále je též k dispozici na webových stránkách 
www.sskm.cz. Další informace je možné získat u Mgr. Brhelové, tel: 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz
                                                                                                        Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.   

způsob podávání žádostí o umístění do domovů 
sociálních služeb se mění

Foto: Š. Kučerová

Foto: Š. Kučerová

nejvyšší představitelé ge-
nerálních prokuratur a 
státních zastupitelství ze-
mí Visegrádské čtyřky se 
na konci května setkali na 
společném jednání v Kro-
měříži. Při té příležitosti 
přijali delegaci v obřadní 
síni kroměřížské radnice 
starosta města Jaroslav ně-
mec, místostarosta marek 
šindler a členové městské 
rady.



město Kroměříž zahájilo, na zá-
kladě schváleného zadání, pro-
ces přípravy zpracování nového 
regulačního plánu pro městskou 
památkovou rezervaci Kroměříž. 
tento dokument nahradí starý 
regulační plán z roku 1992. Bude 
reagovat na změnu podmínek ve 
společnosti a potřeby Kroměříža-
nů. Podkladem je platný územní 
plán. Čekat se zpracováním re-
gulačního plánu na nový územní 
plán (do roku 2022), by nebylo 
vhodné. 
Základním posláním regulačního 
plánu bude ochrana obecně plat-
ných hodnot tohoto historického 
území, zájmů a potřeb lidí, kteří v 
centru města bydlí a podnikají. Pro-
středkem k tomu bude prohloube-
ní informací o území a především 
to nejcennější - sjednocení názorů 
všech dotčených institucí, občanů, 
městského úřadu a města Kromě-
říže, veřejné správy jako 
celku. Je v zájmu města, 
investorů, majitelů nemo-
vitostí, státních institucí i 
samosprávy, aby se nad 
problémy centra a dalším 
vývojem jeho údržby, re-
vitalizace, rekonstrukce a 
tvorby shodly. Základním 
úkolem regulačního plá-
nu bude ochrana zacho-
vání hodnot historického 
prostředí. Nesmí dojít k 
opožděné reakci města 

na vývoj bez koncepce. Plán nastaví 
jasná pravidla regenerace a revitali-
zace historického jádra města, jeho 
památek i památek UNESCO, na zá-
kladě odborného posouzení zpra-
covatelů dokumentu, současně s 
veřejným projednáním tj. dohodou 
s občany města. Cílem projednání 
územně plánovací dokumentace 
je dohoda s veřejností, veřejnou 
správou a dotčenými institucemi.
Připravovaný dokument nebude 
nahrazovat územní řízení, která tak 
v jednotlivých případech samozřej-
mě standardně proběhnou. Nebu-
de v žádném případě zasahovat do 
práva vlastníků nakládat svobodně 
se svým majetkem. Bude však řešit, 
po dohodě s nimi, způsob úpravy 
fasády a střešní krytiny, případně 
tvar vikýřů. Nebude zakazovat vyu-
žití současného prostoru podkroví. 
Tato podmínka Ministerstva kultury 
ČR však platí i dnes a dlouhodobě. 

Plán nebude určovat funkční využití 
objektů. Jeho prioritou je atraktivita 
území pro občany města, podnika-
tele, jeho návštěvníky, pro cestovní 
ruch. Půjde o jeden ze základních 
materiálů pro přidělení příspěvku 
ministerstva kultury do programu 
regenerace MPR, který mohou vy-
užívat a využívají vlastníci nemo-
vitostí na jejím území. Tento doku-
ment patří také mezi podklady pro 
vyhlášení památek zapsaných do 
seznamu UNESCO.
Proces zpracování regulačního plá-
nu Městské památkové rezervace 
Kroměříž byl zahájen na základě 
zákona o obcích a v souladu se 
stavebním zákonem. O jeho poří-
zení rozhodlo zastupitelstvo měs-
ta Kroměříže a následně schválilo 
i Zadání s podmínkami pro jeho 
zpracování. 
MPR má rozlohu 95 ha, uvnitř její 
hranice leží 333 domů, z toho je 

128 objektů zapsaných 
na seznam nemovitých 
kulturních památek.
Projednávání a práce na 
regulačním plánu MPR 
bude probíhat v součin-
nosti s prací a projedná-
váním územního plánu 
města Kroměříže. 

Jan Slanina,
předseda Výboru ZMK pro 

regeneraci MPR a tvorbu 
regulačního plánu MPR 

Kroměříž
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Území bez pravidel je nestabilní město Kroměříž se 
podílelo na přípravě 
semináře o celoživot-
ním vzdělávání
Kroměříž hostila ve dnech 18. a 
19. května 24. ročník celostátního 
semináře, který se zabývá aktuál-
ními otázkami celoživotního učení. 
Pořadateli semináře bylo Město 
Kroměříž, Okresní hospodářská 
komora Kroměříž, ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
a Národní ústav pro vzdělávání. 
Cílem 24. ročníku semináře bylo 
diskutovat témata související se 
změnami v  oblasti počátečního, 
odborného i dalšího vzdělávání, jež 
s sebou přináší 4. průmyslová revo-
luce. Seminář přispěl k úspěšnému 
dialogu vzdělávací a zaměstnava-
telské sféry i v kontextu s odpovída-
jícími prioritami jednotlivých min-
isterstev a operačních programů 
Evropského sociálního fondu pro 
období 2014 – 2020. Seminář 
zahájil starosta Kroměříže Jaroslav 
Němec a záštitu nad ním převzali 
čelní představitelé regionálního i 
celostátního politického života.   (tz)

Lidé se chtějí stále častěji hýbat, 
sportovat, vyhledávají zdravý 
životní styl a aktivní trávení 
volného času. Přestože hlavní 
doménou Kroměříže je historie 
a památky UneSCo, neměli by-
chom opomíjet fakt, že naše měs-
to a jeho okolí nabízí skvělé pod-
mínky i pro pohybové vyžití, ať už  
jde o cyklistiku, turistiku, in-line, 
běh, nordic walking, tanec, jógu 
atd. a právě aktivní lidi chce letos 
město oslovit s projektem Kro-
měříž nezaStaVíš.
Stále více lidí přijíždí do Kroměříže 
nejen za věhlasnými památkami, ale 
i za přírodními krásami a okolním 
terénem, který uspokojí nenáročné 
turisty i opravdové sportovce. „A 
když jsme mapovali možnosti po-
hybového vyžití pro místní občany, i 
jim Kroměříž a její okolí skýtá slušné 

možnosti, ať už jde o dlouhodobou 
činnost sportovních klubů a spolků, 
pravidelné akce nebo podmínky 
pro individuální vyžití,“ poznamenal 
Pavel Zrna, který má na kroměřížské 
radnici na starosti kulturu a ces-
tovní ruch. Projekt KROMĚŘÍŽ NE-
ZASTAVÍŠ se snaží upozornit právě 
na rozmanitost sportovních a 
pohybových aktivit ve vazbě na 
turismus. Jen od jara se už v  Kro-
měříži a jejím okolí konala celá 
řada skvělých akcí, např. Chřibská 
padesátka, Night trail run, vodácký 
Baraca cup, dokonce i republikové 
finále Sportovní ligy základních 
škol v minifotbalu. Čekají nás triat-
lony, maratóny, jezdecké závody, 
máme tu velmi úspěšné taneční 
kluby a skupiny. Kroměřížská 
radnice k  tomuto výčtu přispívá 
2. ročníkem Vybarveného běhu, 

Dnem tance, originální novin-
kou Sklouzněte se do prázdnin a 
dalšími akcemi. Speciální nabídka 
Kroměříže zahrnuje i nový a delší 
prohlídkový okruh Z časů dávných 
i nedávných, turistické tipy, při 
nich se můžete kochat nejen 
krásami Hané, ale prozkoumávat i 
nedaleké Chřiby a Hostýnské vrchy. 

„A samozřejmě nechybí ani atrakce 
přímo ve městě. Připravujeme mo-
bilní aplikaci se zábavnou hrou 
v  systému Geofun a především 
relaxační zónu na Velkém náměstí, 
která bude nejen místem k zábavě 
a odpočinku, ale i dějištěm pravi-
delných pohybových a kulturních 
akcí,“ dodal Pavel Zrna.                      (tz)

Startuje sezona zaměřená na aktivní trávení volného času

Foto: M. Žíla

okresní hospodářská 
komora Kroměříž



Ve dnech 10. a 11. června se Květ-
ná a Podzámecká zahrada zapojí 
do celorepublikového projektu 
Víkend otevřených zahrad, jehož 
součástí je speciální doprovodný 
program. 
Cílem projektu je přiblížit lidem 
památky zahradního umění s je-
jich příběhy a tajemstvími a přinést 
lidem zážitek z poznání. Program 
letošního ročníku bude zaměřen 
na zdravý životní styl, Květná zah-
rada se zčásti promění ve speciální 
zahradní ordinace díky lékařům 
z  kroměřížské nemocnice. Bohatý 
program nabídne komentované 

prohlídky obou zahrad, herní ak-
tivity pro děti i dospělé a řadu 
příležitostí ke společnému set-
kávání například při nedělním ja-
hodovém pikniku. Během víkendu 

budou k  vidění v  Květné zahradě 
dvě výstavy – výstava starých le-
snických map a panství a výstava 
fotografických koláží Františka Sysla 
ml. S názvem Zajíc a králík – poslové 

fantazie. Celý víken-
dový program 
bude věnován na 
podporu veřejné 
sbírky na opravu 
Čínského pavilonu 
v Podzámecké zah-
radě. Svátek (Open 
Garden & Squares 
Weekend) vznikl 
ve Velké Británii a 

probíhá vždy během druhého červ-
nového víkendu. Projekt se setkal s 
velkým ohlasem a stal se postupně 
tradičním po celé Evropě. Během 
loňského ročníku kroměřížské 
zahrady navštívilo přes šest tisíc 
návštěvníků, doposud tak velký zá-
jem nebyl. Díky vstřícnosti správce 
zahrad budou i v  letošním roce 
po oba dva dny vstupy do zahrad 
zdarma. Bližší informace a program 
najdete na webových stránkách 
kroměřížského Metodického centra 
zahradní kultury (www.nczk.cz) i 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži 
(www.zamek-kromeriz.cz).             (tz)
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Umělci ze všech koutů světa se sjedou na letošní 
Forfest

Mezinárodní festival současného 
umění s duchovním zaměřením 
Forfest, který letos probíhá již po 
osmadvacáté, představuje desítky 
projektů. Jeho atraktivnost pod-
trhuje i mimořádné prostředí, v 
němž se jednotlivé akce festivalu 
konají – koncerty jsou situovány 
do Kroměříže, Olomouce, Brna a 
Bratislavy a využívají reprezen-
tativních prostor kroměřížského 
Arcibiskupského zámku a za-
hrad, zejména zcela jedinečného 
prostředí rekonstruované Květné 
zahrady, kroměřížských chrámů, 

olomouckého Dómu sv. Václa-
va a Pálffyho paláce v Bratislavě.  
Festival se koná ve dnech 12. 5. – 
3. 9. za účasti umělců a význam-
ných hostů ze  14 zemí Evropy 
i zámoří. Program XXVIII. festi-
valového ročníku obsahuje v 
reprezentativním výběru 27 stěžej- 
ních akcí – z toho 20 koncertů, 
třídenní bienále mezinárodního 
uměnovědného kolokvia, autorské 
pořady, autorské čtení tvorby 
mladých básníků a čtyři výstavy, z 
nichž se uskuteční dvě v ČR, jedna 
na Slovensku a jedna v Republice 

San Marino. Hudební akce jsou si-
tuovány do interiérů i exteriérů Kro-
měříže a Olomouce. Ve dnech 19. – 
21. 6. pořádá Forfest 2017 třídenní 
mezinárodní konferenci Duchovní 
proudy v současném umění, ten-
tokrát s podtitulem: Možnosti mezi- 
národní spolupráce. Nad festivalem 
Forfest 2017 převzali záštitu ministr 
kultury Daniel Herman, starosta 
Kroměříže Jaroslav Němec, město 
Kroměříž, Zlínský kraj, ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
Česká komise pro UNESCO, Arci- 
biskupství Olomoucké a další.      (tz)

obyvatelé Kroměříže  
pečují o sebe i svůj 
zdravotní stav
Den ošetřovatelství pořádaný 
každoročně kroměřížskou „zdrav-
kou“ ve foyer Domu kultury v Kro-
měříži se stal za 16 let svého fun-
gování atraktivní a vyhledávanou 
akcí. Svůj význam má pro mladé i 
starší, pro zdravé i ty nemocné, ale 
především pro ty, kteří se zajímají 
o své tělo, mysl, o svůj zdravotní 
stav. Těm všem nabízí pracovníci 

a studenti Střední školy zdravot-
nické v  Kroměříži možnost 
nechat si zdarma provést nej-
různější vyšetření a zdravotní tes-
ty a zároveň si nechat poradit, jak 
dále postupovat, co ony výsledky 
vyšetření znamenají, jaké jsou 
možnosti léčby nebo alespoň 
zkonzultovat šance na zlepšení 
zdravotních parametrů. Do pro-
jektu se v průběhu let zapojila – 
kromě zdravotnické školy – řada 
dalších subjektů, zdravotnických 
zařízení, poskytovatelů služeb 
v  oblasti zdravotnictví a sociál-

ní péče, prodejců zdravé výživy, 
zdravotních či kompenzačních 
pomůcek. 
Největší zájem byl – jako 
každoročně – o zjištění krevního 
tlaku, hladiny cukru a choleste-
rolu, krevní skupiny, návštěvníci 
rádi a hojně ochutnávali zdravé 
potraviny a využívali poradnu 
v oblasti prevence obezity. Podle 
vysoké návštěvnosti je možné 
odhadnout, že Kroměřížany za-
jímá, jak jsou na tom se zdravím 
a co vše pro sebe mohou 
udělat.                                          (šak)             

Víkend otevřených zahrad proběhne již tradičně druhý červnový víkend

Foto: J. Soporský

Sedm pohádkových 
příběhů rozehrála 

Pohádková 
Kroměříž 2017

Pohádkám a dětským divadel-
ním souborům z Kroměříže a 
okolí patřilo po čtyři květnové 
dny pódium divadelního sálu 
Domu kultury v Kroměříži. 
V rámci přehlídky Pohádková 
Kroměříž 2017, která byla 
XXI. ročníkem akce oblíbené 
mezi herci i diváky, se před-
stavilo sedm divadel se sedmi 
pohádkovými příběhy. Před-
stavení byla tradičně za sym-
bolické vstupné přístupná 
školám, rodinným příslušní-
kům účinkujících i veřejnosti. 
V hodnocení poroty na ne-
jvyšší příčce pomyslně stanuly 
dva soubory: Divadelní soubor 
Klíček z Kostelce u Holešova za 
dramatické ztvárnění pohádky 
Vodníci a čerti a Divadelní sou-
bor KUK pořádající ZŠ Zachar 
Kroměříž za kolektivní výkon 
ve hře Alenka…, který přinesl 
souboru KUK nejvíce ocenění i 
v dalších kategoriích – za režii, 
hudbu i jednotlivé postavy.  
                                                         (šak) 

Foto: NCZK

Foto: J. Soporský



Hanácké soubory 
reprezentovaly 
Kroměříž v Prostějově 
Magické datum předcházející filipo-
jakubské noci – 30. dubna – měla 
letošní krajská přehlídka hanáckých 
souborů. Hostilo ji Městské divadlo 
v  Prostějově. Kroměřížsko tu zastu-
povaly tři dětské folklorní soubory 
- Ječmínek z  Chropyně, téměř pěti-
letá Jabloňka z Martinic a nejmladší 
účastník celé přehlídky kroměřížské 
Klubíčko.  Ačkoliv „malí Hanáčci“ 
z Klubíčka nepostoupili na národní přehlídku, měli největší aplaus a vítěz-
ným souborům postup rozhodně přáli.  Na již zmíněnou celonárodní pře-
hlídku do Jihlavy byl nominován Trávníček z Přerova, další ocenění získaly 
Krušpánek z Velké Bystřice a Jabloňka z Martinic.                     Jana Nováková
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Dny zahrad a zámku, které pořá-
dá od roku 2000 Klub UneSCo 
Kroměříž, jsou připomínkou 
předání oficiálního certifikátu 
o zápisu zámku a zahrad v Kro-
měříži na seznam památek 
UneSCo obyvatelům města 
11. června 1999. Součástí těchto 
každoročních červnových oslav 
jsou koncerty, výstavy i přá-
telská setkání. a nejinak tomu 
bude i letos. 
Týdenní program zahájí ve čtvrtek 
15. 6. během dne seminář Peču-
jeme o památky představující 
příklady dobré praxe neziskových 

a dobrovolnických organizací, 
který se zároveň s doprovodnou 
výstavou uskuteční ve vstupním 
objektu Květné zahrada. Skleník 
v „Květné“ pak večer od 19. hodi- 
ny rozezní pohádkové melodie v 
podání pěveckých sborů Zvonky 
ZUŠ Hulín, Moravské děti Holešov, 
Myši a myšáci SZUŠ D-MUSIC 
Kroměříž, Smíšeného pěveckého 
sboru Smetana a Symfonického 
orchestru Konzervatoře P. J. Vejva-
novského Kroměříž. Na pondělí 
19. června připravili studenti a 
pedagogové místní pedagogické 
školy v Podzámecké zahradě výt-

varné dílny pro děti ze základních 
i mateřských škol, a to od 9 do 17 
hodin. Rotunda Květné zahrady 
bude hostit v úterý 20. června od 
17. hodiny komponovaný večer 
hudby a mluveného slova s náz-
vem Večer jubilantů a přátel Kro-
měříže. Týdenní projekt završí 
22. 6. od 16. hodiny Přednáška s 
prezentací sbírkového fondu Arci-
biskupského zámku Pavly Ryšavé, 
kurátorky Muzea umění Olomouc, 
která se uskuteční v prostorách ar-
cidiecézního muzea na zámku. Více 
informací najdete na www.unes-
co-kromeriz.cz                                (šak)

Hudba i mluvené slovo doprovodí oslavy 
Dnů zahrad a zámku

školáci předvedli, 
jak ovládají dopravní 
předpisy i zdravovědu 
V průběhu května se každoročně 
konají na Dětském dopravním 
hřišti v Kroměříži soutěže, které 
pořádá Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Kroměříž ve spo-
lupráci s BESIPem a městem Kro-
měříží. V letošní soutěži mladých 
zdravotníků v obou kategoriích 
zvítězili žáci Základní školy Slo-
van, Dopravní soutěž mladých 
cyklistů vyhráli v mladší kategorii 
děti ze ZŠ Zámoraví, mezi staršími 
byli nejlepší žáci ze Základní ško-
ly Zdounky.                                           (šak)

rada amatérské umělecké 
činnosti končí
Více než dvacet let organizovala Rada 
amatérské umělecké činnosti postupové 
soutěže žáků a studentů, soutěž dětských 
hanáckých souborů, pěveckou soutěž „O 
hanáckyho kohóta“, Vynášení Moreny a po-
dobné akce, jejichž cílem bylo zachování a 
propagace folkloru a podpora zájmové čin-
nosti dětí i dospělých. Navrhovali jsme sou-
bory i jednotlivce na různá ocenění. Tuto 
práci jsme dělali sami (nikdo nás nepověřil), 
jen z lásky ke kultuře a proto, aby nezanikly 
některé tradice. Končíme - RAUČ již nebu-
de. Proto děkuji členkám porot, vedoucím 
divadelních souborů a učitelům a učitel-
kám základních a středních škol za oběta-
vou práci při přípravě žáků na soutěže.
                                                                             Josef Olišar

Knihovna 
Kroměřížska bude 
o prázdninách pět 

týdnů uzavřena
Na velkou a důležitou stavební 
úpravu se připravuje kroměříž-
ská knihovna na Slovanském 
náměstí. V oddělení pro dospělé 
čtenáře se bude rekonstruovat 
podlaha a celý proces si vyžádá 
náročnou přípravu ještě před 
samotnou realizací stavebních 
prací. Jedná se o prostor v  pří-
zemí budovy a bude nutno celé 
oddělení vystěhovat – nejen kni-
hy, ale kompletní zařízení. Proto 
bude Knihovna Kroměřížska od 
10. července do 13. srpna 
uzavřena.  A aby čtenářům v let-
ních měsících knihy nechyběly, 
připravila Knihovna Kroměřížska 
již od 19. června speciální (do-
časný) výpůjční systém. Klienti 
knihovny si mohou půjčovat až 
30 knih, které mohou bez rizi-
ka placení upomínky vracet do 
9. září 2017.                                                 (šak)

říši loutek oceňují dětští diváci i odborné poroty
Kroměřížská Říše loutek má na svém kontě řadu úspěchů a ocenění. Soubor se dlouhodobě zaměřuje na děti 
nejmladší věkové kategorie - předškolního a mladšího školního věku – a snaží se, aby představení vznikala ve 
spolupráci s diváky. Návštěvníci v publiku se tak stávají spolutvůrci hry, která má interaktivní podobu.
Posledním výrazným úspěchem divadla Říše loutek je vítězství na Hanáckém divadelním máji, postup na Národní 
přehlídku amatérského divadla Popelka Rakovník 2017 a zisk Ceny klubu dětského diváka a ceny za interaktivní 
představení pro děti předškolního věku.                                                                                                                                             (šak)

Foto: Š. kučerová

Foto: F. Novák
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města Kroměříže  

čt 15. 6.
20.30 I POBŘEŽNÍ HLÍDKA, premiéra

pá 16. 6.
18.30 I SELSKÝ ROZUM, dokument o Andreji Babišovi

so 17. 6.
18.00 I EXTRÉMNÍ RYCHLOST, premiéra
20.30 I POBŘEŽNÍ HLÍDKA, premiéra

ne 18. 6.
15.30 I AUTA 3 3D dab., bijásek, premiéra
18.00 I EXTRÉMNÍ RYCHLOST, premiéra

po 19. 6.
18.00 I POBŘEŽNÍ HLÍDKA, premiéra

st 21. 6.
19.30 I CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ 
SLOVANŮ, artkino s anglickými titulky

čt 22. 6.
19.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
2D tit., premiéra

pá 23. 6.
17.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
3D dab., premiéra
20.30 I HOLKY NA TAHU, premiéra

so 24. 6.
17.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
2D dab., premiéra
20.30 I HOLKY NA TAHU, premiéra

ne 25. 6.
15.30 I AUTA 3 2D dab., bijásek, premiéra 
18.00 I HOLKY NA TAHU, premiéra

po 26. 6.
18.00 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
3D dab., premiéra 

st 28. 6.
18.00 I AUTA 3 2D dab., bijásek, premiéra 
20.30 I POSLEDNÍ RODINA, artkino 

čt 29. 6.
19.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D tit., bijásek, premiéra 

pá 30.6. 
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 3D dab., bijásek, premiéra 
18.00 I ŠPUNTI NA VODĚ, přidáváme 
20.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
2D dab., premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
ESP 2017, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
V jednom podmořském údolí žije chobotnička 
Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný moř-
ský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více 
průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. 
Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravdě-
podobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a 
najít záchranu.

AUTA 3
USA 2017, přístupné bez omezení, dabing
Legendární závoďák Blesk McQueen zjistí, že ho 
nová generace závodních aut poslala mimo zá-
vodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do 
hry mu může pomoci pouze mladá trenérka Cruz 
Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý 
píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, dabing, 
titulky
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – 
agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: 
Margo, Edith a Agnes.

PREMIÉRA
WONDER WOMAN
USA 2017, 141 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing i titulky
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila 

princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udě-
lal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráně-
ném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží 
havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním 
konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští 
bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu 
zastavit. 

PÁD
USA 2016, 91 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Luce je poslána do internátní školy pro problémové 
mladistvé hned poté, co je obviněna ze žhářství, 
během něhož zemřel mladý chlapec. Ve škole plné 
zvláštních spolužáků potkává záhadného a odtaži-
tého Daniela, který s ní ale nechce mít nic společné-
ho a až podezřele se jí vyhýbá...

MUMIE
USA 2017, 108 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing i titulky
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafa-
čovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve 
vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco 
mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit 
celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigi-
um zastavit?

SMRTIHLAV
FRA/UK/BEL/USA 2017, 119 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Není to jen malý český příběh. Je to velký příběh 
druhé světové války. Do českých kin se chystá další 
zahraniční film s účastí hollywoodských hvězd, kte-
rý se věnuje atentátu na Reinharda Heydricha. Film 
vznikl na základě oceňované knihy HHhH Francou-
ze Laurenta Bineta, jejíž pojmenování znamená 
Himmlers Hirn heisst Heydrich, neboli Himmlerův 
mozek se jmenuje Heydrich.

SELSKÝ ROZUM
CZE 2017, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Jak se stal Agrofert největším českým zeměděl-
ským podnikem? Co se změnilo v zemědělských a 
potravinářských firmách, které koupil? Jak se v nich 
zachází s jejich zaměstnanci? Jak vlastně Andrej 
Babiš řídí celý Agrofert? Chceme, aby se takto řídil 

Sklouzni se do prázdnin | 30. 6.

Víkend otevřených zahrad | 10. – 11. 6.

Vybarvený běh | 10. 6.

Den tance | 3. 6.

český stát? Jak moc jsou důležité pro Agrofert do-
tace a jiné příjmy od státu? A proč nám chce Andrej 
Babiš vládnout? Po dokumentu následuje diskuze s 
tvůrci. 

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
USA 2017, 119 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Kdo v současnosti zachraňuje zoufalé kalifornské 
neplavce, když David Hasselhof už nedoplave ani 
k první bójce? Hladinu oceánu v případě nouze čeří 
Dwayne Johnson a Zac Efron, kteří názorně ukazují, 
jak může být život vodních záchranářů sexy.

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
FRA 2017, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Zloději Andrew a Garrett Fosterovi se specializují 
výhradně na nejdražší luxusní auta. Byli najati na 
krádež nádherného Bugatti z roku 1937 v hodno-
tě několika miliónů eur a tak za touto zakázkou 
směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier, místní 
zločinecký boss a majitel Bugatti, je chytí a nebere 
to vůbec na lehkou váhu. 

TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
USA 2017, přístupné bez omezení, titulky i dabing
Další pokračování populární akční sci-fi série pod 
režijní taktovkou Michaela Baye. Transformeři jsou 
s lidmi ve válce. Klíč k přežití a záchraně lidstva leží 
hluboko v minulosti, kdy Transformeři tajně obývali 
naši planetu. 

HOLKY NA TAHU
USA 2017, 97 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
V odvážné, mládeži nepřístupné komedii Holky 
na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z 
vysoké školy víkendové setkání po deseti letech 
v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich ne-
spoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný 
směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří 
zabít striptéra...

PŘIDÁVÁME
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
USA 2017, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Parta superhrdinů se tentokrát vydá až na samé 
hranice kosmu. Strážci galaxie se musí naučit držet 
pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. 
Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim 
superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z 
rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA 2017, 129 min, přístupné bez omezení, dabing
V dalším pokračování svých fantastických dobro-
družství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna 
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod 
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier 
Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o 
život každého piráta - a zejména Jacka. 

ŠPUNTI NA VODĚ
CZE 2017, 83 min, přístupné bez omezení, česky
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida 
(Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady 
přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), po-
vahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece 
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob 
společných spanilých jízd se leccos změnilo

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
ESP 2017, 92 min, přístupné bez omezení, dabing

ARTKINO
LADY MACBETH
UK 2017, 89 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Osamělá Katherine na tchánův příkaz nesmí opustit 
dům a tak tráví prázdné dny uzavřena v zatuchlých 
místnostech. Pak se ale přece jen odváží vyjít ven. 
Při jednom ze zakázaných výletů narazí na Sebasti-
ana, hezkého, silného a drsného nádeníka. Ten pak 
v noci vnikne do její ložnice, a i když mu Katherine 
zpočátku odolává, nakonec sama podlehne chtíči.

náměstí v pátek  2. 6.! Ano, vyhrál divácky nejú-
spěšnějším českým film roku 2016 - Anděl Páně 2. O 
tom, který film se bude promítat jste rozhodli vy, 
občané Kroměříže.  Vybíralo se z  těchto pět sním-
ků: Zootropolis, Tajný život mazlíčků, Zachraňte 
Williho!, Tři bratři a Anděl páně 2. Pro poslední 
jmenovaný hlasovalo 132 jedinců. 
Velké náměstí 

so 10. 6. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ
NK OTROKOVICE (7. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže 
mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

so 10. 6. I 9.00 – 22.00
VYBARVENÝ BĚH 2017
Nenechte si ujít jedinečnou porci zábavy, sportu a barev! 
Velké náměstí, Kroměříž
www.vybarvenybeh.cz

so 17. 6. I 9.00 
XXI. ROČNÍK
POHÁR MĚSTA KROMĚŘÍŽE
XXI. ročník parkurových jezdeckých závodů Po-
hár MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Závody jsou zařazeny do 
hodnocení středomoravské jezdecké ligy. Příznivci 
koní a jezdeckého sportu jsou vítáni.
Podzámecká zahrada

so 17. 6. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ
TJ SPARTAK PŘEROV „B“ (8. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže 
mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

st 21. 6. I 17.00 – 19.00
108 KOL POZDRAVŮ SLUNCI
Oslava Mezinárodního dne jógy a podpora projek-

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
DEN 2017, 90 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Co napadne dva kámoše, kteří mají ulité peníze na 
lepší život a jejichž společná večeře s manželkami se 
zvrhla do nejhorší dvojité partnerské hádky v ději-
nách Dánska? Nejdřív se opít, jak zákon káže, a pak 
vyřešit problémy s otravnými ženskými, sexuální 
frustrací a cenou rozvodu tím, že si najmou ruského 
zabijáka. Dámy ale v bláznivé černočerné komedii 
ještě neřekly poslední slovo!

CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
CZE/SVK/RUS, 80 min, přístupné bez omezení, čes-
ké znění s anglickými titulky
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí po-
čátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich 
zemích. Hlavními postavami hraného docu – dra-
matu a filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později 
známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli 
prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoš-
tolové Slovanů. Film je uveden v původním znění s 
anglickými titulky. 

POSLEDNÍ RODINA
POL 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Píše se rok 1977 a život rodiny se točí kolem syna, 
neurotického Tomka, který se právě odstěhoval do 
protějšího domu. Neustálý boj s vnitřními démony 
mu znemožňuje normálně žít, noří se však do svě-
ta hudby a filmů a navzdory svému handicapu se 
stává průkopníkem západní popkultury v Polsku. 
Strhující filmovou kroniku podle neuvěřitelného 
skutečného příběhu prokleté rodiny slavného 
malíře natočil jako svůj režijní debut Jan P. Matus-
zyński. 

LETNÍ KINO
pá 2. 6. I 21.00  
ANDĚL PÁNĚ 2
V rámci akce Týden pro rodinu, se na Velkém ná-
městí v Kroměříži bude hrát film, Anděl Páně 2. 
Už víme který film se bude promítat na Velkém 

tu Osobní asistence Oblastní Charity v  Kroměříži. 
Odcvičíme společně nejkrásnější a nejznámější 
jógovou sestavu – Pozdrav slunci a to hned 108x. 
Vstupné dobrovolné, výtěžek půjde na projekt 
„Prázdniny na kolečkách 2017“.
Velké náměstí, Kroměříž

pá 30. 6. I 12.00 – 18.00
SKLOUZNI SE DO PRÁZDNIN
Obří vodní skluzavka v  Kroměříži! Nenechte si 
ujít jedinečnou příležitost a přijďte se sklouznout 
po nejdelší skluzavce a užijte si parádní začátek 
prázdnin.
Obvodová ulice, Kroměříž
www.sklouznisedoprazdnin.cz

so 1. 7. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ
TJ SOKOL ZLÍN-PRŠTNÉ (10. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

Plavání veřejnosti v červnu 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

Koupaliště Bajda pro červen
Datum zahájení sezony podle počasí.
Pondělí – Neděle 9.00 – 19.00

Ceník lístků:
Dospělí – celodenní za 50 Kč (po 16. hod. 30 Kč)
Mládež do 15-ti let, důchodci, ZTP za 25 Kč (po 16. 
hod. 15 Kč)
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PŘEHLED AKCÍ

čt 1. 6. –pá 30. 6. I PO – NE 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, za-
jímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené souvis-
losti. Během jarních měsíců si v zahradě nenechte 
ujít její unikátní část, rozkvetlou Holandskou zahra-
du a její různobarevné cibuloviny.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 1. 6. I 16.30 
DOVOLENÁ V CHORVATSKU?
Povídání s Chorvatkou Melitou Klimperovou žijící v 
ČR. Pořádá ED Kroměříž ve spolupráci s knihovnou.
Knihovna Kroměřížska
www.kinihkm.cz

čt 1. 6. I 17.00
OKRASNÝ STATEK A JEHO VÝVOJ 
V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech. 
Přednášející Mgr. Ondřej Zatloukal z Muzea umění 
Olomouc. Cyklus přednášek pořádá metodické 
centrum zahradní kultury Národního památkového 
ústavu v Kroměříži.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 2. 6. I 16.00  
TÝDEN PRO RODINU:
ŽABÍ DOBRODRUŽSTVÍ
V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Věděli jste, že Podzámeckou zahradu kdysi zdobila 
fontána plná žab? Prý se v ně proměnili lidé. Pojď-
te s námi po stopách tohoto příběhu. Divadelní, 
výtvarné a hudební odpoledne v Podzámecké za-
hradě v Kroměříži se koná v rámci Týdne pro rodinu. 
Akce se uskuteční v Podzámecké zahradě na hlavní 
louce pod zámkem.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

pá 2. 6. I 17.00 
BESEDA: RODINA JAKO
VZROSTLÝ STROM
Beseda s oblíbenou psycholožkou PaedDr. Mgr. 
Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou „Rodina jako 
vzrostlý strom - větve rostou různým směrem, ale 
kmen je pevný a kořeny silné, protože se máme 
rádi“ beseda o tom, jak udržovat a pečovat o vztahy 
v rodině, překonat rodinné krize a vychovat šťastné 
děti.
Klub Starý pivovar
www.klubickokm.cz

so 3. 6. I 9.00 – 13.00  
DEN TANCE 2017
Již tradiční přehlídka tanečního umění souborů 
místních a přespolních, poloprofesionálních i ama-
térských. Přijďte i vy podpořit své favority, mezi 
kterými budou tanečníci kroměřížských klubů TK 
Gradace, KST Swing i TK Henzély, ale i M Dance 
Crew, děti ze SVČ Šipka, družina Slovan a další. 
Velké náměstí 
www.dk-kromeriz.cz/3213a-den-tance

so 3. 6. I 12.00
KÁCENÍ MÁJE
Zveme vás na 2. ročník hudebního festivalu. Mů-
žete se těšit na Anetu Langerovou, Adama Ďuricu, 
Kristýnu, Portles feat HenryD a Arakain.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz/vystavy/kaceni-maje-1

so 3. 6. I 15.00 
RODINKA PUZZLINKA
Netradiční zábavné soutěžní dopoledne pro 3-4 
členné rodinné týmy (děti, rodič, prarodič). Puzzle, 
dnes už klasickou logickou hru, zná snad úplně 
každý. Děti i dospěláci si vyzkouší svoji paměť, pro-
cvičí logické uvažování a u dospěláků sníží pravdě-
podobnost onemocnění Alzheimerovou chorobou. 
Tuto akci pořádá studio Kamarád v rámci Týdne pro 
rodinu města Kroměříže.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

ne 4. 6. I 14.00  
DĚTSKÝ DEN 2017
Hry, sport, zábava pro celou rodinu na hřišti Malý 
sokolák (mezi HyperAlbertem a Hasičskou zbrojni-
cí). Budou připraveny různé disciplíny - sportovní i 
oddychové, občerstvení a muzika.
Hřiště Malý sokolák, Kroměříž

ne 4. 6. I 16.00 a 18.00 
HURVÍNKOVA CESTA DO
TRAMTÁRIE - DIVADLO S + H
S příběhem plným fantazie a nečekaných situací 
přijíždí do Kroměříže pražské Divadlo Spejbla a 
Hurvínka. Hra Hurvínkova cesta do Tramtárie patří 
k tomu nejlepšímu na repertoáru jednoho z nejzná-
mějších dětských divadel u nás. V příběhu autorů 
Martina Kláska a Denisy Kirschnerové se Hurvínek 
z Máničkou dostanou do země plné žíznivých kvě-
tin, kterým vládne protivné princezna Gerbera, jež 
dostane zálusk i na jejich Žeryka! Podaří se jim obě-
ma svého pejska vysvobodit? Uvidíte sami... Před-
stavení je pro děti od 4 let a trvá zhruba hodinu. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz/hurvinkova-cesta

po 5. 6. I 18.00
KONCERT KAPELY KAPKA
Kapela Kapka ve složení Petr Šimáček (harmonika) 
a Dana Sokolová (kytara, mandolína, vozembouch). 
Neotřelý a široký repertoár získává příznivce po celé 
republice. Přijďte si poslechnout smutné i veselé 
skladby této nerozlučitelné dvojice.
Dům kultury Kroměříž

st 7. 6. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE
UKÁZKY Z OPERY NÁMĚSÍČNÁ
Ukázky z opery V. Belliniho Náměsíčná.
Knihovna Kroměřížska

st 7. 6. I 17.00  
KROMĚŘÍŽ BUBNUJE!
Vystoupení nadějných bubeníků. Přijďte se po-
dívat, jak se se známými skladbami poperou ti 
nejmenší bubeníci. V rámci koncertu se představí 
žáci ZUŠ Kroměříž, ZUŠ Holešov a další hosté. Po 
jejich vystoupení bude následovat koncert mladé, 

ale talentované poprockové skupiny MINAMI. Její-
mi členy jsou i studenti kroměřížské konzervatoře 
a to opět z řad bubeníků. Občerstvení je zajištěno, 
stačí s  sebou vzít jen dobrou náladu. Percussion 
Show mění po 22. ročnících název i místo, ale chce 
se líbit všem.
Nádvoří radnice
(za deště Klub Starý pivovar)

st 7. 6. I 17.00
WORKSHOP: MOZAIKA
Dopřejte svým květinám něco zvláštního, přijďte 
jim vyrobit mozaikový květináč. Kapacita tvořivé 
dílny je omezena, je nutné se předem přihlásit na 
info@nczk.cz nebo na +420 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 8. 6. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: KRTČÍ VÝLETY
Četba knížky pro děti 3-5 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska

čt 8. 6. I 17.00  
J. DRDA - HRÁTKY S ČERTEM
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ 
Kroměříž.
Klub Starý pivovar

čt 8. 6. I 17.00 
UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
MĚSTA ZLÍNA
Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje, pořádá Národní památkový ústav Kroměříž. 
Přednášející Mgr. Vít Jakubíček z Krajské galerie 
výtvarného umění ve Zlíně, kurátor sochařství 
a designu.
Květná zahrada
www.npu.cz/cs/uop-kromeriz

so 10. 6.  
ARCHETTI IN MORAVIA 
ZUŠ Kroměříž pořádá VI. ročník houslové soutěže.
ZUŠ Kroměříž
www.archetti.cz

so 10. 6.-ne 11. 6. I 8.00-19.00  
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Tradiční celoevropský projekt. Během dvou dnů si 
návštěvníci mohou zdarma vychutnat speciální ko-
mentované prohlídky, dětské hrátky, výtvarné ak-
tivity a další chuti i oku lahodící akce. Letošní ročník 
je zaměřen na zdraví, jedním ze spoluorganizátorů 
je i Kroměřížská nemocnice. Po celou dobu trvání 
akce bude k vidění výstava starých lesnických map 
a panství a výstava Zajíc a králík: poslové fantazie

sobota 10. června
10.00 – 17.00 Komentované prohlídky 
(vždy v celou hodinu)
10.00 Vernisáž výstavy Zajíc a králík:
poslové fantazie (domek u Králičího kopec) 
11.00 – 17.00 Zahradní herna u králíků 
(Králičí kopec) – výtvarné aktivity a hry pro děti 
11.00 –17.00 Ordinace v Květné zahradě
příležitost k setkání, rozhovoru a cvičení s lékaři 
z Kroměřížské nemocnice a. s.
16.00 a 16.00 Komentované prohlídky
 v Podzámecké zahradě

neděle 11. června
9.00, 10.00, 13.00, 15.00 Komentované prohlídky
11.00 a 14.00 Komentovaná prohlídka
s vedoucím zahrad Ing. Pavlem Blešou
zaměřená na provoz Květné zahrady
10.00 –17.00 Zahradní herna u králíků
(Králičí kopec) – výtvarné aktivity a hry pro děti
10.00 – 17.00 Jak zdravě pracovat se
zahradním nářadím (zahradnictví)
14.00 – 17.00 Hrajeme si v Libosadu - zábavné 
odpoledne pro rodiny se šesti stanovišti: bludiště, 
kuželky a další…
17.00 – 18.00 Jahodový piknik na
 Jahodovém kopci – happening oživující původní 
charakter místa (vezměte s sebou jahodové pokr-
my, sezení zajištěno)
10.00, 13.00 a 16.00 Komentované
prohlídky v Podzámecké zahradě

Květná a Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 10. 6. I 9.00
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svý-
mi dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých 
oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie 
a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí ob-
jeví, je nesmírně široký. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 10. 6. I 9.00 – 22.00 
VYBARVENÝ BĚH 2017
Zažijte nejbarevnější den svého života! 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. Těšit se můžete také 
na koncerty, street dance, živé sochy, in-line, ma-
žoretky, přehlídku pohybových aktivit, biatlonový 
a triatlonový trenažér, dílny pro děti, nafukovací 
Bootcamp a další! Kompletní program naleznete na 
webových stránkách.

Program:
9.00 – registrace účastníků běhu
10.00 – start doprovodného programu
11.00 – oficiální zahájení Vybarveného běhu
11.15 – rozcvička pro pořádné sportovce!
11.30 – start Vybarveného běhu
12.20 – vyhlášení soutěžních kategorií
Vybarveného běhu + soutěže Do rachoty na kole
13.00 – vystoupení bubeníků Tambores SK
13.30 – koncert kroměřížské kapely DneskaNe
15.00 – koncert zpěvačky Lenny
17.00 – koncert holešovské kapely Los Perdidos
19.05 – vystoupení bubeníků Tambores SK
20.00 – koncert Xindl X
Velké náměstí
www.vybarvenybeh.cz

so 10. 6. I 19.00 
KONCERT SPEVÁKEHO
ZBORU NITRIA
V rámci partnerských vztahů mezi městy Kroměříž 
a slovenskou Nitrou uskuteční koncert Speváckeho 

cí, které pečují o památky. Chceme představit 
památky jako zdroj historické paměti lidstva, roz-
voje kulturnosti, estetického cítění, ale i ekono-
mický přínos v cestovním ruchu. Zároveň bychom 
rádi sdíleli zkušenosti obdobných organizací 
zejména ze Zlínského kraje a vytvořili příležitost 
vzájemného obohacení. 
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

čt 15. 6. I 19.00 
Z POHÁDKY DO  POHÁDKY
POHÁDOVÉ MELODIE PRO
MALÉ I VELKÉ
Přijďte si poslechnout pohádkové melodie pro malé 
i velké v podání dětských i dospělých pěveckých 
sborů. Koncertu se zúčastní Zvonky ZUŠ Hulín, Mo-
ravské děti Holešov, Myši a myšáci SZUŠ D-Music 
Kroměříž, a smíšený pěvecký sbor Smetana pod 
vedením sbormistrů Mgr. Lenky Poláškové a Mgr. 
Miroslava Uhlíře. Doprovázet bude Symfonický 
orchestr studentů a absolventů Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského Kroměříž. 
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/z-pohadky-do-pohadky

so 17. 6. I 9.00 – 13.00
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z  Kroměřížska a okolních regio-
nů. Kromě široké nabídky farmářských produktů 
se můžete těšit také na tematických doprovodný 
program, včetně programu pro děti.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

ne 18. 6. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 19. 6. I 9.00 – 16.00
VÝTVARNÉ DÍLNY
PRO DĚTI MŠ A ZŠ
Výtvarné dílny pro děti MŠ a ZŠ s  jejich aktivním 
zapojením. Ve spolupráci s  Pedagogickou školou 
v Kroměříži.
Podzámecká zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

po 19. 6. I 16.30 
VAŘENÍ DOMÁCÍHO PIVA
Inspirativní povídání a ochutnávka s Janem Růžič-
kou. Vaření domácího piva. Proč si vařit pivo doma? 
Jak se na vaření připravit a jak probíhá technolo-
gický proces? Pořádá ED Kroměříž ve spolupráci 
s knihovnou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 20. 6.-pá 23. 6.
KONFERENCE HRADY A TVRZE
V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a Ná-
rodní památkový ústav v Kroměříži pořádají 16. 
ročník specializované konference stavebněhisto-
rického průzkumu. Tematické okruhy konference: 
Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře, Kaž-
dodenní život, Možnosti moderních technologií při 
odborné dokumentaci, Aktuální výsledky průzku-
mů jednotlivých lokalit.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.svornik.cz, www.npu.cz

út 20. 6. I 17.00
VEČER JUBILANTŮ A PŘÁTEL 
KROMĚŘÍŽE 
Komponovaný večer hudby a mluveného slova. 
Cílem je vyjádřit poděkování a úctu významným 
osobnostem spjatým s  Kroměříží. Účinkovat 
bude pěvecký sbor Moravan a instrumentalisté 
Konzervatoře P.J. Vejvanovského.
Rotunda, Květná zahrada
www.uneso-kromeriz.cz

út 20. 6. I 19.00
IMPROVIZÁK – VÁŽNÉ I NEVÁŽNÉ 
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
STUDENTY
Komorní koncerty uvádějí na svých koncertech jak 
špičkové profesionální hudebníky, tak i mladé začí-
nající umělce a pedagogy konzervatoře.
Kino Nadsklepí

st 21. 6. I 17.00
KROMĚŘÍŽSKÉ ZAHRADY
Foto Mgr. Pilát.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 21. 6. I 19.00
ZAHAJOVACÍ KONCERT 
FESTIVALU HUDBA V ZAHRA-
DÁCH A ZÁMKU KROMĚŘÍŽ 2017
Zahajovací koncert nám představí dva velké hu-
dební velikány a jejich dílo. Od Felixe Mendelsso-
na-Bartholdyho zazní koncert pro housle a orchestr 
v e moll, od Gustava Mahlera jeho Symfonie č. 4 G 
dur. Společně s Filharmonií Brno pod vedením di-
rigenta Tomáše Netopila se představí jako sólisté 
laureátka Mickovy houslové soutěže Alma Holm a 
sopranistka Simona Houda Šaturová.
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/zahajovaci-koncert-festivalu-hzz

čt 22. 6. I 15.00 
AKADEMIE III. VĚKU
PROCHÁZKA S HISTORIKEM
Vycházka po městě. Sraz u kašny na Velkém náměs-
tí. Jen v případě pěkného počasí.
Velké náměstí

čt 22. 6. I 16.00
PŘEDNÁŠKA S PREZENTACÍ
SBÍRKOVÉHO FONDU
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU
Přednáška se zaměřením na kabinet hudby. 
Přednáškou bude provázet Mgr. Pavla Ryšavá, 
kurátorka Muzea umění Olomouc – Arcidiecézní 
muzeum Kroměříž.
www.unesco-kromeriz.cz

pá 23. 6. I 16.00
SOCHY ZAHRADĚ VIII.
Již tradiční přehlídka sochařského umění mladší 
i starší generace v  krásné Kroměříži. Opět se po-
tkáme v  Podzámce u Dlouhého rybníka a opět se 
budeme dobře bavit. Výborná káva, pivo z místních 
pivovárků, hudba, umění a samozřejmě prostor pro 
kreativitu malých i velkých.
Podzámecká zahrada
www.getart.cz

pá 23. 6. I 17.55 
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru 
ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar

ne 25. 6. I 18.00 
EVENT JAZZ TRIO
Letní Open air koncert v historickém centru města 
pro všechny milovníky dobré a nejen jazzové 
hudby. Hrát se bude za každého počasí, při jeho 
nepřízni se přesuneme do sousedního Klubu Starý 
pivovar. Vstupenky můžete zakoupit na místě v den 
koncertu. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají 
vstup ZDARMA.  
Klub Starý pivovar
www.event-jazz.cz

st 28. 6. I 17.00
PODZIMNÍ PRAHA A OKOLÍ
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

pá 30. 6. I 12.00 – 18.00
SKLOUZNI SE DO PRÁZDNIN!
Obří a jedinečná vodní skluzavka Slide Czech míří 
do Kroměříže! Nenechte si ujít jedinečnou pří-
ležitost obléct plavky, popadnou kruh, nesedět 
doma, vyrazit a užít si nezapomenutelnou porci 
zábavy a zakončit tak školní rok skvělou vodní 
skluzavkou! Registrujte se na webu a získejte 
snížené vstupné. 
Obvodová ulice, Kroměříž
www.sklouznisedoprazdnin.cz

so 1.7. I 13.00
REVIVAL FEST 
Festival revivalových skupin. Těšit se můžete na 
revivaly Absolute Bon Jovi, Pangea - Beatles, AC/DC 
Revival, Jiří Schelinger Revival, Kabát Revival a další.
Výstaviště Floria
www.vystavistefloria.cz

Do 30. 9.
XXVIII. FESTIVAL FORFEST
CZECH REPUBLICE 2017
Mezinárodní festival současného umění 
s duchovním zaměřením. 
www.forfest.cz

čt 1. 6. - čt 31. 8.
POZNÁVEJ SE
Velká interaktivní výstava z IQ parku Liberec. Po-
znej své schopnosti – dotýkej se všech exponátů. 
Výstava je kombinací hry, zábavy i poučení a za-
hrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které 
jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutě-
žení, takže platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘI-
KÁZÁNO! Expozice však není jen hravá a zábavná, 
ale i poučná a naučná. Návštěvníci si mohou ověřit, 
jak fungují lidské smysly i to, jak nás někdy klamou, 
zjistí nejrůznější údaje týkající se lidského těla, na-
příklad kolik vody a krve mají v těle, mohou změřit 
sílu stisku ruky, rychlost reakce, elektrický odpor 
svého těla nebo hloubku předklonu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

po 12. 6. - pá 7. 7.
ZDENĚK TOMÁNEK:
Z MOJÍ ZAHRÁDKY
Zdeněk Tománek patří již po desetiletí k význam-
ným výtvarníkům zastoupeným nejenom v čes-
kých, ale i zahraničních sbírkách a institucích. Jeho 
sochařskou tvorbu z posledních let budete mít 
možnost vidět v Kroměříži. 
Galerie Orlovna

út 13. 6. - pá 30. 6. 
ATELIER PRO VEŘEJNOST 2017
Výstava prací absolventů kurzu spolku SPVUK.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 14. 6. - ne 3. 9.
MODERNÍ SVĚTOVÁ GRAFIKA
Přehlídka moderní světové grafiky ze soukromé 
sbírky. O kvalitě kolekce svědčí jména některých 
autorů: Roy Lichtenstein, Marc Tobey, André Mas-
son či Victor Vasarely. Z domácích František Kupka, 
Jiří Kolář či Zdeněk Sýkora.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 23. 6. - so 30. 9.
SOCHY ZAHRADĚ
Již osmý ročník přehlídky současného sochařského 
umění v prostorách zahrad UNESCO (Podzámecká 
i Květná zahrada). Opět budete mít možnost po 
celé léto obdivovat špičkové současné umění od 
zavedených umělců i umělců nastupující genera-
ce. Zastoupeni zde budou například práce Michala 
Gabriela, Anny Hulačové, Tomáše Medka, Karolíny 
Klimešové a dalších.
Podzámecká zahrada, Květná

do 8. 6.
POD KŮŽÍ MARSYA
RESTAURÁTOR A MALÍŘ
FRANTIŠEK SYSEL (1927–2013)
Národní památkový ústav, územní památková správa 
v Kroměříži připravil na rok 2017 ve spolupráci s Mu-
zeem umění Olomouc výstavu věnovanou osobnosti 
akademického malíře a restaurátora Františka Sysla 
st. u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. K vý-
stavě, věnující se především restaurátorské činnosti, 
ale také volné tvorbě, bude vydána publikace. Vý-
stavu můžete vidět v návštěvnickém centru zámku 
(volná tvorba) a v zámecké galerii (restaurování). 
Do návštěvnického centra je vstup po dobu trvání 
výstavy zdarma, do zámecké galerie je vstup v rámci 
vstupného do galerie.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

do pá 9. 6. 
90 TENISOVÝCH MÍČKŮ
Výstava výtvarnice Venduly Chalánkové v Galerii 
Orlovna. Jak představit jednu z  nejzajímavějších 
osobností současné české výtvarné scény, aniž by 
člověk opakoval již napsané fráze? Avšak v  přípa-
dě Venduly Chalánkové je to o to důležitější, že její 
tvorba a osobnost jsou vzájemně spjaty mnohem 
více, než jak jsme tomu zvyklí u jiných autorů. 
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do út 13. 6.  
KROMĚŘÍŽSKÝ ARCHIV SLAVÍ. 
1947-1997-2017
Výstava u příležitosti 70. výročí založení a 20. výročí 
od postavení nové archivní budovy na Velehradské 
ulici v Kroměříži. Představení archivu jako moderní 
instituce, odpoví i na otázky - jak se do archivu 
písemnosti dostanou, jak jsou zpřístupněné, jak o 
archiválie pečuje.
Knihovna Kroměřížska

do st 28. 6. I 15.00–17.00  
JEDINEČNÍ UMĚLCI V KLUBÍČKU 
Vernisáž a výstava děl malých umělců, dětí z Klubíč-
ka - akce Týdne pro rodinu. Na vernisáži a výstavě 
vás čekají jedinečná výtvarná díla malých umělců z 
Klubíčka, pohoštění za doprovodu libých tónů (pou-
ze vernisáž), doprovodný program pro děti (pouze 
vernisáž). Vernisáž se odehraje v komunitním sadu 
(parku) naproti Klubíčka Kroměříž, díla malých uměl-
ců zkrášlí plot a nejbližší okolí Klubíčka.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

do so 30. 9.
MYŠKA HRABALKA
A JINÉ ILUSTRACE
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměřížska 
představuje ilustrátorskou tvorbu akademického 
malíře, pedagoga Františka Vrobela. Ve své tvorbě 
Vrobel inklinoval především ke knižním  ilustra-
cím, k  drobnějšímu ztvárnění témat se spoustou 
detailů a škálou barevných odstínů, přičemž nikdy 
neopustil tradiční pojetí české realistické knižní 

ilustrace. Svými kresbami doprovodil více jak 250 
knih, včetně učebnic. Mnoho Vrobelových prací 
bylo uveřejněno v  dětských časopisech (Šoteček, 
Lada dětem, Malý čtenář, Zlatá brána).
Galerie Orlovna
www.muzeum-km.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
BISKUPSKÁ MINCOVNA
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách biskupské Mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna a stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. Letos bude expozice 
doplněna o výroční a pamětní ražby vztahující se k 
historii zdejší Mincovny. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
GALERIE ORLOVNA
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravila 
opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní akce. 
František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné ilustra-
ce, V. Chalánková: 90 tenisových míčků, Z. To-
mánek: Z  mojí zahrádky, J. Kovanda: Figuralista, 
V. Přikrylová, J. Klabal, J. Tytykalo, B. Dayef, Výběr 
z grafiky UMPRUM.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ARCIBISKUPSKÁ VODÁRNA
ÚT - NE 10:00 - 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.
Arcibiskupská vodárna

čt 1. 6.
19.30 I WONDER WOMAN 2D tit., premiéra

pá 2. 6.
17.30 I WONDER WOMAN 3D dab., premiéra
20.30 I PÁD, premiéra 

so 3. 6.
18.00 I PÁD, premiéra 
20.30 I WONDER WOMAN 2D dab., premiéra

ne 4. 6.
18.00 I WONDER WOMAN 3D dab., premiéra

po 5. 6.
18.00 I WONDER WOMAN 2D dab., premiéra

st 7. 6.
17.30 I STRÁŽCI GALAXIE 2 2D tit., přidáváme
20.30 I LADY MACBETH, artkino

čt 8. 6.
20.30 I MUMIE 2D tit., premiéra

pá 9. 6.
18.00 I MUMIE 3D dab., premiéra
20.30 I SMRTIHLAV, premiéra 

so 10. 6.
18.00 I MUMIE 2D dab., premiéra
20.30 I SMRTIHLAV, premiéra 

ne 11. 6.
15.30 I PŘÍŠERKY POD HLADINOU, bijásek,
přidáváme
18.00 I MUMIE 2D dab., premiéra

po 12. 6.
18.00 I SMRTIHLAV, premiéra 

st 14. 6.
18.00 I PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA 2D dab., přidáváme
20.30 I ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA, artkino 

zboru Nitria. Sbor vedený dirigentem Doc. Mgr. On-
drejem Šarayem přijíždí do Kroměříže na pozvání 
místních Moravských madrigalistů a předvede repre-
zentativní výběr ze svého repertoáru, kde nechybí 
skladby slavných mistrů W. A. Mozarta, Antonína 
Dvořáka či Charlese Gounoda, ale i novodobí autoři. 
Kostel nanebevzetí Panny Marie
www.dk-kromeriz.cz/koncert-spevackeho-zboru-
nitria

po 12. 6. I 17.00  
JEDNÍM DECHEM
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kromě-
říž. Vystoupí žáci ze třídy p. uč. Venduly Válkové 
a hosté.
Dům kultury v Kroměříži

po 12. 6. I 17.00
ZDENĚK TOMÁNEK:
Z MOJÍ ZAHRÁDKY
Vernisáž výstavy. Výstava soch a objektů z po-
sledního desetiletí od hradišťského výtvarníka 
Zdeňka Tománka. 
Galerie Orlovna

út 13. 6. I 17.00  
TARZAN
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kromě-
říž. Vystoupení žáků ze třídy p. uč. Karly Koutné 
a hostů.
Dům kultury v Kroměříži

út 13. 6. I 17.00  
B. NĚMCOVÁ - DIVÁ BÁRA
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ 
Kroměříž.
Kino Nadsklepí

st 14. 6. I 17.00
ŠTRASBURK
Video p. Šerý.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 15. 6. I 9.00 – 17.00
SEMINÁŘ PEČUJEME O PAMÁTKY
Červnové setkání Pečujeme o památky představí 
aktivity neziskových a dobrovolnických organiza-

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ



 

PŘEHLED AKCÍ

čt 1. 6. –pá 30. 6. I PO – NE 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, za-
jímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené souvis-
losti. Během jarních měsíců si v zahradě nenechte 
ujít její unikátní část, rozkvetlou Holandskou zahra-
du a její různobarevné cibuloviny.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 1. 6. I 16.30 
DOVOLENÁ V CHORVATSKU?
Povídání s Chorvatkou Melitou Klimperovou žijící v 
ČR. Pořádá ED Kroměříž ve spolupráci s knihovnou.
Knihovna Kroměřížska
www.kinihkm.cz

čt 1. 6. I 17.00
OKRASNÝ STATEK A JEHO VÝVOJ 
V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech. 
Přednášející Mgr. Ondřej Zatloukal z Muzea umění 
Olomouc. Cyklus přednášek pořádá metodické 
centrum zahradní kultury Národního památkového 
ústavu v Kroměříži.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 2. 6. I 16.00  
TÝDEN PRO RODINU:
ŽABÍ DOBRODRUŽSTVÍ
V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Věděli jste, že Podzámeckou zahradu kdysi zdobila 
fontána plná žab? Prý se v ně proměnili lidé. Pojď-
te s námi po stopách tohoto příběhu. Divadelní, 
výtvarné a hudební odpoledne v Podzámecké za-
hradě v Kroměříži se koná v rámci Týdne pro rodinu. 
Akce se uskuteční v Podzámecké zahradě na hlavní 
louce pod zámkem.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

pá 2. 6. I 17.00 
BESEDA: RODINA JAKO
VZROSTLÝ STROM
Beseda s oblíbenou psycholožkou PaedDr. Mgr. 
Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou „Rodina jako 
vzrostlý strom - větve rostou různým směrem, ale 
kmen je pevný a kořeny silné, protože se máme 
rádi“ beseda o tom, jak udržovat a pečovat o vztahy 
v rodině, překonat rodinné krize a vychovat šťastné 
děti.
Klub Starý pivovar
www.klubickokm.cz

so 3. 6. I 9.00 – 13.00  
DEN TANCE 2017
Již tradiční přehlídka tanečního umění souborů 
místních a přespolních, poloprofesionálních i ama-
térských. Přijďte i vy podpořit své favority, mezi 
kterými budou tanečníci kroměřížských klubů TK 
Gradace, KST Swing i TK Henzély, ale i M Dance 
Crew, děti ze SVČ Šipka, družina Slovan a další. 
Velké náměstí 
www.dk-kromeriz.cz/3213a-den-tance

so 3. 6. I 12.00
KÁCENÍ MÁJE
Zveme vás na 2. ročník hudebního festivalu. Mů-
žete se těšit na Anetu Langerovou, Adama Ďuricu, 
Kristýnu, Portles feat HenryD a Arakain.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz/vystavy/kaceni-maje-1

so 3. 6. I 15.00 
RODINKA PUZZLINKA
Netradiční zábavné soutěžní dopoledne pro 3-4 
členné rodinné týmy (děti, rodič, prarodič). Puzzle, 
dnes už klasickou logickou hru, zná snad úplně 
každý. Děti i dospěláci si vyzkouší svoji paměť, pro-
cvičí logické uvažování a u dospěláků sníží pravdě-
podobnost onemocnění Alzheimerovou chorobou. 
Tuto akci pořádá studio Kamarád v rámci Týdne pro 
rodinu města Kroměříže.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

ne 4. 6. I 14.00  
DĚTSKÝ DEN 2017
Hry, sport, zábava pro celou rodinu na hřišti Malý 
sokolák (mezi HyperAlbertem a Hasičskou zbrojni-
cí). Budou připraveny různé disciplíny - sportovní i 
oddychové, občerstvení a muzika.
Hřiště Malý sokolák, Kroměříž

ne 4. 6. I 16.00 a 18.00 
HURVÍNKOVA CESTA DO
TRAMTÁRIE - DIVADLO S + H
S příběhem plným fantazie a nečekaných situací 
přijíždí do Kroměříže pražské Divadlo Spejbla a 
Hurvínka. Hra Hurvínkova cesta do Tramtárie patří 
k tomu nejlepšímu na repertoáru jednoho z nejzná-
mějších dětských divadel u nás. V příběhu autorů 
Martina Kláska a Denisy Kirschnerové se Hurvínek 
z Máničkou dostanou do země plné žíznivých kvě-
tin, kterým vládne protivné princezna Gerbera, jež 
dostane zálusk i na jejich Žeryka! Podaří se jim obě-
ma svého pejska vysvobodit? Uvidíte sami... Před-
stavení je pro děti od 4 let a trvá zhruba hodinu. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz/hurvinkova-cesta

po 5. 6. I 18.00
KONCERT KAPELY KAPKA
Kapela Kapka ve složení Petr Šimáček (harmonika) 
a Dana Sokolová (kytara, mandolína, vozembouch). 
Neotřelý a široký repertoár získává příznivce po celé 
republice. Přijďte si poslechnout smutné i veselé 
skladby této nerozlučitelné dvojice.
Dům kultury Kroměříž

st 7. 6. I 16.30 
HUDEBNÍ AKADEMIE
UKÁZKY Z OPERY NÁMĚSÍČNÁ
Ukázky z opery V. Belliniho Náměsíčná.
Knihovna Kroměřížska

st 7. 6. I 17.00  
KROMĚŘÍŽ BUBNUJE!
Vystoupení nadějných bubeníků. Přijďte se po-
dívat, jak se se známými skladbami poperou ti 
nejmenší bubeníci. V rámci koncertu se představí 
žáci ZUŠ Kroměříž, ZUŠ Holešov a další hosté. Po 
jejich vystoupení bude následovat koncert mladé, 

ale talentované poprockové skupiny MINAMI. Její-
mi členy jsou i studenti kroměřížské konzervatoře 
a to opět z řad bubeníků. Občerstvení je zajištěno, 
stačí s  sebou vzít jen dobrou náladu. Percussion 
Show mění po 22. ročnících název i místo, ale chce 
se líbit všem.
Nádvoří radnice
(za deště Klub Starý pivovar)

st 7. 6. I 17.00
WORKSHOP: MOZAIKA
Dopřejte svým květinám něco zvláštního, přijďte 
jim vyrobit mozaikový květináč. Kapacita tvořivé 
dílny je omezena, je nutné se předem přihlásit na 
info@nczk.cz nebo na +420 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 8. 6. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: KRTČÍ VÝLETY
Četba knížky pro děti 3-5 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska

čt 8. 6. I 17.00  
J. DRDA - HRÁTKY S ČERTEM
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ 
Kroměříž.
Klub Starý pivovar

čt 8. 6. I 17.00 
UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
MĚSTA ZLÍNA
Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje, pořádá Národní památkový ústav Kroměříž. 
Přednášející Mgr. Vít Jakubíček z Krajské galerie 
výtvarného umění ve Zlíně, kurátor sochařství 
a designu.
Květná zahrada
www.npu.cz/cs/uop-kromeriz

so 10. 6.  
ARCHETTI IN MORAVIA 
ZUŠ Kroměříž pořádá VI. ročník houslové soutěže.
ZUŠ Kroměříž
www.archetti.cz

so 10. 6.-ne 11. 6. I 8.00-19.00  
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Tradiční celoevropský projekt. Během dvou dnů si 
návštěvníci mohou zdarma vychutnat speciální ko-
mentované prohlídky, dětské hrátky, výtvarné ak-
tivity a další chuti i oku lahodící akce. Letošní ročník 
je zaměřen na zdraví, jedním ze spoluorganizátorů 
je i Kroměřížská nemocnice. Po celou dobu trvání 
akce bude k vidění výstava starých lesnických map 
a panství a výstava Zajíc a králík: poslové fantazie

sobota 10. června
10.00 – 17.00 Komentované prohlídky 
(vždy v celou hodinu)
10.00 Vernisáž výstavy Zajíc a králík:
poslové fantazie (domek u Králičího kopec) 
11.00 – 17.00 Zahradní herna u králíků 
(Králičí kopec) – výtvarné aktivity a hry pro děti 
11.00 –17.00 Ordinace v Květné zahradě
příležitost k setkání, rozhovoru a cvičení s lékaři 
z Kroměřížské nemocnice a. s.
16.00 a 16.00 Komentované prohlídky
 v Podzámecké zahradě

neděle 11. června
9.00, 10.00, 13.00, 15.00 Komentované prohlídky
11.00 a 14.00 Komentovaná prohlídka
s vedoucím zahrad Ing. Pavlem Blešou
zaměřená na provoz Květné zahrady
10.00 –17.00 Zahradní herna u králíků
(Králičí kopec) – výtvarné aktivity a hry pro děti
10.00 – 17.00 Jak zdravě pracovat se
zahradním nářadím (zahradnictví)
14.00 – 17.00 Hrajeme si v Libosadu - zábavné 
odpoledne pro rodiny se šesti stanovišti: bludiště, 
kuželky a další…
17.00 – 18.00 Jahodový piknik na
 Jahodovém kopci – happening oživující původní 
charakter místa (vezměte s sebou jahodové pokr-
my, sezení zajištěno)
10.00, 13.00 a 16.00 Komentované
prohlídky v Podzámecké zahradě

Květná a Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 10. 6. I 9.00
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svý-
mi dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých 
oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie 
a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí ob-
jeví, je nesmírně široký. 
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 10. 6. I 9.00 – 22.00 
VYBARVENÝ BĚH 2017
Zažijte nejbarevnější den svého života! 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. Těšit se můžete také 
na koncerty, street dance, živé sochy, in-line, ma-
žoretky, přehlídku pohybových aktivit, biatlonový 
a triatlonový trenažér, dílny pro děti, nafukovací 
Bootcamp a další! Kompletní program naleznete na 
webových stránkách.

Program:
9.00 – registrace účastníků běhu
10.00 – start doprovodného programu
11.00 – oficiální zahájení Vybarveného běhu
11.15 – rozcvička pro pořádné sportovce!
11.30 – start Vybarveného běhu
12.20 – vyhlášení soutěžních kategorií
Vybarveného běhu + soutěže Do rachoty na kole
13.00 – vystoupení bubeníků Tambores SK
13.30 – koncert kroměřížské kapely DneskaNe
15.00 – koncert zpěvačky Lenny
17.00 – koncert holešovské kapely Los Perdidos
19.05 – vystoupení bubeníků Tambores SK
20.00 – koncert Xindl X
Velké náměstí
www.vybarvenybeh.cz

so 10. 6. I 19.00 
KONCERT SPEVÁKEHO
ZBORU NITRIA
V rámci partnerských vztahů mezi městy Kroměříž 
a slovenskou Nitrou uskuteční koncert Speváckeho 

cí, které pečují o památky. Chceme představit 
památky jako zdroj historické paměti lidstva, roz-
voje kulturnosti, estetického cítění, ale i ekono-
mický přínos v cestovním ruchu. Zároveň bychom 
rádi sdíleli zkušenosti obdobných organizací 
zejména ze Zlínského kraje a vytvořili příležitost 
vzájemného obohacení. 
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

čt 15. 6. I 19.00 
Z POHÁDKY DO  POHÁDKY
POHÁDOVÉ MELODIE PRO
MALÉ I VELKÉ
Přijďte si poslechnout pohádkové melodie pro malé 
i velké v podání dětských i dospělých pěveckých 
sborů. Koncertu se zúčastní Zvonky ZUŠ Hulín, Mo-
ravské děti Holešov, Myši a myšáci SZUŠ D-Music 
Kroměříž, a smíšený pěvecký sbor Smetana pod 
vedením sbormistrů Mgr. Lenky Poláškové a Mgr. 
Miroslava Uhlíře. Doprovázet bude Symfonický 
orchestr studentů a absolventů Konzervatoře P. J. 
Vejvanovského Kroměříž. 
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/z-pohadky-do-pohadky

so 17. 6. I 9.00 – 13.00
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z  Kroměřížska a okolních regio-
nů. Kromě široké nabídky farmářských produktů 
se můžete těšit také na tematických doprovodný 
program, včetně programu pro děti.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

ne 18. 6. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 19. 6. I 9.00 – 16.00
VÝTVARNÉ DÍLNY
PRO DĚTI MŠ A ZŠ
Výtvarné dílny pro děti MŠ a ZŠ s  jejich aktivním 
zapojením. Ve spolupráci s  Pedagogickou školou 
v Kroměříži.
Podzámecká zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

po 19. 6. I 16.30 
VAŘENÍ DOMÁCÍHO PIVA
Inspirativní povídání a ochutnávka s Janem Růžič-
kou. Vaření domácího piva. Proč si vařit pivo doma? 
Jak se na vaření připravit a jak probíhá technolo-
gický proces? Pořádá ED Kroměříž ve spolupráci 
s knihovnou.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 20. 6.-pá 23. 6.
KONFERENCE HRADY A TVRZE
V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH
Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a Ná-
rodní památkový ústav v Kroměříži pořádají 16. 
ročník specializované konference stavebněhisto-
rického průzkumu. Tematické okruhy konference: 
Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře, Kaž-
dodenní život, Možnosti moderních technologií při 
odborné dokumentaci, Aktuální výsledky průzku-
mů jednotlivých lokalit.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.svornik.cz, www.npu.cz

út 20. 6. I 17.00
VEČER JUBILANTŮ A PŘÁTEL 
KROMĚŘÍŽE 
Komponovaný večer hudby a mluveného slova. 
Cílem je vyjádřit poděkování a úctu významným 
osobnostem spjatým s  Kroměříží. Účinkovat 
bude pěvecký sbor Moravan a instrumentalisté 
Konzervatoře P.J. Vejvanovského.
Rotunda, Květná zahrada
www.uneso-kromeriz.cz

út 20. 6. I 19.00
IMPROVIZÁK – VÁŽNÉ I NEVÁŽNÉ 
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
STUDENTY
Komorní koncerty uvádějí na svých koncertech jak 
špičkové profesionální hudebníky, tak i mladé začí-
nající umělce a pedagogy konzervatoře.
Kino Nadsklepí

st 21. 6. I 17.00
KROMĚŘÍŽSKÉ ZAHRADY
Foto Mgr. Pilát.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 21. 6. I 19.00
ZAHAJOVACÍ KONCERT 
FESTIVALU HUDBA V ZAHRA-
DÁCH A ZÁMKU KROMĚŘÍŽ 2017
Zahajovací koncert nám představí dva velké hu-
dební velikány a jejich dílo. Od Felixe Mendelsso-
na-Bartholdyho zazní koncert pro housle a orchestr 
v e moll, od Gustava Mahlera jeho Symfonie č. 4 G 
dur. Společně s Filharmonií Brno pod vedením di-
rigenta Tomáše Netopila se představí jako sólisté 
laureátka Mickovy houslové soutěže Alma Holm a 
sopranistka Simona Houda Šaturová.
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/zahajovaci-koncert-festivalu-hzz

čt 22. 6. I 15.00 
AKADEMIE III. VĚKU
PROCHÁZKA S HISTORIKEM
Vycházka po městě. Sraz u kašny na Velkém náměs-
tí. Jen v případě pěkného počasí.
Velké náměstí

čt 22. 6. I 16.00
PŘEDNÁŠKA S PREZENTACÍ
SBÍRKOVÉHO FONDU
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU
Přednáška se zaměřením na kabinet hudby. 
Přednáškou bude provázet Mgr. Pavla Ryšavá, 
kurátorka Muzea umění Olomouc – Arcidiecézní 
muzeum Kroměříž.
www.unesco-kromeriz.cz

pá 23. 6. I 16.00
SOCHY ZAHRADĚ VIII.
Již tradiční přehlídka sochařského umění mladší 
i starší generace v  krásné Kroměříži. Opět se po-
tkáme v  Podzámce u Dlouhého rybníka a opět se 
budeme dobře bavit. Výborná káva, pivo z místních 
pivovárků, hudba, umění a samozřejmě prostor pro 
kreativitu malých i velkých.
Podzámecká zahrada
www.getart.cz

pá 23. 6. I 17.55 
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru 
ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar

ne 25. 6. I 18.00 
EVENT JAZZ TRIO
Letní Open air koncert v historickém centru města 
pro všechny milovníky dobré a nejen jazzové 
hudby. Hrát se bude za každého počasí, při jeho 
nepřízni se přesuneme do sousedního Klubu Starý 
pivovar. Vstupenky můžete zakoupit na místě v den 
koncertu. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají 
vstup ZDARMA.  
Klub Starý pivovar
www.event-jazz.cz

st 28. 6. I 17.00
PODZIMNÍ PRAHA A OKOLÍ
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

pá 30. 6. I 12.00 – 18.00
SKLOUZNI SE DO PRÁZDNIN!
Obří a jedinečná vodní skluzavka Slide Czech míří 
do Kroměříže! Nenechte si ujít jedinečnou pří-
ležitost obléct plavky, popadnou kruh, nesedět 
doma, vyrazit a užít si nezapomenutelnou porci 
zábavy a zakončit tak školní rok skvělou vodní 
skluzavkou! Registrujte se na webu a získejte 
snížené vstupné. 
Obvodová ulice, Kroměříž
www.sklouznisedoprazdnin.cz

so 1.7. I 13.00
REVIVAL FEST 
Festival revivalových skupin. Těšit se můžete na 
revivaly Absolute Bon Jovi, Pangea - Beatles, AC/DC 
Revival, Jiří Schelinger Revival, Kabát Revival a další.
Výstaviště Floria
www.vystavistefloria.cz

Do 30. 9.
XXVIII. FESTIVAL FORFEST
CZECH REPUBLICE 2017
Mezinárodní festival současného umění 
s duchovním zaměřením. 
www.forfest.cz

čt 1. 6. - čt 31. 8.
POZNÁVEJ SE
Velká interaktivní výstava z IQ parku Liberec. Po-
znej své schopnosti – dotýkej se všech exponátů. 
Výstava je kombinací hry, zábavy i poučení a za-
hrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které 
jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutě-
žení, takže platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘI-
KÁZÁNO! Expozice však není jen hravá a zábavná, 
ale i poučná a naučná. Návštěvníci si mohou ověřit, 
jak fungují lidské smysly i to, jak nás někdy klamou, 
zjistí nejrůznější údaje týkající se lidského těla, na-
příklad kolik vody a krve mají v těle, mohou změřit 
sílu stisku ruky, rychlost reakce, elektrický odpor 
svého těla nebo hloubku předklonu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

po 12. 6. - pá 7. 7.
ZDENĚK TOMÁNEK:
Z MOJÍ ZAHRÁDKY
Zdeněk Tománek patří již po desetiletí k význam-
ným výtvarníkům zastoupeným nejenom v čes-
kých, ale i zahraničních sbírkách a institucích. Jeho 
sochařskou tvorbu z posledních let budete mít 
možnost vidět v Kroměříži. 
Galerie Orlovna

út 13. 6. - pá 30. 6. 
ATELIER PRO VEŘEJNOST 2017
Výstava prací absolventů kurzu spolku SPVUK.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 14. 6. - ne 3. 9.
MODERNÍ SVĚTOVÁ GRAFIKA
Přehlídka moderní světové grafiky ze soukromé 
sbírky. O kvalitě kolekce svědčí jména některých 
autorů: Roy Lichtenstein, Marc Tobey, André Mas-
son či Victor Vasarely. Z domácích František Kupka, 
Jiří Kolář či Zdeněk Sýkora.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 23. 6. - so 30. 9.
SOCHY ZAHRADĚ
Již osmý ročník přehlídky současného sochařského 
umění v prostorách zahrad UNESCO (Podzámecká 
i Květná zahrada). Opět budete mít možnost po 
celé léto obdivovat špičkové současné umění od 
zavedených umělců i umělců nastupující genera-
ce. Zastoupeni zde budou například práce Michala 
Gabriela, Anny Hulačové, Tomáše Medka, Karolíny 
Klimešové a dalších.
Podzámecká zahrada, Květná

do 8. 6.
POD KŮŽÍ MARSYA
RESTAURÁTOR A MALÍŘ
FRANTIŠEK SYSEL (1927–2013)
Národní památkový ústav, územní památková správa 
v Kroměříži připravil na rok 2017 ve spolupráci s Mu-
zeem umění Olomouc výstavu věnovanou osobnosti 
akademického malíře a restaurátora Františka Sysla 
st. u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. K vý-
stavě, věnující se především restaurátorské činnosti, 
ale také volné tvorbě, bude vydána publikace. Vý-
stavu můžete vidět v návštěvnickém centru zámku 
(volná tvorba) a v zámecké galerii (restaurování). 
Do návštěvnického centra je vstup po dobu trvání 
výstavy zdarma, do zámecké galerie je vstup v rámci 
vstupného do galerie.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

do pá 9. 6. 
90 TENISOVÝCH MÍČKŮ
Výstava výtvarnice Venduly Chalánkové v Galerii 
Orlovna. Jak představit jednu z  nejzajímavějších 
osobností současné české výtvarné scény, aniž by 
člověk opakoval již napsané fráze? Avšak v  přípa-
dě Venduly Chalánkové je to o to důležitější, že její 
tvorba a osobnost jsou vzájemně spjaty mnohem 
více, než jak jsme tomu zvyklí u jiných autorů. 
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do út 13. 6.  
KROMĚŘÍŽSKÝ ARCHIV SLAVÍ. 
1947-1997-2017
Výstava u příležitosti 70. výročí založení a 20. výročí 
od postavení nové archivní budovy na Velehradské 
ulici v Kroměříži. Představení archivu jako moderní 
instituce, odpoví i na otázky - jak se do archivu 
písemnosti dostanou, jak jsou zpřístupněné, jak o 
archiválie pečuje.
Knihovna Kroměřížska

do st 28. 6. I 15.00–17.00  
JEDINEČNÍ UMĚLCI V KLUBÍČKU 
Vernisáž a výstava děl malých umělců, dětí z Klubíč-
ka - akce Týdne pro rodinu. Na vernisáži a výstavě 
vás čekají jedinečná výtvarná díla malých umělců z 
Klubíčka, pohoštění za doprovodu libých tónů (pou-
ze vernisáž), doprovodný program pro děti (pouze 
vernisáž). Vernisáž se odehraje v komunitním sadu 
(parku) naproti Klubíčka Kroměříž, díla malých uměl-
ců zkrášlí plot a nejbližší okolí Klubíčka.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

do so 30. 9.
MYŠKA HRABALKA
A JINÉ ILUSTRACE
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměřížska 
představuje ilustrátorskou tvorbu akademického 
malíře, pedagoga Františka Vrobela. Ve své tvorbě 
Vrobel inklinoval především ke knižním  ilustra-
cím, k  drobnějšímu ztvárnění témat se spoustou 
detailů a škálou barevných odstínů, přičemž nikdy 
neopustil tradiční pojetí české realistické knižní 

ilustrace. Svými kresbami doprovodil více jak 250 
knih, včetně učebnic. Mnoho Vrobelových prací 
bylo uveřejněno v  dětských časopisech (Šoteček, 
Lada dětem, Malý čtenář, Zlatá brána).
Galerie Orlovna
www.muzeum-km.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
BISKUPSKÁ MINCOVNA
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách biskupské Mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna a stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. Letos bude expozice 
doplněna o výroční a pamětní ražby vztahující se k 
historii zdejší Mincovny. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
GALERIE ORLOVNA
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravila 
opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní akce. 
František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné ilustra-
ce, V. Chalánková: 90 tenisových míčků, Z. To-
mánek: Z  mojí zahrádky, J. Kovanda: Figuralista, 
V. Přikrylová, J. Klabal, J. Tytykalo, B. Dayef, Výběr 
z grafiky UMPRUM.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ARCIBISKUPSKÁ VODÁRNA
ÚT - NE 10:00 - 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.
Arcibiskupská vodárna

čt 1. 6.
19.30 I WONDER WOMAN 2D tit., premiéra

pá 2. 6.
17.30 I WONDER WOMAN 3D dab., premiéra
20.30 I PÁD, premiéra 

so 3. 6.
18.00 I PÁD, premiéra 
20.30 I WONDER WOMAN 2D dab., premiéra

ne 4. 6.
18.00 I WONDER WOMAN 3D dab., premiéra

po 5. 6.
18.00 I WONDER WOMAN 2D dab., premiéra

st 7. 6.
17.30 I STRÁŽCI GALAXIE 2 2D tit., přidáváme
20.30 I LADY MACBETH, artkino

čt 8. 6.
20.30 I MUMIE 2D tit., premiéra

pá 9. 6.
18.00 I MUMIE 3D dab., premiéra
20.30 I SMRTIHLAV, premiéra 

so 10. 6.
18.00 I MUMIE 2D dab., premiéra
20.30 I SMRTIHLAV, premiéra 

ne 11. 6.
15.30 I PŘÍŠERKY POD HLADINOU, bijásek,
přidáváme
18.00 I MUMIE 2D dab., premiéra

po 12. 6.
18.00 I SMRTIHLAV, premiéra 

st 14. 6.
18.00 I PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA 2D dab., přidáváme
20.30 I ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA, artkino 

zboru Nitria. Sbor vedený dirigentem Doc. Mgr. On-
drejem Šarayem přijíždí do Kroměříže na pozvání 
místních Moravských madrigalistů a předvede repre-
zentativní výběr ze svého repertoáru, kde nechybí 
skladby slavných mistrů W. A. Mozarta, Antonína 
Dvořáka či Charlese Gounoda, ale i novodobí autoři. 
Kostel nanebevzetí Panny Marie
www.dk-kromeriz.cz/koncert-spevackeho-zboru-
nitria

po 12. 6. I 17.00  
JEDNÍM DECHEM
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kromě-
říž. Vystoupí žáci ze třídy p. uč. Venduly Válkové 
a hosté.
Dům kultury v Kroměříži

po 12. 6. I 17.00
ZDENĚK TOMÁNEK:
Z MOJÍ ZAHRÁDKY
Vernisáž výstavy. Výstava soch a objektů z po-
sledního desetiletí od hradišťského výtvarníka 
Zdeňka Tománka. 
Galerie Orlovna

út 13. 6. I 17.00  
TARZAN
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kromě-
říž. Vystoupení žáků ze třídy p. uč. Karly Koutné 
a hostů.
Dům kultury v Kroměříži

út 13. 6. I 17.00  
B. NĚMCOVÁ - DIVÁ BÁRA
Vystoupení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ 
Kroměříž.
Kino Nadsklepí

st 14. 6. I 17.00
ŠTRASBURK
Video p. Šerý.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 15. 6. I 9.00 – 17.00
SEMINÁŘ PEČUJEME O PAMÁTKY
Červnové setkání Pečujeme o památky představí 
aktivity neziskových a dobrovolnických organiza-

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ
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města Kroměříže  

čt 15. 6.
20.30 I POBŘEŽNÍ HLÍDKA, premiéra

pá 16. 6.
18.30 I SELSKÝ ROZUM, dokument o Andreji Babišovi

so 17. 6.
18.00 I EXTRÉMNÍ RYCHLOST, premiéra
20.30 I POBŘEŽNÍ HLÍDKA, premiéra

ne 18. 6.
15.30 I AUTA 3 3D dab., bijásek, premiéra
18.00 I EXTRÉMNÍ RYCHLOST, premiéra

po 19. 6.
18.00 I POBŘEŽNÍ HLÍDKA, premiéra

st 21. 6.
19.30 I CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ 
SLOVANŮ, artkino s anglickými titulky

čt 22. 6.
19.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
2D tit., premiéra

pá 23. 6.
17.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
3D dab., premiéra
20.30 I HOLKY NA TAHU, premiéra

so 24. 6.
17.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
2D dab., premiéra
20.30 I HOLKY NA TAHU, premiéra

ne 25. 6.
15.30 I AUTA 3 2D dab., bijásek, premiéra 
18.00 I HOLKY NA TAHU, premiéra

po 26. 6.
18.00 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
3D dab., premiéra 

st 28. 6.
18.00 I AUTA 3 2D dab., bijásek, premiéra 
20.30 I POSLEDNÍ RODINA, artkino 

čt 29. 6.
19.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D tit., bijásek, premiéra 

pá 30.6. 
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 3D dab., bijásek, premiéra 
18.00 I ŠPUNTI NA VODĚ, přidáváme 
20.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
2D dab., premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
ESP 2017, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
V jednom podmořském údolí žije chobotnička 
Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný moř-
ský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více 
průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. 
Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravdě-
podobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a 
najít záchranu.

AUTA 3
USA 2017, přístupné bez omezení, dabing
Legendární závoďák Blesk McQueen zjistí, že ho 
nová generace závodních aut poslala mimo zá-
vodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do 
hry mu může pomoci pouze mladá trenérka Cruz 
Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý 
píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, dabing, 
titulky
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – 
agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: 
Margo, Edith a Agnes.

PREMIÉRA
WONDER WOMAN
USA 2017, 141 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing i titulky
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila 

princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udě-
lal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráně-
ném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží 
havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním 
konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští 
bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu 
zastavit. 

PÁD
USA 2016, 91 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Luce je poslána do internátní školy pro problémové 
mladistvé hned poté, co je obviněna ze žhářství, 
během něhož zemřel mladý chlapec. Ve škole plné 
zvláštních spolužáků potkává záhadného a odtaži-
tého Daniela, který s ní ale nechce mít nic společné-
ho a až podezřele se jí vyhýbá...

MUMIE
USA 2017, 108 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
dabing i titulky
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafa-
čovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve 
vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco 
mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit 
celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigi-
um zastavit?

SMRTIHLAV
FRA/UK/BEL/USA 2017, 119 min, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Není to jen malý český příběh. Je to velký příběh 
druhé světové války. Do českých kin se chystá další 
zahraniční film s účastí hollywoodských hvězd, kte-
rý se věnuje atentátu na Reinharda Heydricha. Film 
vznikl na základě oceňované knihy HHhH Francou-
ze Laurenta Bineta, jejíž pojmenování znamená 
Himmlers Hirn heisst Heydrich, neboli Himmlerův 
mozek se jmenuje Heydrich.

SELSKÝ ROZUM
CZE 2017, 60 min, přístupné bez omezení, česky
Jak se stal Agrofert největším českým zeměděl-
ským podnikem? Co se změnilo v zemědělských a 
potravinářských firmách, které koupil? Jak se v nich 
zachází s jejich zaměstnanci? Jak vlastně Andrej 
Babiš řídí celý Agrofert? Chceme, aby se takto řídil 

Sklouzni se do prázdnin | 30. 6.

Víkend otevřených zahrad | 10. – 11. 6.

Vybarvený běh | 10. 6.

Den tance | 3. 6.

český stát? Jak moc jsou důležité pro Agrofert do-
tace a jiné příjmy od státu? A proč nám chce Andrej 
Babiš vládnout? Po dokumentu následuje diskuze s 
tvůrci. 

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
USA 2017, 119 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Kdo v současnosti zachraňuje zoufalé kalifornské 
neplavce, když David Hasselhof už nedoplave ani 
k první bójce? Hladinu oceánu v případě nouze čeří 
Dwayne Johnson a Zac Efron, kteří názorně ukazují, 
jak může být život vodních záchranářů sexy.

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
FRA 2017, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Zloději Andrew a Garrett Fosterovi se specializují 
výhradně na nejdražší luxusní auta. Byli najati na 
krádež nádherného Bugatti z roku 1937 v hodno-
tě několika miliónů eur a tak za touto zakázkou 
směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier, místní 
zločinecký boss a majitel Bugatti, je chytí a nebere 
to vůbec na lehkou váhu. 

TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
USA 2017, přístupné bez omezení, titulky i dabing
Další pokračování populární akční sci-fi série pod 
režijní taktovkou Michaela Baye. Transformeři jsou 
s lidmi ve válce. Klíč k přežití a záchraně lidstva leží 
hluboko v minulosti, kdy Transformeři tajně obývali 
naši planetu. 

HOLKY NA TAHU
USA 2017, 97 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
V odvážné, mládeži nepřístupné komedii Holky 
na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z 
vysoké školy víkendové setkání po deseti letech 
v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich ne-
spoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný 
směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří 
zabít striptéra...

PŘIDÁVÁME
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
USA 2017, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Parta superhrdinů se tentokrát vydá až na samé 
hranice kosmu. Strážci galaxie se musí naučit držet 
pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. 
Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim 
superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z 
rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA 2017, 129 min, přístupné bez omezení, dabing
V dalším pokračování svých fantastických dobro-
družství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna 
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod 
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier 
Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o 
život každého piráta - a zejména Jacka. 

ŠPUNTI NA VODĚ
CZE 2017, 83 min, přístupné bez omezení, česky
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida 
(Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady 
přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), po-
vahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece 
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob 
společných spanilých jízd se leccos změnilo

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
ESP 2017, 92 min, přístupné bez omezení, dabing

ARTKINO
LADY MACBETH
UK 2017, 89 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Osamělá Katherine na tchánův příkaz nesmí opustit 
dům a tak tráví prázdné dny uzavřena v zatuchlých 
místnostech. Pak se ale přece jen odváží vyjít ven. 
Při jednom ze zakázaných výletů narazí na Sebasti-
ana, hezkého, silného a drsného nádeníka. Ten pak 
v noci vnikne do její ložnice, a i když mu Katherine 
zpočátku odolává, nakonec sama podlehne chtíči.

náměstí v pátek  2. 6.! Ano, vyhrál divácky nejú-
spěšnějším českým film roku 2016 - Anděl Páně 2. O 
tom, který film se bude promítat jste rozhodli vy, 
občané Kroměříže.  Vybíralo se z  těchto pět sním-
ků: Zootropolis, Tajný život mazlíčků, Zachraňte 
Williho!, Tři bratři a Anděl páně 2. Pro poslední 
jmenovaný hlasovalo 132 jedinců. 
Velké náměstí 

so 10. 6. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ
NK OTROKOVICE (7. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže 
mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

so 10. 6. I 9.00 – 22.00
VYBARVENÝ BĚH 2017
Nenechte si ujít jedinečnou porci zábavy, sportu a barev! 
Velké náměstí, Kroměříž
www.vybarvenybeh.cz

so 17. 6. I 9.00 
XXI. ROČNÍK
POHÁR MĚSTA KROMĚŘÍŽE
XXI. ročník parkurových jezdeckých závodů Po-
hár MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Závody jsou zařazeny do 
hodnocení středomoravské jezdecké ligy. Příznivci 
koní a jezdeckého sportu jsou vítáni.
Podzámecká zahrada

so 17. 6. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ
TJ SPARTAK PŘEROV „B“ (8. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže 
mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

st 21. 6. I 17.00 – 19.00
108 KOL POZDRAVŮ SLUNCI
Oslava Mezinárodního dne jógy a podpora projek-

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
DEN 2017, 90 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Co napadne dva kámoše, kteří mají ulité peníze na 
lepší život a jejichž společná večeře s manželkami se 
zvrhla do nejhorší dvojité partnerské hádky v ději-
nách Dánska? Nejdřív se opít, jak zákon káže, a pak 
vyřešit problémy s otravnými ženskými, sexuální 
frustrací a cenou rozvodu tím, že si najmou ruského 
zabijáka. Dámy ale v bláznivé černočerné komedii 
ještě neřekly poslední slovo!

CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
CZE/SVK/RUS, 80 min, přístupné bez omezení, čes-
ké znění s anglickými titulky
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí po-
čátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich 
zemích. Hlavními postavami hraného docu – dra-
matu a filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později 
známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli 
prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoš-
tolové Slovanů. Film je uveden v původním znění s 
anglickými titulky. 

POSLEDNÍ RODINA
POL 2016, 124 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Píše se rok 1977 a život rodiny se točí kolem syna, 
neurotického Tomka, který se právě odstěhoval do 
protějšího domu. Neustálý boj s vnitřními démony 
mu znemožňuje normálně žít, noří se však do svě-
ta hudby a filmů a navzdory svému handicapu se 
stává průkopníkem západní popkultury v Polsku. 
Strhující filmovou kroniku podle neuvěřitelného 
skutečného příběhu prokleté rodiny slavného 
malíře natočil jako svůj režijní debut Jan P. Matus-
zyński. 

LETNÍ KINO
pá 2. 6. I 21.00  
ANDĚL PÁNĚ 2
V rámci akce Týden pro rodinu, se na Velkém ná-
městí v Kroměříži bude hrát film, Anděl Páně 2. 
Už víme který film se bude promítat na Velkém 

tu Osobní asistence Oblastní Charity v  Kroměříži. 
Odcvičíme společně nejkrásnější a nejznámější 
jógovou sestavu – Pozdrav slunci a to hned 108x. 
Vstupné dobrovolné, výtěžek půjde na projekt 
„Prázdniny na kolečkách 2017“.
Velké náměstí, Kroměříž

pá 30. 6. I 12.00 – 18.00
SKLOUZNI SE DO PRÁZDNIN
Obří vodní skluzavka v  Kroměříži! Nenechte si 
ujít jedinečnou příležitost a přijďte se sklouznout 
po nejdelší skluzavce a užijte si parádní začátek 
prázdnin.
Obvodová ulice, Kroměříž
www.sklouznisedoprazdnin.cz

so 1. 7. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ
TJ SOKOL ZLÍN-PRŠTNÉ (10. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

Plavání veřejnosti v červnu 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

Koupaliště Bajda pro červen
Datum zahájení sezony podle počasí.
Pondělí – Neděle 9.00 – 19.00

Ceník lístků:
Dospělí – celodenní za 50 Kč (po 16. hod. 30 Kč)
Mládež do 15-ti let, důchodci, ZTP za 25 Kč (po 16. 
hod. 15 Kč)

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ
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noc kostelů je tradiční akce, díky níž mo-
hou zájemci nahlédnout do nitra prostorů, 
které utvářejí svým duchovním i kulturním 
působením urovnání častokrát neklidu 
duše, svědomí, povahy. mají výjimečnou 
možnost navštívit sakristie, vystoupat do 
věží, sestoupit do krypt. V  Kroměříži je na 
9. června připraveno na návštěvu široké 
veřejnosti celkem jedenáct kostelů a mod-
liteben.
Projekt Noc kostelů vznikl v roce 2001 v Němec-
ku a do České republiky se rozšířil z Rakouska. 
První ročník této akce se v Česku konal 29. květ-
na 2009, a to v Plzeňské a Brněnské diecézi. Od 
roku 2010 se zapojila Olomoucká arcidiecéze a 
postupně se přidávali i další účastníci. Letos se 
k Noci kostelů připojilo více než 1500 objektů.  
Svoji zdravici zaslal rovněž Dominik kardinál 
Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České 
biskupské konference: „Milí přátelé, před 340 
lety se narodil geniální český architekt italského 
původu Jan Blažej Santini-Aichel, tvůrce jedi-
nečné barokní gotiky, a státní agentura Czech-
Tourism proto letos vyhlásila rok baroka. V této 
souvislosti   připomínám, že nezanedbatelnou 
součást naší kulturní identity tvoří krása kraji-
ny, měst a obcí, v  mnoha případech utvářená 
sakrálními stavbami, alejemi nebo křížovými 
cestami právě z období baroka. Některé z těch-
to pokladů našeho společného národního bo-
hatství v poslední době dostaly novou tvář, jiné 
na rekonstrukci teprve čekají. Ať už ale navští-
víte během Noci kostelů barokní chrám či kapli 
nebo kostel z  úplně jiného období, přeji vám, 
aby vaše duše byla v tomto prostoru o něco blí-
že našemu Stvořiteli, který je nekonečně dobrý 
i nekonečně krásný.“

KoSteL SV. Jana KřtIteLe 
17.50 – 18 h Vyzvánění zvonů 

18 – 19 h Biblická poezie s hudbou

18 – 21 h Prohlídka jižní věže kostela se zvo-
nem svatého Josefa

19 – 20 h Dětský pěvecký sbor Slunečnice 
ZUŠ a jeho hosté

20 – 20.30 h Komentovaná prohlídka kostela

20.30 – 21 h Vystoupení pěveckého sboru 
Moravan 

KoSteL SV. mořICe
17 – 17.45 h Mše svatá

17.50 – 18 h Zvonění zvonů a požehnání pro 
obyvatele města Kroměříže a účastníky                            

18 – 18.30 h Zahájení - dětí z mateřské školy

18 – 23 h Možnost duchovního rozhovoru (po 
celou dobu programu)

18.30 – 23 h Promítání krátkých filmů v Křest-
ní kapli 

18.30 – 20 h Historický vývoj architektury kos-
tela sv. Mořice - Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM)

20 – 20.45 h Vystoupení Mladé Scholy

21 – 22 h Vystoupení Scholy Cantorum             
od sv. Mořice

22.15 – 23 h Noční varhanní koncert – L. Voň-
ková (varhany) a I. Salvadori (flétna) 

KoSteL SV. CYrILa a metoDěJe 
v areálu Psychiatrické nemocnice 
18. – 18.10 h Vyzvánění zvonů

18.10 – 19 h Vystoupení Soukromé ZUŠ D–
MUSIC Kroměříž

19 – 20 h Volná prohlídka

20 – 21 h Adorace Nejsvětější svátosti

KaPLe SV. FLorIána, štěCHoVICe
18 – 21 h Prohlídka s výkladem

KaPLe arCIBISKUPSKéHo 
gYmnázIa 
18.30 – 22 h Periodické prohlídky kaple 

KaPLe PoVýšení SV. Kříže, 
Koperníkova ulice
18 – 19.30 h Volná prohlídka kaple      

20 – 21.30 h Adorace – modlitby a zpěvy

KaPLe SV. VInCenCe na malém Valu 
18 – 20 h Volná prohlídka kaple, možnost pro-
jít brankou v hradbě do kostela sv. Mořice

CírKeV ČeSKoSLoVenSKá HUSItSKá 
– milíčův sbor
18 – 22 h Kostel a prostory Milíčova sboru 
CČSH otevřeny k prohlídce a rozhovorům

PraVoSLaVný CHrám SV. CYrILa 
a metoDěJe
19 – 20 h Večerní bohoslužba

20 – 20.30 h Služba žen v prvotní církvi - 
přednáška

21 – 21.30 h Volná prohlídka chrámu dle 
zájmu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

18 h Otevření modlitebny, volná prohlídka

19 h Koncert duchovní hudby

20 h Pásmo fotografií ze života církve v uply-
nulém roce

21 h Ukončení noci kostelů – uzavření mod-
litebny

KoSteL naneBeVzetí PannY marIe
18 h Mše svatá

19 h Komentovaná prohlídka a kvíz pro malé i 
velké aneb Poznejte náš kostel

19 – 21 h Opisování Bible

20 h Koncert Musica Camilla – krátké zastave-
ní u barokní hudby

20.30 h Koncert při svíčkách – Musica Camilla: 
gregoriánský chorál a vícehlas

21 h Po stopách Ježíšových Svatou zemí – 
vyprávění P. Milana Palkoviče, farář z Velkých 
Losin, průvodce po Izraeli                                  (rc)

R

otevřené kostely nabídnou zábavu i poučení, hudbu, modlitby 
i zajímavá povídání



Hudba v zahradách a zámku již po osmnácté 
osmnáctý ročník tradičního hudebního festivalu organicky propojuje vznešenost a krásu kroměříž-
ských architektonických památek zapsaných na seznam UneSCo s vážnou hudbou. Pořadatelem pro-
jektu je tradičně město Kroměříž ve spolupráci se sdružením  art Collegium 2002, Klubem UneSCo Kro-
měříž, arcibiskupským zámkem a Domem kultury v Kroměříži. 
Letošní ročník proběhne ve znamení nejpřirozenějšího hudebního nástroje – lidského zpěvu. Začíná symbo-
licky v  den letního slunovratu, ve středu 21. června v  19 h, Zahajovacím koncertem s  laureátkou Mickovy 
houslové soutěže Alvou Holm a sopranistkou Simonou Houda Šaturovou. Nadčasový koncert pro housle a 
orchestr e moll Felixe Mendhelssona-Bartholdyho a Symfonie č. 4 G dur Gustava Mahlera v podání Filharmonie 
Brno pod vedením dirigenta Tomáše Netopila zazní v  inspirativním a několika ročníky festivalu prověřeném 
prostředí klasicistního Skleníku Květné zahrady. Zde proběhne i druhý koncert v neděli 2. července v 19 h. Na 
programu je výběr ze skladeb opery Richarda Wagnera Lohengrin ve skutečně reprezentativním obsazením: 
Maida Hundeling - soprán, Iordanka Deri-
lová - soprán, Ulf Paulsen - baryton a Aleš 
Briscein – tenor. Filharmonii Bohuslava 
Martinů bude řídit dirigent Robert Jindra. 
Další dva koncerty patří do „komorní řady“ 
festivalu. V pondělí 17. července v 19 h ve 
Sněmovním sále Arcibiskupského zámku 
zazní skladby Antonia Vivaldiho, Johan-
na Sebastiana Bacha, George Friedricha 
Händela, Ilji Hurníka a Bohuslava Martinů 
v  pásmu nazvaném Zpěv v  proměnách 
staletí. Účinkovat bude komorní soubor 
Ensamble Lumineux se sopranistkou Iva-
nou Troupovou. 
Bonbónkem pro znalce bude koncert 
v  Rotundě Květné zahrady v  pondělí 
26. července v  19 h nazvaný Eščě hudci 
hudů propojující originálním způsobem 
Horňáckou muziku Petra Mičky a Smyč-
cové kvarteto Jiřího Pospíchala v  pásmu 
rozkrývajícím taje lidové hudby a jejich 
následné využití v tvorbě Leoše Janáčka. 
Celý program téměř dvouměsíčního fes-
tivalu zakončí již tradiční Závěrečný kon-
cert mezinárodních dirigentských kurzů, 
který si za léta našel své věrné příznivce. 
Připravený je na sobotu 12. srpna v  19 
h ve Sněmovním sále Arcibiskupského 
zámku, vystoupí v  něm Filharmonie Bo-
huslava Martinů Zlín. Podrobné informa-
ce o koncertech, možnost rezervovat či 
koupit vstupenky na jednotlivé koncerty 
na http://www.dk-kromeriz.cz/hudba-v-
zahradach-a-zamku-kromeriz-2017        (jd)

KULtUra
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z nabídky letního 
kina si vybere každý 
Po loňském úspěšném promítání 
letního kina na nádvoří Starého 
pivovaru připravilo i na letošní 
blížící se léto kino Nadsklepí fil-
mové projekce pod širým nebem. 
Promítání bude probíhat opět 
v klidných a příjemných pros-
torách radničního dvora.  Začátky 
všech projekcí jsou naplánovány 
v červenci od 21. hodiny, v srpnu 
od 20.30 hodin. Stejně jako mís-
to zůstává totožné i vstupné, a to 
50 Kč za osobu. Pro návštěvníky je 
však připravený zajímavý bonus - v 
ceně lístku do letního kina je také 
vstup zdarma do Expozice Karla 
Kryla.  

4. 7. Instalatér z Tuchlovic 

11. 7. I dva jsou rodina

25. 7. [REC] 

1. 8. Bezva ženská na krku

8. 8. Muzzikanti

15. 8. Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne

29. 8. Kniha džunglí

Více informací naleznete na 
stránkách www.dk-kromeriz.cz/let-
ni-kino-2017 nebo na Facebooku
 kina Nadsklepí.                               (šak)

Podzimní cyklus divadelního předplatného pro všechny, 
kteří se chtějí bavit

Skvělé herce a divácky úspěšné hry 
přináší podzimní cyklus divadelní-
ho předplatného, který je od konce 
května v předprodeji. I tentokrát se 
podzim ponese v zábavném duchu, 
nebude chybět klasická konverzač-
ní komedie, zábavný muzikál, prvo-
republiková řachanda, ale i komorní 
pousmání nad lidskými klady i zá-
pory. Pro předplatitele je připravený 
i malý bonus – volná vstupenka do 
Expozice Karla Kryla a 50% sleva na 
koncertní recitál dvou vynikajících 
kytaristů – Štěpána Raka a jeho syna 
Matěje Rak & Rak.
Cyklus zahájí 13. září představení 
E. A. Longena Dezertér z  Volšan 

v  podání herců Divadelní společ-
nost Julie Jurištové, v  němž se ne-
napravitelný flamendr v podání 
Oldřicha Navrátila probere na vlast-
ním pohřbu a doví se tak leccos 
nepěkného o svém manželství i 
úmyslech „truchlících“ pozůstalých.
Spolek Kašpar přiveze do Kroměří-
že 11. října legendární představení 
dvojice Suchý a Šlitr Jonáš a tingl
-tangl. Pásmo písniček a komických 
vystoupení režíruje Jakub Špalek, 
hrají Petr Lněnička, Adéla Petřeko-
vá, Veronika Němcová a další. Na 
středu 22. listopadu je připravena 
anglická komedie s komplikovanou 
zápletkou a suchým britským hu-

morem Rodina je základ státu (Ray 
Cooney). O život v  nemocničním 
prostředí plném zmatků půjde Mi-
roslavu Etzlerovi, Richardu Trsťano-

vi, Sabině Laurinové a dalším z Di-
vadla Palace. Podzimní „předplatné“ 
završí 12. prosince autorská hra se 
zamyšlením nad věcmi vážnými i 
nevážnými a nad tím, co by se stalo, 
kdyby u nás zaklepal nečekaný ná-
vštěvník…. Jde o citlivý návod, jak 
neztrácet nikdy naději. V předsta-
vení Víkend s Bohem hrají Mario Ku-
bec, který je zároveň autorem hry, 
Matouš Ruml, František Kubec aj. 
Všechna představení začínají v  18 
hodin a vstupenky na celý cyklus a 
posléze na jednotlivé hry je možné 
zakoupit v  pokladnách Domu kul-
tury nebo on-line na www.dk-kro-
meriz.cz/divadlo                               (šak)
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Co Víte o KroměřížI

KnIžní noVInKY

Jiří Jilík, Bořek žižlavský
muž, který viděl démona
Kniha vypráví příběhy lidí, kteří se 
setkali s tajemnými, často obtížně 
vysvětlitelnými jevy. Zavítáme s 
nimi na místa, kde působí temné 
síly, zjevují se přízraky, lidově řečeno 
straší. Navštívíme zámek v Březo-
lupech, majestátní hrad Buchlov 
nebo sousední pohřební kapli Bar-
borka na vrchu Modla. Přiblížíme si 
osudy jedinců, kteří zasvětili život 
objasňování dávných historických 
záhad.

Benjamin Kuras
Pohřbívání svobody
S vítaným návratem ke svému 
tradičnímu černému humoru nás 
autor provází absurditami, kterými 
dnes na individuální tvůrčí svobodu 
a zdravý rozum útočí v křečích poli- 
tické korektnosti na úrovni lokální, 
státní, eurounijní a globální téměř 
všechny obory lidské činnosti – poli-
tika, zákony, školství, média, věda, 
náboženství, vojenství atd.

www.knihkm.cz

Vážení čtenáři,

dnešní díl seriálu je nejen předsta-
vením Velehradské ulice, její historie 
a současnosti. Je zároveň pozván-
kou na akce související s  oslavami 
významného výročí kroměřížského 
okresního archivu. Ten si v  těchto 
dnech připomíná 20 let práce v bu-
dově právě ve Velehradské ulici. 
Z autorů správných odpovědí z mi-
nulého čísla jsme vylosovali tři vý-
herce, jimiž jsou: 

Jan žárská
radmila šidlejová
Hana zlámalová

Úkol č. 6
Jak se jmenovala a kdy 
vznikla dvoje kasárna 
ve Velehradské ulici?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. června  na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Velehradská ulice
Pro červnové pokračování seriálu 
o kroměřížských ulicích jsme si 
záměrně vybrali ulici Velehrad-
skou. Právě v ní sídlí okresní kro-
měřížský archiv již 20 let. Nová 
moderní budova archivu, která 
plnila a plní všechny požadavky 
kladené na budovy uchováva-
jící archiválie, byla slavnostně 
předána do užívání v roce 1997. 
Poskytuje i výborné zázemí pro 
badatele, archiváře a ostatní pra-
covníky.
Velehradská ulice dostala své 
jméno podle cesty směřující na 
Velehrad. Poprvé je na mapách 
města takto nazvána v roce 1908. 
Dříve se jí říkalo Vážanská, neboť 
na konci ulice se rozkládala obec 
Vážany. Počátek této ulice byl 
nazýván Nový svět a kousek za 
ním stávala a dnes opět stojí socha 
sv. Antonína, cíl nejen mnohých 
procházek obyvatel města, ale 
také náboženských procesí. Na 
jedné z nejdelších ulic současné 
Kroměříže jsou dnes dva kruhové 
objezdy a ulice sama tvoří předěl 
mezi městskými sídlišti Slovan a 
Zachar.
Od roku 1953 změnila tato ulice 
svůj název na Rudé armády, aby 
se v roce 1990 vrátila ke svému 

původnímu jménu – Velehrad-
ská. Označení Rudé armády do-
stala ulice na oslavu armády 
Sovětského svazu a díky tomu, 
že se na ní nacházely vojenské 
areály. Na počátku ulice stála od 
19. století vojenská jízdárna, která 
byla přeměněna na vojenskou 
zásobárnu (sídlila tam voj. pekár-
na a „magacín“) a zbořena byla 
v roce 2012. Vedle stála budova 
vojenské nemocnice postavená 
v roce 1902, která byla po sto le-
tech odstraněna. Rozsáhlý areál 
Žižkových kasáren (tři velké 
budovy pro mužstvo, objekt veli-
telství a obslužné stavby) nechalo 
postavit město Kroměříž v letech 
1891-1892. Areál převzala armá-
da, po roce 1918 zde sídlil čs. pěší 
pluk č. 3 Jana Žižky. Při převzetí 
areálu městem Kroměříží v roce 
2005 byla provedena revitali- 
zace prostoru, vzniklo Hanácké 
náměstí s parkovištěm, dětským 
hřištěm a fontánou. Jedna z 
budov náměstí ohraničující byla 
zbourána. Ve zbylých pak sídlí 
různé instituce, školy. V prostoru, 
kde stávaly tzv. „baráky“ je dnes 
prodejna Lidl i nové rodinné 
domy.
Rybalkovy kasárny, které stály na 
konci ulice naproti městskému 
hřbitovu, byly postaveny po roce 

1945. Po odchodu armády z Kro-
měříže převzalo v roce 2005 areál 
město a nyní zde stojí nákupní 
centrum Rybalka a vyhledávaný 
výstavní areál Floria Kroměříž.
Mnohé domy v této ulici byly 
postaveny v 19. a 20. století, za-
jímavé je, že řadu z nich necha-
la postavit známá kroměřížská 
stavební podnikatelka Antonie 
Zierlová (snad sama sestavovala 
plány, řídila stavební práce atd.), 
aby je po dokončení prodala zá-
jemcům.
Na samém konci Velehradské ulice 
se rozkládá kroměřížský městský 
hřbitov budovaný od roku 1911. 
Jeho vstupní areál navrhl kro-
měřížský architekt Jan Zavřel v 
roce 1934. Obřadní síň židovské 
obce na opačném konci hřbitova 
pak v letech 1927-1928 postavil 
Ladislav Mesenský ml. Dodnes 
tato přestavěná obřadní síň slouží 
svému účelu. Do roku 1960 zde 
město končilo a začínal katastr 
obce Vážany, od uvedeného roku 
jsou Vážany spojené s Kroměříží. I 
v současnosti je však v povědomí 
mnohých Kroměřížanů označení 
„Vážanská“ synonymum pro hřbi-
tov a konec města.

PhDr. Jitka Zezulová, 
MZA Brno – SOkA Kroměříž

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

Svaz postižených civilizačními chorobami v Čr, 
základní organizace Kroměříž, pořádá „rekon-
diční rehabilitační pobyt“ za spolufinancování 
zlínského kraje, a to ve dnech 24. 6. – 1. 7. 2017 
v  Hotelu Kryštof Prostřední Bečva. Informace 
zájemci získají od paní Láníkové vždy první a 
třetí úterý v měsíci od 14 do 15 hod. v Klubu se-
niorů, Velehradská 625, Kroměříž, vchod z Ha-
náckého náměstí.                                                   SPCCH

Svaz tělesně postižených v Čr, místní organiza-
ce 1 Kroměříž pořádá „rekondiční rehabilitační 
pobyt“ za spolufinancování zlínského kraje. 
Koná se v období od 27. 8. do 2. 9. v  Hotelu 
adamantino v Luhačovicích. Informace poskyt-
ne paní Urbanová vždy v pondělí a středu od 
9 do 11 hodin v  Klubu seniorů, Velehradská 
625, Kroměříž vchod z Hanáckého náměstí.

STP 1

PoSezení S PíSnIČKoU
naše základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Kroměříž připravila 
pro obyvatele domovů pro seniory na erbeno-
vě nábřeží a ve Vážanech posezení s písničkou. 
Při harmonice jsme poseděli, povídali si a kaž-
dý si mohl vybrat svou oblíbenou písničku, kte-
rou jsme si společně zazpívali. Setkání proběh-
lo v příjemné atmosféře, všem se líbilo a rádi jej 
zopakujeme.                                                Výbor SPCCH 

aKtUaLItY z KLUBU SenIorŮ

V Městském útulku Čápka v Kromě-
říži stále čeká spousta pejsků, až si 
je někdo vezme domů. Na nového 
pána tu čeká i BEN, a to – bohužel – 
už podruhé.  Ben byl před osmi lety 
z útulku adoptován, ale jeho majitel-
ka nyní zemřela a nikdo se nemohl 
o pejska postarat. Zasloužil by si 
však nový a klidný domov, kde by si 
mohl užít pokojné stáří. 
Ben je kříženec střední velikosti, váží 
13 kilogramů. Je mu 13 let, je to už 
takový „postarší psí pán“. Byl zvyklý 
běhat po dvorku, ale umí pěkně a 
spořádaně chodit na vodítku. Je to 
klidný, hodný, kamarádský a nená-
ročný pes.

 
 

Ben

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

DoPISY ČtenářŮ
Jarní koncert Dívčího pěveckého sboru
Aula kroměřížské pedagogické školy hostila koncem dubna tradiční Jarní 
koncert. Pro nejstarší sboristky, současné maturantky, byl poslední, a tak si 
připravily své vlastní vystoupení. Tím se rozloučily s ostatními a mile podě-
kovaly i sbormistru Jiřímu Jab-
lunkovi, se kterým před čtyřmi 
lety úspěšně započaly novou 
éru sborového zpěvu na této 
škole. V  programu zazněl jak 
lidový, tak klasický i moderní 
repertoár, o klavírní doprovod 
se postarala naše věrná Eva 
Kočařová. Koncert se vydařil 
a my doufáme, že se příště 
opět uvidíme v  tak hojném 
počtu a vytvoříme stejně 
skvělou atmosféru. 

Vendula Fryšarová, 
3. A SPgŠ Kroměříž

Foto: Výbor SPCCH 

Klubíčko je stále 
zelenější a zelenější...
Zelená je barva přírody a také 
„vědy“ zvané ekologie. Je po-
těšující, že slova ekologický a 
environmentální přestávají být 
„sprostá“. I Klubíčko se začíná 
čím dál tím více zelenat, a to i 
díky spolupráci se Spolkem Bar-
bořice. Velkým úspěchem bylo 
bezesporu získání dotace Zlín-
ského kraje v  programu RP04-
16 Podpora ekologických aktivit 
v kraji v roce 2016 na realizaci 
projektu Eko klubík, neméně vý-
znamné je pak zapojení Dětské 
skupiny do Mezinárodního pro-
gramu Eko školka.
Eko klubík je volnočasová aktivi-
ta a současně environmentálně 

orientovaný výukový program 
pro děti předškolního věku a 
jejich rodiče. Jednou týdně se 
tým lektorek (maminek a členek 
Spolku Barbořice) setkává, děti 
se baví, hrají si a vzdělávají se. 
Klubík je vždy tematicky zamě-
řen - např. mechy a šišky, šípky, 
houby, stromy nebo třeba od-
pady. Snahou je, aby se děti více 

přiblížily „mamince Přírodě“ a 
přirozeně ji milovaly a zároveň si 
v klubíku užívaly bezstarostného 
dětství v prostředí nejpřirozeněj-
ším – v  zahradách, lesích, par-
cích… Současně jsou jim velmi 
citlivou a přirozenou formou a 
s ohledem na jejich věk předklá-
dány informace rozšiřující jejich 
přírodovědný přehled a prohlu-

bující jejich vztah 
k  prostředí, ve kte-
rém žijí a vyrůstají. 
Podrobnější infor-
mace jsou k  dispo-
zici na webu spolků 
Klubíčko Kroměříž 
a Barbořice. 

Veronika Habrová, 
Spolek Barbořice 

a MC Kubíčko

Studenti gymnázia Kroměříž budou reprezentovat 
Českou republiku 
Zástupci studentů Gymnázia Kroměříž se debatních konferencí European 
Youth Parliament (Evropského Mládežnického Parlamentu) úspěšně zúčastňují 
již třetím rokem. Z předkola v Hradci Králové postoupili na Národní výběrovou 
konferenci do jihočeského Písku. Leitmotivem celého zasedání byl tentokrát 
rozvoj měst - Designing future cities together. 92 studentů z 27 středních škol 
České republiky, Portugalska, Lotyšska a Finska tu pracovalo v devíti komisích 
a podrobně se zabývalo tématy, jako jsou například sdílení dopravních služeb, 
podpora vzniku mobilních aplikací pro veřejnou dopravu, nesnáze při budo-
váním sociálního bydlení a mnoho dalších. Kroměřížské gymnázium tu repre-
zentovali Eliška Sedlářová, Petra Sedláková a Anička Ryšánková, Prokop Švá-
bík, Martin Haderka, Vojtěch Trdlica a Martin Veselý. To, že jsou mimořádným 
týmem, potvrdily výsledky 
– gymnazisté jsou jedinou 
kompletní delegací, která 
bude Českou republiku repre-
zentovat na mezinárodním 
zasedání EYP. Individuální 
nominace získaly navíc Petra 
Sedláková a Eliška Sedlářová.                                         

 Mgr. Milena Levíčková, 
Gymnázium Kroměříž

Foto: MC Klubíčko 



6  2017 zaJímaVoStI

 zuzana opatrná, Medlov
 ester Vojtová, Kroměříž
Sebastián Dřímal, Trávník
Patrik Hradil, Hulín
marie anna Valentíková, Sulimov
Linda Vaculíková, Hulín
marek Batromij, Morkovice
Charlie Johan Persson, Kroměříž
Helena Labudová, Kroměříž
tobias Kolomazník, Kvasice
Beáta štepitová, Vážany
ester trávníčková, Zborovice
David trávníček, Kroměříž
Jakub Pektor, Divoky
Beata omámiková, Holešov
Sebastian Skácel, Kroměříž
Stela Berčíková, Kroměříž
oliver Bell, Kroměříž
magdaléna rybovičová, Kojetín
Dušan okénka, Zborovice
ondřej gremlica, Vážany
nikolas Hajler, Chvalnov
Veronika Večeřová, Kroměříž
nela Stárková, Hulín
Dominik Dobeš, Kroměříž
Veronika Večeřová, Kroměříž
tereza Láníková, Nová Dědina
tomáš Dus, Kroměříž
alena Barboříková, Holešov
Vendula Veselská, Kroměříž
Simona nepeřilová, Holešov

Ludmila Prusáková, *1950, Šelešovice
alois Kryštof, *1943, Kroměříž
Jaromír Kovařík, *1938, Kroměříž
Josef Kodnar, *1928, Kroměříž
Libuše Láníková, *1929, Kroměříž
Leopold Sedlák, *1940, Kroměříž
Karel Skácel, *1947, Kroměříž
milan Florián, *1927, Kroměříž
Vojtěch šírek, *1943, Kroměříž
rnDr. Phmr. eva Listopadová, *1929, Kroměříž
Libuše zajícová, *1936, Kroměříž
Josef Večerka, *1941, Zborovice
Karel Fuksa, *1929, Skaštice
Josef Králík, *1946, Zborovice
zdenka musilová, *1947, Jarohněvice
zdenka Kulhavá, *1945, Trávník
marie Vrzalová, *1939, Kroměříž
marcela Súkupová, *1943, Lutopecny
mUDr. miloslav Foltýn, *1960, Kroměříž
marie Provazníková, *1933, Břest
František Horák, *1933, Zdounky

Jaroslava Pospíšilová, *1931, Kroměříž
marie Bařinová, *1931, Kroměříž
zdenka Svozílková, *1930, Kroměříž
Ivanka Kohnová, *1929, Kroměříž
mgr. Lambert Hanzal, *1939, Kroměříž
Denisa mušuková, *1987, Chropyně
Karel mlčoušek, *1931, Zborovice
alois Pektor, *1926, Kroměříž
Bohumila šišková, *1929, Břest
Věra řezníčková, *1935, Kroměříž
Jarmila šubčíková, *1930, Zborovice
marie Frkalová, *1933, Milovice
František Uhlík, *1929, Kroměříž
marie neprašová, *1940, Medlov
eliška novotná, *1930, Kroměříž
antonie žochová, *1936, Chropyně
Bedřiška melichárková, *1931, Kroměříž
Josef Vybíral, *1934, Kostelany
Josef Indrák, *1932, Kroměříž
miroslav marušák, *1954, Kroměříž
marie mlčochová, *1926, Kroměříž
mUDr. Jan Dufka, *1929, Kroměříž

narození – duben 2017

InFormaCe e.on o PřerUšení DoDáVKY eLeKtrICKé energIe // 5. 6. od 7 do 9.15 h – Kroměříž, Kotojedská 0, 0/546, 434/17d, 543/17, 543/8, 546/178, 546/546. 
5. 6. od 9.45 do 12 h – Kroměříž, Na Hrázi 0/648, Obvodová 0, 3315/15A, 3656/15, U Rejdiště // 5. 6. od 12.30 do 14.45 h – Kroměříž, Na Sádkách 3475 – SAKER, spol. s r. o. // 12. 6. od 7.30 do 12.30 
h – Kroměříž, 4568/11, Legionářů 0/K/3744/68, 4543/8, 4567/9, 4569. // Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové podobě nebo pro-
střednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg 
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V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u  nichž  pozů-
stalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Sofie Svobodová Daniel Skopal Dominik Krupař Jakub Hamada Dominik Štěpánek Julie Churá

Katarína Dvorská Lia Ebergényi Luděk Lučan Matouš Ballnér Matouš Černý Simona Vodicová

Sarah Linda Kučerová Zoe Dynterová Charlie Johan Persson

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.                    Těšíme se na vás a vaše miminko. 
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 
8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 26. 8.

Úmrtí – duben 2017

V seznamu jsou uvedeny děti, u nichž 
rodiče souhlasili se zveřejněním

Vladimír Dvořáček, Česká Lípa – Hana Feltlová, Kroměříž
Hynek Kovář, Kroměříž – Kristýna Lišková, Kroměříž
Pavel nezdařil, Kroměříž – Jana Ivánková, Jarohněvice
Josef Smolinka, Kroměříž – Jana Hudečková, Chropyně
Stanislav Fridrich, Kroměříž – monika Schnirchová, Kroměříž
Václav mecerod, Brno – michaela Pacáková, Přerov

Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřej-
něním  v tisku.

Sňatky – duben 2017
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