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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Město letos investuje do školských zařízení, 
Domu kultury i sídla úřadu

Město Kroměříž má v tomto  ro-  
ce v plánu řadu investičních akcí. 
Nejideálnějším obdobím pro  
realizaci plánovaných oprav a 
stavebních prací jsou letní měsí-
ce, zvláště ty prázdninové. A to 
vzhledem k podnebním podmín-
kám – mezi plánovanými pracemi 
jsou opravy chodníků i výstavba 
sportovišť – i proto, že řada re-
konstrukcí a stavebních úprav 
probíhá ve školských zařízeních. 
Nejnáročnějším letošním projek-
tem je rekonstrukce Domu kultury 
včetně jeho interiéru. Stavební prá-
ce tu probíhají od poloviny dubna a 

dle aktuálních odhadů by měly být 
dokončeny podle plánu koncem 
září. Město zaplatí za stavební prá-
ce zhruba 18,5 milionu. 
Do konce roku by měly proběh-
nout stavební práce na budově 

radnice na Velkém náměstí. Opra-
vovat se bude vstup i obě scho-
diště včetně výměny kamenných 
stupňů, dojde k opravě omítky bu-
dovy včetně té v bočním podloubí. 
Rekonstrukce se dotknou i dalších 

objektů městského úřa-
du. Budou se zateplovat 
budovy B a D na Husově 
náměstí, akce si vyžádá 
investice ve výši 8,5 resp. 
10, 3 milionu korun, do-
jde tu i na výměnu oken 
a připravena je rekon-
strukce plynové kotelny. 
(dokončení na str. 2 dole)

Tradičním slavnostním zakončením sklizně ožila předposlední srpnový víkend Kroměříž. Podesáté se 
tu konaly Dožínky Zlínského kraje, při nichž se setkávají představitelé města se zástupci Zlínského 
kraje, Okresní agrární komory i ministerstva zemědělství. Návštěvníci i oficiální hosté společně oslavi-
li konec žní, pobavili se programem plným hudby, tance a barevných krojů a ochutnali dobroty v rám-
ci Dožínkového jarmarku i přehlídek regionálních specialit.

Vážení čtenáři,

letitá kantorská praxe mi nedá, 
abych na začátku září nepo-
zdravil všechny školou povin-
né. Prázdniny skončily, otevírá 
se nový školní rok. Jsem rád, že 
na kroměřížských školách se v 
průběhu léta povedlo v rámci in-
vestičních akcí mnohé vylepšit. 
Nezbývá než popřát všem žákům, 
jejich rodičům a také pedago-
gům úspěšný start a dostatek 
elánu pro příštích deset měsíců. 
Září v Kroměříži bude patřit ne-
jen návratu do školních lavic, ale 
i jedné velmi speciální lavičce. 
Klub UNESCO Kroměříž  v rámci 
připomenutí letošního 25. výročí 
svého vzniku inicioval umístění 
lavičky Václava Havla do Kromě-
říže. Osobně jsem se s nadšením 
do realizace této myšlenky zapo-
jil a mám radost, že v půli září se 
designový objekt od Bořka Šípka 
věnovaný osobnosti pana prezi-
denta Havla stane součástí pro-
storu Velkého náměstí. Kroměříž 
tak bude po Barceloně, Praze, 
Benátkách, Liberci či Oxfordu prv-
ním moravským městem, kde se s 
tímto funkčním artefaktem mů-
žete setkat. Právě Klub UNESCO 
Kroměříž od zahájení své činnosti 
v roce 1991 byl s prezidentem Ha-
vlem v úzkém kontaktu. Václav 
Havel také podpořil činnost klubu 
a osobně navštívil jeho akce. La-
vička k nám tedy plným právem 
patří a věřím, že se stane dalším z 
míst, která přitahují zaslouženou 
pozornost lidí místních i turistů. 
Těší mě, že vedle historických pa-
mátek takto vneseme do centra 
města i kousek naší současnosti. 
Přeji vám originální posezení!

Jaroslav Němec
starosta města

Foto:  J.  Sílešová

Foto:  J. Soporský



(pokračovaní ze str. 1)
Do 23. září budou dokončeny 
stavební práce v ZŠ Komenského 
náměstí. Tady se buduje prostor-
nější a modernější družina včetně 
sociální zařízení, šaten a prostoru 

pro personál školy. Investiční ná-
klady byly stanoveny na 4,9 mili-
onu korun, budou však vzhledem 
k neočekávaným pracím o něco 
vyšší. V  téměř všech školách, ať 
už mateřských nebo základních, 
jejichž zřizovatelem je město Kro-
měříž, došlo na stavební úpravy a 
vylepšení. Hned v několika „mate-
řinkách“ proběhly rekonstrukce 

kotelen - v MŠ Spáčilova, Štítného, 
Páleníčkova a Gorkého. V MŠ Má-
nesova opravili podlahy v zahrad-
ním domku a vybudovali k němu 
přístupový chodník. V postoupské 
školce zmodernizovali šatny a 
opravili kanalizaci i plot. Rozvody 
vody a odpadů mají „v novotě“ v 
MŠ Žižkova a MŠ Kollárova, kde 
navíc opravili chodníky ve školní 
zahradě. Také v základních ško-
lách využili prázdninové období 
k nutným opravám. Ve školách na 
Slovanu a v ulici U Sýpek proběhla 
rekonstrukce sociálních zařízení a 
rozvodů vody, na Oskole opravili 
elektroinstalaci včetně výměny 
rozvaděčů, na Zacharu zrekonstru-
ovali prostory logopedie, družiny 
a školního klubu, opravili tu i zíd-
ku kolem školy. Všechna školská 
zařízení pak byla během prázdnin 
připojena na nový centrální pult 
ochrany Městské policie Kroměříž.
Již několikátý rok pokračuje měs-

to s  opravami různých užitných 
ploch. Letos přišly na řadu chod-
níky v  ulicích Svatopluka Čecha, 
Nábělkova a U Rejdiště, do zimy by 
pak měly dostat novou podobu ty 
v ulicích Nádražní, Rumunská, Ob-
vodová a Gorkého. V plánu je opra-
va cesty za hřbitovem v Hradisku a 
příjezdové komunikace k Trávnic-
kým zahrádkám. Buduje se mul-
tifunkční hřiště v  Trávníku, tady 
se počítá s  investičními náklady 
3,5 milionu, probíhá výstavba 
sportovního areálu v Bílanech, kte-
rá by měla stát 4,8 milionu korun.
                                                          (šak)
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Kroměřížská radnice opět na-
bídne obyvatelům města mož-
nost zapojit se do elektronické 
aukce společných nákupů ener-
gií a ušetřit tak prostředky v ro-
dinných rozpočtech. Poté, co se 
město zúčastnilo aukce na za-
čátku letošního roku, průměr-
ná úspora u Kroměřížanů, kteří 
do projektu vstoupili, činila na 
jedno odběrné místo 36,53 %, 
resp. 4 719 Kč. 
Ve dnech 19. a 21. září 2016 bu-
dou moci Kroměřížané od 14 do 
17 hodin na kontaktním místě 
v budově B městského úřadu (Hu-
sovo nám. 534, 1. patro, kancelář 
č. 207) odevzdávat zástupkyni 
firmy eCENTRE potřebné podkla-

dy pro přihlášení do elektronické 
aukce (kopii aktuální smlouvy, 
jejíž konec platnosti by neměl na-
stat později jak za 12 měsíců, se 
stávajícím dodavatelem elektřiny/
zemního plynu včetně případných 
dodatků, kopii ročního vyúčtování 
energií a oznámení čísla SIPO/č. 
bankovního účtu). Dozvědí se také 

podrobnosti o připravované akci. 
Zapojení se do e-aukce je zcela 
zdarma, aukční poplatek zaplatí 
firmě vítězný dodavatel. Pokud ne-
vysoutěžíte lepší cenu, nic se pro 
vás nezmění, jelikož smlouvu s ví-
tězným dodavatelem uzavřete jen 
v případě, že v e-aukci dosáhnete 
úsporu. „Jsem rád, že Kroměřížané 
budou mít opět možnost zapojit 
se do společných nákupů energií. 
Je to aktivita, díky níž se dají ušet-
řit nemalé finanční prostředky, 
což ostatně názorně i potvrdil vý-
sledek první letošní aukce,“ sdělil 
místostarosta a garant aktivity 
v  Kroměříži Pavel Motyčka. Dal-
ší informace můžete nalézt na 
webu www.ecentre.cz.              (vn)

Obyvatelé města mohou ušetřit na energiích tisíce 
korun díky elektronické aukci

Kroměřížané budou 
volit krajské zastupitele 

i osobnost do Senátu
Hned dvojnásobnou možnost 
ovlivnit veřejné a politické dění 
budou mít v říjnu lidé v Kromě-
říži. Kromě voleb do krajského 
zastupitelstva (7. a 8. 10.) se tu 
bude volit do Senátu Parlamen-
tu České republiky, a to ve stej-
ném termínu. Případné druhé 
kolo, nezíská-li žádný z kandi-
dátů nadpoloviční většinu, se 
uskuteční 14. a 15. 10.
„Hlasovací lístky pro volby do 
zastupitelstva kraje budou šedé 
a hlasovací lístky pro první kolo 
volby do Senátu Parlamentu ČR 
budou barvy žluté. Těmto barvám 
budou odpovídat i úřední obál-
ky, které volič obdrží ve volební 
místnosti,“ upřesnila organizační 
pokyny vedoucí odboru občan-
sko-správních agend kroměřížské 
radnice Ivana Bukovská. Lístky 
obdrží voliči nejpozději do 4. října 
do poštovních schránek a budou k 
dispozici také ve volební místnos-
ti. V případě konání II. kola voleb 
do Senátu obdrží voliči lístky, ten-
tokráte již šedé, přímo ve volební 
místnosti.
Volič je povinen okrskové volební 
komisi předložit platný občanský 
průkaz nebo cestovní pas. Pokud 
zjistíte až v den voleb, že nemáte 
platnou občanku, může vám být 
vystaven náhradní doklad. „Na 
Městském úřadě v Kroměříži na 
Husově náměstí, na úseku občan-
ských průkazů bude od pátku 14 
hodin do soboty 14 hodin po za-
zvonění k dispozici zaměstnanec, 
který voliči tento doklad vystaví. 
Občan musí předložit neplatný 
občanský průkaz, dvě fotografie a 
jeden platný doklad, třeba řidičský 
průkaz, případně originál rodného 
listu,“ nabízí možnost řešení nepří-
jemné situace Ivana Bukovská.
Volič ve volbách do zastupitelstva 
kraje vloží do obálky jen jeden hla-
sovací lístek, na kterém je možné 
zakroužkovat pořadové číslo nej-
výše u čtyř kandidátů. Do obálky 
pro senátní volby se vkládá rovněž 
jen jeden hlasovací lístek, který se 
již nijak neupravuje.                        (šak)

Soutěž o návrh kroměřížského územního plánu 
běží do konce října
Nejpozději od ledna roku 2020 bude mít město Kroměříž nový územní plán. Na zpracování jeho návrhu 
vyhlásila kroměřížská radnice v polovině letních prázdnin urbanistickou soutěž. Návrh, který by měl ze 
zmíněné soutěže vzejít, by měl zpracovávat koncepci rozvoje celého správního území města Kroměří-
že s ohledem na řešení širších vazeb. Soutěž s názvem Územní plán Kroměříž má za cíl nalézt a ocenit 
nejvhodnější projekt a následně zadat zakázku na samotné zpracování územního plánu s ohledem na 
ekonomické možnosti vyhlašovatele, jímž je město Kroměříž.
Nabídky, resp. žádosti o účast v soutěži lze odevzdat osobně v podatelně Městského úřadu Kroměříž,                 
1. máje 3191, Kroměříž v úředních hodinách podatelny, nejpozději do 31. 10. 2016 do 16 hodin. V případě 
odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen 
zajistit, aby byl návrh doručen na adresu Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž v uvede-
né lhůtě. Podmínky urbanistické soutěže o návrh včetně soutěžních podkladů si mohou zájemci 
stáhnout zdarma na profilu zadavatele ezak.mesto-kromeriz.cz/vz00000161.                                            (rc)



Kroměřížská radnice není jen 
místem, kde lidé řeší úřední zá-
ležitosti. Stala se prostorem pro 
konání nejrůznějších kulturních 
a společenských akcí, zkrátka ote-
vřela se ještě více veřejnosti. „Těší 
mě, že si lidé našli na radnici cestu 
i za zábavou a poučením. Krásná 
historická budova tak neplní jen 
funkci formální, ale je místem přá-
telských setkání, ukazuje veřej-
nosti i neúřední tvář a lidé tímto 
způsobem nahlédnou pod po-
kličku dění úřadu,“ hodnotí tento 
trend tajemnice Městského úřadu 
Kroměříž Jana Kutá. 
Ve foyer se od loňského roku po-
řádají výstavy uměleckých děl – 
obrazů, fotografií, i historických 
materiálů z  archivu, muzea či 
místní knihovny. Návštěvníci his-
torické budovy radnice se mohou 
seznámit s  významnými osob-

nostmi, s  historickými událostmi 
či s díly současných regionálních 
výtvarníků. V  posledních měsí-
cích si lidé prohlédli například 
fotografie mapující folklorní dění 
v  Kroměříži, seznámili se s  osob-
nostmi Jana Milíče z Kroměříže a 
Karla IV. a s jejich vztahem k měs-
tu nebo s kresbami výtvarnice Evy 
Milotové. 
Organizátory kulturních akcí 
oslovila také kouzelná atmosfé-
ra nádvoří radnice a pořádají tu 
divadelní i filmová představení. 
Letošní léto patřilo několika re-
prízám veleúspěšného muziká-
lového představení Limonádový 
Joe v  podání členů Divadelního 
spolku Kroměříž, úterní večery lá-
kaly na „letní kino“, tedy předsta-
vení pod širým nebem pořádaná 
Domem kultury, potažmo kinem 
Nadsklepí. Na radničním dvoře 

se tradičně koná část programu 
Dožínek Zlínského kraje, které 
Kroměříž hostí, milovníky hudby 
sem lákají akce pořádané kromě-
řížským Jazz Clubem. Podle po-
zitivních ohlasů přitom návštěv-
níci tento trend pestrého využití 
radničního prostor jednoznačně 
vítají.                                                      (šak)
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Nejen úředníci a razítka… Přijďte na radnici 
i za kulturou a poučením

Nový zdravotní plán 
určí priority města

Zdravé město Kroměříž se připra-
vuje na pořízení vlastního zdravot-
ního plánu. Po městských radních 
tento záměr schválili i zastupitelé. 
Kroměříž bude teprve jedenáctým 
městem v České republice, které 
bude mít svůj vlastní zdravotní 
plán. 
Hlavním podkladem dokumentu 
bude podrobná Analýza zdravot-
ního stavu obyvatelstva města, 
jejíž výsledky budou vydány for-
mou informační brožury a budou 
dostupné odborné i širší veřejnos-
ti ještě do konce letošního roku. 
Očekává se, že zdravotní plán jako 
součást strategické dokumentace 
města bude hotov během prvního 
pololetí roku 2017. Zjednodušeně 
řečeno: jde o dokument odpovída-
jící na otázku, na jaké oblasti by se 
město mělo zaměřit tak, aby co ne-
jefektivněji podpořilo zdraví svých 
obyvatel. Na analýzu poté naváže 
činnost pracovní skupiny, která vy-
hodnotí slabé stránky a zdravotní 
rizika pro obyvatele města, prodis-
kutuje obsah dokumentu a navrh-
ne prioritní cíle. „Vyhotovením do-
kumentu však celý proces nekončí, 
ale začíná. Pracovníci městského 
úřadu i odborná veřejnost budou 
následně své aktivity moci cílit 
efektivněji a se zaměřením na nej-
větší rizika,“ vysvětlil místostarosta 
Pavel Motyčka, který má oblast 
zdravotnictví na starosti.
Přípravu a realizaci zdravotních plá-
nů ve městech a krajích podporuje 
Národní síť zdravých měst, koor-
dinaci celého procesu v Kroměříži 
zajišťuje kancelář Zdravého města.
                                                                 (vs)
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Ministerstvo práce a sociálních 
věcí připravuje návrh zákona o 
sociálním bydlení, podle něhož 
by obce musely zajistit bydlení 
svým občanům v bytové tísni. 
Byť není jisté, kdy a zda vůbec 
bude návrh zákona schválen, 
kroměřížská radnice se na tuto 
možnost připravuje. 
„Do budoucna vidím tuto otázku 
jako potenciálně velký problém 
ohrožující soudržnost naší společ-
nosti, takže proto k tomuto kroku 
přistupujeme, i když v tuto chvíli 
není zákon o sociálním bydlení 
v platnosti. Jako vzor nám slou-
ží Hradec Králové a další města, 
kde mají již nyní vypracované své 
koncepce sociálního bydlení a 

funguje to tam. Nyní prověřuje-
me možné dotační výzvy,“ objas-
nil místostarosta Pavel Motyčka. 
Koncepce má dle místostarosty 
zahrnovat nejen osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, ale také se-
niory, zdravotně postižené či rodi-
ny s dětmi, a její nedílnou součástí 
má být také terénní sociální práce. 
Dle vládní koncepce se má jednat 

o tzv. třístupňový postupný sys-
tém bydlení. První formou je kri-
zové bydlení, tedy pouze dočasné 
řešení pro ty nejpotřebnější, kteří 
takřka nemají střechu nad hlavou 
a měli by se během šesti měsíců 
snažit odrazit ode dna. Druhým 
stupínkem je tzv. sociální byt, 
kde opět platí podmínka dodržo-
vání určitých pravidel a využívání 
sociální práce, a poslední forma 
je dostupný byt, který již připo-
míná normální nájemní bydlení, 
jen s tím rozdílem, že nájemné 
v těchto bytech bude zvýhod-
něné. Cílem je, aby si lidé mohli 
postupně najít vlastní bydlení 
nebo bydlení za tržní nájemné.
                                                         (vn)

Zástupcům 
partnerských měst 
se v Kroměříži líbilo
Stalo se již tradicí, že město Kro-
měříž zve představitele svých 
partnerských měst na dožínkový 
víkend do Kroměříže. Je to příle-
žitost, jak se zahraničními přáteli 
strávit slavnostní chvíle, ukázat 
jim krásy Kroměříže i širšího okolí 
a seznámit je s folklorními tradi-
cemi střední Moravy.
Letošní jubilejní – desáté – Dožín-

ky Zlínského kraje si nenechali ujít 
přátelé ze slovenských měst Nitra a 
Ružomberok, z  rumunského Ram-
nicu Valcea, delegace zastupující 
polské Piekary Slaskie i francouzský 
Chateaudun. Partnerská města za-
stupovaly rovněž folklorní soubory, 
které předvedly své programy na 
Velkém náměstí v předvečer dožín-
kové soboty. A právě tento program 
si oficiální hosté nenechali ujít stej-
ně jako účast v  dožínkovém prů-
vodu, který prošel následující den 
městem v  doprovodu folklorních 
souborů až na Velké náměstí, kde 

byli svědky slavnostního zahá-
jení Dožínek Zlínského kraje a 
následujícího kulturního pro-
gramu. Na sobotní odpoledne 
připravili hostitelé pro své za-
hraniční kolegy výlet do Zlína 
s  prohlídkou sídla krajského 
úřadu, návštěvou obuvnické-
ho muzea i místa působení 
Filharmonie Bohuslava Marti-
nů Zlín. Zahraniční hosté do-
stali rovněž možnost navštívit 
v Kroměříži Arcibiskupský zá-
mek a Květnou zahradu, které 
rádi využili.                                 (šak)

Kroměříž připravuje koncepci sociálního bydlení

Foto:  J. Soporský

Foto:  J. Soporský

Foto: ČTK



Z mnoha koutů země se do Kro-
měříže v sobotu 1. října sjedou 
fandové vojenské, policejní i 
hasičské historie a současnos-
ti, aby spolu už potřetí oslavili 
Den uniformovaných sborů. 
Přehlídka techniky, výzbroje i vý-
stroje s akčními ukázkami zakončí 
letošní turistickou sezonu. I letos 
se mohou návštěvníci těšit na 
aktuální novinky. Zatímco loňské-
mu roku kralovala při příležitosti 
70. výročí konce války bitva o 
Zborovský most, letos si Kroměříž 
připomíná 110. výročí založení 
místního Sboru dobrovolných 
hasičů. Oslava bude součástí Dne 
uniformovaných sborů na Hanác-
kém náměstí a bude mít podobu 
velké přehlídky činnosti dobrovol-
ných hasičů od historických uká-
zek až po současnost. 

„Vojenská tradice v Kroměříži sahá 
až do dob Marie Terezie. Naše 
akce se ale snaží popularizovat i 
činnost dalších uniformovaných 
složek, jako jsou hasiči či policie. 
A protože v  Kroměříži aktivně 
funguje několik historických vo-
jenských skupin a spolupořadate-
lem je Technické muzeum v Brně, 
máme jedinečnou příležitost uká-
zat v  atraktivním podání činnost 
složek napříč dějinami,“ prozradil 
vedoucí radničního odboru kultu-
ry a cestovního ruchu Pavel Zrna.
Na Hanáckém náměstí, bývalém 
nástupišti Žižkových kasáren, 
bude od 10 hodin po celý den až 
do večera k  vidění přehlídka vý-
zbroje a výstroje, komentované 
statické i dynamické ukázky, vo-
jenská a policejní historická i sou-
časná technika apod. „Představí 

se prakticky všechny kroměřížské 
uniformované jednotky a celá 
řada dalších k nám přijede z mno-
ha koutů země. K  vidění budou 
například ukázky hašení automo-
bilu, prvorepubliková kavalerie a 
její zásah proti freikorpsu situova-
ný do roku 1938, prezentace his-
torických vojenských, policejních 
a četnických jednotek, ale i sou-
časných složek Armády ČR, Policie 
ČR či Městské policie Kroměříž. 
Ukázky z  činnosti předvedou i 
mladí hasiči, airsoftový tým a při-
praveny budou i aktivity pro děti, 
včetně slaňování,“ doplnil Evžen 
Petřík ze skupiny historického šer-
mu Biskupští manové, která akci 
společně s městem a Technickým 
muzeem Brno pořádá. A co víc, 
k  vidění budou i akční scénické 
vstupy kombinující zásahy hasičů 

s dalšími uniformovanými složka-
mi. Celodenní program zakončí 
po 19. hodině  ohňová show. Sou-
částí Dne uniformovaných sborů je 
i páteční dobový ples v sále Sokol-
ského domu tematicky situovaný 
do období první republiky.            (rc)
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Kroměříž se stejně jako v předcho-
zích letech zapojí do aktivit v rám-
ci zářijového Evropského týdne 
mobility, tentokrát pod záštitou 
starosty města Jaroslava Němce 
a europoslankyně Olgy Sehna-
lové. Veřejnost se tak může těšit 
hned na dvě cyklojízdy městem, 
pěší procházku na kotojedskou 
střelnici nebo besedu o Baťově 
kanále s architektem Ivem Ondra-
čkou. Uskuteční se rovněž dvě 
charitativní akce: na Hanáckém 
náměstí to bude Běh naděje, který 
je kromě propagace pravidelného 
sportování zaměřen i na podporu 
výzkumu rakoviny, a v atraktivním 

prostředí Podzámecké zahrady se 
stejně jako minulý rok uskuteční 
nordic walkingový pochod, jehož 

výtěžek bude věnován na podporu 
dětí s cystickou fibrózou. Pozornost 
školáků jistě upoutá Den bez aut, 

který připadá na 
čtvrtek 22. září 
a malým návštěv-
níkům přinese 
poučení i zábavu 
v  podobě závodu 
na jízdních ko-
lech na Velkém 
náměstí. Podrob-
nější informace 
k  jednotlivým ak-
cím jsou uvedeny 
v elektronické da-
tabázi akcí na in-

ternetových stránkách města a na 
oficiálních výlepových plochách. 
Venkovní akce se obvykle konají 
jen za příznivého počasí.
Evropský týden mobility je meziná-
rodní kampaň na podporu udrži-
telnosti dopravy, ochrany životního 
prostředí a zkvalitnění ovzduší ve 
městech. Na organizaci akcí v Kro-
měříži se každoročně podílí několik 
subjektů.                                                 (vs)

Evropský týden mobility již popatnácté v Kroměříži

Foto: J. Soporský

Poslední hold 
rumunské 
královně
V královském paláci v Bukureš-
ti se 13. srpna 2016 rumunská 
veřejnost rozloučila s  králov-
nou Anou, která zemřela ve 
věku 92 let. 
Vzpomínáme na návštěvu králov-
ské rodiny v  květnu 2005 v  Kro-
měříži u příležitosti uctění pa-
mátky rumunských vojáků, kteří 
padli při osvobozování Kroměříže. 
Byli jsme poctěni, že jsme mohli 
tento významný den prožít s krá-

lem Michalem, královnou Anou 
a princem Radu.  Členové králov-
ské rodiny zapůsobili - ve shodě 
se svou pověstí - jako přirozené 
autority, zároveň však civilně a 
společensky. Královna v nás zane-

chala hluboký dojem jako nobles-
ní osobnost s velkým rozhledem a 
citlivostí k okolí. Tak si ji budeme 
připomínat. 
Za války získala, jako svobod-
ná mladá dívka, válečný kříž za 
statečnost. Byla nenápadná, 
skromná, ale velice pracovitá, 
velkorysá. Dovedla se postavit ná-
ročným a nečekaným situacím a 
zvládnout je. Po nucené abdikaci 
krále Michala se oba dobře zařa-
dili do občanské společnosti. Měli 
pět dětí, které vychovali v rumun-
ském duchu. Královna Ana svého 
manžela respektovala a byla mu 
celoživotně velkou oporou. Jejich 
šťastný vztah, morální hodnoty, 

zodpovědnost, vztah k Rumun-
sku, pochopení pro současnou 
společnost a potřeby běžných 
lidí Rumuni velice oceňovali.     
Popularita královské rodiny v Ru-
munsku, přestože většinu života 
byli nuceni strávit v zahraničí, 
byla a je mimořádná. Když se 
po pádu komunistického režimu 
prezidenta Ceausescua vracela 
královská rodina do Rumunska, 
shromáždil se na Piata Unirii (ob-
doba Václavského náměstí v Pra-
ze) milion lidí a zpívali rumun-
skou královskou hymnu. Královští 
manželé se na jaře 2016 stáhli do 
soukromí. 

 Jitka Dvořáková

Den uniformovaných sborů bude zábavnou tečkou 
za turistickou sezonou v Kroměříži 

Foto: J. Soporský



Stalo se tradicí, že při kulatých výro-
čích klubu nejen slavíme, pořádá-
me různé akce, ohlížíme se za pes-
trou škálou naší činnosti, ale také si 
uvědomujeme, jak se měníme, jak 
se mění svět okolo nás. Bude tomu 
tak i letos v září, neboť 11. září 1991 
se konala v Muzeu Kroměřížska 
ustavující schůze Klubu UNESCO 
Kroměříž. Základním cílem a po-
sláním klubu v souladu s Úmluvou 
o ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví bylo vytvářet 
podmínky a prosazovat zařaze-
ní našich památek do seznamu 
světového dědictví UNESCO. His-

torické bohatství našeho města je 
nám stálou inspirací k jejich oži-
vování kulturní, společenskou a 
osvětovou činností. Neopomíjíme 
podporu a propagaci dobrovol-
nictví, vědy, vzdělávání, občanské 
společnosti. V tomto duchu budou 
i naše zářijové akce s pokračová-
ním v říjnu. Oslavy zahájí 14. září 

v 15 hodin slavnostní odhalení 
Lavičky Václava Havla na Velkém 
náměstí, na které naváže v 16 ho-
din ve foyer radnice vernisáž do-
kumentující 25 let činnosti Klubu 
UNESCO Kroměříž. Výstavu bude 
možné navštívit do 4. října. Do 
programu oslav byl zařazen semi-
nář Pečujeme o památky, který 

se uskuteční v prostorách zámku  
26. září. Ve středu 28. září v 19 
hodin pak oslavy vyvrcholí Slav-
nostním koncertem  k  25. výročí 
založení Klubu UNESCO s předá-
ním  ceny Karla Lichtensteina z 
Castelkornu Art Collegiu 2002 v 
Arcibiskupském zámku. Koncert 
je zároveň poslední částí projek-
tu Kroměřížské hudební léto. Vy-
stoupí tu Filharmonie B. Martinů 
Zlín pod vedením dirigenta To-
máše Netopila se sólistou Karlem 
Košárkem.
MUDr. Eva Nováková, předsedkyně 

Klubu UNESCO Kroměříž
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Klub UNESCO Kroměříž pracuje již 25 let pro kulturu, vzdělání i vědu

Město opět udělí Cenu města 
Kroměříže. Navrhněte kandidáty
O tom, kdo si odnese Cenu města Kroměříže za rok 2016, rozhoduje 
vedení města, kandidáty může ovšem navrhnout kdokoliv. Ocenění, 
které je výrazem poděkování města vyznaným osobnostem za roz-
voj a propagaci Kroměříže, uděluje Zastupitelstvo města Kroměříže 
každoročně jediné osobnosti za podstatný přínos v  nejrůznějších 
oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. Cena 
města Kroměříže se uděluje od roku 2009 a získali ji postupně Jan 
Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lu-
káš a naposledy Eva Nováková.
Návrhy na ocenění mohou předkládat občané, orgány města, za-
stupitelé, právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které v Kroměříži 
působí. Oceněným může být osoba starší 18 let, která žije či působí v 
Kroměříži a která se významně přičinila o její rozvoj a propagaci. Udě-
lení Ceny města Kroměříže je spojeno s předáním čestného uznání, 
věcné ceny a peněžní odměny. Kroměřížská radnice vyzývá veřej-
nost k podávání nominací na udělení zmíněné ceny za rok 2016. 
Návrhy na nositele lze podávat písemně na adresu radničního 
odboru kultury a cestovního ruchu, nebo elektronickou poštou 
na adresu zpravodaj@mesto-kromeriz.cz. Nejzazším termínem 
pro doručení nominace je 14. října 2016.                                                 (rc)

Akce kroměřížského Veterán 
klubu každoročně přináše-
jí požitek a nevšední zážitky 
všem milovníkům historických 
vozidel. A letošní rok bude 
v tomto ohledu výjimečný. Kro-
měříž bude poprvé hostit akci 
nazvanou Loukotě a řemeny. 
Zasvěcení už vědí, že jde o oje-
dinělé setkání majitelů vozidel 
vyrobených do roku 1918 a že 
k  vidění tedy bude jen to nej-
lepší, co sbírky tuzemských i 
zahraničních automobilových 
nadšenců ukrývají. Setkání se 
uskuteční v  termínu od 9. do 
11. září v Kroměříži pod záštitou 
starosty města Jaroslava Němce.  

„Touto akcí chceme přiblížit všem 
zájemcům počátek dvacátého sto-
letí, které bylo silně poznamenáno 
bouřlivým rozvojem techniky 
všeho druhu a světlo světa spatřil 
i jeden z převratných vynálezů té 

doby – automobil. Široký okruh 
diváků chceme seznámit s počát-
ky historie vzniku automobilismu 
a pozvaným majitelům nejstarších 
vozidel chceme naopak předsta-
vit naše krásné město,“ prozradil 

František Kudela, mís-
topředseda Veterán 
klubu Kroměříž. Hlavní 
program začne v pátek 
9. září odpoledne na Vel-
kém náměstí výstavou 
vozidel. „Po setmění se 
uskuteční spanilá jízda 
městem za svitu acety-
lenových ,světlometů´ 
historických vozů v do-
provodu městské policie. 

V sobotu 10. září dopoledne po 
ukončení výstavy vozidel na ná-
městí vyjedou veteráni na společný 
výlet převážně po okresních ces-
tách přes historickou vesnici Rymi-
ce, dále pak na Holešov, Fryšták do 
Vizovic, kde navštíví světoznámou 
likérku Rudolf Jelínek. Odpolední 
trasa zpět do Kroměříže povede 
přes lázně Luhačovice s krátkou 
zastávkou v centru lázní na občer-
stvení,“ přiblížil program František 
Kudela. V neděli 11. září se ráno 
vozy opět sjedou na Velké náměstí, 
aby odtud odstartovaly na okružní 
spanilou jízdu městem, která bude 
mít cíl před kolonádou v Květné za-
hradě.                                                           (pz)

Loukotě a řemeny budou zážitkem pro diváky, ale i pro řidiče 
a majitele vozů

Foto: VK Kroměříž

Kroměříž si na nezájem ze stra-
ny návštěvníků nemůže stěžo-
vat. Město a jeho zajímavosti 
navštěvuje rok od roku více 
turistů. V posledních letech i z 
poměrně vzdálených destina-
cí, což je patrné na první po-
hled a poslech…
Platí to zvláště v letních měsí-
cích, kdy je v centru města a v 
okolí nejatraktivnějších památek 
nejrušněji, a potvrzují to i statis-
tiky návštěvnosti. Zajímavá čísla 
jsou k dispozici již jen za měsíc 
červenec. Arcibiskupský zámek 
a zahrady si letos v červenci pro-
hlédlo 43 442 návštěvníků, zatím-
co za stejné období vloni sem při-
šlo o 10 tisíc návštěvníků méně, 
přesně 33 006. Také v Muzeu Kro-
měřížska na Velkém náměstí za-
znamenali zvýšený zájem ze stra-

ny návštěvníků – v červenci 2015 
to bylo 10 464 zájemců o všechny 
kroměřížské expozice, letos v čer-
venci o bezmála tisícovku více 
(11 361). Nejvíce do muzea lákají 
výstavy Fenomén MERKUR a Ma-
courek, Born a spol., v uplynulém 
roce to byly Hry a klamy a Peklo 
s princeznou. Vzrůstající zájem 
o atraktivity Kroměříže potvrzují 
také v Turistickém informačním 
centru, kde v červenci zaevidovali 
rekordní počet návštěvníků, a to 
více než 10 tisíc.
Na zvýšení atraktivity města se 
podílejí také kulturní a spole-
čenské akce, ať už jednorázové 
nebo konané každoročně – hu-
dební festivaly, krajské dožínky, 
výstavní akce i projekty k zaháje-
ní  a zakončení turistické sezony.                                            
                                                                 (šak)

Kroměříž láká stále více turistů



Stovky studentek Střední pedago-
gické školy v Kroměříži již padesát 
let vytvářejí krásnou tradici sboro-
vého zpěvu ve městě, k  jehož his-
torii vždy hudba a zpěv neodmy-
slitelně patřily. Sbor založil v  roce 
1966 Vlastimil Válek, který navázal 
na práci pěveckého sboru Čajka 
vedeného Jindřichem Brabcem a 
Vlastimilem Mrvou. Od roku 1983 
jej pak téměř třicet let vedl vyni-
kající pedagog a sbormistr Jan 
Štěpánek, za jehož uměleckého 
vedení se stal sbor jedním z nejlep-
ších studentských sborů na světě. 

V  roce 2013 převzal práci se sbo-
rem Jiří Jablunka, který navázal na 
své úspěšné předchůdce.
Letošní oslavy u příležitosti 50. vý-

ročí založení sboru jsou naplánová-
ny na sobotu 24. září a budou se 
konat pod záštitou starosty města 
Kroměříže Jaroslava Němce a rad-

ního Zlínského kraje pro školství, 
mládež a sport Petra Navrátila. Ve 
Sněmovním sále Arcibiskupského 
zámku v  Kroměříži proběhne od 
16 hodin Slavnostní jubilejní kon-
cert, po kterém bude v prostorách 
školy následovat přátelské setkání 
bývalých členek sboru a hostů. Tam 
bude také zpřístupněna síň slávy, 
kde mohou všichni zavzpomínat 
na život se sborem prostřednic-
tvím kronik s fotodokumentací a 
videoprojekcí. Oslavy se konají za 
podpory města Kroměříže.                                  

SPgŠ Kroměříž

Ve skleníku 
Květné zahrady 
zpívala světoznámá 
umělkyně
V  pořadí pátým, předposledním 
koncertem letošního 17. roční-
ku festivalu Hudba v  zahradách 
a zámku byl program s  názvem 
Romantické obrazy. Ve středu 10. 
srpna se ve skleníku Květné zahra-
dy představili sopranistka Veroni-
ka Dzhioeva a barytonista Martin 
Bárta. Za doprovodu Moravské 
filharmonie Olomouc pod vedením 
dirigenta Zdeňka Klaudy předsta-
vili výběr z  opery Evžen Oněgin 
Petra Iljiče Čajkovského a Symfonii 
č. 3 Skotskou Felixe Mendelssohna 
Bartoldyho. Koncert byl ojedinělým 
zážitkem pro kroměřížské pub-
likum, ať už šlo o znalce klasické 
hudby nebo náhodné návštěvníky 
akce. Mimořádným se stal koncert 
především díky známé operní pěv-
kyni Veronice Dzhioevě, rodačce 

z  Jižní Osetie, která vystupuje ve 
špičkových operních domech i na 
koncertních pódiích celého světa. 
„Večer měl neopakovatelnou at-
mosféru a koncert byl pro všechny 
návštěvníky hodnotným zážitkem 
díky vynikajícímu výkonu všech 
umělců,“ vyjádřila svou spokoje-
nost Hana Feltlová, pracovnice 
programového oddělení Domu 
kultury v Kroměříži, který je pořada-
telem festivalu Hudba v zahradách 
a zámku.                                                          (šak)

Cyklus představení v  Domě kul-
tury v Kroměříž - divadelní před-
platné - má v rámci kroměřížské-
ho kulturního dění dlouholetou 
tradici. Ani nadcházející sezona 
nebude výjimkou. Programové 
oddělení Domu kultury připravi-
lo na období od září do prosince 
sérii čtyř divadelních kusů. 
Cyklus zahájí ve čtvrtek 15. září dnes 
již kultovní hra dramatika Raye Coo-
neyho 1+1=3 v podání Malého di-
vadla komedie z Brna. Hlavní hrdina 
taxikář John Brown léta tají skuteč-
nost, že má dvě manželky. Vše klape 
díky přísně dodržovanému harmo-
nogramu, ovšem jednoho dne se 

ocitne v nemocnici a na policii. A 
problém je na světě… Na divadelní 
zpracování románu Zdeňka Jirotky 
Saturnin se diváci v  Kroměříži mo-
hou těšit ve čtvrtek 13. října. Pod 

představením jsou podepsání Zde-
něk Jirotka, Martin Vačkář a Ondřej 
Havelka a se swingovou groteskou 
o všehoschopném sluhovi přijede 
na pódium Domu kultury soubor 
Národního divadla Brno. Na stře-
du 8. listopadu je připravena hra 
Partrika Hartla Soukromý skandál. 
V  hlavních rolích komedie o lásce 
v  době finanční krize excelují Eva 
Holubová a Kryštof Hádek. Před-
stavení, v němž mladý zadlužený 
manažer kvůli penězům svádí svou 
stárnoucí šéfku, má na repertoáru 
pražské Studio DVA. Komedie s de-
tektivní zápletkou Splašené nůžky 
podle hry Paula Pörtnera v podání 

herců Městského divadla Zlín je po-
sledním dílkem skládačky letošního 
podzimního předplatného. V  pon-
dělí 12. prosince tak budou diváci 
svědky objasnění vraždy majitelky 
domu s luxusním kadeřnictvím, 
kterou může mít na svědomí jedině 
někdo z klientů salonu.
Předplatenky je možné zakoupit 
v  pokladně Domu kultury nebo 
prostřednictvím on line systému. 
Cena je 1200 Kč pro místa v 1. – 
12. řadě a 1000 Kč za 13. - 21. řadu. 
Zbylé vstupenky na jednotlivá 
představení budou v předprodeji 
vždy po odehrání předcházejícího 
kusu.                                                                 (šak)                                                          

Nádvoří kroměřížské radnice a Klubu Starý pivovar hostilo 2. ročník 
festivalu Folková sobota ve dvoře. Na scéně pod širým nebem se 
přestavili hudebníci mimokroměřížští i místní: Folk Team, Jamtour, 
Katka Garcia a její Kon Sira, Hanka Feltlová & Co. a vrcholem progra-
mu bylo vystoupení Roberta Křesťana s kapelou Trapeři. Součástí 
projektu byl také dopolední hudební workshop Ivo Batouška v Ex-
pozici Karla Kryla, který měl neobyčejnou atmosféru stejně jako 
celá Folková sobota, kde se sešli opravdoví milovníci folku a word 
music. 
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města Kroměříže  

so 17. 9.
17.30 I STRAŠIDLA, bijásek
20.00 I MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ, premiéra

ne 18. 9.
14.30 I STRAŠIDLA, bijásek
17.30 I PRÁZDNINY V PROVENCE, premiéra
20.00 I VE JMÉNU KRVE, premiéra

po 19. 9.
17.30 I MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ, premiéra
20.00 I PRÁZDNINY V PROVENCE, premiéra

st 21. 9.
17.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D, přidáváme
20.00 I TOHLE JE NÁŠ SVĚT, artkino

čt 22. 9.
20.00 I SEDM STATEČNÝCH, premiéra

pá 23. 9.
17.30 I KRYCÍ JMÉNO HOLEC, premiéra
20.00 I DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ tit., premiéra

so 24. 9.
14.30 I ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D, bijásek
17.30 I SEDM STATEČNÝCH, premiéra
20.00 I KRYCÍ JMÉNO HOLEC, premiéra

ne 25. 9.
14.30 I ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 2D, bijásek
17.30 I DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ tit., premiéra
20.00 I SEDM STATEČNÝCH, premiéra

po 26. 9.
17.30 I KRYCÍ JMÉNO HOLEC, premiéra
20.00 I DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ dab., premiéra

st 28. 9.
17.30 I TEORIE TYGRA, přidáváme
20.00 I KRAKATIT, artkino

čt 29. 9.
20.00 I DEEPWATER HORIZON: MOŘE
V PLAMENECH 2D, premiéra

pá 30. 9.
15.30 I DEN SENIORŮ V KROMĚŘÍŽI
20.00 I SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 2D tit., premiéra

BIJÁSek/ROdINNÝ 
OBR DOBR
GBR/USA/CAN 2016, 117 min, přístupné bez ome-
zení, dabing
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako 
Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s 
cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají 
do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisova-
tele Roalda Dahla.

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

STRAŠIDLA
CZE 2016, 113 min, přístupné bez omezení, česky
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, 
začít platit nájem a chodit do školy? Nová česká ro-
dinná komedie režiséra Zdeňka Trošky o strašidelné 
rodině hejkala Huga, která se nechce vystěhovat ze 
svého domu a je přinucena adaptovat se do běžné-
ho života obyčejných smrtelníků, kteří umí pěkně 
zkomplikovat život.

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
USA 2016, 87 min, přístupné bez omezení, dabing
Čápi nosí děti… nebo alespoň nosívali. Teď nosí 
balíčky pro celosvětového internetového giganta. 
Čáp Junior náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí 
a ten bez jakékoliv autorizace vyrobí rozkošnou 
holčičku. Začíná závod s časem, aby Julior s kama-
rádem Tulipem doručili své první dítě – na divoké a 
objevné cestě, která by mohla pomoci vrátit čápům 
na celém světě jejich původní poslání.

pReMIÉRa
TAXI 121
CZE 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Snímek Taxi 121 je českým thrillerem, inspirovaným 
skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah 
připravil o život tři pražské taxikáře. Ofi ciálně poli-
cie přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však 
veřejnosti stále neznámý. Film poodkryje divákovi 
nejen možný důvod, proč pachatel vraždil, ale 
představí mu také příběh mladého manželského 
páru Matěje a Lucie.

TÝPCI A ZBRANĚ
USA 2016, 114 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky        
Pravdivý příběh dvou mladých můžu - obchodníků 
se zbraněmi, Davida Packouziho (Miles Teller) a 
Efraima Diveroliho (Jonah Hill), kteří získali zakázku 
na 300 miliony dolarů od Pentagonu na dodávku 
zbraní americkým spojencům v Afghánistánu. Brzy 
se však ocitnou v nebezpečí a v problémech s ná-
vratem zpět domů.

SMRT VE TMĚ
USA 2016, 88 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Tři teenageři. Money, Alex a Rocky se doslova živí 
perfektně naplánovaným vykrádáním domácnos-
tí. Jejich dalším cílem se stane samotářský slepec, 
který ve svém domě ukrývá milióny. Rozhodnou se 
využít mužovy indispozice a vloupou se k němu do 
domu v průběhu noci. Všechno se ale děje jinak, než 
jak si naplánovali.

BUCHTY A KLOBÁSY
USA 2016, 89 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počí-
tačem animovaný fi lm, vypráví o skupině potravin, 
které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou 
odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se do-
opravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí super-
market.

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
USA 2016, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky Loukotě a řemeny | 9. – 11. 9.

Kroměřížské hudební léto | 6. – 28. 9.

Festival Vojenských hudeb | 3. – 4. 9.

Hortus Magicus | 3. – 4. 9.

V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku 
na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger 
(Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným leta-
dlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil 
tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Přestože 
veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu 
dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíhající 
vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru.

NERVE: HRA O ŽIVOT
USA 2016, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Vee je obyčejná středoškolačka, která je přáteli 
nalákána do on-line hry zvaná Nerve. Každý se 
může rozhodnout, zda bude hráč nebo divák. Vee 
se rozhodne splnit první úkol, který ji zatáhne do 
nekonečného virtuálního kolotoče, který ji spojí s 
neznámým cizincem. Hra se však stává stále ne-
bezpečnější a oba zjišťují, že přestat hrát nebude 
jednoduché...

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
CZE 2016, 90 min+15 min předfi lm, nevhodné pro 
děti do 12 let, česky
Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání 
nás zavede do specifi cké a unikátní společnosti 
nelegálních kopáčů vltavínů, kteří se pohybují za 
hranicí zákona a ve střední Evropě 21. století žijí 
svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého 
vystřízlivění. Hrají   Pavel Liška, Marek Adamczyk, 
Jenovéfa Boková. Snímek je doplněn předfi lmem 
Strom, který byl vytvořen olejomalbou na sklo.

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ
USA 2016, 98 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Arthur Bishop (Jason Statham) si myslel, že už svou 
vražednou minulost hodil za hlavu. Když jeho nej-
větší protivník unese lásku jeho života, je donucen 
cestovat po celém světě, uskutečnit tři zdánlivě 
nemožné atentáty a dělat to, co umí nejlépe - 
provést vše tak, aby to vypadalo jako nehoda.

PRÁZDNINY V PROVENCE
CZE/FRA 2016, 95 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek v rolích 

tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou 
před svojí manažerkou do slunné Francie. Trochu 
se pofl akují, hodně si užívají a potkají krásnou a 
sympatickou dívku, která umí lámat srdce. Každý z 
nich je jiný, společně pak kupí šílené situace. Hulič 
marihuany, hláškující fi losof a nesmělý basák dělají 
všechno ve větším než malém množství.

VE JMÉNU KRVE
USA 2016, 88 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
John Link (Mel Gibson), bývalý narkoman a člen 
motocyklového gangu, provozuje tetovací salon a 
snaží se sekat dobrotu. Jednoho dne mu však zavolá 
jeho 16letá dcera Lydie, která se dostala do problé-
mů s drogovými dealery. Když John udělá po letech 
první správnou věc i za cenu možného návratu do 
vězení a své dceři se rozhodne pomoci, krvavá cesta 
může začít.

SEDM STATEČNÝCH
USA 2016, 132 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Moderní vize klasického příběhu sedmi statečných 
ve skvělém obsazení. Městečko Rose Creek ohrožu-
je banda lotrů průmyslníka Bartholomewa Boqua, 
který se v honbě za ziskem nezastaví před ničím. 
Zoufalí obyvatelé se rozhodnou požádat o pomoc 
sedm mužů, pro které žádné zákony neplatí. Ne-
sourodá skupina pistolníků, hazardních hráčů a 
nájemných lovců se rozhodne nevinné lidi ochránit.

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
CZE/AUT 2016, 100 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana 
Němce Italská spojka se odehrává mezi Prahou a 
Vídní v dramatickém roce 1968. Tato proměnlivá 
doba mezi Pražským jarem a srpnovou okupací, je 
rámcem pro moderní špionážní drama, jehož hlavní 
hrdinové jsou ve vypjatých společenských okamži-
cích postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací a 
sebedestruktivním hrdinstvím. Hrají Kryštof Hádek 
a Vica Kerekes.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
GBR/FRA 2016, 123 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky/dabing

Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka na svě-
tě je konečně zpátky mezi námi. Podle názvu to sice 
vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by 
nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je 
třeba početí, neprovázely znepokojivé otázky. Na-
příklad ta, kdo je otcem.

DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH
USA 2016, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky    
Příběh natočený na základě skutečné události, k níž 
došlo 20. dubna 2010 na ropné plošině v Mexickém 
zálivu. Film zachycuje odvahu těch, kteří pracovali 
na Deepwater Horizon. Extrémní momenty sta-
tečnosti a přežití tváří v tvář tomu, co se stalo 
jednou z největších člověkem způsobených kata-
strof ve světových dějinách.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PO-
DIVNÉ DĚTI
USA 2016, 126 min, přístupné bez omezení, titulky
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho 
milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství 
jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, 
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro po-
divné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou 
prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a 
jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich 
strašlivé nepřátele. 

přIdÁVÁMe
MATKY NA TAHU
USA 2016, 100 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Úspěšné ženy se kvůli stálému stresu mění v ženy 
na pokraji nervového zhroucení. Každá mamina 
si potřebuje odfrknout. A některé u toho přímo 
zdivočí. Amy, Kiki a Carla místo vaření zvolí paření. 
Svobodu, zábavu a požitkářství nezatížené mateř-
skými povinnostmi. Hrají Mila Kunis, Kristen Bell, 
Christina Applegate, Kathryn Hahn a Jada Pinkett 
Smith.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA 2016, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky / dabing

Pokud vás už štvou fi lmy o superhrdinech, tak v 
tomhle fi lmu jich naštěstí moc neuvidíte. Tajně 
vytvořená skupina nesourodých zavrženíhodných 
jedinců, kteří jsou donuceni spolupracovat s ame-
rickou vládou, se vydává vyzbrojena tím nejefek-
tivnějším arzenálem proti záhadné nepřemožitelné 
entitě. Ti nejhorší z nejhorších se u toho ale budou 
bavit. A diváci s nimi.

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA 2016, 122 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nej-
vzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. 
A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, 
který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce.

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

aRTkINO
KOMORNÁ
KOR 2016, 145 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladá kapsářka je najata, aby sloužila u bohaté 
paní, s úkolem přesvědčit ji ke sňatku s cílevě-
domým podvodníkem a obrat ji tak o její bohaté 
dědictví. Plán vychází do té doby, než mezi ženami 
vzplanou vášnivé city. Příběh románu Sarah Water-
sové Zlodějka zasadil do japonsko-korejských reálií 
30. let 20. století jeden z nejvýraznějších jihokorej-
ských režisérů současnosti Park Chan-wook.

TOHLE JE NÁŠ SVĚT
USA 2016, 119 min, přístupné bez omezení, titulky
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svéráz-
ný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých 
šest dětí podle vlastních představ. Jejich život při-
pomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel 

a her. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. 
Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou 
zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny 
zkouškám našeho světa.

KRAKATIT
CZE 1948, 106 min, přístupné bez omezení, česky
Román Karla Čapka Krakatit zfi lmoval Otakar Vávra 
záhy po druhé světové válce a pojal jej jako ho-
rečnatě expresivní varování před jadernou zkázou. 
Režisér soustředí pozornost na horečnaté před-
stavy vyčerpaného a navíc zraněného protagonisty 
inženýra Prokopa, jenž se ze všech sil snažil zabránit 
zneužití svého vynálezu.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: CASABLANCA
USA 1942, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Legendární fi lm s Ingrid Bergmanovou a 
Humphreym Bogartem, se odehrává za 2. světové 
války v marocké Casablance. Do nočního podniku 
Ricka Blaina chodí každý, kdo potřebuje třeba fa-
lešný pas, nebo má chuť si trochu zahazardovat. 
Jednou do Rickova podniku zavítá bojovník proti 
fašismu Victor Laszlo společně se svou ženou Ilsou, 
kteří prchají před gestapem. Rick a Ilsa však mají 
společnou minulost...

NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING
GBR 2016, 112 min, nepřístupné pro děti a mladist-
vé do 18 let, titulky
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds vydá 9. září 
2016 netrpělivě očekávané album Skeleton Tree a 
fanouškům se ho chystá poprvé představit netra-
dičním způsobem – jednorázovou celosvětovou 
projekcí tohoto fi lmu. Snímek je nejen detailním 
‚making of‘ zaznamenávajícím vznik desky, ale 
také hlubokou osobní zpovědí Nicka Cavea, kterého 
v  létě 2015 zasáhla tragická smrt jeho 15letého 
syna.

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

Poznejte zemi,

která právě předsedá

Radě Evropské unie

17.-23. října - Kroměříž
Slovenské dny

Otvírací doba plaveckého bazénu 
(od út 6. 9.)
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

provoz knihovny

Oddělení pro dospělé
Pondělí:  09.00 – 18.00
Úterý: 09.00 – 18.00
Středa:  09.00 – 18.00
Čtvrtek:  12.00 – 18.00
Pátek:  09.00 – 18.00
Sobota:  09.00 – 11.30

provoz knihovny

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí:  12.00 – 18.00
Úterý:  12.00 – 18.00
Středa:  12.00 – 18.00
Čtvrtek:  zavřeno
Pátek:  12.00 – 18.00
Sobota:  zavřeno

provoz knihovny

hudební oddělení
Pondělí:  09.00 – 18.00
Úterý: 09.00 – 18.00
Středa:  09.00 – 18.00
Čtvrtek:  12.00 – 18.00
Pátek:  09.00 – 18.00
Sobota:  zavřeno



 

přehled akcí

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

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

Program:
Sobota 3. září
11.00 – 11.20 Divadlo (Geisslers Hofcomoedianten)
11.30 – 12.30 Hudba (Ensemble Inégal)
13.30 – 14.30 Divadlo (Vojta Vrtek)
15.00 – 16.00 Opera (Ensemble Damian)
15.30 – 18.00 Žonglérská dílna (Vojta Vrtek)
18.00 – 19.00 Divadlo (Geisslers Hofcomoedianten)
20.00 – 21.00 Hudba a balet (Musica Florea a 
Hartig Ensemble)
21.30 – 23:30 Barokní ohňostroj (Theatrum 
Pyrotechnicum)

Neděle 4. září
10.00 – 10.30 Průvod na chůdách (Geisslers 
Hofcomoedianten)
10.30 – 11.30 Divadlo (Vojta Vrtek)
11.00 – 12.00 Hudba (Capella Ornamentata a 
Richard Šeda)

12.00 – 13.00 Opera (Ensemble Damian)
13.00 – 14.00 Divadlo (Geisslers Hofcomoedianten)
13.00 – 16.00 Žonglérská dílna (Vojta Vrtek)
15.00 – 16.00 Hudební drama (Hudební lahůdky 
a Plaisirs de musique)
Květná zahrada
www.hortusmagicus.cz

so 3. 9. - ne 4. 9.  
XXII. MeZINÁROdNí FeSTIVal 
VOJeNSkÝch hUdeB
Již po dvaadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný pod 
záštitou ministerstva obrany ČR, Armádou české 
republiky a městem Kroměříží. Na festivalu, který 
již tradičně proběhne na Velkém náměstí se kromě 
domácích  orchestrů (Ústřední hudby Armády Čes-
ké republiky a Vojenské hudby Olomouc) představí 
i dva zahraniční hosté - vojenské hudby polské 
armády a slovenské armády. Kromě nich se diváci 
mohou těšit na sobotní vystoupení VUS Ondráš 
s  názvem Zbojník. Program nedělního odpoledne 
s showprogramy zúčastněných orchestrů zpestří 
mažoretky či Motorizovaná jednotka Hradní stráže. 
Na závěr nebude chybět ani oblíbený monstrkon-
cert všech hudeb. 

Program:
Sobota 3. září
18.00 – Koncert Ústřední hudby Armády České 
republiky na Velkém náměstí
19.30 – Vystoupení   vojenských hudeb na náměstí
20.30 – VUS Ondráš  - Zbojník

Neděle 4. září 
Hlavní programové odpoledne
14.30 – Zahajovací fanfára
14.45 – Průvod hudeb městem
14.50 – Showprogramy - VH Olomouc s mažo-
retkami, VH Polsko, Exhibiční vystoupení Čestné 
stráže AČR, VH Slovensko, motorizovaná jednotka 
Hradní stráže, Ústřední hudba AČR
16.40 – Monstrkoncert všech hudeb
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

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

út 6. 9. I 19.00
TRIO lOBkOWIcZ
ZahaJOVací kONceRT khl 2016
Na zahajovacím koncertu tradičního hudebního 
festivalu vážné hudby Kroměřížské hudební léto 
v podmanivém prostředí Sněmovního sálu Arcibis-
kupského zámku se představí uznávaná muzikant-
ská trojice Lobkowicz Trio ve složení houslista Jan 
Mráček, violoncellista Ivan Vokáč a klavírista Lukáš 
Klánský. Koncert nazvaný Vídeňské trojhvězdí  
představí trojici skladatelů, které podporoval kníže 
Franz Joseph Maximilian Lobkowitz: Josepha Hayd-
na, W. A Mozarta a Ludwiga van Beethovena.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

st 7.9. I 17.00
předJaří
Foto RNDr. Voňka – beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

st 7. 9. I 16.30 
hUdeBNí akadeMIe 
Hudební pořad s ukázkami, který představí dílo Po-
pelka od G. Rossiniho.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 9. 9. - ne 11. 9. 
lOUkOTĚ a řeMeNY V kROMĚříŽI
Akce kroměřížského Veterán klubu každoročně při-
nášejí požitek a nevšední zážitky všem milovníkům 
historických vozidel. A letošní rok bude v tomto 
ohledu výjimečný. Ojedinělé setkání majitelů vozi-
del vyrobených do roku 1918. Seznamte se s počát-
ky historie vzniku automobilismu! 

Program:
pátek 9. září 
14.00 – 20.00 Výstava vozidel na Velkém náměstí
20.30 Start vozidel do večerní spanilé jízdy městem

Sobota 10. září
9.30 – 10.00 Výstava vozidel na Velkém náměstí
10.00 Start vozidel I. etapy z Velkého náměstí po 
trase: Hulín, Rymice, Fryšták, Vizovice
14.30 Start II. Etapy z Vizovic po trase: Zlín, Kvasice, 
Střížovice, Trávník, Kotojedy, Kroměříž

Neděle 11. září 
9.00 – 9.30 Výstava vozidel na Velkém náměstí
9.30 Start vozidel na okružní jízdu městem
10.00 Cíl v Květné zahradě před kolonádou
Velké náměstí – Kroměříž
www.veteranweb.cz

pá 9. 9. I 19.00
VZpOURa NeVĚST
Repríza mimořádně úspěšné divadelní komedie v prove-
dení sokolského divadelního spolku Dámská šatna.
Sokolský dům Kroměříž

út 13. 9. I 10.00 
pReVeNce RakOVINY pRSU: 
MaMMa help
Informace o způsobu léčby a prevenci rakoviny prsu 
+ multimediální prezentace a nácvik samovyše-
tření na fantomovém modelu. Provázet besedou 
bude lektorka, která je sama vyléčenou onkolo-
gickou pacientkou s certifikátem edukátorky. Bese-
da je organizovaná díky osvětové činnosti Mamma 
HELP, z.s., neziskové organizace pacientek s nádo-
rovým onemocněním prsu.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 13. 9. I 17.00 
VÝROBa RUČNíhO papíRU
Přijďte si vyrobit ruční papír se sušenými květy a i 
pomůcky k jeho výrobě. Sraz před Květnou zahra-
dou. Kapacita omezena, přihlaste se, prosím, na 
info@nczk.cz nebo na 778 531 417.
Květná zahrada

st 14. 9. I 17.00
dOlOMITY
Foto PhDr. Motyčka – beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 14. 9. I 15.00
SlaVNOSTNí OdhaleNí
„laVIČkY VÁclaVa haVla“
Velké náměstí

st 14. 9. I 16.00
UNeScO – 25. VÝROČí ZalOŽeNí 
Vernisáž výstavy dokumentující v  obrazové a tex-
tové zkratce 25 let činnosti Klubu UNESCO Kroměříž.
Foyer radnice

st 14. 9. I 19.00
JIří VOdIČka a kOMORNí SOUBOR 
claSSIc & MOdeRN – khl 2016
Druhý koncert festivalu Kroměřížské hudební léto 
představí vynikajícího houslistu a koncertního 
mistra České filharmonie Jiřího Vodičku, který ve 
Sněmovním sále Arcibiskupského zámku vystoupí 
společně s komorním souborem Collegium Classic 
& Modern z Hradce Králové. V klasické i moderní 
úpravě zazní Čtvero ročních období Antonia Vival-
diho a další skladby. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 15. 9. I 18.00
RaY cOONeY: 1+1=3
dIVadlO kOMedIe BRNO
První představení v rámci podzimního cyklu diva-
delního předplatného nabízí komedii Raye Coo-
neyho 1 + 1 = 3  v podání brněnského Malého 
Divadla Komedie. John Brown je taxikář, který 
léta utajuje skutečnost, že má dvě manželky. Vše 
klape kvůli přísně dodržovanému harmonogramu. 
Jednoho dne se však kvůli okolnostem dostane 
do nemocnice a na policii. Nepodaří se mu tak do-
držet svůj časový harmonogram a rozjíždí se velký 
kolotoč lží, do kterých se stále více zamotává. Za-
jímavé to začne být, když se ke všemu přiznává a 
poprvé říká pravdu, nikdo mu však nevěří. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 18. 9. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa a 
OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů 
a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 19. 9. I 19.00
kONZeRVaTOř p.J. VeJ-
VaNOVSkÉhO – khl 2016
Na třetím koncertu letošního hudebního festivalu 
Kroměřížské hudební léto své nejlepší studenty 
i jejich pedagogy již tradičně představuje kroměříž-
ská Konzervatoř P. J. Vejvanovského. Koncert v pod-
manivém prostředí Sněmovního sálu Arcibiskupské-
ho zámku patří tradičně do programu Kroměřížského 
hudebního léta již řadu sezón. Program nabízí v první 
části širokou škálu stylově odlišných skladeb pro 
různá obsazení, druhá polovina večera je zaměřena 
na dílo Wolfganga Amadea Mozarta.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

út 20. 9. I 16.30 
BaŤŮV kaNÁl
Přijďte besedovat o Baťově kanále s architektem Ivo 
Ondračkou, autorem projektu turistického využití 
vodní cesty. O historii vodní cesty, o její současnosti 
i o tom, jak je to s jejím prodloužením do Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 20. 9. I 18.00 
ŠlÁGROVÁNí Ve ZlíNSkÉM kRaJI
Zábavné setkání v rámci akce „Šlágrování ve Zlín-
ském kraji“, tentokrát s Frantou Uhrem a Black ban-
dem. Čeká Vás zábavné odpoledne s oblíbenými 
interprety, které znáte z televize Šlágr. Přijďte si 
poslechnout nebo rovnou zazpívat známé lidové 
písničky a pojďme se společně pobavit při hu-
morném povídání o věcech vážných i nevážných. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž

st 21.9. I 17.00
JIŽNí ITÁlIe
Video p. Šmídová – beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 22. 9. I 15.00
akadeMIe III. VĚkU
Beseda s Květou Pokornou o jejím malování na 
hedvábí.
Knihovna Kroměřížska

pá 23. 9. I 17.00 
NeSlÝchaNĚ ZÁBaVNÝ VeČeR
Závěrečný večer Týdne sluchově postižených ve 
Zlínském kraji. V rámci programu vystoupí Lenka 
Filipová, Karel Gott revival Morava, Hanz Sedlář 
(bubenická show), Tha Magic Sebastian (kouzelník) 
a další. Večerem provede Miss České republiky a 
Miss Europe - Monika Žídková!
Dům kultury v Kroměříži
www.chcislyset.cz

pá 23. 9. I 19.00
pOcTa kaRlU IV. 
SchOla GReGORIaNa 
pRaGeNSIS – khl 2016
Čtvrtý koncert festivalu vážné hudby Kroměřížské 
hudební léto představí renomovaný pěvecký sou-
bor Schola Gregoriana Pragensis i s uměleckým ve-
doucím Davidem Ebenem. Koncert nazvaný Pocta 
Karlu  IV. vzdává hold našemu nejvýznamnějšímu 
panovníkovi, od jehož narození letos uplynulo 
700. let. Záměrně proběhne v chrámu Sv. Mořice 
v Kroměříži, neboť právě tento panovník přinesl 
kult Sv. Mořice do českých zemí. Na programu bude 
hudba ze dvora Karla IV., kterou on sám uznával a 
poslouchal. 
Kostel svatého Mořice
www.dk-kromeriz.cz

so 24.9. I 16.00
SlaVNOSTNí JUBIleJNí kONceRT
Jubilejní koncert k  50. výročí založení Dívčího pě-
veckého sboru SPgŠ Kroměříž. 
Arcibiskupský zámek
www.ped-km.cz

so 24. 9. I 14.00
SVaTOVÁclaVSkÉ
SlaVNOSTI 2016
Kulturní program pro celou rodinu. Těšit se můžete na 
J. Uhlíře, Desmod, Annu K., Ine kafé a skupinu Čechomor. 
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 25. 9. I 16.00  
kaRNeVÁlek V pOdZÁMce
Karneválek a hraní pro děti v podání Divadla Koráb, 
v rámci cyklu Pohádková Podzámecká zahrada. Děti, 
které přijdou s maskou zvířátka nebo se zvířátkovou 
malůvkou na puse, dostanou malou odměnu! V pří-
padě nepříznivého počasí se akce nekoná (vymyslíme 
jiný termín - dešťový telefon 608 879 779)
Podzámecká zahrada
www.hortus-moraviae.cz

po 26. 9. I 9.00 – 17.00
peČUJeMe O paMÁTkY
Seminář. Příklady dobré praxe kulturních aktivit ne-
ziskových i dobrovolnických organizací s doprovodnou 
výstavou dokumentující aktivity účastníků setkání.
Arcibiskupský zámek – balkonové sály

po 26. 9. I 19.00
aNNa kaReNINa
ROck OpeRa pRaha
Poprvé v historii se v Kroměříži představí jediné „diva-
dlo pro rockery“ u nás - soubor Rock Opera Praha. Při-
váží rock - metalové zpracování klasického díla ruské 
literatury - románu Anna Karenina Lva Nikolajeviče 
Tolstého. Příběh hrdinky hledající opravdový cit a 
upřímnost v lásce, ženy odsouzené společností za svou 
nevěru a nepřípustné chování i sebevražedkyně, jejíž 
rozvrácená psychika, zoufalství a beznaděj ji donutí 
ukončit život.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 28. 9. I 19.00
kONceRT k 25. VÝROČí ZalOŽeNí 
klUBU UNeScO – khl 2016
Letošní ročník tradičního festivalu vážné hudby 
Kroměřížské hudební léto završí slavnostní Kon-

cert věnovaný 25. výročí založení klubu UNESCO. 
Představí se na něm známý host kroměřížských hu-
debních akcí - Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín 
s dirigentem Tomášem Netopilem. Na koncertě zazní 
Sonata Vespertina od P. J. Vejvanovského, 7. symfonie 
Ludwiga van Beethovena a klavírní koncert c moll W. 
A. Mozarta se sólistou Karlem Košárkem.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

pá 30. 9. I 15.30
deN SeNIORŮ V kROMĚříŽI
Pavel Motyčka, místostarosta města Kroměříže, 
srdečně zve na setkání seniorů s doprovodným 
programem v rámci Mezinárodního dne seniorů. Po 
přivítání a zahájení bude promítnut film o Kromě-
říži Lidé a město a následně bude hrát folklórní 
soubor Dubina. Všichni senioři jsou zváni. 
Kino Nadsklepí 

do pá 30. 9.
kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY 
kVĚTNÉ ZahRadY  
(KAŽDÝ DEN V 11 A VE 14 HODIN)
Vydejte se na procházku minulostí. Během komen-
tované prohlídky vám představíme nejen historii 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, stav-
by i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada

pá 30. 9. I 19.00
(NeJeN) pRVORepUBlIkOVÝ pleS
Sokol Kroměříž a Biskupští manové z Kroměříže pořá-
dají ples, který je součástí Dne uniformovaných sborů. 
Nenechte zahálet taneční střevíčky, i když není zrovna 
plesová sezóna! Ať si již vezmete klasické, moderní, 
nebo retro plesové šaty, budete vítáni. Předprodej vstu-
penek bude probíhat v Sokolském domě od 6. 9. 2016.
Sokolský dům Kroměříž

so 1. 10. I 10.00  
deN UNIFORMOVaNÝch SBORŮ
Celodenní program v místě bývalých Žižkových 
kasáren u příležitosti řady celostátních i místních 
výročí spojených s činností uniformovaných sborů. 
Hanácké náměstí
www.kromeriz.eu

so 1.10. I 9.00 - 17.00 
UkONČeNí SeZóNY
V ŽeleZNIČNíM MUZeU 
Najdete nás v areálu lokomotivního depa vedle vý-
pravní budovy. Interaktivní muzeum s funkčními ex-
ponáty, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. 
Areál lokomotivního depa a točna na 
vlakovém nádraží
www.prototypy.cz/KMD

čt 1. 9. - st 26. 10.  
JaROMíR TOMeČek
Výstava. Tomečkovy vzpomínky na rodné město a 
výstava knih.
Knihovna Kroměřížska

čt 15. 9.  – út 4. 10. 
UNeScO – 25. VÝROČí ZalOŽeNí
Výstava dokumentující v obrazové a textové zkrat-
ce 25 let činnosti Klubu UNESCO Kroměříž. 
Foyer radnice

čt 22. 9. - pá 14. 10. 
MalOVÁNí Na hedVÁBí
Výstava. Květa Pokorná představí svoji hedvábnou 
tvorbu.
Knihovna Kroměřížska

do ne 4. 9. 2016 
MacOURek, BORN a SpOl. 
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše Ma-
courka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. výročí 
narození kroměřížského rodáka Miloše Macourka.
Muzeum Kroměřížska

do čt 15. 9. 2016 
MeMeNTO TIZIaNI - příBĚhY 
pROMĚN V dílech SOUČaSNÝch 
UMĚlcŮ
Rozsáhlou výstavu současného umění k poctě ma-
líře Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo 
440 let. Na výstavě bude k vidění více než stovka děl 

vytvořených nejrůznějšími výtvarnými technikami 
od předních českých výtvarníků. 
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do čt 15. 9. 2016 
kVĚTINOVÁ ZÁTIŠí akadeMIckÉ-
hO Malíře MIROSlaVa haVelY
Výstava Květinová zátiší akademického malíře 
Miroslava Havely v prostorách cukrárny Amadeus 
každý den do poloviny září.
Cukrárna Amadeus

do 20. 9. 2016 
pRUSkO-RakOUSkÁ VÁlka 
V ReGIONU
Výstava. Pořádá Státní okresní archiv Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

do pá 30. 9. 2016 
BISkUpSkÁ MINcOVNa
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách Biskupské mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna, stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do pá 30. 9. 2016 
aRcIBISkUpSkÁ VOdÁRNa
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

do so 1. 10. 2016 
ŽeleZNIČNí MUZeUM
Přijměte pozvání do železničního muzea v Kroměříži. 
Najdete je v areálu lokomotivního depa vedle výpravní 
budovy. Interaktivní muzeum s funkčnímui exponáty, 
které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.
Areál lokomotivního depa
www.prototypy.cz

do ne 2. 10. 2016 
FeNOMÉN MeRkUR
Unikátní výstava, která zachycuje historii fenoménální 
stavebnice, láká návštěvníky na celou řadu želez-
ničních jeřábů, obřích vlaků i na repliku čočkostroje 
vynálezce Otty Wichterleho, funkční model slunečních 
hodin, ježka v kleci zapsaného v České knize rekordů 
nebo na šestimetrový model ivančického viaduktu s 
pendlujícím vláčkem, vše z unikátní osobní sbírky sbě-
ratele Jiřího Mládka, která patří k největším na světě. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do po 31. 10. 2016
VÝSTaVa TURíNSkÉhO plÁTNa
Turínské plátno (tzv. Sindone di Torino) je pohřební 
rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus. 
Jedná se kopii Turínského plátna, která je zhotove-
na přesně podle originálu a utkána je stejnou me-
todou jako původní pohřební rubáš.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

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

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

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

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

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

pá 16. 9. I 18.30  
VeČeRNí cYklOJíZda MĚSTeM
Cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility. Vy-
razte na večerní jízdu nasvícenou Kroměříží. Pojede 
se kolem zámku, Bajdy a dále přes Kojetínskou ulici 
celým průtahem města až do Dolních Zahrad, přes 
Zámeček až do Záhlinic k pivovaru, kde vás čeká 
prohlídka s exkurzí a posezením.
Velké náměstí

so 17. 9. I 8.00  
lOJZa cUp – 31. ROČNík
Tradiční ročník (dříve sídlištního) nohejbalového 
turnaje trojic. Startovné 300 Kč za tříčlenné družstvo. 
V týmu max. jeden hráč krajské nebo vyšší soutěže, 
resp. registrovaný hráč. Max. 16 družstev, nutná zá-
vazná přihláška u na tel.: +420 721 374 223, případně 
emailem na lojza.hyza@gmail.com. Čeká na Vás tra-
dičně občerstvení, hodnotné ceny a tombola.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

so 17.9. I 10.00  
cYklOJíZda dO BeZMĚROVa - 
eTM 2016
Již tradiční akce s europoslankyní Olgou Se-
hnalovou nás letos zavede po trase Velké náměstí 
– Chropyňská - Horní zahrady (točna) – Miňůvský 
most – po levém břehu Moravy k Bezměrovskému 
mostu až do cíle v Bezměrovském dvoře (změna 
trasy vyhrazena podle počasí). Pro zájemce při-
praveny servisní prohlídky a čipování kol (Velké 
náměstí 9.00 – 10.00).
Velké náměstí

ne 18. 9. I 13.00  
pĚŠí pROchÁZka Na STřelNIcI – 
eTM 2016
Každoroční pěší vycházka tentokrát na Hvězdu. Tě-
šit se můžete na návštěvu tamější střelnice.
Sraz u Knihovny Kroměřížska

st 21. 9. I 10.00  
Ve ZdRaVÉM TĚle ZdRaVÝ dUch
Sportovní den, zdravé speciality, prodej výrobků. 
Čeká vás program plný tipů na zdravý životní styl. Pří-
prava smoothie, sportovní aktivity, ukázky tanečního 
vystoupení a prodej výrobků chráněných dílen.
Horizont Kroměříž

st 21. 9. I 13.00  
BĚh NadĚJe
Tradiční celorepubliková humanitární akce, konaná 
na podporu boje proti rakovině, která navazuje na 
Běh Terryho Foxe. Běh ve dvou trasách se může 
zaběhnout, ale i projít, záleží na formě jednotlivce. 

Vhodné pro seniory, nejmenší děti, maminky s ko-
čárky, tedy pro každého.
Hanácké náměstí

st 21. 9. I 13.00  
SOkOleNí
Sportovní odpoledne, probíhající souběžně s Během 
naděje se letos bude konat v rámci Sokolského týdne 
v pohybu, kdy je středa zaměřena na zdraví a spolu-
práci s handicapovanými. Akce určená všem dětem.
Hanácké náměstí

čt 22. 9. I 13.30  
deN BeZ aUT – eTM 2016
Zábavný i naučný program pro děti a mládež včetně 
soutěžního závodu jízdních kol po obvodu Velkého 
náměstí.
Velké náměstí

so 1.10. I 9.30  
NORdIc WalkING: pOchOdUJe-
Me Za SlaNÉ dĚTI – eTM 2016
Charitativní pochod Podzámeckou zahradou na 
podporu dětí s cystickou fibrózou s programem pro 
děti a výukou nordic walkingu zdarma. Možnost za-
půjčení holí nebo jejich zakoupení za zvýhodněnou 
cenu. Přijďte udělat něco pro své zdraví a podpořit 
tzv. „slané“ děti.
Podzámecká zahrada

čt 1. 9.
20.00 I TAXI 121, premiéra

pá 2. 9.
17.30 I TÝPCI A ZBRANĚ, premiéra
20.00 I SMRT VE TMĚ, premiéra

so 3. 9.
14.30 I OBR DOBR 3D, bijásek
17.30 I BUCHTY A KLOBÁSY, premiéra
20.00 I TAXI 121, premiéra

ne 4. 9.
14.30 I OBR DOBR 2D, bijásek
17.30 I TÝPCI A ZBRANĚ, premiéra
20.00 I SMRT VE TMĚ, premiéra

po 5. 9.
17.30 I TAXI 121, premiéra
20.00 I BUCHTY A KLOBÁSY, premiéra

st 7. 9.
17.30 I MATKY NA TAHU, přidáváme
19.30 I KOMORNÁ, artkino

čt 8. 9.
20.00 I NICK CAVE: ONE MORE TIME
WITH FEELING, hudební film

pá 9. 9.
17.30 I SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, premiéra
20.00 I NERVE: HRA O ŽIVOT, premiéra

so 10. 9.
14.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
17.30 I ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ, premiéra
20.00 I SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, premiéra

ne 11. 9.
14.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D, bijásek
17.30 I NERVE: HRA O ŽIVOT, premiéra
20.00 I SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, premiéra

po 12. 9.
17.30 I NERVE: HRA O ŽIVOT, premiéra
20.00 I ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ, premiéra

st 14. 9.
17.30 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D, přidáváme
20.00 I CASABLANCA, Kultovky v Nadsklepí

čt 15. 9.
20.00 I MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ, premiéra

pá 16. 9.
17.30 I PRÁZDNINY V PROVENCE, premiéra
20.00 I VE JMÉNU KRVE, premiéra

kINO NadSklepí

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
SpORTOVNích akcí



 

přehled akcí

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

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

Program:
Sobota 3. září
11.00 – 11.20 Divadlo (Geisslers Hofcomoedianten)
11.30 – 12.30 Hudba (Ensemble Inégal)
13.30 – 14.30 Divadlo (Vojta Vrtek)
15.00 – 16.00 Opera (Ensemble Damian)
15.30 – 18.00 Žonglérská dílna (Vojta Vrtek)
18.00 – 19.00 Divadlo (Geisslers Hofcomoedianten)
20.00 – 21.00 Hudba a balet (Musica Florea a 
Hartig Ensemble)
21.30 – 23:30 Barokní ohňostroj (Theatrum 
Pyrotechnicum)

Neděle 4. září
10.00 – 10.30 Průvod na chůdách (Geisslers 
Hofcomoedianten)
10.30 – 11.30 Divadlo (Vojta Vrtek)
11.00 – 12.00 Hudba (Capella Ornamentata a 
Richard Šeda)

12.00 – 13.00 Opera (Ensemble Damian)
13.00 – 14.00 Divadlo (Geisslers Hofcomoedianten)
13.00 – 16.00 Žonglérská dílna (Vojta Vrtek)
15.00 – 16.00 Hudební drama (Hudební lahůdky 
a Plaisirs de musique)
Květná zahrada
www.hortusmagicus.cz

so 3. 9. - ne 4. 9.  
XXII. MeZINÁROdNí FeSTIVal 
VOJeNSkÝch hUdeB
Již po dvaadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný pod 
záštitou ministerstva obrany ČR, Armádou české 
republiky a městem Kroměříží. Na festivalu, který 
již tradičně proběhne na Velkém náměstí se kromě 
domácích  orchestrů (Ústřední hudby Armády Čes-
ké republiky a Vojenské hudby Olomouc) představí 
i dva zahraniční hosté - vojenské hudby polské 
armády a slovenské armády. Kromě nich se diváci 
mohou těšit na sobotní vystoupení VUS Ondráš 
s  názvem Zbojník. Program nedělního odpoledne 
s showprogramy zúčastněných orchestrů zpestří 
mažoretky či Motorizovaná jednotka Hradní stráže. 
Na závěr nebude chybět ani oblíbený monstrkon-
cert všech hudeb. 

Program:
Sobota 3. září
18.00 – Koncert Ústřední hudby Armády České 
republiky na Velkém náměstí
19.30 – Vystoupení   vojenských hudeb na náměstí
20.30 – VUS Ondráš  - Zbojník

Neděle 4. září 
Hlavní programové odpoledne
14.30 – Zahajovací fanfára
14.45 – Průvod hudeb městem
14.50 – Showprogramy - VH Olomouc s mažo-
retkami, VH Polsko, Exhibiční vystoupení Čestné 
stráže AČR, VH Slovensko, motorizovaná jednotka 
Hradní stráže, Ústřední hudba AČR
16.40 – Monstrkoncert všech hudeb
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

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

út 6. 9. I 19.00
TRIO lOBkOWIcZ
ZahaJOVací kONceRT khl 2016
Na zahajovacím koncertu tradičního hudebního 
festivalu vážné hudby Kroměřížské hudební léto 
v podmanivém prostředí Sněmovního sálu Arcibis-
kupského zámku se představí uznávaná muzikant-
ská trojice Lobkowicz Trio ve složení houslista Jan 
Mráček, violoncellista Ivan Vokáč a klavírista Lukáš 
Klánský. Koncert nazvaný Vídeňské trojhvězdí  
představí trojici skladatelů, které podporoval kníže 
Franz Joseph Maximilian Lobkowitz: Josepha Hayd-
na, W. A Mozarta a Ludwiga van Beethovena.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

st 7.9. I 17.00
předJaří
Foto RNDr. Voňka – beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
klub-senioru-v-kromerizi.webnode.cz

st 7. 9. I 16.30 
hUdeBNí akadeMIe 
Hudební pořad s ukázkami, který představí dílo Po-
pelka od G. Rossiniho.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 9. 9. - ne 11. 9. 
lOUkOTĚ a řeMeNY V kROMĚříŽI
Akce kroměřížského Veterán klubu každoročně při-
nášejí požitek a nevšední zážitky všem milovníkům 
historických vozidel. A letošní rok bude v tomto 
ohledu výjimečný. Ojedinělé setkání majitelů vozi-
del vyrobených do roku 1918. Seznamte se s počát-
ky historie vzniku automobilismu! 

Program:
pátek 9. září 
14.00 – 20.00 Výstava vozidel na Velkém náměstí
20.30 Start vozidel do večerní spanilé jízdy městem

Sobota 10. září
9.30 – 10.00 Výstava vozidel na Velkém náměstí
10.00 Start vozidel I. etapy z Velkého náměstí po 
trase: Hulín, Rymice, Fryšták, Vizovice
14.30 Start II. Etapy z Vizovic po trase: Zlín, Kvasice, 
Střížovice, Trávník, Kotojedy, Kroměříž

Neděle 11. září 
9.00 – 9.30 Výstava vozidel na Velkém náměstí
9.30 Start vozidel na okružní jízdu městem
10.00 Cíl v Květné zahradě před kolonádou
Velké náměstí – Kroměříž
www.veteranweb.cz

pá 9. 9. I 19.00
VZpOURa NeVĚST
Repríza mimořádně úspěšné divadelní komedie v prove-
dení sokolského divadelního spolku Dámská šatna.
Sokolský dům Kroměříž

út 13. 9. I 10.00 
pReVeNce RakOVINY pRSU: 
MaMMa help
Informace o způsobu léčby a prevenci rakoviny prsu 
+ multimediální prezentace a nácvik samovyše-
tření na fantomovém modelu. Provázet besedou 
bude lektorka, která je sama vyléčenou onkolo-
gickou pacientkou s certifikátem edukátorky. Bese-
da je organizovaná díky osvětové činnosti Mamma 
HELP, z.s., neziskové organizace pacientek s nádo-
rovým onemocněním prsu.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

út 13. 9. I 17.00 
VÝROBa RUČNíhO papíRU
Přijďte si vyrobit ruční papír se sušenými květy a i 
pomůcky k jeho výrobě. Sraz před Květnou zahra-
dou. Kapacita omezena, přihlaste se, prosím, na 
info@nczk.cz nebo na 778 531 417.
Květná zahrada

st 14. 9. I 17.00
dOlOMITY
Foto PhDr. Motyčka – beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 14. 9. I 15.00
SlaVNOSTNí OdhaleNí
„laVIČkY VÁclaVa haVla“
Velké náměstí

st 14. 9. I 16.00
UNeScO – 25. VÝROČí ZalOŽeNí 
Vernisáž výstavy dokumentující v  obrazové a tex-
tové zkratce 25 let činnosti Klubu UNESCO Kroměříž.
Foyer radnice

st 14. 9. I 19.00
JIří VOdIČka a kOMORNí SOUBOR 
claSSIc & MOdeRN – khl 2016
Druhý koncert festivalu Kroměřížské hudební léto 
představí vynikajícího houslistu a koncertního 
mistra České filharmonie Jiřího Vodičku, který ve 
Sněmovním sále Arcibiskupského zámku vystoupí 
společně s komorním souborem Collegium Classic 
& Modern z Hradce Králové. V klasické i moderní 
úpravě zazní Čtvero ročních období Antonia Vival-
diho a další skladby. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 15. 9. I 18.00
RaY cOONeY: 1+1=3
dIVadlO kOMedIe BRNO
První představení v rámci podzimního cyklu diva-
delního předplatného nabízí komedii Raye Coo-
neyho 1 + 1 = 3  v podání brněnského Malého 
Divadla Komedie. John Brown je taxikář, který 
léta utajuje skutečnost, že má dvě manželky. Vše 
klape kvůli přísně dodržovanému harmonogramu. 
Jednoho dne se však kvůli okolnostem dostane 
do nemocnice a na policii. Nepodaří se mu tak do-
držet svůj časový harmonogram a rozjíždí se velký 
kolotoč lží, do kterých se stále více zamotává. Za-
jímavé to začne být, když se ke všemu přiznává a 
poprvé říká pravdu, nikdo mu však nevěří. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 18. 9. I 6.00 
BURZa dROBNÉhO ZVířecTVa a 
OkRaSNÉhO pTacTVa
Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů 
a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

po 19. 9. I 19.00
kONZeRVaTOř p.J. VeJ-
VaNOVSkÉhO – khl 2016
Na třetím koncertu letošního hudebního festivalu 
Kroměřížské hudební léto své nejlepší studenty 
i jejich pedagogy již tradičně představuje kroměříž-
ská Konzervatoř P. J. Vejvanovského. Koncert v pod-
manivém prostředí Sněmovního sálu Arcibiskupské-
ho zámku patří tradičně do programu Kroměřížského 
hudebního léta již řadu sezón. Program nabízí v první 
části širokou škálu stylově odlišných skladeb pro 
různá obsazení, druhá polovina večera je zaměřena 
na dílo Wolfganga Amadea Mozarta.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

út 20. 9. I 16.30 
BaŤŮV kaNÁl
Přijďte besedovat o Baťově kanále s architektem Ivo 
Ondračkou, autorem projektu turistického využití 
vodní cesty. O historii vodní cesty, o její současnosti 
i o tom, jak je to s jejím prodloužením do Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 20. 9. I 18.00 
ŠlÁGROVÁNí Ve ZlíNSkÉM kRaJI
Zábavné setkání v rámci akce „Šlágrování ve Zlín-
ském kraji“, tentokrát s Frantou Uhrem a Black ban-
dem. Čeká Vás zábavné odpoledne s oblíbenými 
interprety, které znáte z televize Šlágr. Přijďte si 
poslechnout nebo rovnou zazpívat známé lidové 
písničky a pojďme se společně pobavit při hu-
morném povídání o věcech vážných i nevážných. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž

st 21.9. I 17.00
JIŽNí ITÁlIe
Video p. Šmídová – beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 22. 9. I 15.00
akadeMIe III. VĚkU
Beseda s Květou Pokornou o jejím malování na 
hedvábí.
Knihovna Kroměřížska

pá 23. 9. I 17.00 
NeSlÝchaNĚ ZÁBaVNÝ VeČeR
Závěrečný večer Týdne sluchově postižených ve 
Zlínském kraji. V rámci programu vystoupí Lenka 
Filipová, Karel Gott revival Morava, Hanz Sedlář 
(bubenická show), Tha Magic Sebastian (kouzelník) 
a další. Večerem provede Miss České republiky a 
Miss Europe - Monika Žídková!
Dům kultury v Kroměříži
www.chcislyset.cz

pá 23. 9. I 19.00
pOcTa kaRlU IV. 
SchOla GReGORIaNa 
pRaGeNSIS – khl 2016
Čtvrtý koncert festivalu vážné hudby Kroměřížské 
hudební léto představí renomovaný pěvecký sou-
bor Schola Gregoriana Pragensis i s uměleckým ve-
doucím Davidem Ebenem. Koncert nazvaný Pocta 
Karlu  IV. vzdává hold našemu nejvýznamnějšímu 
panovníkovi, od jehož narození letos uplynulo 
700. let. Záměrně proběhne v chrámu Sv. Mořice 
v Kroměříži, neboť právě tento panovník přinesl 
kult Sv. Mořice do českých zemí. Na programu bude 
hudba ze dvora Karla IV., kterou on sám uznával a 
poslouchal. 
Kostel svatého Mořice
www.dk-kromeriz.cz

so 24.9. I 16.00
SlaVNOSTNí JUBIleJNí kONceRT
Jubilejní koncert k  50. výročí založení Dívčího pě-
veckého sboru SPgŠ Kroměříž. 
Arcibiskupský zámek
www.ped-km.cz

so 24. 9. I 14.00
SVaTOVÁclaVSkÉ
SlaVNOSTI 2016
Kulturní program pro celou rodinu. Těšit se můžete na 
J. Uhlíře, Desmod, Annu K., Ine kafé a skupinu Čechomor. 
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 25. 9. I 16.00  
kaRNeVÁlek V pOdZÁMce
Karneválek a hraní pro děti v podání Divadla Koráb, 
v rámci cyklu Pohádková Podzámecká zahrada. Děti, 
které přijdou s maskou zvířátka nebo se zvířátkovou 
malůvkou na puse, dostanou malou odměnu! V pří-
padě nepříznivého počasí se akce nekoná (vymyslíme 
jiný termín - dešťový telefon 608 879 779)
Podzámecká zahrada
www.hortus-moraviae.cz

po 26. 9. I 9.00 – 17.00
peČUJeMe O paMÁTkY
Seminář. Příklady dobré praxe kulturních aktivit ne-
ziskových i dobrovolnických organizací s doprovodnou 
výstavou dokumentující aktivity účastníků setkání.
Arcibiskupský zámek – balkonové sály

po 26. 9. I 19.00
aNNa kaReNINa
ROck OpeRa pRaha
Poprvé v historii se v Kroměříži představí jediné „diva-
dlo pro rockery“ u nás - soubor Rock Opera Praha. Při-
váží rock - metalové zpracování klasického díla ruské 
literatury - románu Anna Karenina Lva Nikolajeviče 
Tolstého. Příběh hrdinky hledající opravdový cit a 
upřímnost v lásce, ženy odsouzené společností za svou 
nevěru a nepřípustné chování i sebevražedkyně, jejíž 
rozvrácená psychika, zoufalství a beznaděj ji donutí 
ukončit život.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 28. 9. I 19.00
kONceRT k 25. VÝROČí ZalOŽeNí 
klUBU UNeScO – khl 2016
Letošní ročník tradičního festivalu vážné hudby 
Kroměřížské hudební léto završí slavnostní Kon-

cert věnovaný 25. výročí založení klubu UNESCO. 
Představí se na něm známý host kroměřížských hu-
debních akcí - Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín 
s dirigentem Tomášem Netopilem. Na koncertě zazní 
Sonata Vespertina od P. J. Vejvanovského, 7. symfonie 
Ludwiga van Beethovena a klavírní koncert c moll W. 
A. Mozarta se sólistou Karlem Košárkem.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

pá 30. 9. I 15.30
deN SeNIORŮ V kROMĚříŽI
Pavel Motyčka, místostarosta města Kroměříže, 
srdečně zve na setkání seniorů s doprovodným 
programem v rámci Mezinárodního dne seniorů. Po 
přivítání a zahájení bude promítnut film o Kromě-
říži Lidé a město a následně bude hrát folklórní 
soubor Dubina. Všichni senioři jsou zváni. 
Kino Nadsklepí 

do pá 30. 9.
kOMeNTOVaNÉ pROhlídkY 
kVĚTNÉ ZahRadY  
(KAŽDÝ DEN V 11 A VE 14 HODIN)
Vydejte se na procházku minulostí. Během komen-
tované prohlídky vám představíme nejen historii 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, stav-
by i mnohdy netušené funkce. 
Květná zahrada

pá 30. 9. I 19.00
(NeJeN) pRVORepUBlIkOVÝ pleS
Sokol Kroměříž a Biskupští manové z Kroměříže pořá-
dají ples, který je součástí Dne uniformovaných sborů. 
Nenechte zahálet taneční střevíčky, i když není zrovna 
plesová sezóna! Ať si již vezmete klasické, moderní, 
nebo retro plesové šaty, budete vítáni. Předprodej vstu-
penek bude probíhat v Sokolském domě od 6. 9. 2016.
Sokolský dům Kroměříž

so 1. 10. I 10.00  
deN UNIFORMOVaNÝch SBORŮ
Celodenní program v místě bývalých Žižkových 
kasáren u příležitosti řady celostátních i místních 
výročí spojených s činností uniformovaných sborů. 
Hanácké náměstí
www.kromeriz.eu

so 1.10. I 9.00 - 17.00 
UkONČeNí SeZóNY
V ŽeleZNIČNíM MUZeU 
Najdete nás v areálu lokomotivního depa vedle vý-
pravní budovy. Interaktivní muzeum s funkčními ex-
ponáty, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. 
Areál lokomotivního depa a točna na 
vlakovém nádraží
www.prototypy.cz/KMD

čt 1. 9. - st 26. 10.  
JaROMíR TOMeČek
Výstava. Tomečkovy vzpomínky na rodné město a 
výstava knih.
Knihovna Kroměřížska

čt 15. 9.  – út 4. 10. 
UNeScO – 25. VÝROČí ZalOŽeNí
Výstava dokumentující v obrazové a textové zkrat-
ce 25 let činnosti Klubu UNESCO Kroměříž. 
Foyer radnice

čt 22. 9. - pá 14. 10. 
MalOVÁNí Na hedVÁBí
Výstava. Květa Pokorná představí svoji hedvábnou 
tvorbu.
Knihovna Kroměřížska

do ne 4. 9. 2016 
MacOURek, BORN a SpOl. 
Výstava představí společné dílo spisovatele Miloše Ma-
courka a malíře Adolfa Borna. Pořádána je k 90. výročí 
narození kroměřížského rodáka Miloše Macourka.
Muzeum Kroměřížska

do čt 15. 9. 2016 
MeMeNTO TIZIaNI - příBĚhY 
pROMĚN V dílech SOUČaSNÝch 
UMĚlcŮ
Rozsáhlou výstavu současného umění k poctě ma-
líře Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo 
440 let. Na výstavě bude k vidění více než stovka děl 

vytvořených nejrůznějšími výtvarnými technikami 
od předních českých výtvarníků. 
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do čt 15. 9. 2016 
kVĚTINOVÁ ZÁTIŠí akadeMIckÉ-
hO Malíře MIROSlaVa haVelY
Výstava Květinová zátiší akademického malíře 
Miroslava Havely v prostorách cukrárny Amadeus 
každý den do poloviny září.
Cukrárna Amadeus

do 20. 9. 2016 
pRUSkO-RakOUSkÁ VÁlka 
V ReGIONU
Výstava. Pořádá Státní okresní archiv Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska

do pá 30. 9. 2016 
BISkUpSkÁ MINcOVNa
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách Biskupské mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna, stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-
trem) a vyrazit si vlastní minci. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do pá 30. 9. 2016 
aRcIBISkUpSkÁ VOdÁRNa
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

do so 1. 10. 2016 
ŽeleZNIČNí MUZeUM
Přijměte pozvání do železničního muzea v Kroměříži. 
Najdete je v areálu lokomotivního depa vedle výpravní 
budovy. Interaktivní muzeum s funkčnímui exponáty, 
které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.
Areál lokomotivního depa
www.prototypy.cz

do ne 2. 10. 2016 
FeNOMÉN MeRkUR
Unikátní výstava, která zachycuje historii fenoménální 
stavebnice, láká návštěvníky na celou řadu želez-
ničních jeřábů, obřích vlaků i na repliku čočkostroje 
vynálezce Otty Wichterleho, funkční model slunečních 
hodin, ježka v kleci zapsaného v České knize rekordů 
nebo na šestimetrový model ivančického viaduktu s 
pendlujícím vláčkem, vše z unikátní osobní sbírky sbě-
ratele Jiřího Mládka, která patří k největším na světě. 
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do po 31. 10. 2016
VÝSTaVa TURíNSkÉhO plÁTNa
Turínské plátno (tzv. Sindone di Torino) je pohřební 
rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus. 
Jedná se kopii Turínského plátna, která je zhotove-
na přesně podle originálu a utkána je stejnou me-
todou jako původní pohřební rubáš.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

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

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

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

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

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

pá 16. 9. I 18.30  
VeČeRNí cYklOJíZda MĚSTeM
Cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility. Vy-
razte na večerní jízdu nasvícenou Kroměříží. Pojede 
se kolem zámku, Bajdy a dále přes Kojetínskou ulici 
celým průtahem města až do Dolních Zahrad, přes 
Zámeček až do Záhlinic k pivovaru, kde vás čeká 
prohlídka s exkurzí a posezením.
Velké náměstí

so 17. 9. I 8.00  
lOJZa cUp – 31. ROČNík
Tradiční ročník (dříve sídlištního) nohejbalového 
turnaje trojic. Startovné 300 Kč za tříčlenné družstvo. 
V týmu max. jeden hráč krajské nebo vyšší soutěže, 
resp. registrovaný hráč. Max. 16 družstev, nutná zá-
vazná přihláška u na tel.: +420 721 374 223, případně 
emailem na lojza.hyza@gmail.com. Čeká na Vás tra-
dičně občerstvení, hodnotné ceny a tombola.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz

so 17.9. I 10.00  
cYklOJíZda dO BeZMĚROVa - 
eTM 2016
Již tradiční akce s europoslankyní Olgou Se-
hnalovou nás letos zavede po trase Velké náměstí 
– Chropyňská - Horní zahrady (točna) – Miňůvský 
most – po levém břehu Moravy k Bezměrovskému 
mostu až do cíle v Bezměrovském dvoře (změna 
trasy vyhrazena podle počasí). Pro zájemce při-
praveny servisní prohlídky a čipování kol (Velké 
náměstí 9.00 – 10.00).
Velké náměstí

ne 18. 9. I 13.00  
pĚŠí pROchÁZka Na STřelNIcI – 
eTM 2016
Každoroční pěší vycházka tentokrát na Hvězdu. Tě-
šit se můžete na návštěvu tamější střelnice.
Sraz u Knihovny Kroměřížska

st 21. 9. I 10.00  
Ve ZdRaVÉM TĚle ZdRaVÝ dUch
Sportovní den, zdravé speciality, prodej výrobků. 
Čeká vás program plný tipů na zdravý životní styl. Pří-
prava smoothie, sportovní aktivity, ukázky tanečního 
vystoupení a prodej výrobků chráněných dílen.
Horizont Kroměříž

st 21. 9. I 13.00  
BĚh NadĚJe
Tradiční celorepubliková humanitární akce, konaná 
na podporu boje proti rakovině, která navazuje na 
Běh Terryho Foxe. Běh ve dvou trasách se může 
zaběhnout, ale i projít, záleží na formě jednotlivce. 

Vhodné pro seniory, nejmenší děti, maminky s ko-
čárky, tedy pro každého.
Hanácké náměstí

st 21. 9. I 13.00  
SOkOleNí
Sportovní odpoledne, probíhající souběžně s Během 
naděje se letos bude konat v rámci Sokolského týdne 
v pohybu, kdy je středa zaměřena na zdraví a spolu-
práci s handicapovanými. Akce určená všem dětem.
Hanácké náměstí

čt 22. 9. I 13.30  
deN BeZ aUT – eTM 2016
Zábavný i naučný program pro děti a mládež včetně 
soutěžního závodu jízdních kol po obvodu Velkého 
náměstí.
Velké náměstí

so 1.10. I 9.30  
NORdIc WalkING: pOchOdUJe-
Me Za SlaNÉ dĚTI – eTM 2016
Charitativní pochod Podzámeckou zahradou na 
podporu dětí s cystickou fibrózou s programem pro 
děti a výukou nordic walkingu zdarma. Možnost za-
půjčení holí nebo jejich zakoupení za zvýhodněnou 
cenu. Přijďte udělat něco pro své zdraví a podpořit 
tzv. „slané“ děti.
Podzámecká zahrada

čt 1. 9.
20.00 I TAXI 121, premiéra

pá 2. 9.
17.30 I TÝPCI A ZBRANĚ, premiéra
20.00 I SMRT VE TMĚ, premiéra

so 3. 9.
14.30 I OBR DOBR 3D, bijásek
17.30 I BUCHTY A KLOBÁSY, premiéra
20.00 I TAXI 121, premiéra

ne 4. 9.
14.30 I OBR DOBR 2D, bijásek
17.30 I TÝPCI A ZBRANĚ, premiéra
20.00 I SMRT VE TMĚ, premiéra

po 5. 9.
17.30 I TAXI 121, premiéra
20.00 I BUCHTY A KLOBÁSY, premiéra

st 7. 9.
17.30 I MATKY NA TAHU, přidáváme
19.30 I KOMORNÁ, artkino

čt 8. 9.
20.00 I NICK CAVE: ONE MORE TIME
WITH FEELING, hudební film

pá 9. 9.
17.30 I SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, premiéra
20.00 I NERVE: HRA O ŽIVOT, premiéra

so 10. 9.
14.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D, bijásek
17.30 I ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ, premiéra
20.00 I SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, premiéra

ne 11. 9.
14.30 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D, bijásek
17.30 I NERVE: HRA O ŽIVOT, premiéra
20.00 I SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON, premiéra

po 12. 9.
17.30 I NERVE: HRA O ŽIVOT, premiéra
20.00 I ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ, premiéra

st 14. 9.
17.30 I SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2D, přidáváme
20.00 I CASABLANCA, Kultovky v Nadsklepí

čt 15. 9.
20.00 I MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ, premiéra

pá 16. 9.
17.30 I PRÁZDNINY V PROVENCE, premiéra
20.00 I VE JMÉNU KRVE, premiéra

kINO NadSklepí

VÝSTaVY
a STÁlÉ eXpOZIce

pROGRaM
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města Kroměříže  

so 17. 9.
17.30 I STRAŠIDLA, bijásek
20.00 I MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ, premiéra

ne 18. 9.
14.30 I STRAŠIDLA, bijásek
17.30 I PRÁZDNINY V PROVENCE, premiéra
20.00 I VE JMÉNU KRVE, premiéra

po 19. 9.
17.30 I MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ, premiéra
20.00 I PRÁZDNINY V PROVENCE, premiéra

st 21. 9.
17.30 I STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D, přidáváme
20.00 I TOHLE JE NÁŠ SVĚT, artkino

čt 22. 9.
20.00 I SEDM STATEČNÝCH, premiéra

pá 23. 9.
17.30 I KRYCÍ JMÉNO HOLEC, premiéra
20.00 I DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ tit., premiéra

so 24. 9.
14.30 I ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D, bijásek
17.30 I SEDM STATEČNÝCH, premiéra
20.00 I KRYCÍ JMÉNO HOLEC, premiéra

ne 25. 9.
14.30 I ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 2D, bijásek
17.30 I DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ tit., premiéra
20.00 I SEDM STATEČNÝCH, premiéra

po 26. 9.
17.30 I KRYCÍ JMÉNO HOLEC, premiéra
20.00 I DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ dab., premiéra

st 28. 9.
17.30 I TEORIE TYGRA, přidáváme
20.00 I KRAKATIT, artkino

čt 29. 9.
20.00 I DEEPWATER HORIZON: MOŘE
V PLAMENECH 2D, premiéra

pá 30. 9.
15.30 I DEN SENIORŮ V KROMĚŘÍŽI
20.00 I SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 2D tit., premiéra

BIJÁSek/ROdINNÝ 
OBR DOBR
GBR/USA/CAN 2016, 117 min, přístupné bez ome-
zení, dabing
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako 
Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s 
cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají 
do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisova-
tele Roalda Dahla.

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

STRAŠIDLA
CZE 2016, 113 min, přístupné bez omezení, česky
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, 
začít platit nájem a chodit do školy? Nová česká ro-
dinná komedie režiséra Zdeňka Trošky o strašidelné 
rodině hejkala Huga, která se nechce vystěhovat ze 
svého domu a je přinucena adaptovat se do běžné-
ho života obyčejných smrtelníků, kteří umí pěkně 
zkomplikovat život.

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
USA 2016, 87 min, přístupné bez omezení, dabing
Čápi nosí děti… nebo alespoň nosívali. Teď nosí 
balíčky pro celosvětového internetového giganta. 
Čáp Junior náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí 
a ten bez jakékoliv autorizace vyrobí rozkošnou 
holčičku. Začíná závod s časem, aby Julior s kama-
rádem Tulipem doručili své první dítě – na divoké a 
objevné cestě, která by mohla pomoci vrátit čápům 
na celém světě jejich původní poslání.

pReMIÉRa
TAXI 121
CZE 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Snímek Taxi 121 je českým thrillerem, inspirovaným 
skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah 
připravil o život tři pražské taxikáře. Ofi ciálně poli-
cie přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však 
veřejnosti stále neznámý. Film poodkryje divákovi 
nejen možný důvod, proč pachatel vraždil, ale 
představí mu také příběh mladého manželského 
páru Matěje a Lucie.

TÝPCI A ZBRANĚ
USA 2016, 114 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky        
Pravdivý příběh dvou mladých můžu - obchodníků 
se zbraněmi, Davida Packouziho (Miles Teller) a 
Efraima Diveroliho (Jonah Hill), kteří získali zakázku 
na 300 miliony dolarů od Pentagonu na dodávku 
zbraní americkým spojencům v Afghánistánu. Brzy 
se však ocitnou v nebezpečí a v problémech s ná-
vratem zpět domů.

SMRT VE TMĚ
USA 2016, 88 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Tři teenageři. Money, Alex a Rocky se doslova živí 
perfektně naplánovaným vykrádáním domácnos-
tí. Jejich dalším cílem se stane samotářský slepec, 
který ve svém domě ukrývá milióny. Rozhodnou se 
využít mužovy indispozice a vloupou se k němu do 
domu v průběhu noci. Všechno se ale děje jinak, než 
jak si naplánovali.

BUCHTY A KLOBÁSY
USA 2016, 89 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počí-
tačem animovaný fi lm, vypráví o skupině potravin, 
které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou 
odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se do-
opravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí super-
market.

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
USA 2016, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky Loukotě a řemeny | 9. – 11. 9.

Kroměřížské hudební léto | 6. – 28. 9.

Festival Vojenských hudeb | 3. – 4. 9.

Hortus Magicus | 3. – 4. 9.

V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku 
na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger 
(Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným leta-
dlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil 
tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Přestože 
veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu 
dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíhající 
vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru.

NERVE: HRA O ŽIVOT
USA 2016, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Vee je obyčejná středoškolačka, která je přáteli 
nalákána do on-line hry zvaná Nerve. Každý se 
může rozhodnout, zda bude hráč nebo divák. Vee 
se rozhodne splnit první úkol, který ji zatáhne do 
nekonečného virtuálního kolotoče, který ji spojí s 
neznámým cizincem. Hra se však stává stále ne-
bezpečnější a oba zjišťují, že přestat hrát nebude 
jednoduché...

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
CZE 2016, 90 min+15 min předfi lm, nevhodné pro 
děti do 12 let, česky
Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání 
nás zavede do specifi cké a unikátní společnosti 
nelegálních kopáčů vltavínů, kteří se pohybují za 
hranicí zákona a ve střední Evropě 21. století žijí 
svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého 
vystřízlivění. Hrají   Pavel Liška, Marek Adamczyk, 
Jenovéfa Boková. Snímek je doplněn předfi lmem 
Strom, který byl vytvořen olejomalbou na sklo.

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ
USA 2016, 98 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Arthur Bishop (Jason Statham) si myslel, že už svou 
vražednou minulost hodil za hlavu. Když jeho nej-
větší protivník unese lásku jeho života, je donucen 
cestovat po celém světě, uskutečnit tři zdánlivě 
nemožné atentáty a dělat to, co umí nejlépe - 
provést vše tak, aby to vypadalo jako nehoda.

PRÁZDNINY V PROVENCE
CZE/FRA 2016, 95 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek v rolích 

tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou 
před svojí manažerkou do slunné Francie. Trochu 
se pofl akují, hodně si užívají a potkají krásnou a 
sympatickou dívku, která umí lámat srdce. Každý z 
nich je jiný, společně pak kupí šílené situace. Hulič 
marihuany, hláškující fi losof a nesmělý basák dělají 
všechno ve větším než malém množství.

VE JMÉNU KRVE
USA 2016, 88 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
John Link (Mel Gibson), bývalý narkoman a člen 
motocyklového gangu, provozuje tetovací salon a 
snaží se sekat dobrotu. Jednoho dne mu však zavolá 
jeho 16letá dcera Lydie, která se dostala do problé-
mů s drogovými dealery. Když John udělá po letech 
první správnou věc i za cenu možného návratu do 
vězení a své dceři se rozhodne pomoci, krvavá cesta 
může začít.

SEDM STATEČNÝCH
USA 2016, 132 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Moderní vize klasického příběhu sedmi statečných 
ve skvělém obsazení. Městečko Rose Creek ohrožu-
je banda lotrů průmyslníka Bartholomewa Boqua, 
který se v honbě za ziskem nezastaví před ničím. 
Zoufalí obyvatelé se rozhodnou požádat o pomoc 
sedm mužů, pro které žádné zákony neplatí. Ne-
sourodá skupina pistolníků, hazardních hráčů a 
nájemných lovců se rozhodne nevinné lidi ochránit.

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
CZE/AUT 2016, 100 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana 
Němce Italská spojka se odehrává mezi Prahou a 
Vídní v dramatickém roce 1968. Tato proměnlivá 
doba mezi Pražským jarem a srpnovou okupací, je 
rámcem pro moderní špionážní drama, jehož hlavní 
hrdinové jsou ve vypjatých společenských okamži-
cích postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací a 
sebedestruktivním hrdinstvím. Hrají Kryštof Hádek 
a Vica Kerekes.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
GBR/FRA 2016, 123 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky/dabing

Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka na svě-
tě je konečně zpátky mezi námi. Podle názvu to sice 
vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by 
nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je 
třeba početí, neprovázely znepokojivé otázky. Na-
příklad ta, kdo je otcem.

DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH
USA 2016, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky    
Příběh natočený na základě skutečné události, k níž 
došlo 20. dubna 2010 na ropné plošině v Mexickém 
zálivu. Film zachycuje odvahu těch, kteří pracovali 
na Deepwater Horizon. Extrémní momenty sta-
tečnosti a přežití tváří v tvář tomu, co se stalo 
jednou z největších člověkem způsobených kata-
strof ve světových dějinách.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PO-
DIVNÉ DĚTI
USA 2016, 126 min, přístupné bez omezení, titulky
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho 
milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství 
jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, 
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro po-
divné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou 
prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a 
jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich 
strašlivé nepřátele. 

přIdÁVÁMe
MATKY NA TAHU
USA 2016, 100 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Úspěšné ženy se kvůli stálému stresu mění v ženy 
na pokraji nervového zhroucení. Každá mamina 
si potřebuje odfrknout. A některé u toho přímo 
zdivočí. Amy, Kiki a Carla místo vaření zvolí paření. 
Svobodu, zábavu a požitkářství nezatížené mateř-
skými povinnostmi. Hrají Mila Kunis, Kristen Bell, 
Christina Applegate, Kathryn Hahn a Jada Pinkett 
Smith.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA 2016, 123 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky / dabing

Pokud vás už štvou fi lmy o superhrdinech, tak v 
tomhle fi lmu jich naštěstí moc neuvidíte. Tajně 
vytvořená skupina nesourodých zavrženíhodných 
jedinců, kteří jsou donuceni spolupracovat s ame-
rickou vládou, se vydává vyzbrojena tím nejefek-
tivnějším arzenálem proti záhadné nepřemožitelné 
entitě. Ti nejhorší z nejhorších se u toho ale budou 
bavit. A diváci s nimi.

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA 2016, 122 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nej-
vzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. 
A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, 
který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce.

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

aRTkINO
KOMORNÁ
KOR 2016, 145 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladá kapsářka je najata, aby sloužila u bohaté 
paní, s úkolem přesvědčit ji ke sňatku s cílevě-
domým podvodníkem a obrat ji tak o její bohaté 
dědictví. Plán vychází do té doby, než mezi ženami 
vzplanou vášnivé city. Příběh románu Sarah Water-
sové Zlodějka zasadil do japonsko-korejských reálií 
30. let 20. století jeden z nejvýraznějších jihokorej-
ských režisérů současnosti Park Chan-wook.

TOHLE JE NÁŠ SVĚT
USA 2016, 119 min, přístupné bez omezení, titulky
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svéráz-
ný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých 
šest dětí podle vlastních představ. Jejich život při-
pomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel 

a her. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. 
Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou 
zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny 
zkouškám našeho světa.

KRAKATIT
CZE 1948, 106 min, přístupné bez omezení, česky
Román Karla Čapka Krakatit zfi lmoval Otakar Vávra 
záhy po druhé světové válce a pojal jej jako ho-
rečnatě expresivní varování před jadernou zkázou. 
Režisér soustředí pozornost na horečnaté před-
stavy vyčerpaného a navíc zraněného protagonisty 
inženýra Prokopa, jenž se ze všech sil snažil zabránit 
zneužití svého vynálezu.

KULTOVKY V NADSKLEPÍ: CASABLANCA
USA 1942, 102 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Legendární fi lm s Ingrid Bergmanovou a 
Humphreym Bogartem, se odehrává za 2. světové 
války v marocké Casablance. Do nočního podniku 
Ricka Blaina chodí každý, kdo potřebuje třeba fa-
lešný pas, nebo má chuť si trochu zahazardovat. 
Jednou do Rickova podniku zavítá bojovník proti 
fašismu Victor Laszlo společně se svou ženou Ilsou, 
kteří prchají před gestapem. Rick a Ilsa však mají 
společnou minulost...

NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING
GBR 2016, 112 min, nepřístupné pro děti a mladist-
vé do 18 let, titulky
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds vydá 9. září 
2016 netrpělivě očekávané album Skeleton Tree a 
fanouškům se ho chystá poprvé představit netra-
dičním způsobem – jednorázovou celosvětovou 
projekcí tohoto fi lmu. Snímek je nejen detailním 
‚making of‘ zaznamenávajícím vznik desky, ale 
také hlubokou osobní zpovědí Nicka Cavea, kterého 
v  létě 2015 zasáhla tragická smrt jeho 15letého 
syna.

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

Poznejte zemi,

která právě předsedá

Radě Evropské unie

17.-23. října - Kroměříž
Slovenské dny

Otvírací doba plaveckého bazénu 
(od út 6. 9.)
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

provoz knihovny

Oddělení pro dospělé
Pondělí:  09.00 – 18.00
Úterý: 09.00 – 18.00
Středa:  09.00 – 18.00
Čtvrtek:  12.00 – 18.00
Pátek:  09.00 – 18.00
Sobota:  09.00 – 11.30

provoz knihovny

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí:  12.00 – 18.00
Úterý:  12.00 – 18.00
Středa:  12.00 – 18.00
Čtvrtek:  zavřeno
Pátek:  12.00 – 18.00
Sobota:  zavřeno

provoz knihovny

hudební oddělení
Pondělí:  09.00 – 18.00
Úterý: 09.00 – 18.00
Středa:  09.00 – 18.00
Čtvrtek:  12.00 – 18.00
Pátek:  09.00 – 18.00
Sobota:  zavřeno



11

SPOLEČNOST, KULTURA9  2016

Na Kroměřížském 
hudebním létu se 
představí také 
Schola Gregoriana 
Pragensis
Jedním z vrcholů Kroměřížské-
ho hudebního léta bude 23. zá-
ří koncert souboru Schola Gre-
goriana Pragensis, který při-
pomene duchovní a světskou 
hudbu z doby vlády krále čes-
kého a císaře římského Karla 
IV. Koncert proběhne v chrámu 
sv. Mořice.
Schola Gregoriana Pragensis 
byla založena Davidem Ebenem 
v roce 1987. První dva roky exis-

tence mohla zpívat pouze při 
liturgii, od konce roku 1989 se 
však intenzivně věnuje také na-
hrávání a často koncertuje doma 
i v zahraničí. CD nahrávky soubo-
ru vznikají výhradně ve spoluprá-
ci s největším českým hudebním 
vydavatelem, firmou Supraphon, 
a získaly řadu významných oce-
nění (Choc du Monde de la Mu-
sique, 10 de Répertoire, Zlatá 
Harmonie za nejlepší českou na-
hrávku roku atd.). Soubor zároveň 
natáčí i pro Český rozhlas, kde už 
vzniklo přes 300 nahrávek.
„Schola“ v různých projektech 
spolupracovala s celou řadou 
špičkových českých i zahranič-
ních interpretů, mezi něž patří 
např. Petr Eben, Jiří Bárta, Jaro-

slav Tůma, Iva 
Bittová, Choeur 
grégorien de Pa-
ris, Boni pueri, 
Musica Florea, 
sbor japonských 
buddhistických 
mnichů Óhara 
Gjosan šomjó 
kenkjú-kai, Var-
mužova cimbálo-
vá muzika nebo 
Jenaer Philhar-
monie.               (RR)

Každý rok v  září se na týden 
otvírají veřejnosti brány nejza-
jímavějších památek a objektů 
včetně těch, které jsou jinak 
zčásti nebo dokonce zcela ne-
přístupné. Děje se tak v  rámci 
Dnů evropského dědictví (Eu-
ropean Heritage Days – EHD). 
V  prvním zářijovém týdnu je tak 
možné navštívit zajímavá místa, 
která nejsou v průběhu roku běž-
ně k  vidění. V  Kroměříži budou 
od 3. do 11. září přístupné: Arci-

biskupský zámek a obě zahrady, 
Biskupská mincovna s  vodárnou, 
Galerie Orlovna, chrám sv. Moři-
ce, kostely Blahoslavené Panny 
Marie a sv. Jana Křtitele, budova 
Justiční akademie Kroměříž, lu-
nety Maxe Švabinského, Muzeum 
Kroměřížska a Kino Nadsklepí. Na 
zmíněné období je připraven také 
doprovodný program – barokní 
festival v  Květné zahradě Hortus 
Magicus, který se koná 3. a 4. 9., 
48. ročník festivalu Kroměřížské 

hudební léto, Mezinárodní festi-
val vojenských hudeb Kroměříž 
3. a 4. 9., sraz a přehlídka vozidel 
starších 100 let Loukotě a řemeny 
v  Kroměříži na Velkém náměstí 
9. – 11. 9., výstavy Macourek, Born 
a spol. a Fenomén Merkur v  Mu-
zeu Kroměřížska a rovněž Memen-
to Tiziani v Arcibiskupském zámku 
a Galerii Orlovna. 
Více informací a podrobný pro-
gram najdete na www.ehd.cz 
nebo na www.kromeriz.eu. (šak)

Dny evropského dědictví umožní návštěvu běžně nepřístupných míst



Poprvé v  klubové historii svolalo 
vedení fotbalového klubu Hanác-
ká Slavia Kroměříž před začátkem 
sezony tiskovou konferenci. Zá-
stupci klubu chtějí, aby jejich fa-
noušci měli lepší přehled o dění 
v Hanácké Slavii a její mládežnické 
akademii.
„Naším záměrem je, aby veřejnost 
byla pravdivě informována o situa-
ci v Hanácké Slavii. Především chci 
říct, že klub je finančně zajištěn a 
nehrozí, že bychom letošní sezonu 
nedohráli. Je to zásluhou přede-
vším města Kroměříže. V  součas-
nosti se jedná o převodu areálu 
pod město. Našimi významnými 
partnery jsou také Rovina, Krodos 
a řada dalších sponzorů,“ řekl na 
úvod předseda klubu Martin Bso-
nek.

Po loňské nevyrovnané sezoně, 
v  jejímž průběhu nahradil trenéra 
Vlastimila Chytrého David Klimek, 
chtějí v Kroměříži stavět především 
na vlastních odchovancích a spo-
kojenost by panovala s umístěním 
v  klidném středu tabulky. V  klubu 
je stále větší důraz kladen na zna-
losti a schopnosti všech trenérů 
mládežnických týmů, zejména 
pak u nejmenších, kde je potřeba 

zaměřit se na detaily tréninkové 
činnosti klíčovým momentem vý-
chovy mladých fotbalistů. 
Stejně jako se ztrácí diváci z jiných 
stadionů, chodí jich stále méně a 
méně i na stadion Hanácké Slavie. 
„Plánujeme pravidelné zápasy pří-
pravek v  rámci poločasového pro-
gramu. Složili jsme také tým lidí, 
který se bude starat o marketing. 
Pro první domácí zápas jsme oslo-

vili rodiče všech našich mladých a 
zejména nejmenších hráčů, aby se 
přišli podívat a podpořili tým mužů. 
Chybět nebude ani tradiční tombo-
la,“ představil strategii místopřed-
seda klubu Karel Heinz. „Chceme 
diváky vrátit zpět ofenzivním poje-
tím hry. Budeme spokojení, když na 
zápasy bude chodit alespoň 500 di-
váků. Určitě budeme nastupovat se 
dvěma útočníky se snahou nastřílet 
co nejvíc branek,“ podotkl trenér 
David Klimek. 
Hřiště v Kroměříži v poslední době 
využívají vedle jednotlivých týmů 
Hanácké Slavie pravidelně k  zápa-
sům různé mládežnické reprezen-
tační výběry České republiky. V  lis-
topadu se v Kroměříži mohou diváci 
těšit na mezistátní utkání České re-
publiky a Anglie do 20 let.               (tz)

Naši čtenáři se mohou těšit na 
zavedení nové moderní techno-
logie, kterou zakoupila Knihov-
na Kroměřížska díky penězům z 
projektu podpořenému minis-
terstvem kultury. Po výběrovém 
řízení a přípravných pracích 
začala samotná realizace pro-
jektu. Nejintenzivněji probíhala 
samozřejmě, když měla knihov-
na na přelomu července a srpna 
zavřeno. No a v čem to všechno 
spočívá a co to přinese? Každá 
kniha dostane svůj čip založený 
na identifikaci v radiové frekven-
ci (RFID), což umožňuje rychlejší 
manipulaci ze strany personálu 
a také využití samoobsluhy pro 
čtenáře. Doposud jsme očipo-
vali zhruba 50 tisíc knih, ovšem 
na tuto proceduru jich čeká ještě 

jednou tolik. Předpokládáme, 
že tato práce s fondem bude 
během dvou až tří měsíců do-
končena v oddělení pro dospělé 
čtenáře, a to díky vysokému pra-
covnímu nasazení zaměstnanců 
knihovny. Rádi bychom dokou-
pili samoobslužné zařízení a s 
tím souvisí i výměna průkazů pro 
čtenáře. Zaměstnanci již nyní 
budou mít k dispozici zařízení – 
osobního asistenta, který pomů-
že s hledáním knihy, pomůže při 
aktualizaci fondu i řazení. Tato 
technologie umožňuje i do bu-
doucna zavedení dalších mož-
ností i novinek. Naše knihovna 
není v tomto směru ani první ani 
jediná. V našem kraji tuto tech-
nologii využívá Krajská knihovna 
F. Bartoše ve Zlíně a Univerzitní 

knihovna T. Bati tamtéž. Faktem 
je, že to byl náš záměr, který 
jsme mohli díky zmíněnému 
projektu zrealizovat. Když jsme 
připravovali rozpočet na rok 
2016, chtěli jsme provést přede-
vším výměnu podlahové krytiny 
v půjčovně, která už má svou 
životnost po 20 letech za sebou. 
Ale když jsem se dozvěděla, že 
projekt byl podpořen, vrhli jsme 
všechny své síly na jeho realizaci. 
Výměnu krytiny provedeme až v 
příštím roce a to bude zname-
nat vystěhování knih i nábytku 
z půjčovny. Já se však těším na 
to, až si začnou naši čtenáři sami 
půjčovat knihy. A to bude velmi 
brzy.

Šárka Kašpárková, 
Knihovna Kroměřížska
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Moderní technologie usnadní půjčování knih Pozor, v knihovně se 
mění výpůjční doba
Od 1. září letošního roku dochází 
z provozních důvodů ke změ-
ně výpůjční doby v oddělení 
pro dospělé Knihovny Kromě-
řížska; jde o půjčovnu, čítárnu, 
informační a hudební oddělení.  
Změna se týká dvou dnů v týd-
nu - úterka a čtvrtka. Změny se 
netýkají provozu v oddělení pro 
děti, které pracuje beze změn.

Výpůjční hodiny zmíněných 
prostor Knihovny Kroměřížska 
tedy jsou: 
Po   9.00 –18.00
Út   9.00 –18.00
St    9.00 –18.00
Čt 12.00 –18.00
Pá   9.00 –18.00
So  9.00 –11.30 (mimo prázdniny)
                                                           (kk)

Foto: HS KM

Hanáci chtějí zaplněnější fotbalové tribuny

Virtuální univerzita III. věku
O studium Univerzity III. věku je mezi Kroměřížany obrovský 
zájem. Proto se Knihovna Kroměřížska, která se na projektu 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podílí, rozhodla uspořádat 
kurzy Virtuální univerzity III. věku. Studium tu probíhá podob-
nou formou jako u klasické „U3V“. Přednášky se budou konat 
v knihovně, předpokladem pro absolvování studia je znalost 
práce a přístup k vlastnímu počítači, na kterém student v kli-
du domova vyplňuje testy.
První hodina nultého semestru, ve které získají zájemci bližší 
informace a zároveň budou mít možnost absolvovat i první 
výukovou lekci, se bude konat ve středu 7. září 2016 od 10 
hodin v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska. Všichni zá-
jemci jsou srdečně zváni.    Petr Dvořák, Knihovna Kroměřížska

Staňte se spolutvůrci „svatební“ 
výstavy v muzeu
Dámy a pánové, vzpomenete si, v čem jste byli 
oblečeni na svatbě? 
Přiznáme se, že nás zajímají spíš dámy, protože chys-
táme v Muzeu Kroměřížska výstavu se svatební tema-
tikou a dámské šaty jsou určitě krásnější a nápaditější. 
Byli byste ochotni nám je zapůjčit? A máte k zapůj-
čení i doplňky, svatební oznámení, fotografie? Máte 
šanci být spolutvůrci výstavy. Přijďte k nám do muzea 
na Velké náměstí v Kroměříži, nebo kontaktujte Silvii 
Pitruzzellovou na telefonu 573 338 388 či na e-mailu 
pitruzzello@muzeum-km.cz, a to do konce září 2016.         
                                                           Muzeum Kroměřížska



Náměstí Míru
Na prostranství před Kovářskou 
bránou vznikla tři vzájemně 
propojená náměstí – Masaryko-
vo, Milíčovo a Míru. Neoficiál-
ně bylo nynější náměstí Míru 
známé jako Koňský trh, protože 
se zde pravidelně konaly trhy 
dobytka.  Poprvé je na mapě z 
roku 1908 pojmenováno jako 
náměstí Františka Josefa, a to 
na počest rakouského císaře. Od 
roku 1934 neslo náměstí jméno 
Karla Kramáře podle předsedy 
první československé vlády. 
Vedení města v období první 
republiky mělo velké plány na 
representativní výstavbu tohoto 
náměstí, které byly uskutečněny 
mnohem později. 
V období Protektorátu Čechy 
a Morava změnilo náměstí v 
roce 1942 jméno na Rossmarkt, 
Koňský trh. Změna jména pak 
přišla v roce 1945, kdy bylo 
prostranství pojmenováno 
náměstím maršála Stalina a již 
v roce 1953 bylo přejmenováno 
na náměstí Míru. Tento název 
nese náměstí poměrně dlouhou 
dobu, přes padesát let. Náměstí 
je vymezeno prostorem od ka-
várny Slavie po tzv. Ostrý roh, 
který býval původně hostincem. 
Ten byl koncem 20. století re-
konstruován na současné mo-
derní sídlo Okresní 
správy sociálního 
zabezpečení v Kro-
měříži. Náměstí 
Míru a jeho vzhled 
procházel ve 20. 
století v rychlém 
sledu velkými 
proměnami. Tady 
stávala jedna z 
prvních čerpacích 
benzinových sta-
nic ve městě, nyní 
je zde důležitá 
rušná křižovatka 
s kruhovým ob-
jezdem (prvním 
kroměřížským). 
Náměstí netvoří 
jen komunikace, 
ale je zaplněno i 
zajímavými bu-
dovami. Na místě 
bývalé polikliniky 
stávaly malé dom-
ky, které v roce 
1974 nahradi-

la nově postavená sdružená 
administrativní budova, kde 
sídlila okresní zemědělská 
správa i okresní výbor KSČ a 
řada dalších. Po roce 1989 zde 
byly přestěhovány mnohé or-
dinace lékařů i lékárna. Vedle 
této budovy byla vybudována 
administrativní budova proku-
ratury i služebna policie. V le-
tošním roce začala po rozsáhlé 
přestavbě sloužit tato budova 
jako nová poliklinika. Budo-
va Justiční akademie (známá 
jako divize) byla postavena 
roku 1892 pro armádu jako 
velitelství – např. velitelství 
dělostřelectva 3. divize v letech 
1945-1950. Po odchodu armády 
z Kroměříže slouží nyní právě 
studentům Justiční akademie. 
Před budovou je památník ru-
munských vojáků, kteří padli 
v roce 1945 při osvobozování 
Kroměříže. Bývalá budova ho-
telu Slavie byla postavena v 
roce 1875, na konci 20. století 
byla zbořena a postavena nově 
jako bytový dům a v přízemí je 
nová restaurace Slavia. Na tom-
to náměstí také stávala budova 
hudební školy Moravanu, kro-
měřížského pěveckého spolku, 
která byla založena již v roce 
1882. Po roce 1948 zde sídlila 
lidová škola umění a před ní stá-
la socha malíře Josefa Mánesa. 
Budova i socha musely ustoupit 

zamýšlenému rozšíření silnice, 
a tak byly zbořeny a základní 
umělecká škola se přestěhovala 
v roce 1988 do Jánské ulice.
Polozapomenutá, ale velmi za-
jímavá firma V. Hnilici, výrobce 
kočárů i nákladních vozů, stávala 
rovněž na tomto náměstí, a to v 
domě č. p. 44. 

Tímto náměstím vede také vel-
mi frekventovaná cesta a křižo-
vatka. Před rokem 1975 zde byl 
památník bojů za osvobození 
města v květnu 1945 tvořený 
dělem umístěným na podstavci. 
Dělo bylo přestěhováno a ná- 
městí i komunikace nově upra-
veny. Koncem 80. let 20. sto-
letí byla opět podoba náměstí 
změněna, a to výstavbou nové 
komunikace i křižovatky. 
I o náměstí Míru, tak jako o všech 
kroměřížských náměstích, by se 
dalo napsat podrobněji mno-
hem více, ale to až příště.

PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno – SOkA Kroměříž
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KNIŽNÍ NOVINKY

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH NÁMĚSTÍ IX.   

Vlastimil Vondruška
Prokletí brněnských řeholníků
Jedním z nepřátel Oldřicha z Chlu-
mu byl olomoucký biskup Bruno 
ze Schauenburku. Je velmi pře-
kvapivé, když biskup požádá krále 
Přemysla Otakara II., aby Oldřicha 
poslal vyšetřovat do Brna krádež 
jakési staré knihy v klášteře tamních 
minoritů. Oldřich z Chlumu navíc 
dostává od olomouckého biskupa 
rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, 
že jde o velmi vážnou záležitost. A 
toto podezření se záhy potvrdí.

Jiří Pernes
Zprávy z Prahy 1953
Rok 1953 byl pro komunistický 
režim v Československu, ale i 
v dalších zemích přelomový. 
Rozsáhlá studie zabývající se 
událostmi a vývojem v Českoslo-
vensku uvádí edici dokumentů s 
hlášeními o situaci, která v roce 
1953 do svých metropolí zasíla-
li diplomaté z britské, sovětské a 
rakouské ambasády v Praze – tedy 
autentický pohled přímých svědků.

www.knihkm.cz
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Vážení čtenáři,

možná vás překvapí, jakému účelu 
sloužily budovy na současném ná-
městí Míru. Nejen o nich si můžete 
přečíst v tomto díle historického 
seriálu. Dnešní podobu tohoto 
prostranství bereme tak nějak auto-
maticky… Třeba se rádi seznámíte 
s historií místa a dozvíte se, jak se 
měnil nejen název, ale také důležité 
dominanty náměstí.
Ze správných odpovědí na srpno-
vou otázku jsme vylosovali ty, které 
nám poslali:

Dagmar Krajcarová
František Lančík

Eva Šebelová

Úkol č. 9
Čí socha stála před budovou 

hudební školy Moravanu?

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

0
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Kroměřížský městský útulek Čápka 
poskytuje dočasné útočiště zatou-
laným psům, nebo těm, kteří o svůj 
domov z jakéhokoliv důvodu přišli. 
Někteří tu na nového páníčka čeka-
jí dlouho, jiní se v útulkovém kotci 
ani neohřejí… Psy většinou odchy-
tí na nejrůznějších místech regio-
nu městská policie, do útulku jsou 
umisťována i zvířata, o něž se jejich 
majitel již nemůže starat. 
Pes, kterého vám chceme předsta-
vit dnes, byl nalezen uvázaný před 
útulkem. Je to dvanáctiletý americ-
ký stafordšírský teriér se jménem 
Don. Váží 30 kilogramů. Je to sice 
klidný, hodný pes, vhodný by však 
byl k člověku, který má zkušenosti 
s tímto typem psů. V žádném pří-
padě by neměl být dohromady s 
jiným psem. K lidem je přátelský, na 
vodítku dobře zvladatelný. Je to již 
postarší pán a zasloužil by si klidné 
stáří... Přijďte se na něj podívat a tře-
ba se spřátelíte…

 
 

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

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

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

Don

DOPISY ČTENÁŘů

Partnerská Nitra přivítala znalce esperanta
Slovenská Nitra, kroměřížské partnerské město, hostila v  polovině letních prázdnin 101. světový esperantský 
kongres. O slavnostní zahájení akce se postaral primátor Nitry Jozef Dzvonč, který krásným esperantem osobně 
přivítal 1227 účastníků kongresu z celkem 90 zemí a popřál všem příjemný pobyt v Nitře, úspěšný kongres plný 
předávání vzájemných zkušeností a znalostí i zábavy a veselí. V rámci uvítacího programu účastníci vyslechli také 

zdravice slovenského prezidenta Andreje Kisky a dalších ambasadorů. 
Vyvrcholením programu úvodního večera bylo skvělé vystoupení svě-
toznámé Lučnice, které publikum aplaudovalo vestoje. 
Měl jsem tu čest zúčastnit se zmíněného kongresu a setkat se také s pa-
nem primátorem Dvončem. Ten je velkým propagátorem esperanta 
v nejširším měřítku a především v nitranském regionu. Možná by neby-
lo špatné v souvislosti s partnerstvím Kroměříže a Nitry seznamovat s 
mezinárodním jazykem esperanto také obyvatele našeho města. Vivu 
esperanto!                                                                                           Pavel Jačka, Kroměříž

Kroměřížští turisté zamířili tentokrát do Jeseníků
Bezmála padesátka turistů – členů KČT Kroměříž – se vydala na týdenní po-
byt do Jeseníků. Zážitky jsme začali všichni vstřebávat už cestou do nejvyšších 
moravských hor, kdy jsme se zastavili v Moravské Třebové a navštívili zámek, 
kostely, muzeum a další zajímavosti. V Jeseníkách jsme pobývali v České Vsi 
v hotelu Zlatý chlum a pořádali různě dlouhé a náročné výlety do okolí. Pře-
hled o situaci jsme získali z rozhledny Zlatý Chlum, viděli jsme Nýznerovské 
vodopády, navštívili jsme Lázně Jeseník, Horní Brannou a vydali se také na 
vyloženě horské túry – třeba na Šerák – a užili si výhled z další rozhledny, která 
nám umožnila dohlédnout až na polské území, z Dolní Moravy. Cestou domů 
jsme pak navštívili Velké Losiny, kde jsme si nemohli nechat ujít prohlídku vy-
hlášených papíren, místního zámku i lázeňských zajímavostí.
Všichni jsme si pochvalovali skvělé ubytování a výbornou stravu, což určitě 
přispělo k pěknému pobytu, při němž jsme si užili jak přírodu, tak i poznávání 
dalších krajů naší vlasti.                                                 Vladimír Havelka, KČT Kroměříž

Klub seniorů v Kroměříži zahajuje v září opět 
svou běžnou činnost
Po dvou měsících prázdninového klidu začíná 
v klubu běžný plný provoz spojený s nejrůzněj-
šími akcemi – přednáškami, kurzy, zábavami či 
sportovními aktivitami. Pokud máte zájem do-
zvědět se více, přijďte se do Klubu seniorů podí-
vat osobně. Sídlí v Kroměříži ve Velehradské ulici 
625 v budově bývalého Posádkového domu ar-
mády. Bližší informace získáte u Zdeňky Dočkalo-
vé, vedoucí Klubu seniorů, a to každý všední den 
kromě pátku od 9 do 11 hodin. Vstup do budovy 
je z Hanáckého náměstí, klub se nachází v příze-
mí a je zcela bezbariérový. 

Sportovně zábavní den 
Základní škola Slovan hostí na svém hřišti ve stře-

du 7. září zábavně sportovní den Klubu seniorů. 
Soutěží se budou účastnit nejen zástupci kromě-
řížského klubu, ale také senioři z  partnerského 
města Nitry. Slavnostní zahájení se uskuteční 
v  10.30 hodin, program bude probíhat až do 
13. hodiny. Soutěžící budou rádi, když je přijdete 
podpořit a fandit jim. 

Den seniorů v Kroměříži
Místostarosta města Kroměříže Pavel Motyčka 
srdečně zve na setkání seniorů s  doprovodným 
programem, které se uskuteční kroměřížském 
kině Nadsklepí v  pátek 30. září v  15.30 hodin 
v rámci Mezinárodního dne seniorů. Po přivítání 
a zahájení se bude promítat film o Kroměříži a ná-
sledně bude hrát folklórní soubor Dubina. Všichni 
senioři jsou zváni.                 Klub seniorů v Kroměříži

AKTUALITY Z KLUBU SENIORů

Pozvánka 
na výstavu
Kroměříž a prusko-rakouská vál-
ka 1866 je název výstavy, která 
se koná při příležitosti 150. výročí 
konfliktu, který zásadním způso-
bem změnil obraz Evropy.  Jejím 
cílem je přiblížit průběh prusko
-rakouské války v Kroměříži, která 
hostila jak rakouské a saské, tak i 

pruské vojáky na jaře a v létě roku 
1866. Za zmínku stojí skutečnost, 
že Kroměříž navštívil i samotný 
velitel rakouské Severní armády 
Ludwig von Bedenek či velitel 
pruského I. armádního sboru 
Adolf von Bonin. Výstava se zamě-
řuje především na to, do jaké míry 
válka zasáhla do životů obyvatelů 
Kroměříže a jaké byly její důsled-
ky. Kromě vysokých rekvizic nebo 
povinnosti ubytovat a stravovat 

vojáky zmiňme také epidemii 
cholery, jež si v Kroměříži vyžáda-
la mnoho lidských životů. Jejím 
pozůstatkem je dodnes stojící po-
mník věnovaný zemřelým prus-
kým vojákům. Výstavu připravili 
pracovníci MZA v Brně – Státního 
okresního archivu Kroměříž  a je 
od 22. srpna do 20. září  2016 k 
vidění v Knihovně Kroměřížska.

Mgr. David Sobek
MZA Brno – SOkA Kroměříž



Sofie Luxová, Kroměříž
Aneta Dratvová, Roštín
Valérie Štětkářová, Třebětice 
Jáchym Zbranek, Kroměříž
Pavlína Barotková, Jankovice
David Šlahorek, Holešov
Tomáš Ptáček, Kroměříž
Hana Hrdličková, Polkovice
Vincent Křepelka, Chropyně
Nikola Zbořilová, Hulín
Kristýna Velísková, Mysločovice

Jennifer A. Jonášová, Kroměříž
Bartoloměj Macháček, Praha
Natálie Hlaváčová, Záříčí
Nikol Hrdličková, Drahlov
Štěpán Glos, Chropyně
Sofie Přecechtělová, Počenice
Ema Hýsková, Kroměříž
Vojtěch Linhart, Velké Těšany
Damián Navrátil, Všetuly
Klaudie Čičatková, Kroměříž
David Rachtava, Kroměříž

Tereza Zelinová, Tlumačov
Matyáš Urban, Holešov
Eliška Válková, Kroměříž
Eliška Nesrstová, Kojetín
Tereza Nesrstová, Kojetín
Marek Růžička, Pačlavice
Elena Pavlíková, Vážany
Filip Ďurana, Kroměříž
Kryštof Szatmari, Roštín
Aneta Kirilenková, Hulín
Marek Rozkydal, Hulín

Jaromír Žemžula, Morkovice
Veronika Šimíková, Tučapy
Elena Trhlíková, Tučapy
Lucie Bartošková, Kroměříž
Jakub Mozga, Kroměříž
Kristián Strakoš, Kroměříž
Kateřina Marková, Rousínov
Josef Láník, Brno

Štěpán Firla, *1942, Těšnovice
Věra Nechvátalová, *1930, Kroměříž
Josef Zelinka, *1950, Tetětice
Anežka Bočková, *1925, Vážany
Blanka Komínková, *1921, Kroměříž
Ing. Stanislav Valošek, *1952, Kroměříž
Josef Dvořák, *1943, Vážany
Jana Planičková, *1931, Kroměříž
Otakar Odstrčil, *1944, Kroměříž
Libuše Krupařová, *1924, Bezměrov
Antonín Večerka, *1939, Zlobice

Božena Obdržálková, *1946, Kostelany
Vlasta Glozová, *1938, Kroměříž
MVDr. Antonín Němčanský, *1935, Kroměříž
Josef Novotný, *1931, Jarohněvice
Věra Pálková, *1924, Kroměříž
Emilie Hájková, *1929, Kroměříž
Antonín Ležák, *1945, Kroměříž
Vít Trtílek, *1945, Kroměříž
Růžena Kubernátová, *1925, Vážany
Ing. Petr Vaněk, *1943, Kroměříž
Alois Vyskočil, *1929, Zborovice

Miloslav Kožela, *1934, Bezměrov
Jaroslav Zbořil, *1926, Kroměříž
Vlastimil Vodička, *1928, Žalkovice
František Viktorýn, *1925, Kroměříž
Božena Mikulčíková, *1926, Holešov
Jarmila Sušenová, *1939, Nětčice
Josef Komenda, *1930, Kroměříž
Marie Dřímalová, *1928, Kroměříž
Adelhaida Švecová, *1927, Kroměříž
Zdeněk Pacek, *1928, Kroměříž
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Alžběta Vejmelková Anna Zapletalová Dalibor Skřipec Jáchym Zbranek Jakub Zgoda Mia Hope Frost

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou: 1., 15. a 22. 10.                          

Narození – červenec 2016

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

Úmrtí – červenec 2016

Vít LedvinaRobin Moláček Vanda Dorazilová

Jan Piska, Soběsuky – Lenka Dostálová, Soběsuky
Petr Bartoň, Kroměříž – Dana Mozgová, Kroměříž
Jaroslav Klimek, Nová Dědina – Petra Nábělková, Nová Dědina
Vladimír Šimek, Kroměříž – Silvie Ungerová, Kroměříž
Martin Zdařil, Škvorec – Gabriela Kramperová, Škvorec
Tomáš Drápal, Hulín – Eva Zimková, Valašské Klobouky

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

Sňatky – červenec 2016

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

www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

Aktuální informace o městě Kroměříži 
přinášejí webové stránky i profily na sociálních sítích:
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Program Dožínek Zlínského kra-
je – letos čtyřdenních – zahájila 
čtvrteční vernisáž výstavy Příběh 
chleba v  Muzeu Kroměřížska a 
zakončila nedělní ranní Děkov-
ná mše svatá za úrodu v chrámu 
sv. Mořice. Pátek a sobota patřily 
na Velkém náměstí Dožínko-
vému jarmarku. Hlavní sobotní 
program, který tradičně zahaju-
je průvod městem s předáním 
dožínkového věnce hospodáři, 
hejtmanu Stanislavu Mišákovi, 
pak představil na několika pó-
diích folklorní soubory ze všech 

koutů Zlínského kraje i ze Slo-
venska. Účastníky i návštěvníky 
Dožínek Zlínského kraje přivítali 
na náměstí a pozvali ke sledová-
ní vystoupení folklorních soubo-
rů představitelé města Kroměří-
že v čele se starostou Jaroslavem 
Němcem, zástupci Zlínského 
kraje, především hejtman Sta-
nislav Mišák, předseda Okresní 
agrární komory Kroměříž Jan 
Hašek a také ministr zemědělství 
Marian Jurečka, které rovněž pa-
tří k  tradičním hostům dožínko-
vých slavností v Kroměříži.     (šak)

Dožínky si užili obdivovatelé folkloru, 
milovníci dobrého jídla i oficiální hosté


