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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Zemědělci ze Zlínského kraje oslavili v Kroměříži 
konec žní dožínkovou slavností

Účastníci Dožínek Zlínského kraje 
představili své dovednosti i pestré 
kroje ze všech oblastí kraje. Vrcho-
lem akce byl dožínkový průvod, je-
hož se zúčastnilo kolem osmi stovek 
krojovaných. „Jsem rád, že nám pan 
hejtman dal důvěru a že jsme mohli 
uspořádat jedenáctý ročník kraj-
ských dožínek právě u nás v Kromě-
říži,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Slavnost začala pátečním jarmar-
kem a večerním hudebním pro-
gramem. V sobotu dožínkám příliš 
nepřálo počasí, ale dopoledne se 
obešlo bez deště a městem tak 
prošel průvod krojovaných podle 
plánu. Očekávalo ho zaplněné Vel-
ké náměstí, kde hospodář, hejtman 

Zlínského kraje Jiří Čunek, převzal 
dožínkové věnce ze všech oblastí 
kraje – Hané, Slovácka, Valašska i 
Luhačovského Zálesí. 
Čunek připomněl pestrost okresů 
Zlínského kraje a také jejich bo-
hatství. „Pokud někomu z nás není 
smutno z nějaké osobní tragédie či 
trápení, musí uznat, že skutečně v 
tomto kraji je zemský ráj to na po-
hled. Někdy si to neuvědomujeme 
a nevážíme si daru, že můžeme žít v 
této zemi a v tomto kraji. Pokud se 
tak stane, bude pro nás každý den 
krásný,“ mínil hejtman. Místostaros-
ta Kroměříže Pavel Motyčka ocenil, 
že dožínky spojují všechny regiony 
Zlínského kraje. „Jsem rád, že všech-

ny soubory dorazily v pořádku a že 
přispěly k pěkné atmosféře slavnos-
ti,“ řekl Motyčka. 
Ministr zemědělství Marian Jurečka 
vyzval návštěvníky dožínek k tomu, 
aby podporovali zemědělce náku-
pem v tuzemsku vyrobených po-
travin. „Aby zemědělec mohl přežít 
v konkurenci, aby mohl plnit dobré 
aspekty v přístupu k přírodě, ven-
kovu a k zaměstnanosti, potřebuje 
podporu od nás spotřebitelů. Ta se 
dělá v klíčový okamžik, když jdeme 
nakupovat,“ mínil Jurečka. Při dožín-
kách převzali ocenění výrobci, kteří 
letos uspěli v soutěži Regionální po-
travina Zlínského kraje.

(pokračování na str. 16)

Vážení čtenáři, 
věřím, že jste si o letních 
prázdninách odpočinuli, 
strávili jste je podle svých 
představ a že si dva měsí-
ce volna užily zejména děti. 
Myslím, že v Kroměříži se 
letošní turistická sezona po-
vedla. Chtěli jsme oživit 
centrum města relaxační 
zónou se sportovním a kul-
turním programem, ohlasy 
byly vesměs pozitivní. Měs-
tem opět projely veterány, 
oslavili jsme krajské dožín-
ky, konaly se koncerty či 
balonková bitva, k návště-
vě v horké letní dny lákalo 
koupaliště Bajda. Konec se-
zony patří vojenským hud-
bám i skokům do vody na 
Bajdě - akci nazvané Krom 
wars. Kulturní život se však 
v Kroměříži nezastaví ani 
v září, nabídne například 
vinařské či Svatováclavské 
slavnosti a podzimní výsta-
vu Floria.
V čase dovolených se ale také 
pilně pracovalo - například 
na zateplení budov měst-
ského úřadu B a D, výměně 
podlahy v oddělení pro do-
spělé čtenáře v knihovně a 
také ve školách. Běžné opra-
vy a údržba jsou poznat ve 
všech městem zřizovaných 
školách. V základních ško-
lách U Sýpek, Zámoraví a 
Slovan jsou navíc opravena 
sociální zařízení a v Mateř-
ské škole Mánesova plynová 
kotelna. Školáci a předško-
láci i jejich učitelé tak na-
stoupí do hezkého prostředí. 
Rád bych jim tímto popřál 
do nového školního roku 
hodně úspěchů! Prvňáčkům 
pak přeji, ať je pro ně škola 
přívětivým místem, kam se 
budou rádi vracet.
Jaroslav Němec
starosta

Foto:  J. Soporský



Nové stroje ulehčí 
práci úředníkům 
odboru občansko-
správních agend 
Město pořídí pro odbor občan-
sko-správních agend dvě obří 
rotační kartotéky s výsuvnými zá-
suvkami, které přijdou zhruba na 
4,2 milionu korun. Instalovány by 
měly být koncem letošního nebo 
začátkem příštího roku, jakmile 
budou dokončeny stavební úpra-
vy prostor určených pro jejich 
umístění. 
„Rotomaty usnadní úředníkům 
dosud pracné vyhledávání a 
manipulaci s  papírovými karto-
tékami, která je náročná časově 
i fyzicky. Věřím, že se tak urychlí 
i obsluha občanů, kteří si na od-

bor přijdou vyřídit své záležitosti,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Rotomaty dodá společnost Medis 
Info Security z Hlučína.
V  rotační kartotéce uložené do-
kumenty budou lépe chráněné 
proti vlivu okolního prostředí i 
proti nepovolanému přístupu. 
„Bezpečnost prostoru obsluhy 
rotomatu je zajištěna několika 
nezávislými systémy kontroly,“ 
dodala vedoucí odboru občan-
sko-správních agend Ivana Bu-
kovská. V  současné době odbor 
žádosti o občanské průkazy a 
pasy ukládá v  lístkovnicích – ko-
vových kartotékách na ukládání 
dokumentů. Podle vedoucí navíc 
žádostí o nové doklady ještě při-
bude. „V příštím roce s novelou zá-
kona o občanských průkazech lze 
očekávat zvýšený počet žádostí 

mimo skončení platnosti. Vyrá-
bět se totiž budou jen občanské 
průkazy s  elektronickým čipem. 
Výměna sice bude postupná, jak 
bude průkazům končit platnost, 
ale očekáváme, že po medializaci 
budou o nový občanský průkaz 
žádat i lidé, kterým aktuálně plat-
nost jejich dokladu nekončí,“ uza-
vřela Bukovská.                              (jv)
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Radnice myslí na chodce a jejich bezpečnost 
a pohodlí

Schodišťová sedačka 
na radnici pomůže 
handicapovaným 
a starším osobám

Kroměříž pořídí schodišťovou se-
dačku, aby usnadnila starším lidem 
přístup do obřadní síně ve druhém 
nadzemním podlaží budovy radni-
ce na Velkém náměstí číslo popisné 
115. Jde o první krok k bezbariéro-
vému zpřístupnění objektu, který 
ale nevyřeší pohodlný přístup pro 
všechny imobilní občany, neboť 
pro některé sedačka vhodná není. 
V budoucnu by ho měl zajistit vý-
tah umístěný ze dvora radnice, 
uvedl místostarosta Pavel Mo-
tyčka. Sedačka bude umístěna na 
levé straně schodiště, dráha bude 
uchycená na sloupky ukotvené 
do schodů. Parkovat bude mimo 
schodiště, které tak bude kvůli její 
dráze užší asi jen o 15 centimet-
rů. Nové zařízení přijde téměř na 
250  tisíc korun. Sedačka by měla 
být v provozu nejpozději letos na 
podzim.                                               (jv)

Sociální služby nabízejí 
pět volných 

manažerských míst

Sociální služby města Kroměříže 
hledají nové pracovníky pro ma-
nažerské pozice. Volné je místo ve-
doucího personálního a mzdového 
oddělení, vedoucího Domova pro 
seniory a Domova se zvláštním reži-
mem U Moravy, vedoucího sociálně 
terapeutických dílen, investičního 
referenta a projektového manažera.
„Bližší informace najdou zájemci 
na internetových stránkách www.
sskm.cz/nabidka-prace,“ uvedla ře-
ditelka Sociálních služeb města Kro-
měříže Dagmar Klučková. Sociální 
služby města Kroměříže mají kolem 
380 zaměstnanců. Většina z nich se 
přímo stará o klienty, kterých je 550.
Sociálním službám, které jsou pří-
spěvkovou organizací města, po-
mohlo s  náborem zaměstnanců 
navýšení mezd, které platí od 1. čer-
vence. „Podařilo se nám díky tomu 
rychle obsadit volné pozice čtyř 
pracovníků, kteří se starají o klienty 
v nepřetržitém provozu, a také jsme 
přijali dvě nové sociální pracovnice. 
Věříme, že podobně úspěšní bude-
me i při hledání pěti kandidátů pro 
manažerské posty,“ uzavřela Klučko-
vá.                                                             (jv)
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V  polovině srpna byla zahájena 
oprava chodníku v ulici Vrobelova. 
Pracuje se po obou stranách ulice 
na úseku od křížení s ulicí Páleníč-
kova po ulici Moravská. Mění se 
dlažba a opraveny budou i vstupy 
k bytovým domům, uvedl mís-
tostarosta Marek Šindler. Zakázku 
získala společnost Kroměřížské 
technické služby. Náklady činí 
zhruba 1,9 milionu korun bez 
DPH. „Stávající betonový chod-
ník z  dlaždic bude vybourán 
a bude nahrazen zámkovou 
dlažbou šedé barvy. Během 
výstavby bude omezen přístup 
k  jednotlivým domům, proto 
prosíme obyvatele ulice o zvý-
šenou opatrnost i o respekto-
vání přechodného dopravního 
značení. Děkujeme za pocho-

pení,“ doplnil vedoucí radničního 
odboru správy majetku města a 
služeb Lambert Hanzal. Stavba by 
měla být dokončena do 30. listo-
padu letošního roku.
Radnice každoročně investuje do 
opravy chodníků a vozovek něko-
lik milionů korun. Na podzim pod-

le Hanzala začne oprava chodníku 
v ulici Na Kopečku v úseku od ulice 
Malý val po ulici Chobot, na kterou 
rozpočet počítá s 600 tisíci koruna-
mi, a také oprava povrchů vozovek 
v ulicích Alšova, Štursova a Zeyero-
va, která celkem přijde asi na 
4,75 milionu korun.                           (jv)

Chodníky ve Vrobelově ulici budou hotové 
do konce listopadu

Kroměřížská radnice připravuje 
úpravy přechodů pro chodce a 
míst pro přecházení v některých 
problematických lokalitách Kro-
měříže. Plánuje je v ulici Luto-
pecká, na křižovatce ulic Morav-
ská a Vrobelova a u Domova pro 
seniory ve Vážanech. „Cílem je 
především zvýšení bezpečnosti,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Přechod pro chodce a místo pro 
přecházení jsou podobně upra-
vené, ale na místě pro přecházení 
nemá chodec na rozdíl od přecho-
du přednost. Místo pro přecházení 

se volí v lokalitách, v nichž není do-
prava natolik frekventovaná, aby 
bylo nutné přecházení řešit pře-
chodem pro chodce. Stávající mís-
to pro přecházení na silnici II/428 
mezi Kroměříží a obcí Lutopecny 
je umístěné nevhodně kvůli tomu, 
že ústí na protější straně do vjezdu. 
Nově se proto počítá s místem pro 
přecházení, které respektuje stáva-
jící vjezdy k rodinným domům. 
„Lokalita je navržena včetně pře-
místění stávající autobusové za-
stávky Lutopecká do polohy za 
novým místem pro přecházení,“ 

popsala Jana Gregorová z radniční-
ho odboru rozvoje města.
Místo přechodu pro chodce na 
křižovatce ulice Moravská s  ulicí 
Vrobelova bude přechod v  ulici 
Moravská, který bude podle Gre-
gorové umístěný co nejblíže ke 
vstupu do Polimed centra a lé-
kárny. U Domova pro seniory ve 
Vážanech budou na obou stranách 
před hlavním vstupem do budovy 
umístěny zastávky MHD a také zde 
vznikne místo pro přecházení na 
chodník podél oplocení domova.

(jv)

Foto:  J. Vondrášek

ilustrační foto
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Poradenské firmy umí 
Kroměřížanům pomoci 

s úsporami a cenou 
energií

I na podzim bude pro kroměříž-
ské občany fungovat poradenské 
místo na využití solárních systémů 
pro úsporu energií v rodinných 
domech. V kanceláři číslo 207 v 
prvním patře budovy B městské-
ho úřadu na Husově náměstí jim 
bude v níže uvedených termínech 
k dispozici poradce Jiří Vlk. Lidem 
zdarma navrhne možná řešení a 
seznámí je také s tím, jak mohou 
získat dotaci, a to v termínech: 
4. a 18. září, 9. a 23. října, 6. a 
20. listopadu a 4. a 11. prosince 
vždy od 14.30 do 17 hodin.
Od září se Kroměřížané opět mo-
hou zapojit do společných náku-
pů energií a ušetřit na rodinných 
výdajích za plyn a elektřinu. Zá-
stupkyně zprostředkovatelské fir-
my eCENTRE Věra Weidingerová 
bude místním k dispozici ve dnech 
25. září, 23. října, 20. listopadu a 
18. prosince vždy od 10 do 17 ho-
din v kanceláři číslo 207 v prvním 
patře budovy B městského úřadu 
na Husově náměstí. Pro přihlášení 
do elektronické aukce je potřeba 
přinést 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 číslo SIPO/č. bankovního 
účtu.                                                 (vn)

Kroměřížská radnice chystá in-
stalaci čtyř takzvaných kamenů 
zmizelých, které připomenou 
tragické osudy tamních Židů za 
druhé světové války. Do chod-
níku vsazené dlažební kostky 
s mosazným povrchem uctí 
památku Joachima Astela, po-
sledního rabína ve městě, a jeho 
rodiny. Žili v Moravcově ulici v 
prvním patře někdejší ži-
dovské radnice a zahynuli 
v koncentračním táboře v 
polské Osvětimi. 
„V Kroměříži byla silná ži-
dovská komunita. Na místě 
bývalé synagogy stojí dnes 
kulturní dům, celá Moravco-
va ulice byla v  podstatě ži-
dovská. Umístěním kamenů 
zmizelých si připomeneme 

pohnuté osudy někdejších oby-
vatel města. Navíc mohou do Kro-
měříže přilákat zájemce o historii,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Kameny, které je připomenou, se 
v  Moravcově ulici objeví na pod-
zim. V  Kroměříži byl první kámen 
zmizelých instalován na podzim 
roku 2014. Ve Vodní ulici připomí-
ná Emila Branda, bývalého maji-

tele kavárny, který zemřel v  roce 
1942 ve vyhlazovacím táboře 
Malý Trostinec v Bělorusku. Návrh 
na umístění kamenů zmizelých 
předložila ředitelka Knihovny Kro-
měřížska a městská zastupitelka 
Šárka Kašpárková. Na přípravě 
se podíleli i ředitelka Státního 
okresního archivu Kroměříž Jitka 
Zezulová, zástupkyně ředitele 

Muzea Kroměřížska Mar-
kéta Mercová a vedoucí 
radničního odboru kultu-
ry a cestovního ruchu Pa-
vel Zrna. Město by v  bu-
doucnu chtělo v  ulicích 
rozmístit i další kameny 
zmizelých. Zmíněná sku-
pina postupně dohledá-
vá údaje o dalších obě-
tech holocaustu.            (jv)

Kroměříž uctí památku posledního městského 
rabína a jeho rodiny 

V Postoupkách 
bude nové hřiště, 
část by mohla 
zaplatit dotace
Kroměříž chystá stavbu nového ví-
ceúčelového hřiště v městské části 
Postoupky. Náklady podle projektu 
činí zhruba 5,3 milionu korun. Až 
60 procent z nich by mohlo zaplatit 
ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Podání žádosti o dotaci 
schválili zastupitelé. „Modernizace 
a stavba nových hřišť v Kroměříži i 
místních částech města patří k na-
šim prioritám,“ uvedl starosta Jaro-
slav Němec. 
Nové sportoviště v Postoupkách 

bude vybudováno na místě stáva-
jícího travnatého hřiště. „Obyvatelé 
Postoupek tak získají hřiště s umě-
lým povrchem, kde budou moci 
hrát například malou kopanou, 
volejbal či tenis. Projekt počítá i 
s  vybudováním sociálního zařízení 
pro imobilní ve stávajícím objektu 
klubovny,“ popsala Petra Smetán-
ková z  radničního odboru rozvoje 
města. Podle ní by práce na novém 
sportovišti mohly být zahájeny ještě 
v  říjnu letošního roku. Dokončeny 
by měly být nejpozději do 31. října 
2018.
Radnice loni vybudovala nová více-
účelová hřiště v částech města Bíla-
ny za asi 4,9 milionu korun a Trávník 
za necelé čtyři miliony korun. Mo-

mentálně se buduje ještě nové soci-
ální zařízení ke stávajícímu sportov-
nímu areálu Žlíbek v  Těšnovicích. 
Stavba za zhruba 1,6 milionu korun 
by měla být hotová do půlky října. 
V  samotné Kroměříži město o let-
ních prázdninách dokončilo opravu 
dětského hřiště v ulici Lutopecká za 
208 tisíc korun, kde bylo opraveno 
oplocení a dopadová plocha, v uli-

ci Nitranská, kde za 148 tisíc korun 
byla také opravena dopadová plo-
cha a byla instalována nová dvou-
místná kovová houpačka, a v ulici 
Štítného, kde náklady na novou 
skluzavku se žebříkem, kolotoč 
s vnitřními sedáky, řetězovou dře-
věnou houpačku a obnovu dopa-
dové plochy činily 208 tisíc korun. 
                                                                    (jv)

Knihovna Kroměřížska dokončila 
opravu podlahy v oddělení pro 
dospělé čtenáře. Dvacet let staré 
marmoleum je pryč, dělníci místo 
něj položili nové. Vyměněny byly 
i koberce. „Oddělení díky světlejší 
podlaze a kobercům prohlédlo. 
Myslím, že čtenáři mohou být 
spokojeni,“ uvedl starosta Jaro-
slav Němec. 
Rekonstrukce si vyžádala investi-
ci 720  tisíc korun. Kromě opravy 
podlahy v  oddělení pro dospělé 
čtenáře zahrnovala i úpravu vstu-
pu z Vrchlického ulice na bezba-
riérový. Pro imobilní zde navíc 
vzniklo nové parkovací místo. „Na 
podzim je ještě plánována úprava 

vstupu do centra celoživotního 
učení v  suterénu knihovny, který 
také bude bezbariérový,“ přiblížila 
ředitelka knihovny Šárka Kašpár-
ková. Knihovna také vyměnila 
nábytek posezení kolem 
fontány v  oddělení pro 
dospělé čtenáře. Pracov-
níci knihovny museli vy-
stěhovat a poté znovu do 
polic umístit 60 tisíc knih. 
„A to nám ještě pomohli 
čtenáři, kteří využili na-
výšení limitu půjček z 20 
na 30 a řadu knih si půj-
čili,“ dodala Kašpárková. 
Souběžně se stavebními 
pracemi se knihovna při- 

pravovala na zavádění nového 
softwaru, který knihovnu připraví 
na samoobslužný systém půjčo-
vání, jenž by měl být v provozu do 
konce letošního roku.                 (jv)

Foto:  Z. Slavíková

Knihovna Kroměřížska se po rekonstrukci podlahy 
otevřela návštěvníkům v polovině srpna

Foto:  J.  Vondrášek

Foto:  Š. Kučerová



Kroměříž jedná s  obcí Skaštice 
o výměně katastrů tak, aby se 
průmyslová a obchodní zóna 
v Kaplanově ulici stala celá sou-
částí Kroměříže. Nyní její část pa-
tří do katastru Skaštic, které v lo-
kalitě povolily hernu. Kroměříž 
přitom hazard ve městě zakáza-
la vyhláškou z roku 2012, podle 
které všechny výherní automaty 
a podobná zařízení z města zmi-
zely od ledna 2015.
„Nelíbí se  nám to, hernu rozhod-
ně na okraji města nechceme,“ 
uvedl starosta Kroměříže Jaroslav 
Němec. Radní proto pověřili mís-
tostarostu Pavla Motyčku, aby jed-
nal s představiteli obce Skaštice o 
tom, aby herna nevznikla. „Bude-
me usilovat o to, aby do katastrál-
ního území Kroměříž byly zahr-
nuty všechny budovy a pozemky 
nacházející se v  bezprostřední 
blízkosti ulice Kaplanova,“ popsal 

Motyčka, který patřil k  iniciáto-
rům vyhlášky proti hazardu v Kro-
měříži. Starosta Skaštic Richard 
Novák uvedl, že by se narovnání 
katastrů nebránil. „Bojím se ale, že 
výměna pozemků nebude jedno-
duchá,“ uvedl. Zastupitelé Skaštic 
schválili zřízení herny v  červnu, 
zastupitelé Kroměříže to ovlivnit 
nijak nemohli. Podle Nováka obec 
očekává roční příjem z hazardu asi 
dva miliony korun. „Hospodaří-
me s  pětimilionovým rozpočtem, 
byla by to pro nás velká pomoc,“ 
dodal Novák. V  sedmičlenném 
zastupitelstvu mají Skaštice čtyři 
zástupce zvolené za KDU-ČSL a 
tři nezávislé. Lidovec Novák řekl, 
že rozhodování o povolení herny 
nebylo jednoduché. „KDU-ČSL ha-
zard nepodporuje, hodně dlouho 
jsem zvažoval, zda pro to zvednu 
ruku. Rozhodující byla možnost 
získat peníze do rozpočtu i to, že 

herna bude mimo obytnou zá-
stavbu i školy,“ dodal Novák. Herna 
umístěná nedaleko sjezdu z dálni-
ce D1 by byla vzdálená od obce 
asi čtyři kilometry. Podle Nováka 
je lokalita územním plánem vy-
mezena jako průmyslová zóna. „O 
povolení herny bude rozhodovat 
stavební úřad v  Kroměříži. Podle 
mých informací je herna v rozpo-
ru s územním plánem Skaštic,“ do-
dal Motyčka, který je stejně jako 
skaštický starosta členem KDU-
ČSL. Pokud by stavební úřad her-
nu kvůli rozporu s platným územ-
ním plánem Skaštic nepovolil, 
obec by musela požádat o změnu 
územního plánu. „Máme změnu 
aktuálně rozpracovanou a nevím, 
jak bychom firmě, která chce her-
nu zřídit, odpověděli. Územní plán 
je ve Skašticích zvykem měnit jed-
nou za čtyři roky,“ uzavřel Novák.                                                
                                                            (jv)
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Kroměříž nechce hernu v Kaplanově ulici, 
věří v dohodu se Skašticemi

Dožínky na konci srpna jsou 
každoročně příležitostí k  po-
zvání zástupců partnerských 
měst, s nimiž Kroměříž postupně 
navázala přátelství. Hlavním 
cílem dožínkového setkání je 
ukázat  delegacím nejvýznam-
nější folklorní svátek v  regio-
nu, seznámit je s  Kroměříží hra-
jící barvami krojů a znějící tóny 
lidové hudby a upozornit na sku-
tečnost, že Kroměřížsko je stejně 
jako v  minulosti jedním z  nej- 
významnějších zemědělských re-
gionů nejen v  rámci kraje, ale 
i v celém Česku.
Letošního ročníku Dožínek 
Zlínského kraje se účastnili zástupci 

pěti partnerských měst. Polskou de-
legaci vedla starostka města Piekary 
Slaskie Slawa Umińska-Duraj, fran-
couzskou náměstkyně starosty 
Chateaudunu Nadége Boissiere, 
rumunskou radní Ramnicu Valcea 
Catalin Pana, skupinu 
ze slovenské Nitry po-
slanec František Hollý a 
delegaci z Ružomber-
ka na Slovensku, který 
zastupoval i folklorní 
soubor Liptov, přednos-
ta tamního úřadu Ma-
rian Šeršík.  „Dožínkový 
průvod, kočáry, krásné 
kroje z  moravských re-
gionů i naše liptovské, vy- 

stoupení folklorních souborů od 
školkařů přes mládež až po seniory 
- nádhera… Zajímavé pro nás bylo 
rovněž ocenění nejlepších regionál-
ních potravin a vystoupení minis-
tra zemědělství Jurečky o nutnosti 

podpory regionálních producentů 
potravin,“ pochvaloval si dožínkový 
program nitranský poslanec Fran-
tišek Hollý. Čestní hosté prošli 
městem ve slavnostním průvodu, 
z  hlediště sledovali dožínkový pro-
gram přímo na Velkém náměstí, 
mohli ochutnat dobroty a speciality 
místní kuchyně u společného stolu 
i ve stáncích v  rámci dožínkového 
jarmarku a také při exkurzích v 
1. Selském pivovárku a Čokoládovně 
Černý orel, které pro ně hostitelé 
v  Kroměříže připravili na sobotní 
odpoledne. Jednotlivým delegacím 
se po celý dožínkový víkend věno-
vali zástupci vedení kroměřížské 
radnice.                                                 (šak)

Dožínkový program si nenechaly ujít delegace 
z pěti partnerských měst

Do Kroměříže míří 
rodina volyňských 
Čechů z Ukrajiny
Kroměříž se v nejbližší době sta-
ne domovem pro rodinu, která 
přichází z Ukrajiny na základě 
projektu ministerstva vnitra o 
repatriaci volyňských Čechů. 
Manželé Volodymyr a Tatiana 
Cherepynetsovi budou zaměst-
náni u kroměřížských firem.
„Pan Volodymyr je elektrikář a 
elektromechanik, paní Tatiana má 
vysokoškolské vzdělání a pracova-
la ve vedoucí pozici v rámci distri-
buce výrobků telekomunikací. Zá-

jem o ně má několik firem,“ uvedl 
místostarosta Pavel Motyčka, kte-
rý manželům z Ukrajiny pomáhá.
Město jim pronajme do začátku 
byt v městské budově v Kollárově 
ulici. Smlouva bude na tři měsíce 
s možností prodloužení o dalších 
devět měsíců. „Jedná se o pomoc 
do začátku, než se rodina v Kro-
měříži adaptuje a zajistí si vlastní 
samostatné bydlení. V budouc-
nu bychom tak mohli pomoci 
i dalším rodinám volyňských 
Čechů,“ dodal Motyčka. Pro Che-
repynetsovy je odchod do Čes-
ké republiky příležitostí zajistit 
lepší život rodině a budoucnost 

jejich dvěma dětem. „Máme čes-
ké kořeny, má babička je Češka 
a v dětství mi o České republice 
vyprávěla. Roli hrála i nynější po-
litická situace na Ukrajině,“ při-
blížila paní Tatiana. Prioritou pro 
rodinu nyní bude snaha naučit se 
dobře česky. V Kroměříži by Che-
repynetsovi chtěli zůstat. „Město 
jsme viděli dříve na fotkách na 
internetu a dnes jsme si ho prošli. 
Velmi se nám líbí, je tiché, klidné 
a krásné. Chceme se tady usadit, 
zapadnout mezi lidi a rozvíjet se,“ 
shodli se manželé s tím, že v bu-
doucnu by rádi získali české ob-
čanství.                                               (jv)

V Kroměříži 
se sejdou zástupci 

české sítě 
přidružených škol 

UNESCO
Kroměříž se ve dnech 25. a 
26. září stane místem XXIII. za-
sedání Valného shromáždění 
České sítě přidružených škol 
UNESCO. Setkání zástupců 
škol pořádá Základní škola U 
Sýpek v  Kroměříži pod zášti-
tou starosty města Kroměříže 
a ve spolupráci se Sekretari-
átem České komise UNESCO. 
Zástupci jednotlivých škol se 
pravidelně scházejí jednou 
ročně na valných shromáždě-
ních, jejichž cílem je zejména 
výměna zkušeností a informa-
cí, plánování společných akti-
vit a stanovení priorit na další 
období. Očekáváme, že letos 
do Kroměříže zavítá více než 
90 zástupců škol UNESCO ČR 
a významných hostů. Projekt 
Sítě přidružených škol UNESCO 
vznikl v  roce 1953. V  součas-
nosti je členem této sítě téměř 
deset tisíc vzdělávacích institu-
cí od mateřských až po vysoké 
školy po celém světě. 
Česká republika se do celosvě-
tového projektu Sítě přidru-
žených škol UNESCO zapojila 
v roce 1966 a v současnosti je 
jejím členem 54 mateřských, 
základních, základních umě-
leckých, středních, středních 
odborných a vyšších odbor-
ných škol z celé republiky. 

RNDr. Eva Šílová, ředitelka 
ZŠ U Sýpek v Kroměříži

Foto: J. Soporský



Ve dnech  20. a 21. října 2017 se 
uskuteční volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Vo-
lební místnosti budou otevřeny 
v pátek 20. října od 14 do 22 a v 
sobotu 21. října od 8 do 14 ho-
din. V Kroměříži a jejích místních 
částech je 26 volebních okrsků, v 
žádném nedošlo ke změně místa. 
Volit může občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb do-
sáhne věku 18 let. Voliči jsou povin-
ni prokázat svou totožnost a státní 
občanství ČR, a to platným občan-
ským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem. Ve volební míst-
nosti obdrží voliči prázdnou úřední 
obálku a musí se odebrat do prosto-

ru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Tam vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek té politické 
strany, politického hnutí či koalice, 
pro niž se rozhodl hlasovat. Záro-
veň může volič na tomto vybra-
ném hlasovacím lístku zakroužko-
vat pořadová čísla nejvýše u čtyř 
kandidátů. Volič může požádat ze 
závažných důvodů MěÚ Kroměříž 
nebo ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pou-
ze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku. V takovém případě 
vyšle komise své členy s přenosnou 
volební schránkou. Žádost je mož-
né zasílat písemně na adresu iva-
na.bukovska@mesto-kromeriz.cz 

nebo telefonicky i ve dnech voleb 
na číslo 573 321 270. Při dlouhodo-
bém pobytu v nemocnici je možné 
stejným způsobem volit rovněž do 
přenosné schránky, v případě krát-
kodobé hospitalizace, kdy není jisté, 
kde volič v době voleb bude, je nej-
vhodnější si vyřídit voličský průkaz.  
Na voličský průkaz může ten, kdo 
se nebude ve dny voleb zdržovat 
ve svém volebním okrsku v místě 
svého trvalého pobytu, hlasovat v 
jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území České republiky (volí kan-
didáty příslušného volebního kraje) 
nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí (volí kandidáty Středo-
českého kraje). O voličský průkaz 
může volič požádat MěÚ Kroměříž, 

oddělení evidence obyvatel, Huso-
vo náměstí 535, dvěma způsoby: 
osobně již nyní až do 18. října nebo 
písemně do 13. října 2017. Bližší 
informace podá Ing. Ludmila Mar-
tišková, ludmila.martiskova@mesto
-kromeriz.cz, tel.: 573 321 170.
V zahraničí je možné volit na zastu-
pitelských a konzulárních úřadech 
České republiky v zahraničí a volí se 
kandidáti ze Středočeského kraje. 
Bližší informace jsou uvedeny na 
webových stránkách Ministerstva 
vnitra ČR: www.mvcr.cz nebo je 
sdělí JUDr. Ivana Bukovská, tel. 573 
321 270.         

 JUDr. Ivana Bukovská, 
vedoucí odboru občansko-správních 

agend MěÚ Kroměříž 
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Nové výtahy 
usnadní život 

klientům i práci 
zaměstnancům 

domova pro 
seniory

V domově pro seniory U Mora-
vy budou instalovány dva nové 
výtahy. Náklady činí asi 2,5 mili-
onu korun bez DPH, 75 procent 
z nich uhradí dotace z minis-
terstva práce a sociálních věcí. 
Zařízení dodá společnost Vy-
myslický - výtahy z Uherského 
Hradiště. Výtahy budou namon-
továny nejpozději na podzim, 
uvedl místostarosta Marek Šin-
dler, který má veřejnou zakázku 
na starost. 
Stávající výtahy v  domově jsou 
asi dvě desítky let staré. „Jed-
ná se o klasické výtahy, jejich 
stav odpovídá stáří. Vzhledem 
k tomu, že nám klientela stárne, 
jsou hojně využívané. Nové 
budou evakuační se speciál-
ní baterií, která výtah ochladí, 
takže se bude dát využít i při 
případném požáru,“ popsala 
ředitelka Sociálních služeb měs-
ta Kroměříže Dagmar Klučková.
V  příštím roce Sociální služ-
by města Kroměříže, které 
jsou příspěvkovou organizací 
radnice, plánují také výměnu 
výtahů v  domově pro seniory 
Vážany, kde stávající výtahy také 
pomalu dosluhují. V  plánu je 
také nákup vozidla s  plošinou 
pro výstup a nástup imobilních 
občanů.                                           (jv)                        

Asistenti prevence kriminality se v Kroměříži osvědčili, 
nyní budou čtyři

Na pořádek v Kroměříži budou až 
do roku 2020 dohlížet čtyři asis-
tenti prevence kriminality, dosud 
byli jen tři. 
„Muži placení z projektu financo-
vaného z evropských fondů mají 
za úkol předcházet potenciálním 
problémům, pomáhat obyvate-
lům města i turistům a upozor-
ňovat strážníky na situace, které 
sami řešit nemohou,“ řekl starosta 
Jaroslav Němec, který odpoví-
dá za městskou policii. První dva 
asistenti prevence kriminality na-
stoupili k  městské policii 
ve druhé polovině roku 
2015, loni už na této po-
zici pracovali tři muži. 
„Budou tak častěji vidět 
v  ulicích. Hlídají přecho-
dy pro chodce, chodí 
kolem škol a školek i do 
Podzámecké zahrady, 
Bezručova parku či po 

Erbenově nábřeží. Monitorují také 
dětská hřiště, zapojují se do výcho-
vy dětí školáků na dětském doprav-
ním hřišti a pomáhají předcházet 
konfliktům na úřadu práce,“ popsal 
ředitel kroměřížské městské policie 
Libor Kubiš. Asistenty prevence kri-
minality využívají i turisté. „Zastaví 
nás a ptají se například, kde mohou 
zaparkovat nebo kde je bankomat, 
v  němž si mohou rozměnit eura. 
Obyvatelé města nám zase hlásí 
třeba poškozené lavičky, zničené 
dopravní značky a povalené popel-

nice,“ uvedl Jiří Pospíšil, který pracu-
je jako asistent prevence kriminality 
od dubna loňského roku. Čtvrtého 
asistenta prevence kriminality rad-
nice letos vybírala z osmi uchazečů. 
„Vítěz ostatní převyšoval komuni-
kačními schopnostmi,“ upozornil na 
hlavní požadovanou dovednost asi-
stentů Kubiš. Kromě toho uchazeči 
musí mít základní právní vědomí, 
musí znát vyhlášky a nařízení města 
a také se v Kroměříži musejí dobře 
orientovat. „Důležité je i zvládat 
emoce a umět jednat s lidmi,“ dopl-

nil Pospíšil. Při službě 
se zatím jen jednou 
dostal do konfliktní 
situace. „Byli jsme při 
rvačce. Rozdělili jsme 
oba muže a zavolali 
jsme strážníky. Rvá-
či se nebránili, měli 
z nás respekt,“ uzavřel 
Pospíšil.                        (jv)

Biopas chystá 
obnovu vozového 
parku
Odpad v Kroměříži budou od příš-
tího roku svážet dva nové automo-
bily. Za zhruba šest milionů korun 
je pořídí společnost Biopas, která 
svoz odpadů ve městě zajišťuje. 
„Vozový park je potřeba postupně 
obnovovat. Navíc díky novým vozi-
dlům bude manipulace s kontejne-
ry komfortnější a stroje budou díky 

nižším emisím také šetrnější k život-
nímu prostředí,“ uvedl kroměřížský 
místostarosta a zároveň jednatel 
Biopasu Marek Šindler. 
Menší vozidlo bude mít nosnost 
12 tun. „Bude vybaveno hákovou 
nástavbou s  hydraulickou rukou a 
bude určeno na vývoz kontejnerů 
na tříděný odpad, tedy na papír, 
sklo a plasty. Druhý automobil 
s  nosností 18 tun bude mít rame-
nový nakladač na takzvané vany, 
kontejnery na komunální a nebez-
pečný odpad,“ popsal druhý z  jed-

natelů Biopasu Antonín Mudroch. 
Obě vozidla by měla být dodána ke 
konci letošního roku a v ulicích měs-
ta by se měla objevit v lednu 2018.
Společnost Biopas byla založena 
1. července 1992. Poloviční podíl ve 
společnosti patří Městu Kroměříž, 
zbylých 50 procent drží společnost 
Rumpold, která je součástí rakouské 
skupiny Saubermacher. Biopas roč-
ně sváží kolem 30 000 tun odpadu. 
Kromě Kroměříže jsou zákazníky 
společnosti i další města a obce a 
také podnikatelské subjekty.        (jv)

Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční ve druhé polovině října
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První srpnový víkend patřilo kroměřížské Velké náměstí historickým 
automobilům s „úctyhodným datem narození“. Konalo se tu setkání 
historických vozidel Veteránem nejen Kroměřížskem a pro účastníky 
i návštěvníky a obdivovatele jej připravil Veterán klubu Kroměříž. Na 
programu setkání byla jak přehlídka na ploše náměstí, kde se nádhe-
rou jedno- i dvoustopých krasavců mohli pokochat všichni příchozí, 
tak i vyjížďka s plněním dovednostních úkolů a zábavný program pro 
řidiče a spolujezdce, tedy přihlášené účastníky akce.                               (šak)

Veteránem nejen Kroměřížskem

Z mnoha koutů země se do Kro-
měříže v sobotu 7. října sjedou 
fandové vojenské, policejní i 
hasičské historie a současnos-
ti, aby spolu prožili již 4. ročník 
Dne uniformovaných sborů. 
Jeho součástí bude letos i pří-
saha nových členů Hasičského 
záchranného sboru Zlínského 
kraje. Zatímco v loňském roce 
Den uniformovaných sborů 
připomínal 110. výročí založení 
místního Sboru dobrovolných 
hasičů, téma letošního ročníku 
ovlivnily dramatické události z 
roku 1997 spojené s povodněmi. 
Přehlídka techniky, výzbroje i 
výstroje s akčními ukázkami za-
končí letošní turistic-
kou sezonu. 
Návštěvníci akce i její 
přímí účastníci se mo-
hou těšit na ukázky 
práce profesionál-
ních hasičů, zásahy 
příslušníků Vězeňské 
služby Olomouc, pre-
zentaci Městské policie 
Kroměříž, jízdní ukázky 
vozidel Armády České 

republiky, Technického muzea 
v Brně i soukromých sběratelů. 
Velkým lákadlem budou jízdy 
pásové techniky jako BVP 1, Pragy 
AH IV či Brencarrieru. K vidění 
bude také model vazební cely. Na 
Hanáckém náměstí, bývalém nástu-
pišti Žižkových kasáren, bude od 
10 hodin až do večera k vidění pře-
hlídka výzbroje a výstroje, komen-
tované statické i dynamické ukáz-
ky, vojenská a policejní historická i 
současná technika apod. Připravena 
bude rovněž cvičná dráha BESIP pro 
cyklisty, historický autobus, army 
shop, stánky s tematickým progra- 
mem, který nezapomene ani na 
děti.                                                                    (rc)

Foto: J. Soporský

Letošní Den uniformovaných sborů 
připomene povodně roku 1997

Foto: J. Soporský

Noví čtenáři budou mít zápisné 
do knihovny se slevou
Každý, kdo ještě není čtenářem Knihovny Kroměřížska, dostane při zá-
pisu v pondělí 4. září slevu. Děti a mládež do 15 let mají v oddělení pro 
děti a mládež zápisné zcela zdarma a dospělí čtenáři nad 15 let získají 
výraznou slevu na zápisném až do výše 50 %. 
Pokud ještě nejste pravidelnými návštěvníky a čtenáři knihovny, přijď-
te se podívat, seznamte se s poskytovanými službami a využijte jich. 
„Každý týden rozšiřujeme nabídku beletrie i naučné literatury o novinky. 
Pokud si chcete oprášit znalosti cizích jazyků, máme v knihovně také ši-
rokou nabídku cizojazyčné literatury. Máte rádi ruční práce, žehlíte nebo 
zaměstnáváte ruce? Pak vám nabídneme velké množství zvukových 
knih všech žánrů k poslechu. Nebaví vás číst a v televizi nic není? Nabíd-
neme vám v knihovně i filmy na DVD,“ specifikuje nabídku Knihovny 
Kroměřížska její ředitelky Šárka Kašpárková. Samozřejmostí je možnost 
půjčovat si noviny a časopisy. Zájemci si jistě vyberou z nabídky elek-
tronických knih, které je možné načíst na vlastní zařízení nebo si čtečku 
koupit v knihovně.  „Těšíme se na vás, neseďte doma, přijďte za námi do 
knihovny,“ zve čtenáře Kašpárková.                                                                               (rc)
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města kroměříže  

po 4. 9.
17.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
2D dab., bijásek, premiéra

st 6. 9.
17.30 I LOGANOVI PARŤÁCI, premiéra
20.00 I TULIPÁNOVÁ HOREČKA, artkino 

čt 7. 9.
20.00 I TO, premiéra

pá 8. 9.
17.30 I PO STRNIŠTI BOS, přidáváme
20.00 I TO, premiéra

so 9. 9.
17.30 I PO STRNIŠTI BOS, přidáváme
20.00 I TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ
3D tit., Sci-fi kultovky v Nadsklepí

ne 10. 9.
14.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
2D dab., bijásek, premiéra
17.00 I ANDRÉ RIEU - MAASTRICHT 2017,
záznam koncertu, premiéra

po 11. 9.
17.30 I TO, premiéra

st 13. 9.
19.00 I DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH,
záznam koncertu, premiéra  

čt 14. 9.
20.00 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra

pá 15. 9.
17.30 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra
20.00 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, přidáváme

so 16. 9.
17.00 I VÁLKA O PLANETU OPIC
2D tit., přidáváme
20.00 I PLANETA OPIC, Sci-fi kultovky v Nadsklepí

ne 17. 9.
14.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

2D dab., bijásek, premiéra 
17.30 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra

po 18. 9.
17.30 I NEJSLEDOVANĚJŠÍ, premiéra

st 20. 9.
17.30 I NEJSLEDOVANĚJŠÍ, premiéra
20.00 I CESTA ČASU, artkino 

čt 21. 9.
20.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
2D tit., premiéra 

pá 22. 9.
17.30 I NEJSLEDOVANĚJŠÍ, premiéra
20.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D tit., premiéra 

so 23. 9.
17.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D tit., premiéra 
20.00 I BRAZIL, Sci-fi kultovky v Nadsklepí

ne 24. 9.
14.30 I LEGO® Ninjago® film 2D dab.,
bijásek, premiéra 
17.30 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra

po 25. 9.
17.30 I LEGO® Ninjago® film 2D dab.,
bijásek, premiéra 

st 27. 9.
17.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D tit., premiéra 
20.00 I SAMA, artkino 

čt 28. 9.
17.30 I LEGO® Ninjago® film 3D dab.,
bijásek, premiéra 
20.00 I BLACK SABBATH: THE END OF THE END,
záznam koncertu, premiéra

pá 29. 9.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
přidáváme
20.00 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 

so 30. 9.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 
20.00 I MATRIX, Sci-fi kultovky v Nadsklepí

BIJÁSEK/rodInný 
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
CZE 2017, 85 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí 
v animované komedii pro celou rodinu. Filmový 
příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela 
nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje 
jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbou-
rání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se 
mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde 
objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě 
v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného 
muzea, ale i klíč k jeho záchraně.

LEGO® NINJAGO® FILM
USA 2017, 97 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se 
mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, 
společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a dr-
žiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o 
Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího učitele 
kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka 
Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který 
je shodou okolností také Lloydovým otcem.

PrEMIÉrA
LOGANOVI PARŤÁCI
USA 2017, 119 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Komedii Loganovi parťáci natočil jako vlastní anti-
verzi ke své slavné Dannyho lupičské trilogii režisér 
Steven Soderbergh. Parťáky zapletené do vykutá-
lené loupeže během obřího automobilového zá-
vodu NASCAR hrají Channing Tatum, Adam Driver, 
Daniel Craig, Katie Holmes, Seth MacFarlane, Riley 
Keough, Hillary Swank nebo Katherine Waterston.

TO
USA 2017, 135 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky Svatováclavské slavnosti | 23. 9.

Evropský týden mobility | 15. – 21. 9.

Kroměřížské hudební léto | 6. – 25. 9.

Festival vojenských hudeb | 2. – 3. 9.

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry pro-
bouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se 
nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach ochutí naše 
maso a „To“ může začít hodovat. Ale pozor! Živí 
se hlavně dětmi, protože jejich strach je mnohem 
jednodušší než u dospělých. Tak to chodí odpradáv-
na, jenže v roce 1958, zrovna v době, kdy má klaun 
Pennywise žně, se spojí parta dětí a „To“ porazí. 
Myslí si, že ho zabily, ale…

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
USA 2017, 97 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Reese Witherspoon se v nové romantické komedii 
ocitne v obležení mladých mužů a bude se ptát 
sama sebe „Který je ten pravý?“. Po rozchodu s 
manželem chce Alice začít znovu od začátku a po-
vede se jí to opravdu na jedničku. Díky bujaré naro-
zeninové oslavě se její život obrátí naruby a dovede 
jí až do chvíle, kdy má doma najednou své dvě děti, 
mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého 
manžela.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
CZE 2017, přístupné bez omezení, česky
Celovečerní film Nejsledovanější konečně ukáže 
skutečný život youtuberů, to, kdo opravdu jsou. 
Shopaholic Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka 
z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šest hvězd displejů 
se odhalí v jedinečném filmu na plátnech kin. Pře-
kvapení čeká nejen na fanoušky, protože youtubeři 
prozradí, co ještě nikdy neprozradili. Čeká i na ro-
diče fanoušků, protože mají možnost hvězdy svých 
dětí konečně poznat. A možná pak už nebudou jen 
nechápavě kroutit hlavou. 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
USA 2017, nepřístupné pro děti do 15 let, 2D i 3D, 
titulky
Kingsmany čekají nové úkoly a překážky, a i když 
jim hrdost velí jinak, spojí se se spřátelenou ame-
rickou špionážní organizací Statesman. Jmenovitě 
s agenty nazývanými Tequila (Channing Tatum), 
Whiskey (Pedro Pascal), Champagne (Jeff Bridges) 
a Ginger (Halle Berry). Agentury Kingsman a Sta-
tesman musí společnými silami porazit pořádně 

cáklou a mimořádně nebezpečnou padoušku jmé-
nem Poppy (Julianne Moore).

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
CZE 2017, 116 min, přístupné bez omezení, česky
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se 
odehrává na pozadí převratných událostí v letech 
1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního 
kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou 
zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním 
jeho života, po všech válečných útrapách se sem 
vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou 
(Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára 
Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).

PŘIdÁVÁME
PO STRNIŠTI BOS
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z 
filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, 
kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat 
se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde 
chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává 
jeho domovem. Mladá městská rodina se musí 
přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod 
jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což 
zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před 
sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v míst-
ní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od 
jeho městského.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
USA 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Zrození zla je pokračováním velmi úspěšného ho-
roru z roku 2014 „Annabelle“. Výrobce panenek 
se svou manželkou přijmou několik let po tragické 
smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru a 
několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho 
se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého vý-
tvoru výrobce panenek.

VÁLKA O PLANETU OPIC
USA 2017, 143 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Ceasar a jeho opice nemají na vybranou a vrhají 

odehrává pouze v jejím bytě. 92 letá herečka Luba 
Skořepová je jeho jedinou aktérkou. Zájem přátel, 
rodiny a divadel slábne a tak se rozhodne, že její 
poslední šancí vrátit se na jeviště, je zprodukovat si 
představení sama. 

ZÁZnAMY KonCErTŮ
ANDRÉ RIEU - MAASTRICHT 2017
NLD 2017, 150 min, přístupné bez omezení, titulky
André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Or-
chestra a vy můžete být u toho. Do kin míří záznam 
koncertu k tomuto úžasnému jubileu. Hudebník 
proslul po celém světě jako král walzu a je bezpo-
chyby jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec. 
Jeho výroční koncert a zároveň vrchol letošní hu-
dební sezóny si budou moct užít diváci po celém 
světě právě díky přenosu do kin. Po cca hodině ná-
sleduje přestávka s malým rautem a občerstvením 
ve foyer. 

DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
UK 2017, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl 
dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se 
David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, zpě-
vák a kytarista legendárních rockerů odehrál v čer-
venci 2016 v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na 
světě dva spektakulární koncerty. Ze záznamu vzni-
kl ohromující snímek, v němž zazní hity Gilmourovy 
sólové kariéry i klasiky z vrcholných let Pink Floyd.

BLACK SABBATH: THE END OF THE END
UK 2017, 120 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila 
se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty 
ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich 
koncertní snímek s lakonickým názvem The End of 
the End a jako každé „sbohem“ je doslova nabitý 
emocemi. Během vystoupeních završujících téměř 
50letou éru vynálezců heavy metalu zazněly nej-
slavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo protivá-
lečná War Pigs v podání původního složení kapely 
včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommi-
ho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera.

se do boje s lidskou armádou. Tu vede bezohledný 
plukovník, který by je chtěl všechny zničit. Poté, 
co opice utrží obrovské ztráty, se Cesar potýká se 
svými temnými instinkty a začíná svou vlastní 
mýtickou výpravu za pomstou svého druhu. Jak vše 
spěje ke konci, stojí Ceasar tváří v tvář plukovníkovi 
v epické bitvě, která rozhodne o osudu jejich druhů 
a budoucnosti planety.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
CZE 2017, 130 min, přístupné bez omezení, česky
Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 
40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a 
dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a 
otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství 
obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je 
příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vy-
práví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a 
návratech, o rodině, rodičích a dětech. 

ArTKIno
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
UK/USA 2017, 105 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Přestože je pro bohatého obchodníka Cornelia 
Sandvoorta (Christoph Waltz) největším štěstím 
svatba s mladičkou Sophií (Alicia Vikander), sympa-
tický a talentovaný malíř (Dane DeHaan) Sofii při 
malování jejího portrétu okouzlí a zrodí se vášnivá, 
ale zakázaná láska.

CESTA ČASU
FRA/GER/USA 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho 
z nejvýznamnějších amerických režisérů Terrence 
Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej, která 
nakonec dostala tvar filmu Cesta času. Snímek se 
nezabývá ničím menším vznikem, vývojem a zá-
nikem známého vesmíru, životním cyklem sluneční 
soustavy. 

SAMA
CZE 2017, 64 min, přístupné bez omezení, česky
Film o staré ženě, která zůstala na všechno sama, se 

SCI-FI KULToVKY
V nAdSKLEPÍ
V rámci znovuobnovených premiér a Projektu 100 
nabízíme v září kultovní sci-fi filmy. 

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 
USA/FRA 1991, 137 min, nevhodné pro děti do 12 
let, 3D, titulky
Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin 
ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně 
remasterované 3D verzi filmu Terminátor 2: Den 
zúčtování. Na předělávce dnes již klasiky akčního 
sci-fi žánru pracoval samotný režisér snímku Ja-
mes Cameron. Ten ve spolupráci se společnostmi 
DMG Entertainment a StudioCanal vytvořil kvalitní 
3D konverzi za využití nejmodernější technologie 
StereoD. „Pokud jste druhého Terminátora nikdy 
neviděli, tak tohle bude verze, kterou byste měli 
vidět jako první a zapamatovat si ji,“ láká James 
Cameron.

PLANETA OPIC
USA 1968, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Píše se rok 1972. Po šesti měsících letu vesmírem se 
kapitán Taylor přidává ke zbytku posádky (Dodge, 
Landon a Stewartová) a ukládá se k hibernaci. Za-
tímco na planetě Zemi uplynulo 700 let, posádka 
cestující rychlostí světla nezestárla ani o rok. Pro-
bouzejí se o 2000 let později, v roce 3978, když 
ztroskotají na neznámé planetě, kterou ovládají 
inteligentní opice pořádající hony na primitivní lidi. 

BRAZIL
UK 1985, 143 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Příběh filmu se odehrává „kdesi ve 20. století“ v 
totalitní společnosti, která pod záminkou boje proti 
terorismu převzala kontrolu nad soukromím svých 
občanů. Hlavní postavou je vládní úředník Sam 
Lowry (Jonathan Pryce), snílek, kterému se z neu-
těšené reality daří unikat prostřednictvím snových 
představ. Zvrat v jeho životě nastane ve chvíli, kdy 
potká v reálném světě Jill (Kim Greistová), dívku ze 
svých fantazií.

MATRIX
USA/AUS 1999, 131 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Thomas A. Anderson vede dvojí život. Přes den 
je průměrným programátorem v nadnárodní 
společnosti a v noci se z něj stává počítačový hacker 
známý jako Neo. Série podivných událostí jej při-
vádí až k setkání se skupinou lidí vedenou legen-
dárním hackerem Morpheem. Díky nim je Neo je 
vytažen z falešné reality do reálného zničeného 
světa, kde se nepíše rok 1999, nýbrž 2199 a ve kte-
rém lidstvo vede válku s inteligentními stroji, které 
samo vytvořilo…

pá 1. 9. I 16.00 
KroMĚŘÍŽ nA BrUSLÍCH
Ojedinělá večerní vyjížďka na in-line bruslích. 
Ukončete prázdniny netradiční projížďkou stmíva-
jícím se městem, kdy dav bliká blikačkami a světly. 
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie (do-
poručujeme pro děti min. od 5 let). Trasa je nece-
lých 5 kilometrů. Pozor, prosíme účastníky vyjíždky, 
aby si vzali světlo -  blikačku, čelovku (prostě nějaké 
osvětlení, které umístíte nejlépe na tělo).
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 2. 9. 
KroM WArS
4.ročník největší letní freestylové akce v ČR. Letos 
se můžete těšit na střetnutí těch nejlepších zá-
vodníků z freestylových sportů, wakeboard přes 2 
bazény a nově také JIB contest přímo na koupališti. 
Představí se atraktivní disciplíny jako freeskiing, 
snowboarding, wekeboarding, slackline, trampolí-
ny, disc golf a mnoho dalších.
Koupaliště Bajda
www.kromwars.cz

so 9. 9. I 9.00 - 12.00  
SPorToVnÍ doPoLEdnE nA 
VELKÉM nÁMĚSTÍ V KroMĚŘÍŽI

otvírací doba plaveckého bazénu 
(od út 12. 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 
a informační 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:  09.00 – 11.30

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

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

Přijďte si zasportovat. Součástí Sportovního 
dopoledne je představení činnosti jednotlivých 
sportovních oddílů a klubů působících ve městě s 
možností náboru členů.
Velké náměstí Kroměříž

Bruslení veřejnosti v září
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Daniel Burian, (mobil) 777 411 918, (email) 
zs@szmk.cz
www.szmk.cz

ProgrAM
SPorToVnÍCH AKCÍ

PŘIPrAVUJEME nA ŘÍJEn

pá 6.10. I 19.00
HŘÍŠnÍ LIdÉ MĚSTA KroMĚŘÍŽE
Sokol Kroměříž a Biskupští manové z Kroměříže vás opět 
zvou na (nejen) prvorepublikový ples, který Vám ukáže, 
že doba První republiky nepatřila jen vyšší společnosti. 
Tentokrát zde potkáte zástupce kroměřížské galerky a 
chcete-li, můžete se k nim alespoň na chvíli přidat. Ať 
už přijdete v dobových nebo moderních šatech, čeká vás 
příjemný večer plný tance, hudby a zábavy. Předprodej 
vstupenek bude od 4. 9. 2017 v Sokolském domě.
Sokolský dům
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz



 

PŘEHLEd AKCÍ

pá 1. 9. – so 30. 9. I
po – ne 11.00 a 14.00
KoMEnToVAnÉ ProHLÍdKY 
KVĚTnÉ ZAHrAdY
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí 
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy 
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu a 
objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky zajiš-
ťuje Metodické centrum zahradní kultury Národní-
ho památkového ústavu v Kroměříži.
Květná zahrada 
www.nczk.cz

pá 1. 9. I 18.00
Z ČASŮ dÁVnýCH I nEdÁVnýCH
Podvečerní procházka po známých i zapomenutých 
místech a zajímavostech Kroměříže, kombinující 
pohyb, poznání i zábavu. Vstupenky na místě. 
Sraz u kašny na Velkém náměstí. 
www.kromeriz.eu

so 2. 9. – ne 3. 9. I 10.00 – 18.00
HorTUS MAgICUS 2017
Čtvrtý ročník festivalu barokní kultury vás i v roce 
2017 přesene do kouzelných časů baroka, které si 
budete moci všemi smysly vychutnat tak jako naši 
předkové v 17. století.
Květná zahrada
www.hortusmagicus.cz

so 2.9 I 10.00 
nEJVĚTŠÍ ZÁBAVA nA MorAVĚ
2. ročník Open Air Festivalu představí skupiny - INE 
KAFE, METALINDA, REFLEXY, STREET 69, PRESS, 
EXPO & PENSION, TIP TOP-Q, DneskaNE
Výstaviště Floria Kroměříž
www.RadioKromeriz.cz

so 2. 9. - ne 3. 9.  
XXIII. MEZInÁrodnÍ FESTIVAL 
VoJEnSKýCH HUdEB
Již po třiadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný Ar-

mádou České republiky pod záštitou Ministerstva 
obrany ČR a městem Kroměříž. Na festivalu se 
představí vojenský umělecký  soubor Ondráš, 
vojenské hudby z Bratislavy (Slovensko), Koblenze 
(Německo) a Finska. Na neděli je plánován průvod 
městem a poté bude následovat hlavní program 
festivalu - showprogramy jednotlivých hudeb. 
Vystoupení zpestří výstupy mažoretek, Exhi-
biční jednotka Čestné stráže AČR, Motorizovaná 
jednotka Hradní stráže, Vojenské policie a Policie 
ČR. Závěrečné finále pak obstarají společně všech-
ny zúčastněné hudby, kdy zazní Korunovační 
fanfára č. 1 J. I. Linka.

Program:
Sobota 2. září / Velké náměstí
15.30 – 17.00  vystoupení VUS Ondráš
18.00 Vojenská hudba Bratislava (Slovensko)
19.15 Vojenská hudba Koblenz (Německo)
20.45 The Conscript Band of the Finnish Defence 
Forces ( Finsko)

Neděle 3. září / Velké náměstí
13.50 – 14.15 průvod městem
14.30 – 17.00 hlavní program festivalu
SHOWPROGRAMY

- Vystoupení mažoretek s VH Olomouc
- VH Koblenz (Německo), Exhibiční jednotka Čestné 
stráže AČR, VH Bratislava (Slovensko), Moto-
rizovaná jednotka Vojenské policie a  Policie ČR, 
The Conscript Band of the Finnish Defence Forces 
(Finsko) a  jejich exhibiční jednotka, Společné vy-
stoupení Ústřední hudba AČR s VUS Ondráš
- Závěrečné finále v podání všech orchestrů

Akce se koná za každého počasí.
Velké náměstí , Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

so 2. 9. I 21.00 
AFTErPArTY KroM WArS 2017
Oficiální afterparty.  V podání DJs Flegmatik Beats, 
Aquaman & Poeta. Jako hlavní interpret se představí  
Prago Union (official) s předskokanem KlasiK Official.
Slady, hudební klub

po 4. 9. I 9.00–18.00 
do KnIHoVnY SE SLEVoU
Nabídka pro nové čtenáře Knihovny Kroměřížska. 
Děti zdarma, dospělí za 50%.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 6. 9. I 16.30 
HUdEBnÍ AKAdEMIE 
Hudební pořad s  ukázkami, který představí dílo 
Italka v Alžíru od G. Rosinniho.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 6. 9. I 19.00
PETroF PIAno TrIo 
ZAHAJoVACÍ KonCErT KHL 2017
Slavnostní zahájení 49. ročníku festivalu Kroměříž-
ské hudební léto letos obstará renomovaný soubor 
Petrof Piano Trio houslisty Wihanova kvarteta a 
Jana Schulmeistra. Na programu Slavnostního 
zahajovacího koncertu ve Sněmovním sále Arcibis-
kupského zámku budou skladby Josepha Haydna, 
Sergeje Rachmaninova a Cesara Francka.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 7. 9. I 10.00
dEPrESE - VoLÁnÍ dUŠE o PoMoC
Beseda pro širokou veřejnost s psycholožkou. Přijďte 
si popovídat co je a co není deprese, jak depresi po-
známe na sobě či na někom jiném, jaké typy deprese 
mohou být, jaké jsou možné příčiny deprese aneb 
s čím vším může tato nemoc souviset, jak se (ne)
chovat k člověku, který má toto onemocnění, jak se 
deprese léčí a zda může mít deprese pro nemocné-
ho nějaký hlubší smysl. Zájem o účast hlaste prosím 
na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

čt 7. 9. I 16.30 
FILMoVý ČTVrTEK: 10 MILIArd - 
Co MÁTE nA TALÍŘI?
Europe Direct Kroměříž zve na film a čerstvou kávu. 
Jak způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí 

počet lidína této planetě? Nestojí svět na rozhraní po-
travinové katastrofy? Místo konání Konferenční sál.
Knihovna Kroměřížska
www. knihkm.cz 

čt 7. 9. I 17.00
ZnÁMÉ I SKrYTÉ KrÁSY CHŘIBŮ 
A MorAVSKýCH KoPAnIC
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech 
představí dvě karpatská pohoří Zlínského kraje a 
jejich hlavní přírodní i kulturní hodnoty. Vedle zá-
kladních údajů o geomorfologii, biogeografii i his-
torii a etnografii těchto území se posluchači sezná-
mí i s jejich nejspecifičtějšími lákadly. Na přednášku 
navážou tematické vycházky v neděli 10. září do 
Chřibů a v neděli 8. října na Moravské Kopanice. 
Přednášející: Ing. Igor Kyselka, CSc. z Metodického 
centra zahradní kultury v Kroměříži.
Květná zahrada 
www.nczk.cz

so 9. 9. I 8.00 
BUrZA AUTo MoTo VETErÁn
1. ročník burzy Auto Moto Veterán. Nakoupíte vše, co 
se týká motorismu – náhradní díly, součástky, kompo-
nenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či 
vojenské a hasičské sběratelské předměty. Navíc se 
můžete těšit na krásnou sbírku nablýskaných veteránů.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 9. 9. I 9.00 
KoLoBrndY Pro MATýSKA
Tato charitativní akce je určena pro všechny, kteří 
mají chuť zajezdit si na svých koloběžkách nebo od-
rážedlech, zazávodit si, užít si doprovodný program 
a zároveň podpořit invalidního Matýska Nováka. 
Závazná registrace je slosovatelná, závodníci 
mohou vyhrát koloběžku!
Hanácké náměstí
www.studiokamarad.ic.cz

so 9. 9. I 9.00 – 12.00
SVĚToVý dEn PrVnÍ PoMoCI
Oblastní spolek ČČK Kroměříž pořádá Světový den 
první pomoci. Můžete se těšit na ukázky předlékař-

ské první pomoci, nácvik oživování raněného, jízdy 
zručnosti na kole s  překážkami a další zábavná a 
poučná stanoviště.
Dětské dopravní hřiště Kroměříž

so 9. 9. I 10.30 
KoULELo SE KLUBÍČKo ZA nITÍ 
PŘÍBĚHU KroMĚŘÍŽE
Zážitkové prohlídky Kroměříže pro rodiny s dětmi. 
Pojďte s  Klubíčkem rozmotat příběh Kroměříže. 
Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se a 
vyzkoušíme si mnoho zajímavého. Program vedený 
lektory počítá s  aktivním zapojením dětí i rodičů 
formou dialogu a tvůrčích úkolů. Hravou formou se 
seznámíme s historií a vybranými objekty či místy, 
která utvářejí nezaměnitelný charakter historické-
ho jádra města Kroměříže. Rezervace není nutná. 
Sraz před vstupem
do Arcibiskupského zámku.
www.kromeriz.eu

so 9. 9. I 19.00
XII. KroMĚŘÍŽSKÉ VInAŘSKÉ 
SLAVnoSTI 
Tradiční akce s bohatým programem. Výborné víno, 
ještě lepší jídlo a překrásné prostředí Květné zahrady 
v Kroměříži. Zahraje skupina Marathon Band a cim-
bálová muzika Lůčka, jako host vystoupí s přednáš-
kou „Víno je život“ Prof.Mudr. Milan Šamánek.
Květná zahrada
www.vinitis.cz

so 9. 9. I 20.00 
KArEL KAHoVEC
gEorgE&BEAToVEnS
Blues rockový vzpomínkový večer. Karel Kahovec 
a   Viktor Sodoma ve vzpomínkovém večeru na 
P.Nováka. Svou lásku jsem rozdal, Poprava blond holky, 
Paní v černém, Klaunova zpověď a další hitovky.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 10. 9. 
PUToVÁnÍ KrAJInoU
ZLÍnSKÉHo KrAJE: CHŘIBY
Komentovaná vycházka, která doplní přednáš-
ku Známé i skryté krásy Chřibů a Moravských 

Kopanic. Místo srazu bude upřesněno na 
webových stránkách.
www.npu.cz/uop-kromeriz

út 12. 9. I 19.00
TrIo SEn TEgMEnTo,
nAo HIgAno – KHL 2017
Druhým koncertem letošního hudebního 
festivalu Kroměřížské hudební léto bude vystou-
pení mezinárodního tria Sen Tegmento klarine-
tisty Martina Adámka, klavíristky Zuzany Biščá-
kové a sopranistky Nao Higano v kině Nadsklepí. 
Pro koncert si trio přichystalo zajímavý mix kla-
siky, například známý Pastýř na skále od Franze 
Schuberta a soudobých autorů – skladatelky Iris 
Szeghy, či Petera Machajdíka , jenž skladbu Haiku 
inspirovanou japonskou poezií napsal speciálně 
pro Sen Tegmento a v Kroměříži bude mít svou 
českou premiéru.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 13. 9. I 17.00 
IVA MArEŠoVÁ
Koncert ke 120. výročí založení knihovny.
Slovanské náměstí
www.knihkm.cz

st 13. 9. I 18.00
dIVAdELnÍ PŘEdPLATnÉ:
E. A. LongEn - dEZErTÉr 
Z VoLŠAn
Cyklus podzimního divadelního předplatného za-
hájí Divadelní společnost Julie Jurištové z  Prahy. 
Uvede jednu z nejúspěšnějších komedií proslulého 
českého dramatika, režiséra, malíře a herce Emila 
Artura Longena - Dezertér z Volšan. Staropražská 
fraška, ve které nechybí ani známé prvorepub-
likové písně, sleduje příběh hlavního „hrdiny“, 
opilce a hýřila Balabise, kterého výtečně ztvárnil 
Oldřich Navrátil. Nenapravitelného flamendra dá 
sice manželka hlídat sluhou, ale kvůli nadměrné-
mu popíjení koňaku to s  ním nedopadne dobře. 
Jednoho dne to přežene a je pokládán za mrtvého. 
Zkroušená žena mu vystrojí pohřeb, ale domněle 
zesnulý Balabis se v  rakvi probudí a  doví ledacos 

apod.). Dozvíte se jak problémům předcházet a jak 
se v případě problému účinně bránit. Seznámíte se s 
novinkou dnešní doby – kyberšikanou - kdy se jedná 
o kyberšikanu, jak, kde a s kým ji řešit a jak se jí bránit 
a položíme si otázku – Jak jsme na tom na Kroměříž-
sku? Samozřejmě budete mít možnost položit jaký-
koli dotaz na dané téma. Zájem o účast hlaste prosím 
na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 15. 9. – čt 28. 9.
EVroPSKý TýdEn MoBILITY 2017
pod záštitou starosty města Kroměříže Mgr. Jaro-
slava Němce a poslankyně Evropského parlamentu 
MUDr. Olgy Sehnalové

Program:
pá 15. 9. I 18.30
VEČErnÍ CYKLoJÍZdA
do ZÁHLInIC
Vyrazte po roce opět na večerní cyklojízdu Kromě-
říží. Pojede se kolem zámku, Bajdy a dále přes 
Kojetínskou ulici celým průtahem města až do 
Dolních Zahrad, lesa Zámeček a do Záhlinic. Cílem 
je opět pivovar, kde na Vás čeká prohlídka s exkurzí 
a posezením (nealko zajištěno).
Sraz je na Velkém náměstí u pódia.

so 16. 9. I 8.30
CYKLoJÍZdA – nA KoLE A Po VodĚ 
do HŘEBČÍnA V nAPAJEdLÍCH
Odjezd z Velkého náměstí v 9.30 za doprovodu 
městské policie a dále volným tempem po cyk-
lostezce do Otrokovic, odtud v 11.00 výletní lodí po 
Moravě do Napajedel s prohlídkou světoznámého 
hřebčína. Zpět opět lodí do Otrokovic a na kole do 
Kroměříže. Zajištěna úschova kol v Otrokovicích. 
Počet účastníků plavby je omezen, akce je určena 
těm, kdo pojedou celou trasu z Kroměříže na kole.
Možnost servisní prohlídky a čipování kol (Velké 
náměstí 8:30 – 9.30).
Sraz od 8.30 na Velkém náměstí.

so 16. 9. I 10.00 – 16.00
S VLÁČKEM o ZÁVod  
V  nákladovém obvodu nádraží vás čeká bohatý 
program, který je určen dětem i dospělým. Poměř-
te svou sílu s historickým vláčkem „Hurvínkem“ a 
vyzkoušejte, jestli uspějete ve společném závodě. 
Za splněné úkoly na stanovištích si budete moci 
pořídit vlastní suvenýr. A pozor, možná přijede i his-
torický autobus!
Vlakové nádraží Kroměříž

ne 17. 9. I 13.00
VYCHÁZKA – KoLEM ŠLAJZY S Po-
VÍdÁnÍM o rYBÁCH A rYBÁŘÍCH
Vycházka do okolí Kroměříže. Sraz je na Velkém ná-
městí. Pěšky přes Podzámeckou zahradu k rybníku 
Šlajza a přes biocentrum do Horních Zahrad a zpět 
do Kroměříže. Cestou se dozvíme něco o rybách a 
rybaření na Kroměřížsku. Akce se koná ve spoluprá-
ci s Moravským rybářským svazem Kroměříž.
Velké náměstí

st 20. 9. I 8.00
dEn BEZ AUT S ČErVEnýM KŘÍŽEM
Vzdělávací akci na dopravním hřišti připravuje pobo-
čka místního Českého červeného kříže. Na kolektivy 
dětí z 5. tříd kroměřížských základních škol čeká 
opakování dopravní výchovy, základů první pomoci i 
dovednostní disciplína v podobě jízdy zručnosti.
Dětské dopravní hřiště

st 20. 9. I 13.00
BĚH nAdĚJE A SoKoLEnÍ
Každoročně pořádaná humanitární akce, jejíž výdě-
lek pomáhá v boji s rakovinou. Dvě nenáročné tratě, 
které se dají zdolat během i chůzí, jsou vhodné pro 
malé i velké. Zveme všechny, aby přišli podpořit 
dobrou věc. Sokolení je zábavné odpoledne pro 
děti, které mohou za splnění různých sportovních 
disciplín dostat malou odměnu.
Hanácké náměstí

čt 21. 9. I 16.30
BESEdA - KodAnÍ nA KoLE
Jak se žije ve městě, které je přátelské k životnímu 
prostředí a kde i frekventované ulice poskytují zá-
žitek z  jízdy? Je  Kodaní pohodlnější jezdit autem 

nebo na kole? A co si z těchto zkušeností můžeme 
vzít my? Přednáška Ing. Martina Posoldy, Ph.D. 
s promítáním fotografií.
Knihovna Kroměřížska

čt 28. 9. I 9.00
nordIC WALKIng V PodZÁMCE – 
PoCHodUJEME ZA SLAnÉ dĚTI
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, pikniková louka

so 16. 9. I 15.00  
BUrnIng SQUArE 2017
2. ročník křesťanského Open Air Festivalu. Těšit 
se můžete na to nejlepší  z  SK i CZ hudební scény, 
workshopy, pop-up kavárnu a další obchůdky, svě-
dectví, možnost modlitby, a především inspiraci a 
povzbuzení. Děti nenechávejte doma, i pro ně bude 
připravený program.
Velké náměstí 
www.facebook.com/burningsquare/

so 16. 9. I 9.00 – 13.00 
KroMĚŘÍŽSKÉ FArMÁŘSKÉ TrHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z Kroměřížska a okolních regio-
nů. Kromě široké nabídky farmářských produktů 
se můžete těšit také na tématický doprovodný 
program, včetně programu pro děti.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

ne 17. 9. I 6.00 
BUrZA droBnÉHo ZVÍŘECTVA 
A oKrASnÉHo PTACTVA
Prodejní výstava na které nakoupíte vše pro vaše 
domácí zvířata. K vidění i prodeji jsou okrasní ptáci, 
drůbež, holubi, králíci atd. Samozřejmostí je široká na-
bídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

út 19.9. I 19.00 
QUEEn - THE SHoW MUST go on! 
MorAVSKÉ dIVAdLo oLoMoUC
Prožijte večer s nesmrtelnými hity skupiny Queen 
za elektrizující přítomnosti jejího zpěváka, kterého 
věrně zpodobnil tanečník Ivo Jambor v představení, 
jež je na své domovské scéně trvale vyprodáno! Po 
skončení představení proběhne autogramiáda s 
hlavním představitelem Ivo Jamborem ve foyer DK.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 20. 9. I 17.00
WorKSHoP: ProVÁZKoVÁ BATIKA
Přijďte zažít kouzlo vázané batiky a odneste si svůj 
originální šátek. Téměř každý si už někdy vyzkou-
šel tuto jednoduchou techniku, přesto je možné 
objevit s ní něco nového. Kapacita tvořivé dílny je 
omezena, je nutné se předem přihlásit na info@
nczk.cz nebo na tel. č. 778 531 417.
Květná zahrada 
www.nczk.cz

čt 21. 9. I 15.00 
SEnIoŘI SEnIorŮM
Akademie III. Věku. Autorská poezie a próza kromě-
řížských seniorek. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 22.9. I 17.00
nESLýCHAnĚ ZÁBAVný VEČEr
Závěrečný večer Týdne sluchově postižených ve Zlín-
ském kraji. V rámci programu II. ročníku Neslýchaně 
zábavného večera vystoupí Petra Černocká, Bohuš 
Matuš, Karel Gott revival Morava, Hanz Sedlář bu-
benická show a další. Večerem provede Heidi Janků, 
známá zpěvačka a moderátorka. V průběhu večera 
proběhne vyhlášení výsledků soutěže Řekni to ti-
chem + křest kalendáře. Zajištěn je simultánní přepis 
mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka. O 
umělecké tlumočení písní se postará skupina Hands 
Dance! Předprodej vstupenek probíhá na pokladnách 
Domu kultury nebo v kanceláři poradenského centra 
na Hanáckém náměstí v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži
www.chcislyset.cz

so 23. 9. I 12.00 
SVAToVÁCLAVSKÉ SLAVnoSTI
4. ročník hudebního festivalu připravil zajímavý 
program. 14.00 Argema, 16.00 Kamil Střihavka, 
18.00 Walda gang, 20.00 Mandrage, 22.00 MIG 21.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 23.9. I 15.00 
dĚTSKÉ PŘEdSTAVEnÍ: PoHÁdKA 
o STATEČnÉM KoVÁŘI MIKEŠoVI
Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé 
příběhy o lásce, o lidské statečnosti a slabosti, o 
věčném boji dobra se zlem. A přesně takové je i 
naše vyprávění. Autor, Libor Jeník, vás tentokrát 
zavede do pohádky podle klasického příběhu 
paní Boženy Němcové Neohrožený Mikeš. Mikeš 
je kovářský synek, který se vydá do světa na zku-
šenou. Cestou se  k němu připojí silák Matěj a 
společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, 
které už měsíc e nikdo nespatřil. Pokud se jim to má 
podařit, budou muset překonat množství nástrah a 
pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, 
nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousa-
tá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta 
dalších postav spolu s krásnými písničkami vám 
k tomu nedají čas.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 25.9. I 19.00 
KonCErT KonZErVAToŘE 
P.J. VEJVAnoVSKÉHo - KHL 2017
Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 
patří tradičně do programu Kroměřížského hu-
debního léta již řadu sezón. Program koncertu na-
bídne v první části širokou škálu stylově odlišných 
skladeb pro různá obsazení (od barokních žes-
ťových intrád, jejichž provozování má v Kroměříži 
dlouholetou tradici, přes interpretačně nesmírně 
náročné Dumky pro klavírní trio Antonína Dvořáka 
až po kompozice současných autorů, reprezen-
tované pěveckým sborem).
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.dk-kromeriz.cz

út 26. 9. I 19.00 
JoSEF VEJVodA TrIo
Jazzový koncert pořádá Knihovna Kroměřížska 
a Divadelní spolek Kroměříž v  rámci Evropských 
jazzových dnů. V Klubu Starý pivovar vystoupí při 
této příležitosti Josef Vejvoda Trio z  Prahy, které 
v  příštím roce oslaví 20 let společného působení 
na jazzové scéně.   Na koncertě zazní repertoár 
převážně z vlastní tvorby tria, které vystupuje často 
nejen u nás, ale také v zahraničí. 
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

st 27. 9. I 20.00 
EVEnT JAZZ TrIo
Repertoár Event Jazz Tria tvoří jazzové standarty, 
ale také skladby popové i taneční hudba v origi-
nálních úpravách. Tento koktejl Vás nenechá v klidu 
a každý si v něm najde to své. 
Pod starou knihovnou
www.event-jazz.cz

čt 28. 9. – ne 1. 10. I 9.00 
FLorIA PodZIM 2017
Celostátní prodejní výstava pro zahradníky a za-
hrádkáře. Nakoupíte vše pro dům a zahradu. Mezi-
národní výstava bonsají a suisek. Hudební program 
nabídne Františka Nedvěda, Zdounečanku a další.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

čt 28. 9. I 9.00
WorKSHoP: SVĚT MonTESSorI
Workshop pro všechny rodiče, které zajímá Montes-
sori přístup ve vzdělávání a výchově dětí. Přijďte si 
popovídat a sdílet zkušenosti, jak respektovat 
individualitu a samostatnost dítěte, jak vytvářet 
podmínky pro svobodný rozvoj, sebevýchovu a se-
bevzdělávání dítěte, jak respektovat citlivá období 
ve vývoji dítěte, jak vytvořit připravené prostředí, 
že udělat chybu není nic špatného a v neposlední 
řadě jak pracovat s Montessori pomůckami. Zájem 
o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

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

do so 30. 9.
MYŠKA HrABALKA
A JInÉ ILUSTrACE
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměříž-
ska představuje ilustrátorskou tvorbu akade-
mického malíře, pedagoga Františka Vrobela. 
Ve své tvorbě Vrobel inklinoval především ke 
knižním  ilustracím, k  drobnějšímu ztvárnění 
témat se spoustou detailů a škálou barevných 
odstínů, přičemž nikdy neopustil tradiční pojetí 
české realistické knižní ilustrace. Svými kresba-
mi doprovodil více jak 250 knih, včetně učebnic. 
Mnoho Vrobelových prací bylo uveřejněno v dět-
ských časopisech (Šoteček, Lada dětem, Malý 
čtenář, Zlatá brána).
Galerie Orlovna
www.muzeum-km.cz

do so 30. 9. 
SoCHY V ZAHrAdĚ 
Již osmý ročník přehlídky současného sochař-
ského umění v prostorách zahrad UNESCO 
(Podzámecká i Květná zahrada). Opět budete 
mít možnost po celé léto obdivovat špičkové 
současné umění od zavedených umělců i 
umělců nastupující generace. Zastoupeni zde 
budou například práce Michala Gabriela, Anny 
Hulačové, Tomáše Medka, Karolíny Klimešové a 
dalších.
Podzámecká zahrada,
Květná zahrada

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

do so 30. 9. 
út – ne I 10.00 – 17.00
gALErIE orLoVnA  
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravi-
la opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní 
akce. František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné 
ilustrace, Vendula Chalánková: 90  tenisových 
míčků,  Zdeněk Tománek: Z  mojí zahrádky,  Ja-
roslav Kovanda: Figuralista, Veronika Přikrylová, 
Jiří Klabal, Jakub Tytykalo, Barbora Dayef, Výběr 
z grafiky UMPRUM
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9.  
út – ne I 10.00 – 17.00
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

od po 4.9. do so 30. 9. 
IndonÉSIE A AFrIKA
Výstava fotografií amatérského fotografa Pavla 
Macha.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do po 30. 10.
VýSTAVA ZAJÍC A KrÁLÍK
PoSLoVÉ FAnTAZIE
Výstava fotografických koláží Františka Sysla ml. 
Ve výtvarném i zahradním umění se v  období 
manýrismu a raného baroka objevují zaječí a 

králičí motivy. Na území Moravy se s nimi se-
tkáváme především na zámku Bučovice. Pozo-
ruhodného ztvárnění se jim ale dostalo také 
v kroměřížském Libosadu. Jedná se o pouhý 
žert, zobrazení stvoření člověku blízkých, jej 
neohrožujících nebo jsou nositelem skrytých 
významů? Tyto otázky před diváka kladou nejen 
dávní umělci, ale také fotograf František Sysel, 
který zaječí a králičí motivy zpracoval do podoby 
fotografických koláží.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 4. 3. 2018 
V MUZEU STrAŠÍ AnEB nEBoJTE 
SE TroCHU BÁT
Interaktivní výstava pro malé i velké s programem 
pro školy.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 31. 5. 2018  
ArCHIV A ČAS 1947 - 1997 – 2017
Nová výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořá-
daná Státním okresním archivem Kroměříž při pří-
ležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20. 
výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava 
je k vidění v budově Státního okresního archivu 
Kroměříž, Velehradská 4259.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

pá 1. 9.
17.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
3D dab., bijásek, premiéra 
20.00 I LOGANOVI PARŤÁCI, premiéra

so 2. 9.
17.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
2D dab., bijásek, premiéra 
20.00 I LOGANOVI PARŤÁCI, premiéra

nepěkného o svém manželství a hlavně o nekalých 
úmyslech truchlících pozůstalých. V dalších rolích 
uvidíte Kamilu Špráchalovou, Danu Bartůňkovou, 
Ernesto Čekana či Zdeňka Hrušku. Režii představení 
má Milan Schejbal.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 14. 9. I 15.45  
KLUB PUnTÍK: KAMIL nEUMÍ LÍTAT
Povídání nad knížkou.
Četba knížky pro děti 3-5 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 14. 9. I 16.30 
PoKLAdY V nAŠICH PEnĚŽEnKÁCH
První z cyklu přednášek o numismatice.
Přednáší M. Fajtl.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 14. 9. I 17.00 
rEnESAnCE VE SVĚTSKÉ 
A CÍrKEVnÍ ArCHITEKTUŘE 
nA KroMĚŘÍŽSKU
Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínské-
ho kraje představí některé renesanční stavební 
proměny staveb na Kroměřížsku, např. u zám-
ků v  Kvasicích, v Holešově, nebo u významných 
církevních staveb – kostela sv. Mořice v Kroměříži 
nebo bývalého bratrského sboru, dnešního koste-
la sv. Anny v  Holešově. Renesance pronikla i do 
architektury menších šlechtických sídel, např. zá-
mek v Žeranovicích, tvrze v Kurovicích a Rymicích. 
Přednášející: Mgr. Jan Štětina z kroměřížského 
odborného pracoviště Národního památkového 
ústavu, specialista na stavebněhistorický vývoj.
Květná zahrada 
www.npu.cz/uop-kromeriz

pá 15. 9. I 9.30 
nEBEZPEČÍ SoCIÁLnÍCH SÍTÍ
Beseda pro širokou veřejnost s preventistkou Policie 
ČR. Na besedě s preventistkou Policie ČR se seznámí-
te se s možným nebezpečím sociálních sítí (vykrádání 
profilů, zveřejňování nežádoucího obsahu, fotografií 
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pá 1. 9. – so 30. 9. I
po – ne 11.00 a 14.00
KoMEnToVAnÉ ProHLÍdKY 
KVĚTnÉ ZAHrAdY
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí 
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy 
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu a 
objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky zajiš-
ťuje Metodické centrum zahradní kultury Národní-
ho památkového ústavu v Kroměříži.
Květná zahrada 
www.nczk.cz

pá 1. 9. I 18.00
Z ČASŮ dÁVnýCH I nEdÁVnýCH
Podvečerní procházka po známých i zapomenutých 
místech a zajímavostech Kroměříže, kombinující 
pohyb, poznání i zábavu. Vstupenky na místě. 
Sraz u kašny na Velkém náměstí. 
www.kromeriz.eu

so 2. 9. – ne 3. 9. I 10.00 – 18.00
HorTUS MAgICUS 2017
Čtvrtý ročník festivalu barokní kultury vás i v roce 
2017 přesene do kouzelných časů baroka, které si 
budete moci všemi smysly vychutnat tak jako naši 
předkové v 17. století.
Květná zahrada
www.hortusmagicus.cz

so 2.9 I 10.00 
nEJVĚTŠÍ ZÁBAVA nA MorAVĚ
2. ročník Open Air Festivalu představí skupiny - INE 
KAFE, METALINDA, REFLEXY, STREET 69, PRESS, 
EXPO & PENSION, TIP TOP-Q, DneskaNE
Výstaviště Floria Kroměříž
www.RadioKromeriz.cz

so 2. 9. - ne 3. 9.  
XXIII. MEZInÁrodnÍ FESTIVAL 
VoJEnSKýCH HUdEB
Již po třiadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný Ar-

mádou České republiky pod záštitou Ministerstva 
obrany ČR a městem Kroměříž. Na festivalu se 
představí vojenský umělecký  soubor Ondráš, 
vojenské hudby z Bratislavy (Slovensko), Koblenze 
(Německo) a Finska. Na neděli je plánován průvod 
městem a poté bude následovat hlavní program 
festivalu - showprogramy jednotlivých hudeb. 
Vystoupení zpestří výstupy mažoretek, Exhi-
biční jednotka Čestné stráže AČR, Motorizovaná 
jednotka Hradní stráže, Vojenské policie a Policie 
ČR. Závěrečné finále pak obstarají společně všech-
ny zúčastněné hudby, kdy zazní Korunovační 
fanfára č. 1 J. I. Linka.

Program:
Sobota 2. září / Velké náměstí
15.30 – 17.00  vystoupení VUS Ondráš
18.00 Vojenská hudba Bratislava (Slovensko)
19.15 Vojenská hudba Koblenz (Německo)
20.45 The Conscript Band of the Finnish Defence 
Forces ( Finsko)

Neděle 3. září / Velké náměstí
13.50 – 14.15 průvod městem
14.30 – 17.00 hlavní program festivalu
SHOWPROGRAMY

- Vystoupení mažoretek s VH Olomouc
- VH Koblenz (Německo), Exhibiční jednotka Čestné 
stráže AČR, VH Bratislava (Slovensko), Moto-
rizovaná jednotka Vojenské policie a  Policie ČR, 
The Conscript Band of the Finnish Defence Forces 
(Finsko) a  jejich exhibiční jednotka, Společné vy-
stoupení Ústřední hudba AČR s VUS Ondráš
- Závěrečné finále v podání všech orchestrů

Akce se koná za každého počasí.
Velké náměstí , Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

so 2. 9. I 21.00 
AFTErPArTY KroM WArS 2017
Oficiální afterparty.  V podání DJs Flegmatik Beats, 
Aquaman & Poeta. Jako hlavní interpret se představí  
Prago Union (official) s předskokanem KlasiK Official.
Slady, hudební klub

po 4. 9. I 9.00–18.00 
do KnIHoVnY SE SLEVoU
Nabídka pro nové čtenáře Knihovny Kroměřížska. 
Děti zdarma, dospělí za 50%.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 6. 9. I 16.30 
HUdEBnÍ AKAdEMIE 
Hudební pořad s  ukázkami, který představí dílo 
Italka v Alžíru od G. Rosinniho.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 6. 9. I 19.00
PETroF PIAno TrIo 
ZAHAJoVACÍ KonCErT KHL 2017
Slavnostní zahájení 49. ročníku festivalu Kroměříž-
ské hudební léto letos obstará renomovaný soubor 
Petrof Piano Trio houslisty Wihanova kvarteta a 
Jana Schulmeistra. Na programu Slavnostního 
zahajovacího koncertu ve Sněmovním sále Arcibis-
kupského zámku budou skladby Josepha Haydna, 
Sergeje Rachmaninova a Cesara Francka.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

čt 7. 9. I 10.00
dEPrESE - VoLÁnÍ dUŠE o PoMoC
Beseda pro širokou veřejnost s psycholožkou. Přijďte 
si popovídat co je a co není deprese, jak depresi po-
známe na sobě či na někom jiném, jaké typy deprese 
mohou být, jaké jsou možné příčiny deprese aneb 
s čím vším může tato nemoc souviset, jak se (ne)
chovat k člověku, který má toto onemocnění, jak se 
deprese léčí a zda může mít deprese pro nemocné-
ho nějaký hlubší smysl. Zájem o účast hlaste prosím 
na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

čt 7. 9. I 16.30 
FILMoVý ČTVrTEK: 10 MILIArd - 
Co MÁTE nA TALÍŘI?
Europe Direct Kroměříž zve na film a čerstvou kávu. 
Jak způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí 

počet lidína této planetě? Nestojí svět na rozhraní po-
travinové katastrofy? Místo konání Konferenční sál.
Knihovna Kroměřížska
www. knihkm.cz 

čt 7. 9. I 17.00
ZnÁMÉ I SKrYTÉ KrÁSY CHŘIBŮ 
A MorAVSKýCH KoPAnIC
Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech 
představí dvě karpatská pohoří Zlínského kraje a 
jejich hlavní přírodní i kulturní hodnoty. Vedle zá-
kladních údajů o geomorfologii, biogeografii i his-
torii a etnografii těchto území se posluchači sezná-
mí i s jejich nejspecifičtějšími lákadly. Na přednášku 
navážou tematické vycházky v neděli 10. září do 
Chřibů a v neděli 8. října na Moravské Kopanice. 
Přednášející: Ing. Igor Kyselka, CSc. z Metodického 
centra zahradní kultury v Kroměříži.
Květná zahrada 
www.nczk.cz

so 9. 9. I 8.00 
BUrZA AUTo MoTo VETErÁn
1. ročník burzy Auto Moto Veterán. Nakoupíte vše, co 
se týká motorismu – náhradní díly, součástky, kompo-
nenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či 
vojenské a hasičské sběratelské předměty. Navíc se 
můžete těšit na krásnou sbírku nablýskaných veteránů.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 9. 9. I 9.00 
KoLoBrndY Pro MATýSKA
Tato charitativní akce je určena pro všechny, kteří 
mají chuť zajezdit si na svých koloběžkách nebo od-
rážedlech, zazávodit si, užít si doprovodný program 
a zároveň podpořit invalidního Matýska Nováka. 
Závazná registrace je slosovatelná, závodníci 
mohou vyhrát koloběžku!
Hanácké náměstí
www.studiokamarad.ic.cz

so 9. 9. I 9.00 – 12.00
SVĚToVý dEn PrVnÍ PoMoCI
Oblastní spolek ČČK Kroměříž pořádá Světový den 
první pomoci. Můžete se těšit na ukázky předlékař-

ské první pomoci, nácvik oživování raněného, jízdy 
zručnosti na kole s  překážkami a další zábavná a 
poučná stanoviště.
Dětské dopravní hřiště Kroměříž

so 9. 9. I 10.30 
KoULELo SE KLUBÍČKo ZA nITÍ 
PŘÍBĚHU KroMĚŘÍŽE
Zážitkové prohlídky Kroměříže pro rodiny s dětmi. 
Pojďte s  Klubíčkem rozmotat příběh Kroměříže. 
Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se a 
vyzkoušíme si mnoho zajímavého. Program vedený 
lektory počítá s  aktivním zapojením dětí i rodičů 
formou dialogu a tvůrčích úkolů. Hravou formou se 
seznámíme s historií a vybranými objekty či místy, 
která utvářejí nezaměnitelný charakter historické-
ho jádra města Kroměříže. Rezervace není nutná. 
Sraz před vstupem
do Arcibiskupského zámku.
www.kromeriz.eu

so 9. 9. I 19.00
XII. KroMĚŘÍŽSKÉ VInAŘSKÉ 
SLAVnoSTI 
Tradiční akce s bohatým programem. Výborné víno, 
ještě lepší jídlo a překrásné prostředí Květné zahrady 
v Kroměříži. Zahraje skupina Marathon Band a cim-
bálová muzika Lůčka, jako host vystoupí s přednáš-
kou „Víno je život“ Prof.Mudr. Milan Šamánek.
Květná zahrada
www.vinitis.cz

so 9. 9. I 20.00 
KArEL KAHoVEC
gEorgE&BEAToVEnS
Blues rockový vzpomínkový večer. Karel Kahovec 
a   Viktor Sodoma ve vzpomínkovém večeru na 
P.Nováka. Svou lásku jsem rozdal, Poprava blond holky, 
Paní v černém, Klaunova zpověď a další hitovky.
Stará masna
www.stara-masna.cz

ne 10. 9. 
PUToVÁnÍ KrAJInoU
ZLÍnSKÉHo KrAJE: CHŘIBY
Komentovaná vycházka, která doplní přednáš-
ku Známé i skryté krásy Chřibů a Moravských 

Kopanic. Místo srazu bude upřesněno na 
webových stránkách.
www.npu.cz/uop-kromeriz

út 12. 9. I 19.00
TrIo SEn TEgMEnTo,
nAo HIgAno – KHL 2017
Druhým koncertem letošního hudebního 
festivalu Kroměřížské hudební léto bude vystou-
pení mezinárodního tria Sen Tegmento klarine-
tisty Martina Adámka, klavíristky Zuzany Biščá-
kové a sopranistky Nao Higano v kině Nadsklepí. 
Pro koncert si trio přichystalo zajímavý mix kla-
siky, například známý Pastýř na skále od Franze 
Schuberta a soudobých autorů – skladatelky Iris 
Szeghy, či Petera Machajdíka , jenž skladbu Haiku 
inspirovanou japonskou poezií napsal speciálně 
pro Sen Tegmento a v Kroměříži bude mít svou 
českou premiéru.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

st 13. 9. I 17.00 
IVA MArEŠoVÁ
Koncert ke 120. výročí založení knihovny.
Slovanské náměstí
www.knihkm.cz

st 13. 9. I 18.00
dIVAdELnÍ PŘEdPLATnÉ:
E. A. LongEn - dEZErTÉr 
Z VoLŠAn
Cyklus podzimního divadelního předplatného za-
hájí Divadelní společnost Julie Jurištové z  Prahy. 
Uvede jednu z nejúspěšnějších komedií proslulého 
českého dramatika, režiséra, malíře a herce Emila 
Artura Longena - Dezertér z Volšan. Staropražská 
fraška, ve které nechybí ani známé prvorepub-
likové písně, sleduje příběh hlavního „hrdiny“, 
opilce a hýřila Balabise, kterého výtečně ztvárnil 
Oldřich Navrátil. Nenapravitelného flamendra dá 
sice manželka hlídat sluhou, ale kvůli nadměrné-
mu popíjení koňaku to s  ním nedopadne dobře. 
Jednoho dne to přežene a je pokládán za mrtvého. 
Zkroušená žena mu vystrojí pohřeb, ale domněle 
zesnulý Balabis se v  rakvi probudí a  doví ledacos 

apod.). Dozvíte se jak problémům předcházet a jak 
se v případě problému účinně bránit. Seznámíte se s 
novinkou dnešní doby – kyberšikanou - kdy se jedná 
o kyberšikanu, jak, kde a s kým ji řešit a jak se jí bránit 
a položíme si otázku – Jak jsme na tom na Kroměříž-
sku? Samozřejmě budete mít možnost položit jaký-
koli dotaz na dané téma. Zájem o účast hlaste prosím 
na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 
777 031 252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

pá 15. 9. – čt 28. 9.
EVroPSKý TýdEn MoBILITY 2017
pod záštitou starosty města Kroměříže Mgr. Jaro-
slava Němce a poslankyně Evropského parlamentu 
MUDr. Olgy Sehnalové

Program:
pá 15. 9. I 18.30
VEČErnÍ CYKLoJÍZdA
do ZÁHLInIC
Vyrazte po roce opět na večerní cyklojízdu Kromě-
říží. Pojede se kolem zámku, Bajdy a dále přes 
Kojetínskou ulici celým průtahem města až do 
Dolních Zahrad, lesa Zámeček a do Záhlinic. Cílem 
je opět pivovar, kde na Vás čeká prohlídka s exkurzí 
a posezením (nealko zajištěno).
Sraz je na Velkém náměstí u pódia.

so 16. 9. I 8.30
CYKLoJÍZdA – nA KoLE A Po VodĚ 
do HŘEBČÍnA V nAPAJEdLÍCH
Odjezd z Velkého náměstí v 9.30 za doprovodu 
městské policie a dále volným tempem po cyk-
lostezce do Otrokovic, odtud v 11.00 výletní lodí po 
Moravě do Napajedel s prohlídkou světoznámého 
hřebčína. Zpět opět lodí do Otrokovic a na kole do 
Kroměříže. Zajištěna úschova kol v Otrokovicích. 
Počet účastníků plavby je omezen, akce je určena 
těm, kdo pojedou celou trasu z Kroměříže na kole.
Možnost servisní prohlídky a čipování kol (Velké 
náměstí 8:30 – 9.30).
Sraz od 8.30 na Velkém náměstí.

so 16. 9. I 10.00 – 16.00
S VLÁČKEM o ZÁVod  
V  nákladovém obvodu nádraží vás čeká bohatý 
program, který je určen dětem i dospělým. Poměř-
te svou sílu s historickým vláčkem „Hurvínkem“ a 
vyzkoušejte, jestli uspějete ve společném závodě. 
Za splněné úkoly na stanovištích si budete moci 
pořídit vlastní suvenýr. A pozor, možná přijede i his-
torický autobus!
Vlakové nádraží Kroměříž

ne 17. 9. I 13.00
VYCHÁZKA – KoLEM ŠLAJZY S Po-
VÍdÁnÍM o rYBÁCH A rYBÁŘÍCH
Vycházka do okolí Kroměříže. Sraz je na Velkém ná-
městí. Pěšky přes Podzámeckou zahradu k rybníku 
Šlajza a přes biocentrum do Horních Zahrad a zpět 
do Kroměříže. Cestou se dozvíme něco o rybách a 
rybaření na Kroměřížsku. Akce se koná ve spoluprá-
ci s Moravským rybářským svazem Kroměříž.
Velké náměstí

st 20. 9. I 8.00
dEn BEZ AUT S ČErVEnýM KŘÍŽEM
Vzdělávací akci na dopravním hřišti připravuje pobo-
čka místního Českého červeného kříže. Na kolektivy 
dětí z 5. tříd kroměřížských základních škol čeká 
opakování dopravní výchovy, základů první pomoci i 
dovednostní disciplína v podobě jízdy zručnosti.
Dětské dopravní hřiště

st 20. 9. I 13.00
BĚH nAdĚJE A SoKoLEnÍ
Každoročně pořádaná humanitární akce, jejíž výdě-
lek pomáhá v boji s rakovinou. Dvě nenáročné tratě, 
které se dají zdolat během i chůzí, jsou vhodné pro 
malé i velké. Zveme všechny, aby přišli podpořit 
dobrou věc. Sokolení je zábavné odpoledne pro 
děti, které mohou za splnění různých sportovních 
disciplín dostat malou odměnu.
Hanácké náměstí

čt 21. 9. I 16.30
BESEdA - KodAnÍ nA KoLE
Jak se žije ve městě, které je přátelské k životnímu 
prostředí a kde i frekventované ulice poskytují zá-
žitek z  jízdy? Je  Kodaní pohodlnější jezdit autem 

nebo na kole? A co si z těchto zkušeností můžeme 
vzít my? Přednáška Ing. Martina Posoldy, Ph.D. 
s promítáním fotografií.
Knihovna Kroměřížska

čt 28. 9. I 9.00
nordIC WALKIng V PodZÁMCE – 
PoCHodUJEME ZA SLAnÉ dĚTI
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, pikniková louka

so 16. 9. I 15.00  
BUrnIng SQUArE 2017
2. ročník křesťanského Open Air Festivalu. Těšit 
se můžete na to nejlepší  z  SK i CZ hudební scény, 
workshopy, pop-up kavárnu a další obchůdky, svě-
dectví, možnost modlitby, a především inspiraci a 
povzbuzení. Děti nenechávejte doma, i pro ně bude 
připravený program.
Velké náměstí 
www.facebook.com/burningsquare/

so 16. 9. I 9.00 – 13.00 
KroMĚŘÍŽSKÉ FArMÁŘSKÉ TrHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z Kroměřížska a okolních regio-
nů. Kromě široké nabídky farmářských produktů 
se můžete těšit také na tématický doprovodný 
program, včetně programu pro děti.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

ne 17. 9. I 6.00 
BUrZA droBnÉHo ZVÍŘECTVA 
A oKrASnÉHo PTACTVA
Prodejní výstava na které nakoupíte vše pro vaše 
domácí zvířata. K vidění i prodeji jsou okrasní ptáci, 
drůbež, holubi, králíci atd. Samozřejmostí je široká na-
bídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

út 19.9. I 19.00 
QUEEn - THE SHoW MUST go on! 
MorAVSKÉ dIVAdLo oLoMoUC
Prožijte večer s nesmrtelnými hity skupiny Queen 
za elektrizující přítomnosti jejího zpěváka, kterého 
věrně zpodobnil tanečník Ivo Jambor v představení, 
jež je na své domovské scéně trvale vyprodáno! Po 
skončení představení proběhne autogramiáda s 
hlavním představitelem Ivo Jamborem ve foyer DK.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 20. 9. I 17.00
WorKSHoP: ProVÁZKoVÁ BATIKA
Přijďte zažít kouzlo vázané batiky a odneste si svůj 
originální šátek. Téměř každý si už někdy vyzkou-
šel tuto jednoduchou techniku, přesto je možné 
objevit s ní něco nového. Kapacita tvořivé dílny je 
omezena, je nutné se předem přihlásit na info@
nczk.cz nebo na tel. č. 778 531 417.
Květná zahrada 
www.nczk.cz

čt 21. 9. I 15.00 
SEnIoŘI SEnIorŮM
Akademie III. Věku. Autorská poezie a próza kromě-
řížských seniorek. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 22.9. I 17.00
nESLýCHAnĚ ZÁBAVný VEČEr
Závěrečný večer Týdne sluchově postižených ve Zlín-
ském kraji. V rámci programu II. ročníku Neslýchaně 
zábavného večera vystoupí Petra Černocká, Bohuš 
Matuš, Karel Gott revival Morava, Hanz Sedlář bu-
benická show a další. Večerem provede Heidi Janků, 
známá zpěvačka a moderátorka. V průběhu večera 
proběhne vyhlášení výsledků soutěže Řekni to ti-
chem + křest kalendáře. Zajištěn je simultánní přepis 
mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka. O 
umělecké tlumočení písní se postará skupina Hands 
Dance! Předprodej vstupenek probíhá na pokladnách 
Domu kultury nebo v kanceláři poradenského centra 
na Hanáckém náměstí v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži
www.chcislyset.cz

so 23. 9. I 12.00 
SVAToVÁCLAVSKÉ SLAVnoSTI
4. ročník hudebního festivalu připravil zajímavý 
program. 14.00 Argema, 16.00 Kamil Střihavka, 
18.00 Walda gang, 20.00 Mandrage, 22.00 MIG 21.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 23.9. I 15.00 
dĚTSKÉ PŘEdSTAVEnÍ: PoHÁdKA 
o STATEČnÉM KoVÁŘI MIKEŠoVI
Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé 
příběhy o lásce, o lidské statečnosti a slabosti, o 
věčném boji dobra se zlem. A přesně takové je i 
naše vyprávění. Autor, Libor Jeník, vás tentokrát 
zavede do pohádky podle klasického příběhu 
paní Boženy Němcové Neohrožený Mikeš. Mikeš 
je kovářský synek, který se vydá do světa na zku-
šenou. Cestou se  k němu připojí silák Matěj a 
společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, 
které už měsíc e nikdo nespatřil. Pokud se jim to má 
podařit, budou muset překonat množství nástrah a 
pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, 
nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousa-
tá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta 
dalších postav spolu s krásnými písničkami vám 
k tomu nedají čas.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 25.9. I 19.00 
KonCErT KonZErVAToŘE 
P.J. VEJVAnoVSKÉHo - KHL 2017
Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 
patří tradičně do programu Kroměřížského hu-
debního léta již řadu sezón. Program koncertu na-
bídne v první části širokou škálu stylově odlišných 
skladeb pro různá obsazení (od barokních žes-
ťových intrád, jejichž provozování má v Kroměříži 
dlouholetou tradici, přes interpretačně nesmírně 
náročné Dumky pro klavírní trio Antonína Dvořáka 
až po kompozice současných autorů, reprezen-
tované pěveckým sborem).
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.dk-kromeriz.cz

út 26. 9. I 19.00 
JoSEF VEJVodA TrIo
Jazzový koncert pořádá Knihovna Kroměřížska 
a Divadelní spolek Kroměříž v  rámci Evropských 
jazzových dnů. V Klubu Starý pivovar vystoupí při 
této příležitosti Josef Vejvoda Trio z  Prahy, které 
v  příštím roce oslaví 20 let společného působení 
na jazzové scéně.   Na koncertě zazní repertoár 
převážně z vlastní tvorby tria, které vystupuje často 
nejen u nás, ale také v zahraničí. 
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

st 27. 9. I 20.00 
EVEnT JAZZ TrIo
Repertoár Event Jazz Tria tvoří jazzové standarty, 
ale také skladby popové i taneční hudba v origi-
nálních úpravách. Tento koktejl Vás nenechá v klidu 
a každý si v něm najde to své. 
Pod starou knihovnou
www.event-jazz.cz

čt 28. 9. – ne 1. 10. I 9.00 
FLorIA PodZIM 2017
Celostátní prodejní výstava pro zahradníky a za-
hrádkáře. Nakoupíte vše pro dům a zahradu. Mezi-
národní výstava bonsají a suisek. Hudební program 
nabídne Františka Nedvěda, Zdounečanku a další.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

čt 28. 9. I 9.00
WorKSHoP: SVĚT MonTESSorI
Workshop pro všechny rodiče, které zajímá Montes-
sori přístup ve vzdělávání a výchově dětí. Přijďte si 
popovídat a sdílet zkušenosti, jak respektovat 
individualitu a samostatnost dítěte, jak vytvářet 
podmínky pro svobodný rozvoj, sebevýchovu a se-
bevzdělávání dítěte, jak respektovat citlivá období 
ve vývoji dítěte, jak vytvořit připravené prostředí, 
že udělat chybu není nic špatného a v neposlední 
řadě jak pracovat s Montessori pomůckami. Zájem 
o účast hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 
dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

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

do so 30. 9.
MYŠKA HrABALKA
A JInÉ ILUSTrACE
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměříž-
ska představuje ilustrátorskou tvorbu akade-
mického malíře, pedagoga Františka Vrobela. 
Ve své tvorbě Vrobel inklinoval především ke 
knižním  ilustracím, k  drobnějšímu ztvárnění 
témat se spoustou detailů a škálou barevných 
odstínů, přičemž nikdy neopustil tradiční pojetí 
české realistické knižní ilustrace. Svými kresba-
mi doprovodil více jak 250 knih, včetně učebnic. 
Mnoho Vrobelových prací bylo uveřejněno v dět-
ských časopisech (Šoteček, Lada dětem, Malý 
čtenář, Zlatá brána).
Galerie Orlovna
www.muzeum-km.cz

do so 30. 9. 
SoCHY V ZAHrAdĚ 
Již osmý ročník přehlídky současného sochař-
ského umění v prostorách zahrad UNESCO 
(Podzámecká i Květná zahrada). Opět budete 
mít možnost po celé léto obdivovat špičkové 
současné umění od zavedených umělců i 
umělců nastupující generace. Zastoupeni zde 
budou například práce Michala Gabriela, Anny 
Hulačové, Tomáše Medka, Karolíny Klimešové a 
dalších.
Podzámecká zahrada,
Květná zahrada

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

do so 30. 9. 
út – ne I 10.00 – 17.00
gALErIE orLoVnA  
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravi-
la opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní 
akce. František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné 
ilustrace, Vendula Chalánková: 90  tenisových 
míčků,  Zdeněk Tománek: Z  mojí zahrádky,  Ja-
roslav Kovanda: Figuralista, Veronika Přikrylová, 
Jiří Klabal, Jakub Tytykalo, Barbora Dayef, Výběr 
z grafiky UMPRUM
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9.  
út – ne I 10.00 – 17.00
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

od po 4.9. do so 30. 9. 
IndonÉSIE A AFrIKA
Výstava fotografií amatérského fotografa Pavla 
Macha.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do po 30. 10.
VýSTAVA ZAJÍC A KrÁLÍK
PoSLoVÉ FAnTAZIE
Výstava fotografických koláží Františka Sysla ml. 
Ve výtvarném i zahradním umění se v  období 
manýrismu a raného baroka objevují zaječí a 

králičí motivy. Na území Moravy se s nimi se-
tkáváme především na zámku Bučovice. Pozo-
ruhodného ztvárnění se jim ale dostalo také 
v kroměřížském Libosadu. Jedná se o pouhý 
žert, zobrazení stvoření člověku blízkých, jej 
neohrožujících nebo jsou nositelem skrytých 
významů? Tyto otázky před diváka kladou nejen 
dávní umělci, ale také fotograf František Sysel, 
který zaječí a králičí motivy zpracoval do podoby 
fotografických koláží.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 4. 3. 2018 
V MUZEU STrAŠÍ AnEB nEBoJTE 
SE TroCHU BÁT
Interaktivní výstava pro malé i velké s programem 
pro školy.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 31. 5. 2018  
ArCHIV A ČAS 1947 - 1997 – 2017
Nová výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořá-
daná Státním okresním archivem Kroměříž při pří-
ležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20. 
výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava 
je k vidění v budově Státního okresního archivu 
Kroměříž, Velehradská 4259.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

pá 1. 9.
17.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
3D dab., bijásek, premiéra 
20.00 I LOGANOVI PARŤÁCI, premiéra

so 2. 9.
17.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
2D dab., bijásek, premiéra 
20.00 I LOGANOVI PARŤÁCI, premiéra

nepěkného o svém manželství a hlavně o nekalých 
úmyslech truchlících pozůstalých. V dalších rolích 
uvidíte Kamilu Špráchalovou, Danu Bartůňkovou, 
Ernesto Čekana či Zdeňka Hrušku. Režii představení 
má Milan Schejbal.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 14. 9. I 15.45  
KLUB PUnTÍK: KAMIL nEUMÍ LÍTAT
Povídání nad knížkou.
Četba knížky pro děti 3-5 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 14. 9. I 16.30 
PoKLAdY V nAŠICH PEnĚŽEnKÁCH
První z cyklu přednášek o numismatice.
Přednáší M. Fajtl.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 14. 9. I 17.00 
rEnESAnCE VE SVĚTSKÉ 
A CÍrKEVnÍ ArCHITEKTUŘE 
nA KroMĚŘÍŽSKU
Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínské-
ho kraje představí některé renesanční stavební 
proměny staveb na Kroměřížsku, např. u zám-
ků v  Kvasicích, v Holešově, nebo u významných 
církevních staveb – kostela sv. Mořice v Kroměříži 
nebo bývalého bratrského sboru, dnešního koste-
la sv. Anny v  Holešově. Renesance pronikla i do 
architektury menších šlechtických sídel, např. zá-
mek v Žeranovicích, tvrze v Kurovicích a Rymicích. 
Přednášející: Mgr. Jan Štětina z kroměřížského 
odborného pracoviště Národního památkového 
ústavu, specialista na stavebněhistorický vývoj.
Květná zahrada 
www.npu.cz/uop-kromeriz

pá 15. 9. I 9.30 
nEBEZPEČÍ SoCIÁLnÍCH SÍTÍ
Beseda pro širokou veřejnost s preventistkou Policie 
ČR. Na besedě s preventistkou Policie ČR se seznámí-
te se s možným nebezpečím sociálních sítí (vykrádání 
profilů, zveřejňování nežádoucího obsahu, fotografií 
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města kroměříže  

po 4. 9.
17.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
2D dab., bijásek, premiéra

st 6. 9.
17.30 I LOGANOVI PARŤÁCI, premiéra
20.00 I TULIPÁNOVÁ HOREČKA, artkino 

čt 7. 9.
20.00 I TO, premiéra

pá 8. 9.
17.30 I PO STRNIŠTI BOS, přidáváme
20.00 I TO, premiéra

so 9. 9.
17.30 I PO STRNIŠTI BOS, přidáváme
20.00 I TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ
3D tit., Sci-fi kultovky v Nadsklepí

ne 10. 9.
14.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
2D dab., bijásek, premiéra
17.00 I ANDRÉ RIEU - MAASTRICHT 2017,
záznam koncertu, premiéra

po 11. 9.
17.30 I TO, premiéra

st 13. 9.
19.00 I DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH,
záznam koncertu, premiéra  

čt 14. 9.
20.00 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra

pá 15. 9.
17.30 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra
20.00 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, přidáváme

so 16. 9.
17.00 I VÁLKA O PLANETU OPIC
2D tit., přidáváme
20.00 I PLANETA OPIC, Sci-fi kultovky v Nadsklepí

ne 17. 9.
14.30 I HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

2D dab., bijásek, premiéra 
17.30 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra

po 18. 9.
17.30 I NEJSLEDOVANĚJŠÍ, premiéra

st 20. 9.
17.30 I NEJSLEDOVANĚJŠÍ, premiéra
20.00 I CESTA ČASU, artkino 

čt 21. 9.
20.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
2D tit., premiéra 

pá 22. 9.
17.30 I NEJSLEDOVANĚJŠÍ, premiéra
20.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D tit., premiéra 

so 23. 9.
17.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D tit., premiéra 
20.00 I BRAZIL, Sci-fi kultovky v Nadsklepí

ne 24. 9.
14.30 I LEGO® Ninjago® film 2D dab.,
bijásek, premiéra 
17.30 I KTERÝ JE TEN PRAVÝ?, premiéra

po 25. 9.
17.30 I LEGO® Ninjago® film 2D dab.,
bijásek, premiéra 

st 27. 9.
17.00 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D tit., premiéra 
20.00 I SAMA, artkino 

čt 28. 9.
17.30 I LEGO® Ninjago® film 3D dab.,
bijásek, premiéra 
20.00 I BLACK SABBATH: THE END OF THE END,
záznam koncertu, premiéra

pá 29. 9.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL,
přidáváme
20.00 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 

so 30. 9.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 
20.00 I MATRIX, Sci-fi kultovky v Nadsklepí

BIJÁSEK/rodInný 
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
CZE 2017, 85 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí 
v animované komedii pro celou rodinu. Filmový 
příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela 
nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje 
jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbou-
rání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se 
mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde 
objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě 
v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného 
muzea, ale i klíč k jeho záchraně.

LEGO® NINJAGO® FILM
USA 2017, 97 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se 
mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, 
společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a dr-
žiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o 
Ninjago City. Pod vedením vtipem sršícího učitele 
kung fu Mistra Wu musí porazit zlého válečníka 
Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který 
je shodou okolností také Lloydovým otcem.

PrEMIÉrA
LOGANOVI PARŤÁCI
USA 2017, 119 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Komedii Loganovi parťáci natočil jako vlastní anti-
verzi ke své slavné Dannyho lupičské trilogii režisér 
Steven Soderbergh. Parťáky zapletené do vykutá-
lené loupeže během obřího automobilového zá-
vodu NASCAR hrají Channing Tatum, Adam Driver, 
Daniel Craig, Katie Holmes, Seth MacFarlane, Riley 
Keough, Hillary Swank nebo Katherine Waterston.

TO
USA 2017, 135 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky Svatováclavské slavnosti | 23. 9.

Evropský týden mobility | 15. – 21. 9.

Kroměřížské hudební léto | 6. – 25. 9.

Festival vojenských hudeb | 2. – 3. 9.

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry pro-
bouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se 
nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach ochutí naše 
maso a „To“ může začít hodovat. Ale pozor! Živí 
se hlavně dětmi, protože jejich strach je mnohem 
jednodušší než u dospělých. Tak to chodí odpradáv-
na, jenže v roce 1958, zrovna v době, kdy má klaun 
Pennywise žně, se spojí parta dětí a „To“ porazí. 
Myslí si, že ho zabily, ale…

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
USA 2017, 97 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Reese Witherspoon se v nové romantické komedii 
ocitne v obležení mladých mužů a bude se ptát 
sama sebe „Který je ten pravý?“. Po rozchodu s 
manželem chce Alice začít znovu od začátku a po-
vede se jí to opravdu na jedničku. Díky bujaré naro-
zeninové oslavě se její život obrátí naruby a dovede 
jí až do chvíle, kdy má doma najednou své dvě děti, 
mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého 
manžela.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
CZE 2017, přístupné bez omezení, česky
Celovečerní film Nejsledovanější konečně ukáže 
skutečný život youtuberů, to, kdo opravdu jsou. 
Shopaholic Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka 
z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šest hvězd displejů 
se odhalí v jedinečném filmu na plátnech kin. Pře-
kvapení čeká nejen na fanoušky, protože youtubeři 
prozradí, co ještě nikdy neprozradili. Čeká i na ro-
diče fanoušků, protože mají možnost hvězdy svých 
dětí konečně poznat. A možná pak už nebudou jen 
nechápavě kroutit hlavou. 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
USA 2017, nepřístupné pro děti do 15 let, 2D i 3D, 
titulky
Kingsmany čekají nové úkoly a překážky, a i když 
jim hrdost velí jinak, spojí se se spřátelenou ame-
rickou špionážní organizací Statesman. Jmenovitě 
s agenty nazývanými Tequila (Channing Tatum), 
Whiskey (Pedro Pascal), Champagne (Jeff Bridges) 
a Ginger (Halle Berry). Agentury Kingsman a Sta-
tesman musí společnými silami porazit pořádně 

cáklou a mimořádně nebezpečnou padoušku jmé-
nem Poppy (Julianne Moore).

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
CZE 2017, 116 min, přístupné bez omezení, česky
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se 
odehrává na pozadí převratných událostí v letech 
1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního 
kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou 
zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním 
jeho života, po všech válečných útrapách se sem 
vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou 
(Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára 
Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).

PŘIdÁVÁME
PO STRNIŠTI BOS
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z 
filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, 
kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat 
se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde 
chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává 
jeho domovem. Mladá městská rodina se musí 
přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod 
jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což 
zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před 
sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v míst-
ní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od 
jeho městského.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
USA 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Zrození zla je pokračováním velmi úspěšného ho-
roru z roku 2014 „Annabelle“. Výrobce panenek 
se svou manželkou přijmou několik let po tragické 
smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru a 
několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho 
se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého vý-
tvoru výrobce panenek.

VÁLKA O PLANETU OPIC
USA 2017, 143 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Ceasar a jeho opice nemají na vybranou a vrhají 

odehrává pouze v jejím bytě. 92 letá herečka Luba 
Skořepová je jeho jedinou aktérkou. Zájem přátel, 
rodiny a divadel slábne a tak se rozhodne, že její 
poslední šancí vrátit se na jeviště, je zprodukovat si 
představení sama. 

ZÁZnAMY KonCErTŮ
ANDRÉ RIEU - MAASTRICHT 2017
NLD 2017, 150 min, přístupné bez omezení, titulky
André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Or-
chestra a vy můžete být u toho. Do kin míří záznam 
koncertu k tomuto úžasnému jubileu. Hudebník 
proslul po celém světě jako král walzu a je bezpo-
chyby jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec. 
Jeho výroční koncert a zároveň vrchol letošní hu-
dební sezóny si budou moct užít diváci po celém 
světě právě díky přenosu do kin. Po cca hodině ná-
sleduje přestávka s malým rautem a občerstvením 
ve foyer. 

DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
UK 2017, 120 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl 
dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se 
David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, zpě-
vák a kytarista legendárních rockerů odehrál v čer-
venci 2016 v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na 
světě dva spektakulární koncerty. Ze záznamu vzni-
kl ohromující snímek, v němž zazní hity Gilmourovy 
sólové kariéry i klasiky z vrcholných let Pink Floyd.

BLACK SABBATH: THE END OF THE END
UK 2017, 120 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila 
se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty 
ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich 
koncertní snímek s lakonickým názvem The End of 
the End a jako každé „sbohem“ je doslova nabitý 
emocemi. Během vystoupeních završujících téměř 
50letou éru vynálezců heavy metalu zazněly nej-
slavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo protivá-
lečná War Pigs v podání původního složení kapely 
včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommi-
ho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera.

se do boje s lidskou armádou. Tu vede bezohledný 
plukovník, který by je chtěl všechny zničit. Poté, 
co opice utrží obrovské ztráty, se Cesar potýká se 
svými temnými instinkty a začíná svou vlastní 
mýtickou výpravu za pomstou svého druhu. Jak vše 
spěje ke konci, stojí Ceasar tváří v tvář plukovníkovi 
v epické bitvě, která rozhodne o osudu jejich druhů 
a budoucnosti planety.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
CZE 2017, 130 min, přístupné bez omezení, česky
Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 
40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a 
dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a 
otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství 
obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je 
příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vy-
práví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a 
návratech, o rodině, rodičích a dětech. 

ArTKIno
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
UK/USA 2017, 105 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Přestože je pro bohatého obchodníka Cornelia 
Sandvoorta (Christoph Waltz) největším štěstím 
svatba s mladičkou Sophií (Alicia Vikander), sympa-
tický a talentovaný malíř (Dane DeHaan) Sofii při 
malování jejího portrétu okouzlí a zrodí se vášnivá, 
ale zakázaná láska.

CESTA ČASU
FRA/GER/USA 2016, 90 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho 
z nejvýznamnějších amerických režisérů Terrence 
Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej, která 
nakonec dostala tvar filmu Cesta času. Snímek se 
nezabývá ničím menším vznikem, vývojem a zá-
nikem známého vesmíru, životním cyklem sluneční 
soustavy. 

SAMA
CZE 2017, 64 min, přístupné bez omezení, česky
Film o staré ženě, která zůstala na všechno sama, se 

SCI-FI KULToVKY
V nAdSKLEPÍ
V rámci znovuobnovených premiér a Projektu 100 
nabízíme v září kultovní sci-fi filmy. 

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 
USA/FRA 1991, 137 min, nevhodné pro děti do 12 
let, 3D, titulky
Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin 
ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně 
remasterované 3D verzi filmu Terminátor 2: Den 
zúčtování. Na předělávce dnes již klasiky akčního 
sci-fi žánru pracoval samotný režisér snímku Ja-
mes Cameron. Ten ve spolupráci se společnostmi 
DMG Entertainment a StudioCanal vytvořil kvalitní 
3D konverzi za využití nejmodernější technologie 
StereoD. „Pokud jste druhého Terminátora nikdy 
neviděli, tak tohle bude verze, kterou byste měli 
vidět jako první a zapamatovat si ji,“ láká James 
Cameron.

PLANETA OPIC
USA 1968, 112 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Píše se rok 1972. Po šesti měsících letu vesmírem se 
kapitán Taylor přidává ke zbytku posádky (Dodge, 
Landon a Stewartová) a ukládá se k hibernaci. Za-
tímco na planetě Zemi uplynulo 700 let, posádka 
cestující rychlostí světla nezestárla ani o rok. Pro-
bouzejí se o 2000 let později, v roce 3978, když 
ztroskotají na neznámé planetě, kterou ovládají 
inteligentní opice pořádající hony na primitivní lidi. 

BRAZIL
UK 1985, 143 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Příběh filmu se odehrává „kdesi ve 20. století“ v 
totalitní společnosti, která pod záminkou boje proti 
terorismu převzala kontrolu nad soukromím svých 
občanů. Hlavní postavou je vládní úředník Sam 
Lowry (Jonathan Pryce), snílek, kterému se z neu-
těšené reality daří unikat prostřednictvím snových 
představ. Zvrat v jeho životě nastane ve chvíli, kdy 
potká v reálném světě Jill (Kim Greistová), dívku ze 
svých fantazií.

MATRIX
USA/AUS 1999, 131 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Thomas A. Anderson vede dvojí život. Přes den 
je průměrným programátorem v nadnárodní 
společnosti a v noci se z něj stává počítačový hacker 
známý jako Neo. Série podivných událostí jej při-
vádí až k setkání se skupinou lidí vedenou legen-
dárním hackerem Morpheem. Díky nim je Neo je 
vytažen z falešné reality do reálného zničeného 
světa, kde se nepíše rok 1999, nýbrž 2199 a ve kte-
rém lidstvo vede válku s inteligentními stroji, které 
samo vytvořilo…

pá 1. 9. I 16.00 
KroMĚŘÍŽ nA BrUSLÍCH
Ojedinělá večerní vyjížďka na in-line bruslích. 
Ukončete prázdniny netradiční projížďkou stmíva-
jícím se městem, kdy dav bliká blikačkami a světly. 
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie (do-
poručujeme pro děti min. od 5 let). Trasa je nece-
lých 5 kilometrů. Pozor, prosíme účastníky vyjíždky, 
aby si vzali světlo -  blikačku, čelovku (prostě nějaké 
osvětlení, které umístíte nejlépe na tělo).
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

so 2. 9. 
KroM WArS
4.ročník největší letní freestylové akce v ČR. Letos 
se můžete těšit na střetnutí těch nejlepších zá-
vodníků z freestylových sportů, wakeboard přes 2 
bazény a nově také JIB contest přímo na koupališti. 
Představí se atraktivní disciplíny jako freeskiing, 
snowboarding, wekeboarding, slackline, trampolí-
ny, disc golf a mnoho dalších.
Koupaliště Bajda
www.kromwars.cz

so 9. 9. I 9.00 - 12.00  
SPorToVnÍ doPoLEdnE nA 
VELKÉM nÁMĚSTÍ V KroMĚŘÍŽI

otvírací doba plaveckého bazénu 
(od út 12. 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 
a informační 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:  09.00 – 11.30

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

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

Přijďte si zasportovat. Součástí Sportovního 
dopoledne je představení činnosti jednotlivých 
sportovních oddílů a klubů působících ve městě s 
možností náboru členů.
Velké náměstí Kroměříž

Bruslení veřejnosti v září
Přesné časy pro veřejnost: web www.szmk.cz
– dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Daniel Burian, (mobil) 777 411 918, (email) 
zs@szmk.cz
www.szmk.cz

ProgrAM
SPorToVnÍCH AKCÍ

PŘIPrAVUJEME nA ŘÍJEn

pá 6.10. I 19.00
HŘÍŠnÍ LIdÉ MĚSTA KroMĚŘÍŽE
Sokol Kroměříž a Biskupští manové z Kroměříže vás opět 
zvou na (nejen) prvorepublikový ples, který Vám ukáže, 
že doba První republiky nepatřila jen vyšší společnosti. 
Tentokrát zde potkáte zástupce kroměřížské galerky a 
chcete-li, můžete se k nim alespoň na chvíli přidat. Ať 
už přijdete v dobových nebo moderních šatech, čeká vás 
příjemný večer plný tance, hudby a zábavy. Předprodej 
vstupenek bude od 4. 9. 2017 v Sokolském domě.
Sokolský dům
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz
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V letošním roce se Kroměříž již po-
šestnácté zapojí do osvětové kam-
paně s  názvem Evropský týden 
mobility. Na  obyvatele města tak 
opět čekají zajímavé akce: cyklojíz-
dy, pěší vycházka, Běh naděje nebo 
cestovatelská beseda v  knihovně. 
Novinkou letošního ročníku je akce 
nazvaná S  vláčkem o závod, která 
se uskuteční v  sobotu 16. září od 
10 hodin v  nákladovém obvodu 
železniční stanice. Pro děti bude 
připraven atraktivní program v čele 
s  historickým motoráčkem Hurvín-
kem, s  nímž budou moci menší i 
větší zájemci poměřit rychlost na 
závodní trati. Připraveny budou i 
další zábavné úkoly a pozor, možná 
přijede i historický autobus.
Na přípravě se podílejí spolky Kro-
měřížská dráha a  Kolem KM, ně-
které body programu o víkendu 
16. a 17. září připravila, stejně jako 
v  předchozích letech, europoslan-
kyně Olga Sehnalová. V  sobotu se 
mohou zájemci zapojit do Cyklojíz-
dy – na kole i po vodě do hřebčína 
v  Napajedlích: „Sraz je od 8.30 ho-
din na Velkém náměstí v Kroměříži, 
kde mají zájemci možnost nechat 
si zkontrolovat nebo očipovat kolo, 
a samotný start je naplánovaný na 

9.30. Pojedeme volným tempem 
po cyklostezce do Otrokovic, odtud 
v  11 hodin výletní lodí po Moravě 
do Napajedel a tady je připravena 
prohlídka hřebčína. Lodí se dosta-
neme zpět do Otrokovic a na kole 
do Kroměříže. V  Otrokovicích je 
zajištěna úschova kol, ale upozor-
ňuji, že počet účastníků plavby je 
omezen a plavba je určena těm, kdo 
pojedou celou trasu z Kroměříže na 
kole,“ upřesňuje sobotní program 
Olga Sehnalová. Na neděli 17. 9. pak 
připravila se svými spolupracovníky 
a členy Moravského rybářského sva-
zu Kroměříž vycházku kolem Šlajzy 

s  povídáním o rybách a rybářích. 
Zájemci vyrazí ve 13 hodin z Velkého 
náměstí a na stejné místo se zase vrátí 
a tady je v relaxační zóně připraveno 
posezení s  hudebním programem. 
Cílem ETM je upozornit veřejnost na 
problémy s narůstající automobilo-
vou dopravou, která má negativní 
vliv na životní prostředí ve městech 
a zabírá pro sebe stále více místa 
v ulicích. Kampaň se proto zaměřu-
je na propagaci udržitelných druhů 
dopravy. V České republice je koor-
dinátorem Evropského týdne mo-
bility Ministerstvo životního pro-
středí.                                                  (vs, šak)

Týden mobility rozpohybuje Kroměřížany 
a pozve je na zajímavá místa

Dny evropského 
dědictví lákají 

návštěvníky 
do míst běžně 
nepřístupných

Dny evropského dědictví (Eu-
ropean Heritage Days – EHD) 
umožňují každoročně, vždy 
zhruba jeden týden v září, zá-
jemcům navštívit neobvyklá 
a z  různých důvodů běžně 
uzavřená místa. Brány veřej-
nosti tak otvírají nejzajímavější
památky, historické i soudobé 
objekty včetně těch, které jsou 
jinak zčásti nebo dokonce zce-
la nepřístupné. Letošní ročník 
má podtitul Národní památky 
a příroda. V Kroměříži budou od 
9. do 17. září přístupné: Arcibis-
kupský zámek a obě zahrady, 
Biskupská mincovna s  vodár-
nou, Galerie Orlovna, chrám sv. 
Mořice, kostely Blahoslavené 
Panny Marie a sv. Jana Křtitele, 
lunety Maxe Švabinského či  
Muzeum Kroměřížska. 
Na zmíněné období je připra-
ven také doprovodný program 
– 49. ročník festivalu Kroměříž-
ské hudební léto,  XII. Kroměříž-
ské vinařské slavnosti v  Květné 
zahradě, výstava Sochy v zahra-
dě, interaktivní výstava V muzeu 
straší aneb Nebojte s trochu bát 
v  Muzeu Kroměřížska, výstava 
Archiv a čas 1947 – 1997 – 2017 
v  Okresním archivu Kroměříž, 
Indonésie a Afrika – přehlídka 
fotografií v  Knihovně Kromě-
řížska a výstava fotografických 
koláží Františka Sysla ml. v pro-
storách Arcibiskupského zámku 
s názvem Zajíc a králík poslové 
fantazie. 
Více informací a podrobný 
program najdete na www.
ehd.cz nebo na www.krome-
riz.eu.                                          (šak)

Knihovna Kroměřížska slaví koncertem 
pod širým nebem

Knihovna Kroměřížska si v letošním roce připomíná 120 let od zahájení své činnosti. Jedním z bodů 
oslav je koncert Ivy Marešové, která se představí společně s akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim 
a kytaristou Michaelem Vašíčkem ve středu 13. září na Slovanském náměstí. 
Hudební uskupení představí čtenářům i příznivcům Knihovny Kroměřížska worldmusic plnou vášně, 
radosti, dravosti, ale i klidu. Nekompromisní a syrové aranžmá písní je postaveno převážně na zvuku 
akordeonu fenomenálního běloruského akordeonisty Aliaksandra Yasinského a osobitém projevu 
zpěvačky Ivy Marešové. Do tohoto ojedinělého dialogu vstupuje se svou kytarou i vynikající kytarista 
Michael Vašíček. Ve svých písních obnažují čistou a neotřelou formou slovanské hudební kořeny. 
Tento autentický hudební zážitek je pro zájemce připraven na druhou zářijovou středu na Slovan-
ském náměstí, v případě nepříznivého počasí v Klubu Starý pivovar. Vstup je zdarma.                        (kk)

Výstava na radnici připomněla 20 let 
od ničivých povodní
Již dvě desetiletí uplynula od ničivých povodní, které zasáhly Kromě-
říž v červenci roku 1997. Dramatické události symbolicky připomněla 
výstava, která byla během srpna k vidění ve foyer kroměřížské radnice. 
Její základ tvořily hlavně fotografie dokumentující průběh povodní, 
ale také videozáznamy z nejvíce postižných lokalit a vitrína s dobový-
mi novinovými články a dalšími dokumenty. 
Fotografie poskytlo Muzeum Kroměřížska, pan Antonín Hořčica z Bí-
lan a další soukromé osoby, unikátní video pochází z archivu vodo-
právního úřadu odboru životního prostředí kroměřížské radnice. Ver-
nisáž se uskutečnila ve čtvrtek 10. srpna a byla příležitostí pro setkání 
mnohých pamětníků i přímých účastníků, kteří se podíleli na záchran-
ných či zajišťovacích pracích.                                                                               (pz)

Foto: M. Žíla

Foto: Š. Kučerová



Knihovna Kroměřížska a Divadelní 
spolek Kroměříž pořádají v rámci 
Evropských jazzových dnů koncert 
Josef Vejvoda Tria z Prahy. Na kon-
certě zazní repertoár převážně z 
vlastní tvorby tria, které vystupuje 
často nejen u nás, ale také v za-
hraničí. Na svém kontě mají jeho 
členové řadu CD, na nichž účinkují 
často i se zajímavými hosty a sym-
fonickými orchestry. V roce 2001 v 
anketě Českého rozhlasu bylo jejich 
CD A Meeting to Build a Dream On 
označeno za nejlepší jazzové album 
roku. 

„Trio Josefa Vejvody existuje již té-
měř 20 let. Odehráli jsme bezpočet 
koncertů a natočili řadu snímků. Je 
nám radostí stále spolu hrát, pro-
tože za tu dobu opravdu na sebe 
slyšíme. V triu vždy panovala ne-
smírně přátelská atmosféra, což se 
okamžitě přenáší i na posluchače 
zpravidla od prvních tónů. Hrajeme 
téměř výhradně své vlastní skladby 
a ty jsou také rovnoměrně autorsky 
zastoupeny v repertoáru tria,“ uvedl 
klavírista Kryštof Marek.
Členové tria Josef Vejvoda (bicí), 
Kryštof Marek (piano) a Ondřej Štaj-
nochr (kontrabas) jsou mimo jiné 
k vidění i ve filmu Masaryk. Kryštof 
Marek získal za autorství dobové 
hudby k snímku cenu Českého lva.
Milovníci jazzu té nejlepší kvality si 
trio mohou přijít poslechnout na 
Starý pivovar 26. září v 19 hodin. 
Místenky jsou k dispozici v Infor-
mačním centru nebo u M. Kořín-
kové v oddělení pro děti a mládež 
Knihovny Kroměřížska.                  (mk)

KULTURA
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Pořadatelé festivalu Kroměříž-
ské hudební léto, který milovní-
kům vážné hudby zpříjemňuje 
závěr léta již téměř pět desetile-
tí, letos na období září-říjen při-
pravili pět koncertů. 
Slavnostní zahájení 49. ročníku fes-
tivalu obstará renomovaný soubor 
Petrof Piano Trio houslisty Jana 
Schulmeistra. Na programu Slav-
nostního zahajovacího koncertu 
6. září ve Sněmovním sále Arcibis-
kupského zámku budou skladby 
Josepha Haydna, Sergeje Rachma-
ninova a  Cesara Francka. Druhým 
festivalovým koncertem bude vy-
stoupení mezinárodního tria Sen 
Tegmento klarinetisty Martina 
Adámka, klavíristky Zuzany Biš-

čákové a  sopranistky Nao Higano 
12. září v kině Nadsklepí. Připrave-
ný je zajímavý mix klasiky a soudo-
bých autorů od Franze Schuberta, 
Iris Szeghy či Petera Machajdíka. 
V  pondělí 25. září bude zámecký 
Sněmovní sál hostit 
Koncert Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského 
Kroměříž, v  němž se 
představí žesťový sou-
bor konzervatoře pod 
vedením Karla Hofman-
na, klavírní trio – Alž-
běta Ježková (housle), 
Magdaléna Frantová 
(violoncello) a Kateřina 
Potocká (klavír), pěvec-
ký sbor se svými sólisty 

a sbormistryní Lenkou Poláškovou 
v čele a Studentský symfonický or-
chestr konzervatoře s  dirigentem 
Jiřím Kadavým. Unikátní kytaro-
vý koncert Štěpána Raka a  jeho 
syna Jana-Matěje Raka s  názvem 

Rak & Rak je připravený na 3. říj-
na v  divadelním sále Domu kul-
tury. V  programu koncertu zazní 
úryvky barokní hudby, loutnová 
hudba dávných mistrů, výběr z ce-
lovečerních cyklů Štěpána Raka i 
hudba Jaroslava Ježka. Posledním 
koncertem KHL je unikátní pro-
jekt Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů nazvaný příznačně Top Pop, 
představující největší legendy 
rockové a  populární hudby v  ne-
zvyklém, orchestrálním aranžmá 
a provedení. V neděli 22. října v di-
vadelním sále Domu kultury zazní 
hudba Rolling Stones, The Beatles, 
Queen, Deep Purple, Van Halen a 
dalších světoznámých uskupení. 
                                                              (rc)

Kroměřížské hudební léto představí díla klasiků 
i hudbu rockových legend

Josef Vejvoda Trio vystoupí v Kroměříži 

Filmová trilogie Zahradnictví se 
skládá ze tří samostatných filmů 
odehrávajících se na pozadí nej-
dramatičtějších období minulého 
století a časově předchází oblíbe-
nému snímku Pelíšky. Vypráví o 
třech rodinách: rodině leteckého 
radiotelegrafisty, rodině majite-
le kadeřnického salonu a rodině 
majitele zahradnictví. Obsáhne 
20 let života postav, které musely 
v těchto pohnutých časech prožít 
nejlepší léta svých životů. Po prv-
ním dílu s názvem Rodinný přítel 

nyní přichází do kin část druhá – 
Dezertér. 
V  kroměřížském kině Nadskle-
pí je u příležitosti jejího prvního 
uvedení nachystaný na pátek 
29. září komponovaný program. 
Jeho součástí bude nejprve pro-
mítání první části trilogie a poté 
premiéra části druhé – Dezertér. 
Po něm je připravená krátká be-
seda s  tvůrci filmu – herečkou 
Sabinou Remundovou a jedním 
z  kameramanů celé trilogie Za-
hradnictví Milanem Mrázkem. (rc)

Promítání dvou dílů trilogie Zahradnictví 
Jana Hřebejka doplní beseda s členy štábu

Nadsklepí zve na koncert „krále walzu“
Pro diváky všech generací připravilo kino Nadsklepí v neděli 10. září v 17 
hodin zajímavý zážitek – záznam koncertu nizozemského houslisty, sklada-
tele a hudebního producenta Andrého Rieu, který se ve své umělecké ka-
riéře specializuje na lehkou klasiku a patří k uznávaným interpretům hudby 
Johanna Strause – otce i syna. Slavnostní koncert u příležitosti 30 let spo-
lupráce „krále walzu“ (jak se Andrému říká) s Johann Strauss Orchestra se 
uskutečnil v umělcově rodném Maastrichtu. Jeho koncerty se vyznačují je-
dinečnou atmosférou, která dokáže nadchnout a přitáhnout i laické poslu-
chače, a jsou zážitkem plným humoru a emocí pro diváky všech věkových 
skupin.  Koncert v sále kina Nadsklepí s názvem André Rieu – Maastricht 
2017 je rozdělen do dvou částí a o přestávce bude pro diváky ve foyer při-
praveno malé občerstvení. Samozřejmostí je zvýhodněné vstupné pro děti, 
studenty a seniory.                                                                                                 (rc)

S  ojedinělým spojením baletu, 
tance i  nesmrtelných hitů brit-
ské kapely Queen přijíždí do Kro-
měříže Moravské divadlo Olo-
mouc. Jak už název napovídá, 
představení Queen – The show 
must go on!, které proběhne 
19. září v Divadelním sále Domu 
kultury, je především zpraco-
váním životního příběhu roc-
kové legendy – zpěváka a skla-
datele Freddieho Mercuryho.

(rc)

Jedinečná taneční a hudební show
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CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

Jan Frána
Případ zatoulaného rybáře
Tři vynikající detektivky z tramp-
ského prostředí od známého a 
oblíbeného autora, v nichž najdete 
napětí i humor, které k trampingu 
patří odjakživa.

Malin Persson Giolito
Tekutý písek
Kdo je vrah a kdo oběť? Rozhodu-
je o tom soud, nebo vlastní 
svědomí? A čí verzi pravdy uvěřit? 
Tekutý písek přináší nemilosrdně 
otevřený a mimořádně aktuální 
příběh. Kniha byla vyhlášena jako 
nejlepší švédská krimi roku 2016.

Jenna Evans Welch
Láska & gelato
Hlavní hrdinka Lina objevuje pros-
třednicvím nalezeného deníku své 
matky magický svět tajných lásek, 
nádherného umění a skrytých 
pekáren. Svět, který ji okouzluje a 
vede k tomu, aby odhalila tajem-
ství, které změní vše, co si Lina 
myslela o mámě, otci, a dokonce i 
sama o sobě

www.knihkm.cz

Vážení čtenáři,
ne každý Kroměřížan ví, že část 
města zvaná Štěchovice byla sa-
mostatnou obcí. Ale určitě i ti, jimž 
je tato historická skutečnost zná-
ma, se s námi jistě rádi vypraví na 
severovýchod města a načerpají 
nové poznatky a informace o uli-
cích Kojetínská a Na Lindovce. 
Z  autorů správných odpovědí 
z minulého čísla jsme vylosovali tři 
výherce, jimiž jsou: 

Radim Čech
Martina Vrajová
Eva Kopečková

Úkol č. 9
Jaký je původ jména ulice 

Na Lindovce? 

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 20. zá-
ří na adresu zpravodaj@mesto
-kromeriz.cz, nebo na adresu: 
Kroměřížský zpravodaj, Velké ná-
městí 115, 767 01 Kroměříž. (Neza-
pomeňte uvést svou adresu a tele-
fonní kontakt!)
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Ulice Kojetínská 
a Na Lindovce
V minulosti se za městskými 
hradbami Kroměříže nacházely 
kromě předměstí také samostat-
né vesnice, jež byly k městu Kro-
měříži přičleněny až v roce 1849. 
Jednou z nich byly Štěchovice, 
jejichž místní název se vyvinul 
během 15. století. 
Tepnou této části města byla 
ulice Kojetínská, jejíž název je 
logicky odvozen od města Kojetí-
na, kam cesta vedla a stále vede. 
Zajímavostí kojetínské cesty bylo, 
že téměř kopírovala tok ramene 
řeky Moravy, jež poháněl arcibis-
kupský vodní mlýn ve Sladovnách. 
Díky svému významu se na cestě 
do Kojetína nacházela řada 
domů a stavení. Jedním z nejza-
jímavějších je Wechův dvůr, dnes 
chátrající budova, která má však 
bohatou minulost. Wechův dvůr 
byl původně svobodným len-
ním statkem. Jeho existence je 
doložena na počátku 16. století, 
kdy patřil Vilému Kunovském z 
Vrchlabí. Objekt vlastnila v letech 
1846–1948 rodina lékárníka a 
prvního voleného starosty Kro-
měříže Antonína Wecha. Statek 
po znárodnění převzalo v 50. le-
tech 20. století JZD Mír Kroměříž. 
V budově vznikly byty, později 
kanceláře, a byly zde skladovány 
brambory se zeleninou. Dalším 
významnou stavbou v Kojetínské 
ulici je Maxmiliánův (Maxův) 
dvůr. Tento symetrický areál hos-
podářského dvora je uzavírán 
západním okrajem Podzámecké 
zahrady. Ve dvoře se nacházel 
klenutý chlév, byt správce a sa-
lon. Nejimpozantnější částí toho-
to objektu je bezesporu jónská 
kolonáda se sochami krav. Na 
místě bývalého dvora dnes sídlí 
inspektorát krajské veterinární 

správy a v části komplexu Střední 
školy hotelové a služeb Kroměříž 
věnované jezdcům a chovatelům 
koní.
Pokud dnes jdeme či jedeme 
po Kojetínské ulici směrem od 
dálnice k městu, naskýtá se mu 
mimořádný pohled na Kroměříž. 
Právě z této části lze město Kro-
měříž pozorovat tak, jak se na něj 
dívali naši předci, neboť podo-
ba bývalého rezidenčního sídla 
olomouckých arcibiskupů je z 
historického hlediska jedním z 
nejautentičtějších. 
Další ulicí v našem putování je 
ulice Na Lindovce, pojmeno-
vaná v roce 1939. O to, jak název 
ulice Na Lindovce vznikl, se 
dodnes vedou spory. Někteří 
tvrdí, že byla ulice pojmenována 
podle lip (něm. Linde), jiní zase 
tvrdí, že to bylo podle topolů 
bílých, kterým se říká topol linda. 
Ať je pravda jakákoliv, ulice nese 
název po aleji stromů, jež byly 
vysázeny podél cesty vedoucí od 
Kojetínské ulice směrem k Luto-
pecnám. Dnes se v ulici nacházejí 
řadové domy sídliště Barbořina a 
komplex Střední školy hotelové a 
služeb Kroměříž spolu s budovou 
domova mládeže. Není příliš zná-
mo, že budova školy byla původ-
ně františkánskou kolejí. Podle 
zápisu v kroměřížských novinách 
Haná z května roku 1939 se doz-
vídáme, že: „Stavba koleje sv. An-
tonína, jíž provádí od podzimu řád 
sv. Františka z Assisi na pozemku 
za zemskou hospodářskou školou 
u cesty k Barbořině, se již dokonču-
je. Je to rozsáhlá dvoupatrová 
budova, která ještě letos má být 
předána svému účelu. Bude v ní 
mimo jiné juvenát i řádové gymna-
sium.“ Také málokdo ví, že se na 
konci ulice se v minulosti nachá-
zel například rybník „Hliník“, jež 
ležel v místech dnešní křižovat-

Katastrální mapa Kroměříže z roku 
1873 (zdroj MZA v Brně)

u kláštera Milosrdných sester 
sv. Kříže, a s ním spojená cihel-
na, která se nacházela v místech 
Mariánova (Mayerhof).
Kdybychom v minulosti pokra-
čovali cestou dál do kopce 
směrem k Lutopecnám, spatřili 
bychom na místě dnes stojících 
barokních božích muk pod Bar-
bořinou starší křížovou cestu, jež 
provinilce provázela na městské 
popraviště. V minulosti bylo toto 
místo známo jako „Stínadla“ nebo 
„U spravedlnosti“ a nacházelo se 
zde popraviště se šibenicí. Kro-
měřížský kat na tomto místě po-
pravoval jak oběšením a stětím 
mečem, tak i lámáním kolem. Těla 
popravených pak byla uložena 
do jámy na popravišti.
Ačkoliv dnešní putování po 
kroměřížských ulicích končíme 
na nepříliš půvabném místě 
městského popraviště, jsou 
dnešní ulice Kojetínská a Na 
Lidovce místy s bohatou historií, 
hezkými domy a nejkrásnějšími 
pohledy na Kroměříž.

Poznámka: čerpáno z odborné lite- 
ratury (F. V. Peřinka, M. Mercová, 
H. Chybová, M. Perůtka)

Mgr. David Sobek
MZA v Brně – SOkA Kroměříž

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH ULIC IX.

Pohled na Kroměříž z 19. století (zdroj Muzeum města Brna)
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Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553 

Fit v každém věku
 Jak se cítit příjemně a fit i v seniorském věku? 
Jak zůstat zdravý? Jak si správně zacvičit? Jak 
na optimální váhu bez počítání kalorií?
To jsme se dozvěděli na semináři věnovaném zdra-
vému životnímu stylu, který pro nás, seniory z klu-
bu seniorů připravila 16. srpna sympatická lektorka 
Vlaďka Vacková.
Člověk je spokojený, když je zdravý, když ho nic ne-
bolí. V seniorském věku to ovšem není samozřejmá 
záležitost. Je nutné se o sebe více starat, protože čtyři 
pětiny kvality našeho zdraví a toho jak se cítíme, zá-
visí na způsobu našeho života a pouze 20 % připadá 
na genetiku. Do životního stylu patří výživa, naše 
hmotnost, spánek, relaxace, umění se nestresovat, 
pohyb, pozitivní naladění.
  Je na každém z nás, abychom vypozorovali, co nám 
dělá dobře a co ne. Různé trendy a tvrzení, které na 
nás útočí ze všech stran, je třeba brát s rezervou, 
abychom si spíš svou horlivostí neublížili. Na místě 
je přiměřenost. 

Na semináři BUĎ FIT V KAŽDÉM VĚKU se nejen mlu-
vilo, ale také cvičilo, správně dýchalo, měřil se pod-
kožní tuk, BMI... Předávaly se dobré zkušenosti ze 
všech oblastí.
Také jsme si jednoduchými testy zjišťovali, jak zdra-
vě jíme, jak jsme ohroženi civilizačními chorobami. 
Zacvičili jsme si. Bylo to fajn setkání, které pro nás 
zprostředkovala Nadace Charty 77 v rámci projektu 
SenSen.                                                            Jitka Dvořáková

Turisté zamířili do jižních Čech
Kroměřížský Klub českých turistů připravil pro své 
členy letní šestidenní zájezd na Lipno. Už cestou na 
místo určení jsme si udělali zastávku v Jindřichově 
Hradci, kde jsme navštívili zámek – jeden z největ-
ších v republice. Vše, co bylo možné, jsme si pečlivě 
prohlédli – rotundu, hradní věž, studnu, mechanický 
betlém. Cílem naší cesty byl hotel Aktiv v Přední Vy-
toni, který se ukázal jako výborná volba. Po celý po-
byt jsme si tak užívali perfektní ubytování, výtečnou 
kuchyni a dokonalou obsluhou - co si lepšího přát.
Na programu nesměla chybět pověstná stezka v ko-
runách stromů, kde jsme si užili nejen výšlap, ale pře-
devším nádherný rozhled. Další dny jsme navštívili 
zříceninu hradu Vítkův kámen, která se momentálně 
opravuje, Vyšší Brod a v  něm především pověstný 
klášter, kostel, obrazárny a muzea, blízký kopec Luč, 
křížovou cestu Maria Rast am Stein. Celý pobyt nám 
přálo slunečné počasí a společné chvíle jsme strávili 
v dobré pohodě, což všichni účastníci ocenili. 

Vladimír Havelka, KČT Kroměříž

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ  
 

 Bruno

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

Dnes představovaný pes je v  útul-
ku od letošního června. Pracov-
níkům Čápky se sice podařilo na 
tip dohledat jeho majitele, ten 
ovšem o Bruna (původním jmé-
nem Árese) nejevil zájem, proto 
nakonec pejsek v  útulku zůstal. 
Pokud tedy sháníte kamaráda, 
přijďte se povívat právě na Bruna.
BRUNO je kříženec většího pleme-
ne, jsou mu dva roky. Je zpočátku 
nedůvěřivý, nejistý. Jakmile ale zjis-
tí, že se nemusí bát, je hodný a ka-
marádský. Zvládá základní povely, 
rád chodí na vodítku s  venčiteli, je 
dobře ovladatelný a má správné 
hygienické návyky. Vyrůstal totiž 
v  bytě. V kotci se mu moc nelíbí a 
snaží se utíkat. Je velmi společen-
ský a nejspíš mu chybí psí kama-
rád, vyrůstal totiž s  dalším psem. 
Ideální pán pro Bruna by měl být 
trpělivý, aby mu pes mohl zase věřit.

Druhým ročníkem Neslýchaně zábavného večera vyvrcholí v pátek 22. září v 17 hodin letošní již 
tradiční Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji. Cílem projektu je snaha o propojení světů 
slyšících a sluchově postižených lidí. Samotný koncert pořádá Poradenské centrum pro slucho-
vě postižené Kroměříž, o. p. s. a na pódiu Domu kultury v Kroměříže se představí Petra Černocká, 
Bohuš Matuš, Heidi Janků, Karel Gott revival Morava. Připravena je také Bubenická show Hanze 
Sedláře i taneční vystoupení žáků D-Music Kroměříž. Celá akce je jedinečná tím, že je maximálně 
bezbariérová ke sluchově postiženým návštěvníkům a nabídne nejen tlumočení do znakového 
jazyka, ale také simultánní přepis 
mluveného slova. O umělecké tlu-
močení písní do znakového jazyka 
se postará skupina Hands dance z 
Brna. Vstupenky v ceně 150 Kč jsou 
v prodeji v kanceláři poradenského 
centra na Hanáckém náměstí nebo 
v pokladně Domu kultury v Kromě-
říži.                                                          (rc)

Neslýchaně zábavný večer láká na hudbu, tanec a zábavu

Turistické vizitky se v  poslední době staly feno-
ménem. Jejich sbírání a vlepování do turistického 
deníku se zařadilo mezi další formu připomínky na-
vštíveného města či místa – mezi dřevěné turistické 
známky či magnetky. Také Kroměříž má svou novou 
turistickou vizitku. Získat se dá – samozřejmě kro-
mě dalších informačních materiálů a potřebných 
rad - za pouhou „dvacku“ v Turistickém informač-
ním centru v Prusinovského ulici.

Foto: TIC

Foto: KČT Kroměříž
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Marie Čevelová, Zdounky (červen 2017)
Tereza Mrhálková, Šelešovice
Stela Vybíralová, Kroměříž
Anna Mária Miková, Kroměříž
Aneta Hájková, Kroměříž
Eliška Kubová, Žalkovice 
Laura Tomaštíková, Chropyně
Šimon Výrostek, Kroměříž
Štěpán Brabec, Kojetín
Josef Bělka, Kroměříž
Barbora Havlíková, Chropyně
Karla Sokolová, Rymice
Šimon Beránek, Kroměříž
Tereza Škrabalová, Lubná

Marie Hladíková, Jarohněvice
Vojtěch Plachý, Kvasice
Václav Koubek, Zdounky
Ondřej Rovenský, Pačlavice
Filip Malenovský, Kroměříž
Matyáš Martin Skovajsa, Martinice
Josef Vávra, Zdounky
Štěpán Čermák, Kroměříž
Jana Nachlingerová, Kroměříž
Tereza Ponížilová, Hulín
Nina Rezeková, Kroměříž
Štěpán Sekanina, Ptení
Lukáš Ruman, Hulín
Kristýna Dutkevičová, Chropyně

Václav Bojanovský, *1930, Chrášťany
Antonín Spálovský, *1931, Břest
Marie Jelšíková, *1936, Těšnovice
Antonín Brázdilík, *1941, Lubná
Vladimír Přikryl, *1928, Kroměříž
Drahomíra Poláková, *1926, Hulín
Anežka Špatková, *1937, Vážany
Vladimír Šebestík, *1952, Kroměříž
Marta Procházková, *1928, Kroměříž
Jaroslav Koutňák, *1937, Sobělice
Jarmila Adamíková, *1926, Kroměříž
Marie Arendášová, *1933, Kroměříž
Pavel Mlčoch, *1945, Postoupky
Zdeňka Šimčíková, *1951, Zdounky
Marie Lažová, *1927, Kroměříž
Mgr. Antonín Lukáš, *1933, Kroměříž
Jindřiška Žeravová, *1953, Kroměříž
Miroslav Kulhavý, *1969, Trávník
Vlasta Pišlová, *1950, Bezměrov
Antonín Král, *1935, Kroměříž
Ivo Kolařík, *1961, Hulín
František Vrzal, *1935, Kroměříž
Petr Jedlička, *1957, Kroměříž
Petr Matušínský, *1952, Kroměříž
Božena Procházková, *1933, Kroměříž
Věra Havlíčková, *1949, Kroměříž
Jaroslav Pomališ, *1945, Zdounky
Vojtěch Kuchařík, *1955, Chropyně
Věra Gabryšová, *1950, Nová Dědina
Marek Soták, *1974, Kroměříž
Zdeněk Pavelka, *1945, Kroměříž
Zdenek Musil, *1934, Kroměříž
Zuzana Spáčilová, *1929, Kroměříž
Věra Suchánková, *1941, Těšnovice
Josef Šimeček, *1957, Zdounky
Oldřich Šiška, *1926, Bařice

Úmrtí – červenec 2017

15

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

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Narození – červenec 2017

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

Ondřej Pavelka, Zlín – Jana Švehlová, Postřelmov
David Kohn, Kroměříž – Barbora Antošová, Kroměříž
Petr Vašák, Kroměříž – Lenka Ondrušková, Kroměříž
Stanislav Jura, Počenice – Michaela Gröplová, Počenice
Richard Šmíd, Kroměříž – Anna Křížová, Kroměříž
Zdeněk Štábl, Skaštice – Monika Havlíčková, Skaštice
Ondřej Zatloukal, Císařov – Lenka Bartošíková, Ivanovice n. H.
Petr Labský, Ostrava – Jana Vymětalíková, Vrbka
Filip Kandus, Knínice – Ingrid Chytilová, Němčice n. H.
Ondřej Šáro, Kroměříž – Martina Poláčková, Lanžhot
Petr Strnad, Žatec – Veronika Lukešová, Přerov
Martin Žitník, Kroměříž – Vendula Válková, Kroměříž
Vasyl Vynnyk, Chropyně – Lucie Vysloužilová, Pačlavice
Miroslav Šotola, Kroměříž – Iveta Bílková, Kroměříž
Jiří Čecháček, Nezamyslice – Petra Mazánková, Kroměříž
Lukáš Doležel, Zlobice – Pavla Navrátilová, Zlobice
Uvedeni jsou pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním  
v tisku.

Sňatky – červenec 2017

Anna Látalová Bořek Trávníček Dominika Holanová Ema Klohnová Helena Labudová Liliana Gallasová

Martin Adamov Mikuláš Nedbal Milan Talčík Ondřej Gremlica

Ondřej Tůma Sebastian SkácelVeronika Večeřová

Daniel Zdeněk Michael a Samantha Irena 
Dunfordovi

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. 
Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměří-
ži. Je možné domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, 
nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem 
v Kroměříži. Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180.  
Těšíme se na vás a vaše miminko. 
Nejbližší volné termíny vítání jsou: 7. 10., 14. 10., 21. 10.
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Foto na str.: J. Soporský

(dokončení ze str. 1)
Dožínek se zúčastnil i prezident 
Agrární komory ČR Zdeněk Jan-
dejsek. „Zemědělství je zákla-
dem, měli bychom zemědělce 
podporovat,“ dodal Jandejsek. 
Zemědělci mají důvod slavit, i 
když výnosy jsou letos po mi-
nulých letech hojnosti opět prů-
měrné. Podle ředitele Okresní 
agrární komory Kroměříž Milana 
Hebnara byly na Kroměřížsku 
asi o 15 procent nižší než loni. 

Kroměřížsko je považováno za 
obilnici kraje, zemědělci zde 
pravidelně dosahují nejvyšších 
výnosů ve Zlínském kraji. 
Sobotní odpolední program –
jarmark, folklorní vystoupení, 
gastrofestival i výstavu země-
dělské techniky – a především 
návštěvnost dožínek ovlivnil 
déšť. Celou dožínkovou slavnost 
pak uzavřela v neděli Děkovná 
mše svatá za úrodu v chrámu 
sv. Mořice.                                          (jv)


