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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Náměstí Míru získá napřesrok novou podobu

Kroměřížská radnice připravu-
je revitalizaci náměstí Míru, kde 
jsou nevyužité prostory i přestár-
lá zeleň. „Chceme ho upravit na 
reprezentativní prostor s výraz-
ným zastoupením zeleně a mís-
ty pro krátkodobý odpočinek,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Odhadované náklady se 
pohybují kolem 11 mili-
onů korun, akce by měla 
být realizována během 
příštího roku. 
Navrhovaná koncepce 
počítá s centrální alejí 
kulovitých javorů a kve-
toucích záhonů podél 
cest. „Vychází ze středo-
vého kruhového objezdu, 
budoucí alej tak vytvoří 

výrazný kompoziční prvek, který 
vedle prostorové funkce vytváří od-
clonění od rušné dopravy,“ popsala 
vedoucí radničního odboru rozvoje 
města Soňa Mertová. 
Před justiční školou se počítá se 
zpevněným prostorem s pergolou 
a kvetoucí alejí podél chodníku. Z 

pergoly by měla tryskat voda, což 
v létě oživí rozpálené území a také 
zaleje rostliny, které budou kon-
strukci obepínat. Místo doplní tráv-
ník s úzkými chodníčky, živými stě-
nami a kvetoucími záhony. Záměr 
zahrnuje i opravu parkoviště před 
poliklinikou, ve volném prostoru 

směrem ke kruhové-
mu objezdu se počítá 
s lavičkami, vodním 
prvkem a další zelení. 
„Odpočinkový pro-
stor bude přístupný 
hlavním nástupem 
od polikliniky a dvě-
ma menšími přístu-
py mezi parkovacími 
stáními. 

  (dokončení na str. 2)

Milí spoluobčané,
naše město patří již léta mezi čle-
ny asociace zdravých měst. Má to 
nějaký smysl hlásit se k  myšlence 
zdravého města? Ano, má. Zdraví 
je totiž hodnotou, která je důleži-
tá pro každého z  nás, i když jeho 
důležitost si často uvědomíme, 
až se objeví zdravotní problémy. 
Kroměříž se chce snažit vytvářet 
podmínky pro zdravý a spokojený 
život svých obyvatel. Ano, už sly-
ším námitky mnohých stěžovate-
lů, že jsme nedořešili ono a tamto. 
Souhlasím, ale je potřeba přijmout 
skutečnost, že věci se nehýbou tak 
rychle, jak bychom si představova-
li, a výsledek je dohodou více stran. 
V rámci kanceláře zdravého města 
se snažíme dělat osvětu a pořá-
dat různé akce. V tomto měsíci to 
bude Týden zdraví, který proběh-
ne od 7. do 14. 10. Jak vyplývá ze 
Zdravotního plánu města, úroveň 
zdraví ze 40 procent ovlivňuje náš 
životní styl a ze 30 procent sociální 
vlivy. Znamená to, že si o kvalitě 
zdraví rozhodujeme především 
sami, a věřím, že si vyberete ze 13 
akcí, které jsou během uvedeného 
týdne připraveny. Během měsíce 
října začnou fungovat webové 
stránky www.zdravemestokrome-
riz.cz, kde pak naleznete veškeré 
informace o činnosti a aktivitách 
kanceláře.
Zdravé město je především o ko-
munikaci s  občany. Je důležité, 
aby se Kroměřížané mohli k  pro-
jektům města vyjádřit a přispět 
tak ke kvalitnějšímu rozhodování. 
Snažíme se proto pořádat veřejná 
slyšení, fóra atd. Zase slyším nářky, 
že se o nich neví. Nabízíme proto 
těm, kdo chtějí být informováni 
přímo, aby svoji žádost zaslali na 
emailovou adresu dagmar.velis-
kova@mesto-kromeriz.cz. Vytvá-
říme seznam zájemců, jimž se bu-
deme snažit zasílat odpovídající 
informace.
Pavel Motyčka
místostarosta

Foto: KROM WARS

Po šesti letech se na kroměřížskou Bajdu vrátil projekt KROM WARS. Show, v níž se představili přední 
evropští freestyloví lyžaři a předvedli divákům neskutečné kousky ve vzduchu i v bazénu, byla zakon-
čením letních prázdnin a zároveň součástí turistické sezony letos zaměřené na  aktivní životní styl.

Foto:  vizualizace
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Hosté z Buzuluku uctili památku Ludvíka Svobody

V Kollárově a Nerudově 
ulici uvolní stará zeleň 
místo novým stromům 

a keřům

Kroměřížská radnice chystá ob-
novu a doplnění zeleně v ulicích 
Kollárova a Nerudova. Záměr za-
hrnuje kácení 58 stromů a odstra-
nění keřů a vysazení celkem 116 
nových stromů a 274 keřů. Důvo-
dem odstranění stávající zeleně je 
její zhoršený stav, který je přitom 
u některých stromů až havarijní, 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Některé stromy podle něj sice vy-
padají na první pohled dobře, ale 
mnohé jsou napadené choroba-
mi a škůdci a v budoucnu by tak 
mohly být bezpečnostním rizi-
kem. „V Nerudově ulici bude nově 
vysazeno sedm listnatých stromů, 
půjde o svitel latnatý. V Kollárově 
ulici vysadíme 109 listnatých stro-
mů, počítá se s jasany a okrasnými 
hrušněmi,“ popsal Martin Posolda, 
který má na starost městskou ze-
leň. 
Zeleň v Nerudově ulici doplní 
172 a v Kollárově 102 kusů keřů, v 
obou ulicích se počítá také s kvě-
tinami v záhonech a s nově zalo-
ženým trávníkem. Předpokládané 
náklady na tuto obnovu zeleně se 
pohybují kolem 1,6 milionu korun, 
60 procent z této částky by město 
mohlo získat z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Kácet by 
se mohlo už na začátku příštího 
roku, nové stromy by pak mohly 
být vysazeny už na podzim roku 
2018.                                                  (jv)
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Lidé žijící v městských bytech, 
které má ve výpůjčce městem 
vlastněná společnost Kromě-
řížské technické služby (KTS), 
aktuálně dluží na nájemném 
zhruba 3,37 milionu korun. 
V prodlevě s placením je mo-
mentálně 122 nájemníků. Rad-
ní proto na svém zářijovém 
zasedání uložili jednateli KTS 
Petru Sedláčkovi, aby vymáhá-
ní dlužných částek řešil. 

„Mnozí dlužníci se ještě chlubí 
tím, že neplatí. Přes tlak od vedení 
města se s tím nic neděje a dluhy 
rostou. Když někteří lidé vidí, že 
jeden neplatí a z bytu nevyletí, 
neplatí také,“ upozornil místosta-
rosta Pavel Motyčka. „Musím se 
přiznat, že dosavadní postup 
KTS se mi nelíbil. Proto jsme při-
stoupili k razantnějším krokům a 
budeme vymáhat dlužné částky 
soudní cestou,“ dodal starosta  

Jaroslav Němec. 
Kroměříž má 
momentálně 510 
bytů. Některé 
dluhy se pohy-
bují v řádu tisíců, 
jedenáct nájem-
níků ale dluží 
více než 100 tisíc 
korun. Rekord-

manem je pak muž, jehož závazek 
na nájemném v městském bytě 
činil ke konci srpna téměř 180 ti-
síc. Mezi dlužníky je ale také osm 
lidí, kteří již zemřeli, a vypořádání 
nájmu i dlužného nájemného je 
předmětem dědického řízení. 
Podle jednatele KTS Sedláčka 
dostanou dlužníci předžalobní 
výzvu k úhradě dluhu. Kdo dluh 
splatí nebo podepíše uznání zá-
vazku, bude mít ještě šanci vy-
hnout se žalobě. Některým žada-
telům KTS může povolit dohodu 
o splátkách. Kdo závazek neuzná 
nebo po jeho uznání nezaplatí 
dohodnutou splátku, bude ze 
strany KTS čelit žalobě. Soud pak 
na dlužníka může nařídit exekuci, 
město se u chronických dlužníků 
bude domáhat i vyklizení bytu.                        
                                                              (jv)

Kroměříž chce snížit dluhy na nájemném 
v městských bytech

Kroměříž navštívila delegace 
z ruského Buzuluku. Předsta-
vitele města a válečné vete-
rány přijal starosta Jaroslav 
Němec. Společně pak uctili pa-
mátku generála Ludvíka Svobo-
dy, který za druhé světové války 
v Sovětském svazu zorganizo-
val československou jednotku, 
1. Československý armádní sbor. 
Vyznamenal se například v boji 
u Sokolova, při osvobozování 
Kyjeva a dalších měst i při Karpat-
sko-dukelské operaci. 
„Hosté byli přijati na radnici, 
prohlédli si na hřbitově pomník 
Ludvíka Svobody, jeho dům a za-
stavili se i na gymnáziu u pamět-
ní desky obětem druhé světové 
války, hlavně syna Ludvíka Svo-
body Miroslava (byl zavražděn v 
koncentračním táboře Mauthau-
sen). Byli mile překvapeni tím, že 
i u nás hodně vzpomínáme na 

Ludvíka Svobodu, jehož jméno 
obě města spojuje,“ uvedl Němec. 
Ludvík Svoboda se narodil 25. lis-
topadu 1895 v Hroznatíně. Do 
Kroměříže se dostal v roce 1920, 
město bylo sídlem jeho pluku. 
Potkal se zde také se svou bu-
doucí ženou. V Kroměříži si Svo-
bodovi postavili také dům, je na 

něm umístěna pamětní deska. 
Kromě úspěšné vojenské kariéry 
byl Svoboda i politikem. Po válce 
byl ministrem obrany, v roce 1948 
vstoupil do KSČ. V letech 1968 až 
1975 byl prezidentem Českoslo-
venska. Svoboda zemřel 20. září 
1979 v Praze, pohřben je v  Kro-
měříži.                                              (jv)

Dudová zvolená za 
KSČM již není člen-
kou kroměřížského 
zastupitelstva 
Kamila Dudová (KSČM) rezigno-
vala na mandát zastupitelky 
Kroměříže. Důvodem je neslu-
čitelnost funkcí, která jí ze zá-
kona zapovídá výkon funkce 
člena zastupitelstva a zároveň 

zaměstnance městského úřadu 
téhož města, který vykonává 
přímo státní správu vztahující 
se k územní působnosti daného 
města. Jedná se o první změnu v 
zastupitelstvu v tomto volebním 
období. 
„Bylo mi ctí pracovat v Zastupi-
telstvu města Kroměříže, děkuji 
všem zastupitelům za vstřícnou 
spolupráci a přeji mnoho úspě-
chů v jejich úsilí pro spokojenost 

občanů a rozvoj našeho města,“ 
uvedla v rezignačním dopise 
Dudová, která od 1. září pracuje 
na stavebním úřadu. Do zastupi-
telstva byla v roce 2014 zvolena 
za sedmého místa kandidátky 
KSČM, která tehdy získala tři 
mandáty. 
Dudovou by měl v zastupitelstvu 
nahradit Jaroslav Procházka, jenž 
byl v roce 2014 na druhém místě 
kandidátky komunistů.             (jv)

(dokončení ze str. 1)
Nově bude propojen i chodníkem 
od Květné zahrady z ulice Generála 
Svobody,“ popsala Mertová. 
V travnatých plochách náměstí jsou 
navrženy také jednotlivé stromy i 
skupina vzrostlých stromů, které 
mají vytvořit příjemnější parkový 
charakter celého území. Oba hlav-
ní prostory budou navíc nasvíceny 
zemními svítidly tak, aby kompozi-
ce náměstí Míru vyzněla také v noč-
ních hodinách. Doplněny budou 
kromě laviček také stojany na kola 
a odpadkové koše.                           (jv)

Foto: J. Adamík

Foto: Š. Kučerová

Další aktuální informace na:
www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu
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Přístaviště v Kroměříži 
by mohlo fungovat 

v roce 2020

Přístaviště na řece Moravě v Kro-
měříži s kapacitou čtyři až šest 
plavidel by mohlo být dokončeno 
v roce 2020, větší rekreační přístav, 
kde by mohlo kotvit 100 až 120 
plavidel, by ve městě mohl být 
uveden do provozu v roce 2026. 
Vyplývá to ze záměrů Ředitelství 
vodních cest ČR, jehož zástupci je 
představili na kroměřížské radnici. 
„Budeme rádi, když se to uskuteční 
co nejdříve. Pro město to bude pří-
nosem, rozšíří se nabídka služeb 
pro turisty, z čehož budou mít pro-
fit naši podnikatelé i obchodníci,“ 
uvedl starosta Kroměříže Jaroslav 
Němec. Podle ředitele Lubomíra 
Fojtů je prodloužení Baťova kaná-
lu, který navštíví kolem 90 tisíc lidí 
ročně, pro Ředitelství vodních cest 
strategické. Kapacita vodní cesty 
se totiž blíží maximu a bez jejího 
rozšíření na sever do Kroměříže a 
na jih do Hodonína nebude moci 
uspokojit vzrůstající zájem turistů. 
Prodloužení vodní cesty do Kro-
měříže závisí na stavbě plavební 
komory v Bělově na Zlínsku s ná-
klady kolem 300 milionů korun. 
Podle ŘVC by ještě letos mohlo 
nabýt právní moci územní roz-
hodnutí. Stavební povolení by 
mohlo být vydáno na přelomu let 
2018/2019 a samotná realizace je v 
plánu na léta 2019 až 2021. V této 
době by v Kroměříži již mohlo být 
dokončené přístaviště, konkrétně 
u Erbenova nábřeží. Jednalo by 
se o pevnou přístavní hranu pro 
malá plavidla o délce 45 až 60 me-
trů, která by sloužila pro krátkodo-
bá stání. Radnice by měla zajistit 
přístupové komunikace, přípojky 
inženýrských sítí, sadové úpravy, 
sociální zázemí i zázemí rozvoje 
cestovního ruchu. Umístění přísta-
viště by mělo být jasné. Místo, kde 
bude stát rekreační přístav, bude 
ale ještě předmětem diskuze.   (jv)

Senioři v Kroměříži nebudou od 
příštího roku platit nic za první-
ho psa ve svém vlastnictví, kte-
rého ve městě přihlásí. Vyplývá 
to ze změny vyhlášky o místních 
poplatcích, kterou přijali zastu-
pitelé. Dosud lidé, kteří pobírají 
invalidní, starobní, 
vdovský či vdovecký 
důchod, jenž je jejich 
jediným zdrojem pří-
jmu, a také poživatelé 
sirotčího důchodu, 
platí za svého prvního 
psa ročně 200 korun a 
za druhého a dalšího 
psa 300 korun. Popla-
tek 300 korun za dru-
hého a dalšího psa se 
nemění. 

Podle starosty Jaroslava Němce 
je v Kroměříži přihlášeno asi 2500 
psů, poplatky městu ročně přine-
sou přes 800 tisíc korun. „Osvobo-
zení se týká asi 1300 psů, výpadek 
z rozpočtu města činí zhruba 260 
tisíc korun,“ popsal Němec. Město 

podle něj navíc hradí pytlíky na 
psí exkrementy, které ročně při-
jdou na zhruba 160 tisíc korun. „I 
po započtení těchto nákladů a při 
výpadku poplatku za prvního psa 
seniorů v městském rozpočtu vý-
znamné peníze z poplatků za psy 

zůstanou. Na druhou stra-
nu je třeba říct, že ve městě 
je mnohem více psů, než je 
zmíněných 2500 přihláše-
ných. Jsou ale registrováni 
jinde, třeba v okolních ves-
nicích,“ doplnil kroměřížský 
starosta. Podle platné vy-
hlášky se v Kroměříži platí 
poplatek za psa staršího tří 
měsíců a hradí jej lidé s tr-
valým pobytem a firmy se 
sídlem ve městě.                 (jv)

Zastupitelé Kroměříže ulevili seniorům 
od poplatků za psa

Nadsklepí je 
připraveno na 
topnou sezonu
Kroměříž dokončila rekonstrukci 
kotelny v kině Nadsklepí. Dělníci 
odstranili zastaralé plynové kotle 
a nahradili je kondenzačnímu ply-
novými kotly. Náklady činí zhruba 
1,9 milionu korun. „Staré kotle 
byly již v havarijním stavu, oprava 
byla nezbytná. Věřím, že přispěje 
k vyššímu komfortu pro návštěv-
níky kina,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec. 
Práce byly zahájeny v červenci, ko-
laudace proběhla koncem září tak, 
aby kotelna byla připravena na 
topnou sezonu. Opravou kotelny 

byla fakticky završena rekonstruk-
ce kina Nadsklepí. Radnice do ní 
již v roce 2011 investovala asi 38 
milionů korun, část nákladů hra-
dily evropské fondy. Akce zahrno-
vala modernizaci hlediště a jeviště 
kinosálu, zázemí pro účinkující i 
sociálních zařízení. Opraveny byly 
i rozvody elektřiny a vzduchotech-
nika. Nové řešení sálu 
umožňuje i jeho vyu-
žití pro koncerty, kon-
ference i přednášky.   
Budova Nadskle-
pí byla postavena 
v letech 1868 až 
1870 nad sklepy s 
lednicemi právová-
rečných měšťanů v 
hradebním příkopě 

za starou školou. Původně zde 
byla restaurace, velký sál ale od 
počátku sloužil k pořádání kon-
certů, divadelních představení 
a bálů. V roce 1890 byl objekt 
přestavěn a rozšířen, vzniklo i 
jeviště s plynovým osvětlením. 
Od roku 1968 slouží Nadsklepí 
jako kino.                                                        (jv)

Na letošní podzim připravila kro-
měřížská radnice rekonstrukci 
Lennonovy uličky v centru města. 
Stavbaři opraví chodník v sed-
mačtyřicet metrů dlouhé spojnici 
Velkého náměstí a ulice Ztracená. 
„Lennonova ulička je hojně využí-
vaná obyvateli města a vyhledá-
vají ji také návštěvníci Kroměříže. 
Je momentálně v neutěšeném 
stavu, což chceme změnit,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec. 
Práce by měly být hotové do kon-
ce listopadu letošního roku. „Stav-
ba řeší opravu chodníku v ulici 
Lennonova od brány v podloubí 
na Velkém náměstí po napojení 
na komunikaci v ulici Ztracená,“ 

popsal Miloslav Gerla z odboru 
správy majetku města a služeb. 
Stávající šířka chodníku, který vy-
plňuje celou proluku mezi budo-
vami, zůstane podle něj zachová-
na. „Z uličky ale zmizí vyrovnávací 
stupně, které pocházejí z 80. let 
minulého století. Nově je navrže-
no bezbariérové řešení vhodné 
i pro zdravotně postižené a han-
dicapované občany,“ doplnil mís-
tostarosta Marek Šindler. Stávající 
betonová dlažba bude nahrazena 
žulovou. Náklady by se podle ve-
doucího odboru správy majetku 
města a služeb Lamberta Hanzala 
měly pohybovat kolem 600 tisíc 
korun.                                                       (jv)

 Oprava Lennonovy uličky v centru Kroměříže 
skončí v listopadu 

Foto:  Š. Kučerová

Foto: J. Vondrášek



Kroměřížská radnice zjišťovala 
informace o 80 dětech, které 
jejich rodiče ve městě nepři-
hlásili do posledního ročníku 
mateřské (48 dětí) či do prvního 
ročníku základní školy (32 dětí), 
případně nesdělili, že jejich ra-
tolest bude chodit jinam. Povin-
nou docházku mají od letoška i 
pětileté děti. Pokud je rodiče do 
školky nepřihlásí, hrozí jim 
až pětitisícová pokuta. 
Město nyní eviduje 12 dětí, o 
kterých nemá žádné informa-
ce, řekl vedoucí radničního 
odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy Jiří Pánek. Čtyři 
z  nich jsou předškoláci, prv-
ňáčků je osm. Pátrání po dě-
tech je náročné. Podle Pánka 
pracovníci odboru nejprve 
rodiče obeslali dopisem. „Vět-

šina z nich reagovala a uvedla, že 
děti byly přihlášeny do mateřské 
či základní školy jinde, v  jiném 
městě či obci v  tuzemsku nebo i 
v  zahraničí,“ uvedl Pánek. Někteří 
rodiče ale na výzvu nereagova-
li, s  nimi by mělo být zahájeno 
správní řízení. 
Do šesti základních škol zřizova-
ných městem v  Kroměříži letos 

nastoupilo 2829 žáků, do devíti 
mateřských škol 988 dětí. Do lavic 
základní školy v první den nového 
školního roku 2017/2018 usedlo 
poprvé 341 dětí. V minulém škol-
ním roce kroměřížské základní 
školy navštěvovalo 2741 žáků, 
mateřské školy 996 dětí a prvňáč-
ků před rokem nastoupilo 363.
Kapacita škol a školek zřizovaných 

městem je nyní dostatečná. 
„Bez problémů pokrýváme 
i populačně silnější ročníky. 
Mateřská škola Mánesova má 
momentálně volnou celou 
jednu třídu, v  dalších škol-
kách ve městě je volných míst 
osm. Dostatek volných míst je 
i v  kroměřížských základních 
školách,“ doplnil místostarosta 
Pavel Motyčka, který má škol-
ství ve své kompetenci.       (jv)
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Kroměřížská radnice hledá školáky a předškoláky, 
informace nemá o dvanácti dětech

Kroměřížská radnice chce mít v 
domě na Hanáckém náměstí v 
lokalitě někdejších Žižkových 
kasáren chráněnou dílnu a níz-
koprahové centrum. Město nyní 
vybírá dodavatele projektové 
dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení a pro realizaci 
stavby, uvedl místostarosta Pavel 
Motyčka. „Na chráněnou dílnu a 
nízkoprahové centrum je vypsán 
dotační titul. Jeho získání by 
mohlo být počátečním impulsem 
pro oživení chátrajícího objektu,“ 
dodal Motyčka. Pokud město 
dotaci získá, práce by mohly být 
zahájeny už v příštím roce. 
Před opravou prvního nadzemního 
podlaží, kde by oba provozy měly 
být umístěny, je potřeba upravit i 

část střechy, nutná bude i investice 
do přípojek a rozvodů, vyřešit se 
musí vytápění budovy. Nízkopra-
hové centrum by mělo mít s ohle-
dem na klienty samostatný vstup, 
v severovýchodní části přízemí by 
tak měla být vstupní recepce, dvě 
klubovny pro klienty s kuchyňkou, 
kancelář pracovníků centra a sociál-

ní zařízení. V budoucnu se počítá s 
rozšířením do patra objektu. 
Sociálně terapeutická dílna bude za-
jišťována formou kavárny Hanáček 
s obchodem s drobnými výrobky 
vytvořenými klienty sociálně tera- 
peutických dílen Hanáček, které 
v Kroměříži začnou fungovat od 
1. ledna příštího roku v jednom z 

objektů domova pro 
osoby se zdravotním 
postižením Barborka. 
Kavárna, obchůdek a 
navíc i bezobalový ob-
chod budou umístěny 
ve střední a západní 
části objektu. Přístupné 
budou hlavním vstu-
pem z Hanáckého 
náměstí.                        (jv)

Na Hanáckém náměstí vznikne chráněná dílna 
a nízkoprahové centrum

Nejlepší akce 
získá titul Kulturní 
počin roku
Kroměřížská radnice bude nově 
oceňovat Kulturní počin roku. 
Cílem je podpora mnohdy mi-
mořádného úsilí pořadatelů 
kulturních a společenských 
událostí, ale také zájmu veřej-
nosti o kulturní dění ve městě. 
„Chceme tím sledovat kvalitu 
jednotlivých akcí a vypíchnout, 
že jsme kulturní město zaměře-
né na cestovní ruch,“ uvedl mís-

tostarosta Pavel Motyčka. 
Ocenění se bude týkat kultur-
ních a společenských událostí v 
daném roce v Kroměříži i v míst-
ních částech města. Kandidáty 
mohou nominovat lidé i právnic-
ké osoby, pořadatelé i návštěvní-
ci akcí. Do soutěže bude možné 
přihlásit jakýkoliv počin realizo-
vaný v Kroměříži, který lze zařa-
dit mezi koncerty, festivaly, diva-
delní představení, výtvarná díla, 
výstavy či jiné expozice, literární 
počiny, umělecké performance, 
veřejné rekonstrukce historic-

kých událostí, živá veřejná vy-
stoupení či mediální počiny jako 
jsou film, audio či nová média. 
Nominace už nyní přijímá rad-
niční odbor kultury a cestovního 
ruchu, avšak vždy až po uskuteč-
nění dané akce. Nejzazším ter-
mínem pro nominování akce je 
12. leden 2018, tedy termín, kte-
rý umožňuje nominovat i akce 
realizované v  samém závěru 
kalendářního roku. Došlé nomi-
nace budou posuzovat členové 
kulturní komise a zároveň i radní 
města.                                                      (jv)

Schodišťovou 
sedačku na radnici 

využili první 
svatebčané

Sedačku, která byla nedávno 
instalována na schodišti budo-
vy radnice na Velkém náměstí 
115, využili první dva hosté 
svatebního obřadu. Jsme rádi, 
že nové zařízení funguje a slou-
ží lidem přesně tak, jak jsme si 
přáli, uvedl místostarosta Pavel 
Motyčka, který pořízení sedač-
ky inicioval. Sedačka by měla 
být prvním krokem k  bezba-
riérovému zpřístupnění budo-
vy radnice.
Do budoucna by pohodlný 
přístup pro všechny imobil-
ní občany měl zajistit výtah 
umístěný ze dvora budovy. 
„Přiznám se, že jsem pořízení 
sedačky nebyl nejdříve naklo-
něn. Obával jsem se, že lidé o 
toto zařízení nebudou mít zá-
jem. Nicméně v sobotu jsem se 
jako oddávající na svatbě sám 
přesvědčil, že jsme peníze do 
sedačky investovali správně,“ 
dodal starosta Jaroslav Němec.
Podle vedoucí oddělení mat-
riky Kateřiny Lučanové nové 
zařízení umožní účast na ob-
řadech i lidem, kteří se kvůli 
schodům dosud do obřadní 
síně dostávali obtížně. „Již řadu 
let čelíme kritice, že do obřadní 
síně není umožněn bezbarié-
rový přístup. Touto cestou se 
do ní dostanou důstojně ales-
poň někteří starší nebo někteří 
handicapovaní snoubenci a 
svatební hosté nebo také dě-
dečkové a babičky na vítání 
svých vnoučat či pravnoučat,“ 
popsala Lučanová.
Sedačka je umístěna na levé 
straně schodiště, dráha je uchy-
cená na sloupky ukotvené do 
schodů a samotná sedačka je 
zaparkovaná mimo schodiště. 
Nové zařízení přišlo téměř na 
250 tisíc korun.                          (jv)

Foto: K. Lučanová

Foto: Š. Kučerová



Nejtvrdší hasiči opět 
poměřili své síly na 
Velkém náměstí

Posedmnácté soutěžili profesio-
nální i dobrovolní hasiči o putovní 
pohár ředitele HZS Zlínského kraje 
v disciplínách TFA Zámecká věž, 
Kroměříž. Závod byl součástí již 
6. ročníku Českého poháru v disci-
plínách TFA a již tradičně se uskuteč-
nil v Kroměříži na Velkém náměstí a 
ve věži Arcibiskupského zámku. Na 
start se ve třech kategoriích jednot-
livců postavilo celkem 61 závodní-
ků, v kategorii družstva se do závo-
du přihlásilo šest sportovních týmů. 
Akce se uskutečnila pod hlavičkou 
Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje a dalších organizací, 
záštitu nad ní převzal starosta Kro-
měříže Jaroslav Němec.                   (rc)

Nemoci tlustého střeva budou 
jedním z  témat letošního Týdne 
zdraví, který se v Kroměříži usku-
teční od 7. do 14. října. Kampaň 
zaměřená na podporu zdravého 
životního stylu nabídne různá 
cvičení, ale i výstavu, přednášky 
či procházku. Rádi bychom pod-
pořili občany v péči o jejich zdra-
ví a připomněli jim, jak důležitá je 
zejména prevence vzniku závaž-
ných chorob a onemocnění, uve-
dl místostarosta Pavel Motyčka.
Týden zdraví začne v sobotu 7. říj-
na v  9 hodin v  Bezručově parku. 
„Spolu s  kroměřížskou pobočkou 
Českého červeného kříže jsme si 
pro návštěvníky připravili ukázky 
první pomoci. Odborníci předve-
dou na modelech správný postup 
ošetření,“ popsala Dagmar Velísko-

vá, koordinátorka projektu Zdravé 
město Kroměříž, místní Agenda 21. 
Akci v  Bezručově parku oživí i vý-
stava na stromech s názvem Příběh 
banánu. Pro děti budou připravené 
soutěže. Akce zaměřená na preven-
ci nemocí tlustého střeva je plá-
nována na úterý 10. října. Ve foyer 
Střední zdravotnické školy Kroměříž 
bude umístěný obří model tlustého 
střeva o rozmě-
rech devět krát 
čtyři metry, kte-
rý budou moci 
návštěvníci pro-
jít a maketou je 
provedou zkuše-
ní průvodci. Bě-
hem celého týd-
ne jsou napláno-
vána různá cvi-

čení, na některá je třeba předcho-
zí registrace, všechny projekty až 
na výjimky jsou zdarma. Komplet-
ní program kampaně je na interne-
tových stránkách www.mesto-kro-
meriz.cz. Kampaň Týden zdraví po-
řádá Zdravé město Kroměříž, místní 
Agenda 21 s  partnery, finančně ji 
podpořila pojišťovna ministerstva 
vnitra.                                                          (jv)
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Kroměřížské 
„íčko“ je třetím 

nejlepším v kraji
Po celé letošní letní prázd-
niny, přesněji od 20. června 
do 31. srpna, mohli zájemci 
z  řad návštěvníků i obyvatel 
jednotlivých českých měst 
hlasovat v  anketě Informační 
centrum roku 2017. Jejím vy-
hlašovatelem je Asociace turi-
stických informačních center a 
provozovatelem vydavatelství 
KAM po Česku. Do soutěže se 
zapojilo také Turistické infor-
mační centrum Kroměříž sídlící 
v  bezprostředním sousedství 
radnice v  Prusinovského ulici. 
Že je práce jeho zaměstnanců 
potřebná, přínosná a kladně 
hodnocená, potvrdily výsledky 
zmíněné ankety. Kroměřížské in-
focentrum se umístilo na bron-
zové příčce v  rámci Zlínského 
kraje a svůj hlas mu poslalo 146 
patrně spokojených klientů. 
Nejlepším infocentrem v  kraji 
se může pochlubit Rožnov pod 
Radhoštěm.                                (šak)                                                   

Přehlídku sportovních oddílů si nenechaly ujít 
dvě stovky dětí

Přehlídku sportovních oddílů a tě-
lovýchovných skupin z Kroměříže si 
druhou zářijovou sobotu na Velkém 
náměstí nenechaly ujít dvě stovky 
dětí. Program pro ně připravili čle-
nové čtrnácti klubů, kteří předvedli 
ukázky své činnosti a snažili se také 
do svých řad přilákat nové adepty. 
Akci pořádala radnice a její příspěv-
ková organizace Sportovní zařízení 
města Kroměříže. 
 „Děti se mohly seznámit s činností 
oddílu basketbalu, lyžování, volej-
balu, juda, nohejbalu, kopané či 
hokeje. Náměstí ožilo i vystoupení-
mi mažoretek a tanečních skupin. 
Zajímavostí pak byla ukázka brazil-
ského bojového sportu doplněná o 
hru na specifické hudební nástroje,“ 

popsal vedoucí radničního odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy Jiří 
Pánek. 
Akce se zúčastnil Klub orientačního 
běhu Směr Kroměříž, TK Gradace 
Kroměříž, Klub sportovního lyžová-
ní BTL Kroměříž, SK Hanácká Slavia 
Kroměříž, Volleyball club Kroměříž, 

Capoeira Kroměříž a Capoeira Gin-
ga Mundo Zlín, TJ Slavia Kroměříž 
– oddíly basketbalu a juda, Dětský 
sportovní klub Dráček, Tělocvičná 
jednota Sokol Kroměříž, KST Swing 
Kroměříž, Nohejbalový klub Kromě-
říž, HK Kroměříž a Mažoretky LEXY 
Jany Pavlíčkové.                                   (jv)

K položení věnců 
se sejdou zástupci 
města a veřejnost 
27. 10.  a 10. 11.
Dva významné svátky – Den 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu a Den válečných 
veteránů - se stanou příležitostí 
k  uspořádání pietních setkání 
s položením věnců k  památní-
kům. Osmadvacátý říjen je spjatý 
především s  osobností T. G. Ma-
saryka, proto se slavnostní shro-
máždění za účasti čelních před-
stavitelů města Kroměříže, členů 
Sokola, Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Sdružení válečných 
veteránů a dalších organizací a 
veřejnosti koná na Masarykově 
náměstí před budovou Justiční 
akademie právě u sochy TGM. 
Letos se uskuteční v pátek 27. říj-
na v 10 hodin.  Stejné organizace 
se zapojí také do další zmíněné 
události – do oslav Dne váleč-
ných veteránů, který je v  kalen-
dáři připomínán 11. 11. Pietní akt 
s  položením věnců k  Památníku 
obětem 1. a 2. světové války pro-
běhne v  pátek 10. listopadu od 
9 hodin na městském hřbitově 
v  Kroměříži. Svátek je věnovaný 
památce válečných veteránů a 
slaví se celosvětově. Datum 11. lis-
topadu bylo vybráno symbolicky 
– jde o den, kdy v roce 1918 byla 
ve vlakovém voze u severofran-
couzského Compiègne podpi-
sem příměří ukončena 1. světo-
vá válka. Oslavou tohoto dne si 
připomínáme hrdinství vojáků 
v nejrůznějších bojích na nejrůz-
nějších místech.                           (šak)

Foto: TICFoto: Š. Kučerová

Foto: J.  Pánek

Kroměřížský Týden zdraví se zaměří na zdravotní 
problémy, jejich řešení i prevenci
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Nesbíráme na ryby, sbíráme na udice
S  bílou pastelkou, symbolem celonárodní sbírky pro nevidomé, se letos 
setkáváme již poosmnácté. Sjednocená organizace nevidomých a slaboz-
rakých České republiky (SONS) sděluje veřejnosti prostřednictvím bílé 
pastelky, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka sice na bílý papír nic moc 
nenapíše, ale barva zůstává optimistická, nestraší temnotou a beznadě-
jí. Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou 
změnu, život tím nekončí. A SONS je zde právě proto, aby v  podobných 
případech ukázal, jak dál. Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňu-
jeme bariéry, hledáme a dáváme lidem zaměstnání, cvičíme vodicí psy, 
provozujeme kluby - prostě učíme žít bez zraku. Spolu s dceřinými obecně 

prospěšnými společnostmi pracujeme na celém území ČR pro všechny, kdo 
nás potřebují. Svépomocné úsilí však nestačí. Podporu veřejnosti potřebu-
jeme a s vděčností přijímáme. Proto máme celonárodní sbírku Bílá pastel-
ka. Letos bílými pastelkami zaplavíme česká města i menší obce ve středu 
11. října. Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí 
kolem 2900 dobrovolníků - středoškolských studentů, našich nevidomých 
členů, příslušníků jejich rodin, přátel a příznivců. Za minimální příspěvek 
30 Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku ve formě pastelky s 
kalendářem na rok 2018. Naše sbírka nedává lidem pečené ryby, aby je je-
nom tak snědli, naše sbírka učí nevidomé lidi ryby lovit. Podpory veřejnosti 
si nesmírně vážíme. Podrobnější informace najdete na https://www.bilapas-
telka.cz/                                                                                    R. Volejník, viceprezident SONS

Jablečný den přinese zábavu i poučení
Město Kroměříž připravuje na sobotu 21. října na Velkém náměstí Jablečný 
den. Projekt má za cíl představit historii ovocnářství na Kroměřížsku a vý-
sledky mapování a pátrání po starých a krajových odrůdách jabloní a hrušní.  
Ovocné stromy patří k nejpůsobivějším prvkům v krajině. Už staří Řekové a 
Římané znali pěstování ovoce a v průběhu jejich cestování a invazí se stáva-
lo známé i na našem území. V současnosti jsou často zmiňovány staré a kra-
jové odrůdy, které charakterizují specifické vlastnosti získané dlouhodobým 
vývojem v  určitých lokalitách. Jedná se zejména o odolnost, výkonnost, 
rozmanitou chuť i vysoký obsah vitaminů, které často novější prošlechtě-
né odrůdy postrádají. Bohužel i přes jejich dobré vlastnosti a nenáročnost 
zájem o jejich pěstování i vlivem intenzifikace zemědělství od poloviny 
20. století značně poklesl a mnohé odrůdy nenávratně mizí. 
Právě v rámci Jablečného dne bude možné ochutnat a seznámit se s ně-
kterými odrůdami, jejíchž pěstování má v našem regionu dlouhou tradici. 
Přichystán je zajímavý program pro zájemce o problematiku ovocnářství, 
soutěže a tvořivá dílna pro děti i dospělé. Součástí bude i prodej stromků 
pro výsadby, určování přinesených odrůd a také možnost ochutnání a za-
koupení různých výrobků místních zpracovatelů ovoce. Závěr dne zpříjem-
ní vystoupení skupiny Jablkoň.                                                                       Martin Posolda

S posledními letními dny se Kro-
měříž rozloučila s turistickou se-
zonou, která letos byla zaměřena 
na pohybové aktivity, sporty a 
zdravý životní styl. Přestože na 
hodnocení celkové návštěvnosti 
města je ještě brzy, už teď může-
me rekapitulovat to, co projekt 
KROMĚŘÍŽ NEZASTAVÍŠ přinesl. 
Předně ukázal město jako destina-
ci, která není pouhým historickým 
sídlem, ale místem, které je připra-
vené nabídnout i vyžití odpovída-
jící současným trendům. „Z  reakcí 
návštěvníků je zřejmé, že se naše 
image v posledních letech mění. 
Už nemáme pověst pomalého a 
ospalého hanáckého města, ale 
v  mnohých aktivitách se dokonce 
stáváme inspirací pro jiné,“ pozna-
menal Pavel Zrna, vedoucí odboru 
kultury a cestovního ruchu. Už zjara 

se ve městě uskutečnila celá řada 
zajímavých událostí souvisejících 
s tématem, oficiálně však byla sezo-
na zahájena 10. června 2. ročníkem 
Vybarveného běhu. Téměř 1700 
registrovaných účastníků překona-
lo loňskou návštěvnost a už nyní 
můžeme prozradit, že v příštím 
roce se tato úspěšná akce rozroste 
na dva dny. Týden nato byl zahájen 
provoz relaxační zóny, jejímž cílem 

bylo oživit a zútulnit rozlehlou dláž-
děnou a vesměs vyprahlou plochu 
Velkého náměstí a poskytnout 
zázemí nejen pro odpočinek, ale 
především pro letní sportovní a kul-
turní aktivity. „Od poloviny června 
do poloviny září se tu uskutečnilo 
přes 60 akcí, což doposud nemá 
v  našem městě obdoby. A naše 
poděkování si zaslouží sportovní 
centra a kluby, taneční skupiny, 

spolky, zkrátka všichni, kteří se na 
zajištění programu podíleli,“ dodala 
Marcela Nehodová, která měla letní 
program na starosti. Úplnou letošní 
novinkou pak byla akce Sklouzněte 
se do prázdnin, která na jeden den 
proměnila Obvodovou ulici v aqua-
park s obří skluzavkou a která se co 
do návštěvnosti zařadila mezi nejú-
spěšnější v celé zemi. 
Z prostorových důvodů není mož-
né uvést úplný výčet všech sezón-
ních aktivit (např. nové turistické 
prohlídky Z časů dávných i nedáv-
ných, či návrat akrobatických skoků 
do vody KROM WARS do Kroměříže 
apod.), lze však říci, že (s výjimkou 
bicyklo kina před kroměřížskou 
radnicí, které muselo být kvůli tech-
nickým potížím předčasně ukonče-
no) projekt KROMĚŘÍŽ NEZASTAVÍŠ 
naplnil všechna očekávání.         (šak)

Projekt Kroměříž nezastavíš přinesl relaxační zónu, pohybové aktivity
i nové akce

Foto: M. Nehodová

Foto: M. Posolda
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města Kroměříže  

ale vynahradíme v  play-off, kde Ostroh vyřadíme 
hned po dvou zápasech a jdeme za medailí! 
Zimní stadion

ne 1. 10.
14.30 I LEGO® NINJAGO® FILM 3D dab., bijásek,
premiéra
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 

po 2. 10.
17.30 I TO, přidáváme

st 4. 10.
17.30 I LEGO® NINJAGO® FILM 2D dab., bijásek,
premiéra
20.00 I WIND RIVER, artkino

čt 5. 10.
20.00 I SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO,
záznamy koncertů / hudební dokumenty

pá 6. 10.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 
20.00 I BLADE RUNNER 2049 2D tit., premiéra

so 7. 10.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 
20.00 I BLADE RUNNER 2049 3D tit., premiéra

ne 8. 10.
14.30 I LEGO® NINJAGO® FILM 2D dab., bijásek,
premiéra
17.30 I PO STRNIŠTI BOS, přidáváme

po 9. 10.
17.30 I BLADE RUNNER 2049 2D tit., premiéra

st 11. 10.
16.45 I BLADE RUNNER 2049 2D tit., premiéra
20.00 I ČERVENÁ, artkino

čt 12. 10.
20.00 I SNĚHULÁK, premiéra

pá 13. 10.
17.30 I HORA MEZI NÁMI, premiéra
20.00 I SNĚHULÁK, premiéra

so 14. 10.
17.30 I HORA MEZI NÁMI, premiéra
20.00 I SNĚHULÁK, premiéra

ne 15. 10.
18.30 I PAVLA BIČÍKOVÁ - HORNÍ DOLPO
- UTAJENÁ ZEMĚ HIMALÁJE, cestovatelské
přednášky v Nadsklepí

po 16. 10.
19.00 I SCORPIONS FOREVER, záznamy koncertů
/ hudební dokumenty

st 18. 10.
17.00 I SNĚHULÁK, premiéra
20.00 I NERODIČ, artkino

čt 19. 10.
20.00 I GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
2D tit., premiéra

pá 20. 10.
17.30 I GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
3D tit., premiéra
20.00 I BAJKEŘI, premiéra

so 21. 10.
17.30 I BAJKEŘI, premiéra
20.00 I GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
2D tit., premiéra

ne 22. 10.
14.30 I ESA Z PRALESA, bijásek, premiéra
17.30 I BAJKEŘI, premiéra

po 23. 10.
17.30 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D tit., přidáváme

st 25. 10.
17.30 I BAJKEŘI, premiéra
20.00 I MATKA!, artkino

čt 26. 10.
17.30 I THOR: RAGNAROK 2D tit., premiéra
20.00 I JIGSAW, premiéra

pá 27. 10.
17.30 I THOR: RAGNAROK 2D dab., premiéra
20.00 I JIGSAW, premiéra

so 28. 10.
17.30 I THOR: RAGNAROK 3D dab., premiéra
20.00 I JIGSAW, premiéra

ne 29. 10.
14.30 I MY LITTLE PONY FILM, bijásek, premiéra
17.30 I HANS ZIMMER V PRAZE, záznamy
koncertů / hudební dokumenty

po 30. 10.
19.00 I BARBORA PEČEŇOVÁ: CESTUJ
A NEPROKRASTINUJ TO!, cestovatelské
přednášky v Nadsklepí

BIJÁSEK/RODINNÝ 
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.

ESA Z PRALESA
FRA 2017, 97 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing
Maurice, obyčejný tučňák vychován hrdou tygřicí, 
se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou 
jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli 
pořádek a spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice. Na prales si ovšem brousí zuby ďá-
belsky proradná koala Igor, který nadevše miluje 
chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce 
jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa 
se neohroženě vydávají do boje… Jablečný den | 21.  10.

Drakiáda MC Klubíčko | 14.  10.

Jonáš a tingl - tangl | 11.  10.

Den uniformovaných sborů | 7.  10.

MY LITTLE PONY FILM
USA/CAN 2017, 99 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši ka-
marádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože 
musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká 
velké dobrodružství a spousta nových přátel.

PREMIÉRA
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
CZE 2017, 115 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).

BLADE RUNNER 2049
USA/CAN/UK 2017, 163 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, 2D i 3D, titulky
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje 
nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie 
K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které 
je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit po-
slední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho 
nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison 
Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské poli-
cie, který je už 30 let nezvěstný.

SNĚHULÁK
USA/UK/SWE 2017, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka s 
radostí. Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Ne-
sbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole 
a jeden z nejcharismatičtějších herců své generace 
Michael Fassbender se spojili v adaptaci slavného 
detektivního thrilleru, jenž spolu s dalšími deseti 
„Holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih 
současnosti.

HORA MEZI NÁMI
USA 2017, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se s ma-
lým letadlem zřítí uprostřed zasněžených hor. V 
těchto extrémních podmínkách nemají jinou šan-
ci na přežití, než že si tito do této chvíle zcela cizí 
lidé vytvoří silné pouto. Když si uvědomí, že k nim 
žádná pomoc nepřijde, vydávají se na nebezpečnou 
a dalekou cestu napříč okolní divočinou. Během ní 
se učí vzájemné toleranci a naleznou v sobě sílu, o 
níž neměli ani tušení.

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
USA 2017, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D 
i 3D, titulky
Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof 
ohrožujících naši planetu se přední představitelé z 
celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě 
satelitů k řízení globálního klimatu, které mají za-
jistit bezpečnost všech obyvatel planety. Ale nyní 
se něco pokazilo – systém vytvořený k ochraně 
Země začne na Zemi útočit a začíná závod s časem, 
kdy je nutné zjistit skutečnou hrozbu dříve, než 
geomagnetická bouře smete ze zemského povrchu 
všechno… a všechny.

BAJKEŘI
CZE 2017, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kama-
rádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních 
sítí. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod 
vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na 
dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením 
zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život  
znamená víc, než status na facebooku, opravdové 
dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční 
hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. 

THOR: RAGNAROK
USA 2017, nevhodné pro děti do 12 let, 2D i 3D, da-
bing i titulky
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez své-
ho mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu 
s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské 
civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
USA 2017, 141 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
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).

ARTKINO
WIND RIVER
UK/USA/CAN 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené 
pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské 
dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka 
FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské 
rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela 
nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. 
Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho 
a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...

ČERVENÁ
CZE/SVK 2017, 83 min, přístupné bez omezení, 
česky
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové 
o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně 
Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, sou-
kromý a profesní život byly ovlivněny velkými dě-
jinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá 
sto operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na 
jevištích pěti kontinentů.

NERODIČ
CZE 2017, 83 min, přístupné bez omezení, česky
Film Nerodič ukazuje šest různých příběhů, šest 
názorů na rodičovství a s nimi šest různých forem 
rodin. Někdo z nich se pro své pojetí rodiny rozho-
dl, někdo k ní postupně došel, pro někoho nebyla 
jiná volba a někomu to prostě nevyšlo. Všichni ale 
svým příběhem zastupují řadu jiných příběhů a ro-
din, které jsou těm jejich podobné. Režisérka Jana 
Počtová natočila dokument, který je zajímavou 

nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít 
smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v 
tvář svému bývalému spojenci z řad Avengers - 
neuvěřitelnému Hulkovi. 

JIGSAW
USA/CAN 2017, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Zohavená těla se začnou objevovat na různých 
místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny 
důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Joh-
na Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný 
Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování 
známé hororové série SAW je tu znovu.... Těšte se, 
budete se bát.

PŘIDÁVÁME
TO
USA 2017, 135 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
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…

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.

sondou do aktuálního společenského tématu, který 
divákovi přiblíží to, jakými způsoby je dnes vnímán 
pojem „rodina“.

MATKA!
USA 2017, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je za-
klepání na dveře. Jennifer Lawrence a Javier Bar-
dem hrají v thrilleru matka! manželský pár, jehož 
idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody 
naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá. 
Jeden z nejoriginálnějších filmařů současnosti, 
Darren Aronofsky (Černá labuť, Rekviem za sen) 
natočil nezařaditelný, výsostně originální thriller, 
který své diváky překvapí, ať budou jakkoliv při-
praveni. Na matku! se podle režiséra připravit nelze.

ZÁZNAMY KONCERTŮ / 
HUDEBNÍ DOKUMENTY
SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO
USA 2017, 90 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mexická metropole se 1. prosince 2015 proměnila 
v nehlučnější místo světa. Metalovou senzaci jmé-
nem SlipKnoT přivítalo tehdy 40 tisíc nedočkavých 
fanoušků, kteří vůbec poprvé dostali šanci vidět své 
idoly na domácí scéně. Netrpělivě očekávaný film 
„Day of the Gusano“ natočil samotný člen kapely a 
nabízí v něm nekompromisní, chaotický a nezapo-
menutelný pohled na fenomén, který kapela vybu-
dovala za necelých 20 let své intenzivní kariéry.

SCORPIONS FOREVER
DEU 2015, 100 min, přístupné bez omezení, titulky
Padesát let historie rockové legendy Scorpions, 
jejich cesta na vrchol, těžké roky, kdy zpěvák a 
zakládající člen přišel o svůj unikátní hlas, návrat 
mezi rockovou elitu, zpověď blízkého okolí, včetně 
manželek, zákulisí legendárního koncertu v Mosk-
vě a současný život rockových hvězd, které stále 
vyprodávají největší haly světa, to vše v unikátním 
dokumentu nazvaném Scorpions Forever.

hudby, doprovázeného velkolepou světelnou show. 
Fanoušci si mohli naživo užít skladby například z 
filmů Piráti z Karibiku, Lví král nebo Temný rytíř. 
Záznam velkolepého pražského koncertu přenese 
diváky do dechberoucí atmosféry, kterou doplní 
ohromující videoprojekce a zvuk. Jako přidaný bo-
nus se mohou diváci v kinech těšit na 10 minutový 
rozhovor s Zimmerem, ve kterém se diváci dozví 
mimo jiné autorovy názory na hollywoodské trháky 
dnešní doby. 

CESTOVATELSKÉ 
PŘEDNÁŠKY
V NADSKLEPÍ
Cyklus, který bude probíhat od půlky října do kon-
ce listopadu, Vás zavede do celého světa pomocí 
cestovatelských přednášek.
Více na www.dk-kromeriz.cz/cestovatelske-predna-
sky-v-nadsklepi

PAVLA BIČÍKOVÁ: HORNÍ DOLPO
- UTAJENÁ ZEMĚ HIMALÁJE
Vyprávění, fotografie a videa Pavly Bičíkové z 20denní-
ho přechodu jedné z nejizolovanějších oblastí Himá-
laje. Uslyšíte příběh o vysokých horách, o budhistické 
kultuře a o úžasných lidech, kteří jsou přímými poto-
mky Tibeťanů. Poznáte jejich civilizací nedotčený život, 
který skrývá řadu překvapivých zjištění.

BARBORA PEČEŇOVÁ:
CESTUJ A NEPROKRASTINUJ TO!
Taky toužíš objevovat svět, jenže tě před každou 

vlastní cestovatelské zážitky. Navíc se u komických 
historek naplno zasměješ cizímu neštěstí. Ulevíš si, 
že se přece tobě nemůže nic horšího stát.

Otvírací doba plaveckého bazénu 
(v říjnu)
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

Bruslení veřejnosti v říjnu
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

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

KINO NADSKLEPÍ

HANS ZIMMER V PRAZE
UK/CZE 2017, 139 min, přístupné bez omezení, 
titulky
Světoznámý skladatel filmové hudby přijel loni se 
svým evropským turné do vyprodané pražské O2 
arény a ohromil publikum. V onen večer bylo 17 ti-
síc diváků svědky neuvěřitelného koncertu filmové 

cestou zastaví desítky výmluv? Stává se ti, že si 
lítostivě povzdechneš u cizích fotek a příběhů z 
dovolených? Chceš mít konečně vlastní zážitky, 
kulturní šoky a třeba i více poznat sám sebe? A 
přesně o tom to bude. Na mušku si vezmeme naše 
nejčastější výmluvy, proč necestujeme. Dojdi se 
pobavit, nabrat nový dech a získat odhodlání pro 



 

PŘEHLED AKCÍ

ne 1. 10. – ne 29. 10. I
so a ne I 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

po 2. 10. – ne 8. 10. I 9.00 - 21.00
MEZINÁRODNÍ TÝDEN KÁVY NA 
VELKÉM NÁMĚSTÍ
U příležitosti mezinárodního svátku kávy budete 
mít možnost ochutnat vzácné kávy jedinečné kva-
lity, připravené tradičními i alternativními metoda-
mi. K ochutnání: El Salvador Red Bourbon, Guate-
mala Finca La Bolsa, Kenya Gichugu AA, Nicaragua 
Dipilto Java, Ethiopia Negele. V sobotu 7. října od 
14.00 hodin budete mít možnost připravit si sami 
vlastní espresso na profesionálním kávovaru. 
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

po 2. 10. – út 3. 10. I 12.00 -  
18.00  
POZNÁVÁME SVOJI KNIHOVNU
Stopovací a zábavná hra pro děti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 2. 10. I 15.00 
SLAVNOSTNÍ KONCERT PĚVECKÉ-
HO SBORU SPGŠ KROMĚŘÍŽ
Slavností koncert dívčího pěveckého sboru Střední 
pedagogické školy Kroměříž, který se uskuteční v 
rámci Dne seniorů v Kroměříži.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 3. 10. I 12.00 
BURZA KNIH
Prodej vyřazených knih.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 3. 10. I 19.00
RAK & RAK - KHL 2017
Čtvrtým koncertem festivalu Kroměřížské hudební 
léto je unikátní rodinný kytarový projekt otce se 
synem nazvaný příznačně Rak & Rak. Na rozdíl od 
klasického kytaristy a skladatele Štěpána Raka, jde 
jeho syn Jan-Matěj Rak vlastní cestou, neboť se již 
10 let zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpra-
coval pro sólovou kytaru. V programu koncertu zazní 
úryvky barokní hudby Ivana Jelínka v úpravě pro só-
lovou kytaru, loutnová hudba dávných mistrů, výběr 
z celovečerních cyklů Štěpána Raka – např. Chvála 
čaje, Královská suita a Vůně a naproti tomu zcela 
unikátní přínos klasické kytarové literatuře – hudba 
Jaroslava Ježka v podání Jana-Matěje Raka. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 4. 10. I 10.00  
JAN OPATŘIL  A JEHO HORORY
Autorské čtení. Setkání se spisovatelem v konfe-
renčním sále a jeho horory.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 10. I 16.30 
W. A. MOZART: DON GIOVANNI
Hudební akademie s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 10. I 17.00
ZIMA NA MORAVSKÝCH HORÁCH
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 5. 10. I 15.30  
KLUB PUNTÍK:
VŠICHNI LETÍ NA KOŠTĚTI
Setkání dětí 3-5 letých a jejich rodičů nad knihou.

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 10. I 16.30 
FILMOVÝ ČTVRTEK: KREV V MO-
BILECH
I ve vašem mobilu se mohou skrývat vzácné mi-
nerály potřísněné krví obětí války v Demokratické 
republice Kongo. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 10. I 17.00
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL: 
KRAJINA CHRÁMŮ
Přednáška o Lednicko-valtickém areálu bude vě-
nována především jeho nejvýznamnějšímu období 
konce 18. a první poloviny 19. století, tedy době vlá-
dy knížat Aloise I., jeho bratra Jana Josefa I. i Aloise 
II. z Liechtensteina a také působení jejich dvorních 
architektů Josefa Hardtmutha, Josefa Kornhäusela, 
Franze Engela a Georga Wingelmüllera. Pozornost 
bude soustředěna jak k předním voluptuárním 
stavbám této éry, samozřejmě i lednickému zámku, 
tak formování přírodně krajinářského parku, ale 
rovněž vazbám k dobové zejména francouzské za-
hradní kultuře. Přednášející: prof. Pavel Zatloukal, 
historik architektury a umění, emeritní ředitel Mu-
zea umění Olomouc
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 5. 10. I 19.00
PODZIMNÍ PODÍVANÁ 2017
Módní přehlídka s bohatým programem a pose-
zením u šálku dobré kávy či sklenky vína. 
Klub Starý pivovar

pá 6. 10. I 19.00
HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Sokol Kroměříž a Biskupští manové z  Kroměříže  
pořádají další ročník plesu, který doprovází Den 
uniformovaných sborů. Letos zde uvidíte výkvět 
kroměřížského prvorepublikového podsvětí, tzv. 
galerku, která se sejde na své výroční merendě v 
místní Jedové chýši. Ať už přijdete v oděvu dobovém, 
nebo současném, určitě se budete bavit. Součástí 

plesu je i koncert „Růže pro válečné veterány“.
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

so 7. 10. I 9.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Akce pro rodiny s dětmi. Přijměte pozvání k procház-
ce letní biskupskou rezidencí v Kroměříži. Provede vás 
sám pan biskup Karel z Lichtensteinu Castelcorna. Má 
pro vás připraveno mnoho zábavných úkolů a her i 
vyprávění. Program o délce 60 minut je vhodný pro 
mládež a děti, které již čtou, mladší děti v případě, 
že jsou doprovázeny rodiči. Na program je nutné se 
předem objednat na: cermakova@olmuart.cz nebo 
tel. 608  814  723, kapacita je omezena na 15 osob. 
Sraz objednaných na program je na nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

so 7. 10. I 10.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Celodenní program v místě bývalých Žižkových 
kasáren u příležitosti řady celostátních i místních 
výročí spojených s činností uniformovaných sborů. 
Program:
- slavnostní přísaha nových členů HZS Zlínského 
kraje
- ukázky nejnovější hasičské techniky
- pásová vozidla Bren carrier, Praga AH IV, BVP 1 v akci
- přehlídka klubů vojenské a policejní historie včetně 
techniky
- výzbroj a výstroj z různých historických období
- prezentace Armády ČR, Policie ČR, Celní správy ČR, 
Vězeňské služby ČR, Městské policie KM a dalších
- model vazební cely
- cvičná dráha BESIP pro cyklisty
- vojenská ležení, dobové zbraně
- historický autobus, program pro děti
- army shop, stánky s tematickým obsahem, ob-
čerstvení
Velká voda v Kroměříži: 20 let
Vzpomínka na dramatické události z  roku 1997 
s ukázkami zásahů
Hanácké náměstí
www.kromeriz.eu

so 7. 10. I 14.00 
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ 
DÍLNA
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 až 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je na nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.nczk.cz

so 7. 10. - so 14. 10.
TÝDEN ZDRAVÍ V KROMĚŘÍŽI 2017
Pořádá Zdravé město Kroměříž.

so 7. 10. I 9.00 - 13.00
ZAHÁJENÍ TÝDNE ZDRAVÍ
Ukázky první pomoci, Výstava na stromech, hu-
dební doprovod, soutěže pro děti, káva a čaj.
Bezručův park

po 9. 10. 
FITMAMI I 10.00
speciální fitness program pro maminky a jejich 
miminka, nebo malé děti. Nutná rezervace pře-
dem na tel. 739 073 544 - p. M. Nováková. Sraz v 
10.00 Podzámecká zahrada (vchod od tržnice). Za 
špatného počasí se lekce přesouvá do Domu kultury 
Kroměříž.

,,CO DĚLÁ EVROPSKÝ PARLAMENT 
PRO LIDI S POSTIŽENÍM?“ I 10.00
Beseda pro všechny, které dané téma zajímá. 
Přednášku povede poslankyně Evropského parla-
mentu MUDr. Olga Sehnalová.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

út 10. 10. 
NETRADIČNÍ TĚLOCVIK PRO ZŠ I 
9.00 - 13.00
Ukázka netradiční tělesné výchovy od profesionálů.
Střední zdravotnická škola Kroměříž

STŘEVO TOUR I 10.00 - 18.00
Přijďte se projít modelem o rozměrech 9x4 m. Do-
zvíte se, jak vypadá tlusté střevo uvnitř.

Foyer Střední zdravotnické školy 
Kroměříž

POWER FREEK STEP I 18.30 - 19.30
Účinné vytrvalostně silové cvičení. 
Nutná rezervace předem na tel. 739 073 544 - p. M. 
Nováková. 
Dům kultury v Kroměříži

st 11. 10.
ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE STÁŘÍ / 
10.00
Přednáška o vhodném stravování v seniorském věku.
Šipka - středisko pro volný čas dětí a 
mládeže Kroměříž

FITMAMI I 10.00
speciální fitness program pro maminky a jejich 
miminka, nebo malé děti. Nutná rezervace pře-
dem na tel. 739 073 544 - p. M. Nováková. Sraz v 
10.00 Podzámecká zahrada (vchod od tržnice). Za 
špatného počasí se lekce přesouvá do Domu kultury 
Kroměříž.

MUŽI VERSUS ŽENY I 17.00 - 18.00
Během této lekce si budou moci muži i ženy vy-
zkoušet hodinu funkčního tréninku zdarma. Akce 
proběhne jen za příznivého počasí.
Fitness Contours Kroměříž

čt 12. 10.
POZNEJ SVÉ PÁNEVNÍ DNO / 
16.00 - 19.30
Workshop o pánevním dnu pro ženy v každém 
věku. Nutná registrace na www.fyziomami.cz
Tělocvična na Hanáckém náměstí

pá 13. 10.
NORDIC WALKING I 10.00, 14.00, 16.00
Tato kondiční aktivita je určena nejširší i nespor-
tující veřejnosti jako efektivní způsob zvyšování 
kondice a pohodlný způsob boje s nadváhou. Akce 
proběhne jen za příznivého počasí.
Sraz v Podzámecké zahradě (vchod 
od tržnice)

autorem mnoha studií a analýz v odborných peri-
odikách a publikacích. V r. 2007 pobýval jako konzul 
v Bagdádu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11.10. I 17.00
JARNÍ MALÁ FATRA
Foto p. Pospíšil.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 11. 10. I 18.00 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:  
J. SUCHÝ, J. ŠLITR - JONÁŠ
A TINGL-TANGL 
Druhým představením podzimního cyklu Divadelní-
ho předplatného bude jedna z nejslavnějších her 
pražského Semaforu autorů Jiřího Suchého a Jiřího 
Šlitra Jonáš a tingl-tangl – ale pozor! Ve verzi z roku 
2017 a od divadelního spolku Kašpar, tedy v osobi-
tém režijním provedení Jakuba Špalka, který si do 
hlavních dvou rolí kabaretiéra Jonáše a doprovodné-
ho pianistu vybral Petra Lněničku a Zdeňka Doležala. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 12. 10. I 19.00 
KONCERT KAPELY NEZMAŘI - 
LEGENDY ČESKÉHO FOLK-COUNTRY
Představení jedné ze stálic tuzemské folk-country 
scény a legendy tohoto žánru vůbec – českobudě-
jovické skupiny Nezmaři. Kapela, která příští rok v 
lednu oslaví už úctyhodných čtyřicet let existence si 
stále zachovává početnou základnu svých příznivců 
a rozhodně nehodlá odejít do hudebního důchodu, 
což potvrzuje  i poslední ze zatím třinácti vydaných 
alb a jednoho DVD, CD Stopy bláznů (2014). V kon-
certním programu však zazní písničky ze všech ob-
dobí kapely, včetně mnohdy zlidovělých hitů Ráno 
bylo stejný, Musíš jít dál, nebo Bodláky ve vlasech. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 15. 10. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA

Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a 
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 15. 10. I 15.00 
POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ 
CHALOUPKY KŘEMÍLKA
A VOCHOMŮRKY 
Pro malé i velké diváky přijíždí do Kroměříže 
Divadlo Scéna ze Zlína se svou pohádkou vycháze-
jící ze známých Večerníčků Václava Čtvrtka plnou 
hravosti, humoru a veselých písniček. Režie: Hana 
Mrázková
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18. 10. I 16.30 
NUMISMATIKA V KOSTCE
Přednáška Mgr. M. Fajtla o numismatice.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 10. I 17.00
VÝLETY POZDNÍ ZIMY
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 19. 10. I 16.30 
ERASMUS+, ANEB ZKUŠENOSTI 
ZE STUDIA V ŘECKU
Co se vám vybaví, když se řekne Řecko? Přijďte si 
poslechnout povídání studentky Petry Bilíkové, 
která v této zemi strávila 7 měsíců. Přednáška je 
určena k motivaci studentům, kteří by rádi využili 
programu Erasmus+ k tomu, aby vycestovali za 
vzděláním do zahraničí, stejně tak pro vášnivé 
cestovatele a milovníky Balkánu. Buďte u shrnutí 
toho nejlepšího z cest a života v Řecku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 19. 10. I 17.00 
OBORY – ZELENÉ OSTROVY
V KRAJINĚ

Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje se váže k letošnímu tématu Krajina. Představí 
obory, bažantnice, koroptvárny a další místa, které 
neodmyslitelně patřily k panským sídlům a zá-
roveň sloužily k reprezentaci daného šlechtického 
rodu. Přednáškou posluchače provede Ing. Lenka 
Křesadlová, Ph.D. z kroměřížského Metodického 
centra zahradní kultury Národního památkového 
ústavu. Na přednášku naváže tematická vycházka v 
sobotu 21. října do přírodní památky Obora (známá 
také pod názvem Hvězda) u Kroměříže.
Květná zahrada
www.npu.cz/cs/uop-kromeriz

čt 19. 10. I 19.00
PUSH UP
Divadelní představení OZ RosArt Ružomberok 
v rámci Divadelního předplatného 2017.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 20. 10. I 19.00 
MATĚJ TAUŠ: CHALEPC A HVĚZDA 
Hned po premiéře na domovské Malé scéně ve Zlíně 
se původní český muzikál Chlapec a hvězda talen-
tovaného, teprve dvacetiletého skladatele Matěje 
Tauše představí i divákům v Divadelním sále Domu 
kultury v Kroměříži. Příběh začíná na diskotéce, 
kde až příliš velkého romantika Tomáše odmítne 
a zesměšní jeho dívka. Opuštěného a zklamaného 
chlapce však osloví Bára – hvězda, která sestoupila 
z oblohy jen proto, aby ho mohla milovat. Bohužel, 
kromě Tomáše jí nikdo jiný nevidí a tak i za přispě-
ní matky-psycholožky skončí hrdina muzikálu v 
nemocnici. Právě tam začne rozkrývat krutou prav-
du o událostech posledních dní, která ho dovede až 
na samotnou hranici možnosti jeho chápání.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 20. 10. I 20.00 
EVENT JAZZ TRIO
Repertoár Event Jazz Tria tvoří jazzové standarty, 
ale také skladby popové i taneční hudby. Tento 
koktejl Vás nenechá v klidu a každý si v něm najde 
to své. Café Bistro Matiné nabízí kromě příjemného 

prostředí také možnost zatancovat si a strávit tak 
jedinečný  večer v samém centru Kroměříže. Re-
zervace míst na tel: 573 330 774.
Café Bistro Matiné

so 21. 10. I 9.00 – 17.00  
JABLEČNÝ DEN
Jablečný den, historie ovocnářství a mapování sta-
rých a krajových odrůd na Kroměřížsku.

Program:
- výstava ovoce
- nabídka regionálních výrobků z ovoce
- po celý den ochutnávka moštu zdarma
- prodej stromků 
- poradenství a určování odrůd přinesených plodů 
ze sortimentu starších odrůd
- soutěž zdobení věnečků s tématikou ovoce a vy-
hodnocení nejchutnějších štrůdlů a jiných pochutin 
z ovoce „Přines svůj štrúdl a zúčastni se soutěže“ 
- tvořivá dílna a hry pro děti
- ukázka pletení košíků 
- vystoupení skupiny Jablkoň  
- ovocné menu ve vybraných restauracích 
V případě deště se akce koná ve foyer Domu kultury
Velké náměstí, Kroměříž

so 21. 10. I 9.00 
PUTOVÁNÍ KRAJINOU ZLÍNSKÉHO 
KRAJE: OBORA U KROMĚŘÍŽE
Komentovaná vycházka doplní přednášku Obory – 
zelené ostrovy v krajině a přímo v terénu představí 
místní přírodní památku Oboru u Kroměříže (zná-
má také pod názvem Hvězda). Sraz: Jarohněvice, 
vlakové nádraží. Vycházka se tematicky připojí k 
Mezinárodnímu dnu archeologie. Průvodci: Ing. 
Lenka Křesadlová, Ph.D. a Mgr. Jiří Janál z Národní-
ho památkového ústavu.
www.npu.cz/uop-kromeriz

so 21. 10. I 9.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Akce pro rodiny s  dětmi. Přijměte pozvání k  pro-
cházce letní biskupskou rezidencí v  Kroměříži. 
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu 
Castelcorna. Má pro vás připraveno mnoho zá-

bavných úkolů a her i vyprávění. Program o délce 
60 minut je vhodný pro mládež a děti, které již 
čtou, mladší děti v  případě, že jsou doprovázeny 
rodiči. Na  program je nutné se předem objednat 
na: cermakova@olmuart.cz nebo tel. 608 814 723, 
kapacita je omezena na 15 osob. Sraz objednaných 
na program je na nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

so 21. 10. I 14.00 
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ 
DÍLNA
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 až 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je na nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.nczk.cz

ne 22. 10. I 10.00  
EKOSCUK
Spolek Barbořice vás zve ke strávení nedělního do-
poledne zvelebováním remízku za psychiatrickou 
nemocnicí. Pojďme společně pomoci přírodě i nám 
samým. Sraz sympatizantů a dobrovolníků v 10:00 
u zadního vchodu do „psychiny“ – u pitevny. 
Zájemci ať se hlásí na e-mail: barborice-km@se-
znam.cz nebo na telefon +420 777 031 252.
Akce se za deště nekoná!
www.barborice.cz

ne 22. 10. I 19.00 
TOP POP - POPOVÉ A ROCKOVÉ 
LEGENDY - FILHARMONIE BO-
HUSLAVA MARTINŮ, ZLÍN - KHL 
2017
Posledním koncertem festivalu Kroměřížské 
hudební léto je unikátní projekt Filharmonie 
Bohuslava Martinů nazvaný příznačně Top Pop, 
představující největší legendy rockové a populární 
hudby v nezvyklém, orchestrálním aranžmá a 
provedení. Ve svém typickém image představí stálý 
ansámbl frontmanů dirigenta Miloše Machka. 

Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 25. 10. I 17.00
ČLOVĚKEM VYHUBENÁ ZVÍŘATA
Foto RNDr. Trávníček.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 26. 10. I 15.00 
DUŠIČKY - PŮVOD A OBSAH SVÁTKU
Akademie III. Věku. Přednáška H. Župkové.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 27. 10. I 19.00
SWING CAFÉ KUBES
Život v rytmu swingu - skladby 30. a 40. let mi-
nulého století Vám připomeneme hudbou a atmo-
sférou. Pomůžeme Vám oživit vzpomínky na obdo-
bí první republiky, herce a filmy tohoto období. 
Café Kubes

so 28. 10. I 9.00
PŘEDNÁŠKA BIOTRONIKA
TOMÁŠE PFEIFFERA
Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svý-
mi dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých 
oblastí života, jako je biotronická prevence, filo-
sofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí 
objeví, je nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, 
smyslu života, nauka o vznikání, tedy celkově 
otázky filosofie Bytí, a to i s dopady do hmotných 
oborů. Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek 
proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

po 2. 10. - út 31. 10. 
MALOVÁNÍ A3V UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
Představení výtvarníků A3V z Uherského Hradiště. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 10. - út 31. 10.  
FOTOBRANÍ 2017 
Už po třiadvacáté uspořádá kroměřížský Fotoklub 
ve spolupráci s Domem kultury tradiční výroční 
přehlídku toho nejlepšího, čím se v uplynulém 
roce jeho členové prezentovali. Na výstavě ve foyer 
Domu kultury se představí už známá a zavedená 
jména Ján Zahornacký, Miroslav Pilát, Jan Bureš 
či Josef Ščotka, ale také nadějné mládí a nováčci. 
Novinkou letošního ročníku bude vzpomínková vý-
stava v pravé klubovně, která vzdá hold čestnému 
předsedovi Fotoklubu Janu Burešovi staršímu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.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 31. 12. 2017
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z  nej-
významnějších kroměřížských rodáků. Expozice 
chronologicky prezentuje 130 originálních děl 
nejvýznamnějšího kroměřížského rodáka, malíře 
a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 31. 12. 2017

PŘÍRODA A ČLOVĚK
(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 31. 12. 2017
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v  historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže ,,od 
mamutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 31. 12. 2017
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v  neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

do ne 4. 3. 2018 
V MUZEU STRAŠÍ ANEB NEBOJTE 
SE TROCHU BÁT
Interaktivní výstava pro malé i velké s programem 
pro školy. Historie naší země je bohatá na legendy, 
pověsti a pohádky.   Lidé si často nedokázali vy-
světlit rozličné přírodní jevy, a tak vznikaly příběhy 
o ohnivých mužích, vílách, skřítcích, vodnících, 
čertech a čarodějnicích. Některé z  těchto bytostí 
lidem pomáhaly, jiné v  nich spíše budily strach a 
respekt. Pojďme si tedy udělat malou exkurzi do 
světa strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí 
bohaté lidové kultury a slovesnosti. Výstava je do-
plněna řadou historických artefaktů, které sloužily 
našim předkům jako ochranné prvky proti půso-
bení zlých sil.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 31. 5. 2018  
ARCHIV A ČAS 1947 - 1997 - 2017
Výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořádaná 
Státním okresním archivem Kroměříž při příleži-
tosti 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

so 7. 10. I 17.00  
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
VELKÁ BÍTEŠ
Krajská liga mužů v hokeji. Velká Bíteš bývá velkým 
testem a zrcadlem aktuální formy a výkonnosti. 
V  předminulé sezoně naši muži doma se Sparta-
kem prohráli, loni soupeře přetlačili 6:4. S halasnou 
kulisou svých fandů by měla jít Kroměříž znovu za 
vítězstvím!
Zimní stadion

so 14. 10. I 14.30  
13. ROČNÍK DRAKIÁDY
Klubíčko Kroměříž pořádá 13. ročník DRAKIÁDY 
na Letišti Kroměříž. Čekají vás soutěžní stanoviště 
pro děti a malování na obličej. Aktivní účastníci se 
mohou zapojit do soutěže o nejdéle létajícího draka 
a doma vyrobeného létajícího draka.
Akce se koná za každého počasí s výjimkou silného 
deště.
Letiště Kroměříž
www.klubickokm.cz

so 21. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HOKEJ UHERSKÝ 
OSTRH
Krajská liga mužů v hokeji. Uherský Ostroh je nej-
větším rivalem našich Hanáků. Vzájemné bitvy 
mužských družin bývají „čestnou stránkou hoke-
jových památníků“. Loni vítězíme doma a v Ostrohu 
i přes závěrečné vyrovnáni ztratíme duel 6:8. Vše si 

POWER FREEK STEP I 18.00 - 19.00
Účinné vytrvalostně silové cvičení. 
Nutná rezervace předem na tel. 739 073 544 - p. M. 
Nováková. 
Dům kultury v Kroměříži

so 14. 10.
PROCHÁZKA PRO VŠECHNY 
GENERACE / 9.00
Vycházka z Kroměříže do Záhlinic s možností ná-
vštěvy pivovaru. Návrat je možný vlakem nebo 
pěšky cestou k zámečku, kolem soutoku Moravy 
a Rusavy zpět do města. Akce se koná za každého 
počasí.
Sraz u Kauflandu.

ne 8. 10. I 9.00 
PUTOVÁNÍ KRAJINOU ZLÍNSKÉHO 
KRAJE: MORAVSKÉ KOPANICE
Komentovaná vycházka představí přímo v  terénu 
místní kulturu a dochovaný folklor. Sraz: Starý 
Hrozenkov, okr. Uh. Hradiště. Průvodce: Ing. Igor 
Kyselka, CSc. z kroměřížského Metodického centra 
zahradní kultury Národního památkového ústavu.
www.npu.cz/uop-kromeriz.cz

út 10. 10. I 17.00 
WORKSHOP: PAPÍROVÝ DRAK
K podzimu neodmyslitelně patří nejen padající listí, 
ale i pouštění draka. Přijďte tvořit draky do Květné 
zahrady. 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

st 11. 10. I 16.30 
ISLÁMSKÉ ORGANIZACE,
SEBEVRAŽEDNÝ TERORISMUS 
A KULT MUČEDNÍKA
Beseda s Mgr. Tomáš Radějem, Ph.D. Vystudoval 
Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Dlouhodobě se specializuje na fenomén 
islámského radikalismu, v současnosti předná-
ší mj. pro civilní univerzity, Univerzitu obrany v 
Brně, Diplomatickou akademii MZV ČR, AČR apod. 
Rozsáhle procestoval především arabský svět. Je 

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE
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SPORTOVNÍCH AKCÍ



 

PŘEHLED AKCÍ

ne 1. 10. – ne 29. 10. I
so a ne I 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

po 2. 10. – ne 8. 10. I 9.00 - 21.00
MEZINÁRODNÍ TÝDEN KÁVY NA 
VELKÉM NÁMĚSTÍ
U příležitosti mezinárodního svátku kávy budete 
mít možnost ochutnat vzácné kávy jedinečné kva-
lity, připravené tradičními i alternativními metoda-
mi. K ochutnání: El Salvador Red Bourbon, Guate-
mala Finca La Bolsa, Kenya Gichugu AA, Nicaragua 
Dipilto Java, Ethiopia Negele. V sobotu 7. října od 
14.00 hodin budete mít možnost připravit si sami 
vlastní espresso na profesionálním kávovaru. 
Velo CAFÉ
www.velo-cafe.cz

po 2. 10. – út 3. 10. I 12.00 -  
18.00  
POZNÁVÁME SVOJI KNIHOVNU
Stopovací a zábavná hra pro děti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 2. 10. I 15.00 
SLAVNOSTNÍ KONCERT PĚVECKÉ-
HO SBORU SPGŠ KROMĚŘÍŽ
Slavností koncert dívčího pěveckého sboru Střední 
pedagogické školy Kroměříž, který se uskuteční v 
rámci Dne seniorů v Kroměříži.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 3. 10. I 12.00 
BURZA KNIH
Prodej vyřazených knih.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 3. 10. I 19.00
RAK & RAK - KHL 2017
Čtvrtým koncertem festivalu Kroměřížské hudební 
léto je unikátní rodinný kytarový projekt otce se 
synem nazvaný příznačně Rak & Rak. Na rozdíl od 
klasického kytaristy a skladatele Štěpána Raka, jde 
jeho syn Jan-Matěj Rak vlastní cestou, neboť se již 
10 let zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpra-
coval pro sólovou kytaru. V programu koncertu zazní 
úryvky barokní hudby Ivana Jelínka v úpravě pro só-
lovou kytaru, loutnová hudba dávných mistrů, výběr 
z celovečerních cyklů Štěpána Raka – např. Chvála 
čaje, Královská suita a Vůně a naproti tomu zcela 
unikátní přínos klasické kytarové literatuře – hudba 
Jaroslava Ježka v podání Jana-Matěje Raka. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 4. 10. I 10.00  
JAN OPATŘIL  A JEHO HORORY
Autorské čtení. Setkání se spisovatelem v konfe-
renčním sále a jeho horory.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 10. I 16.30 
W. A. MOZART: DON GIOVANNI
Hudební akademie s ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 10. I 17.00
ZIMA NA MORAVSKÝCH HORÁCH
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 5. 10. I 15.30  
KLUB PUNTÍK:
VŠICHNI LETÍ NA KOŠTĚTI
Setkání dětí 3-5 letých a jejich rodičů nad knihou.

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 10. I 16.30 
FILMOVÝ ČTVRTEK: KREV V MO-
BILECH
I ve vašem mobilu se mohou skrývat vzácné mi-
nerály potřísněné krví obětí války v Demokratické 
republice Kongo. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 10. I 17.00
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL: 
KRAJINA CHRÁMŮ
Přednáška o Lednicko-valtickém areálu bude vě-
nována především jeho nejvýznamnějšímu období 
konce 18. a první poloviny 19. století, tedy době vlá-
dy knížat Aloise I., jeho bratra Jana Josefa I. i Aloise 
II. z Liechtensteina a také působení jejich dvorních 
architektů Josefa Hardtmutha, Josefa Kornhäusela, 
Franze Engela a Georga Wingelmüllera. Pozornost 
bude soustředěna jak k předním voluptuárním 
stavbám této éry, samozřejmě i lednickému zámku, 
tak formování přírodně krajinářského parku, ale 
rovněž vazbám k dobové zejména francouzské za-
hradní kultuře. Přednášející: prof. Pavel Zatloukal, 
historik architektury a umění, emeritní ředitel Mu-
zea umění Olomouc
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 5. 10. I 19.00
PODZIMNÍ PODÍVANÁ 2017
Módní přehlídka s bohatým programem a pose-
zením u šálku dobré kávy či sklenky vína. 
Klub Starý pivovar

pá 6. 10. I 19.00
HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Sokol Kroměříž a Biskupští manové z  Kroměříže  
pořádají další ročník plesu, který doprovází Den 
uniformovaných sborů. Letos zde uvidíte výkvět 
kroměřížského prvorepublikového podsvětí, tzv. 
galerku, která se sejde na své výroční merendě v 
místní Jedové chýši. Ať už přijdete v oděvu dobovém, 
nebo současném, určitě se budete bavit. Součástí 

plesu je i koncert „Růže pro válečné veterány“.
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

so 7. 10. I 9.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Akce pro rodiny s dětmi. Přijměte pozvání k procház-
ce letní biskupskou rezidencí v Kroměříži. Provede vás 
sám pan biskup Karel z Lichtensteinu Castelcorna. Má 
pro vás připraveno mnoho zábavných úkolů a her i 
vyprávění. Program o délce 60 minut je vhodný pro 
mládež a děti, které již čtou, mladší děti v případě, 
že jsou doprovázeny rodiči. Na program je nutné se 
předem objednat na: cermakova@olmuart.cz nebo 
tel. 608  814  723, kapacita je omezena na 15 osob. 
Sraz objednaných na program je na nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

so 7. 10. I 10.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Celodenní program v místě bývalých Žižkových 
kasáren u příležitosti řady celostátních i místních 
výročí spojených s činností uniformovaných sborů. 
Program:
- slavnostní přísaha nových členů HZS Zlínského 
kraje
- ukázky nejnovější hasičské techniky
- pásová vozidla Bren carrier, Praga AH IV, BVP 1 v akci
- přehlídka klubů vojenské a policejní historie včetně 
techniky
- výzbroj a výstroj z různých historických období
- prezentace Armády ČR, Policie ČR, Celní správy ČR, 
Vězeňské služby ČR, Městské policie KM a dalších
- model vazební cely
- cvičná dráha BESIP pro cyklisty
- vojenská ležení, dobové zbraně
- historický autobus, program pro děti
- army shop, stánky s tematickým obsahem, ob-
čerstvení
Velká voda v Kroměříži: 20 let
Vzpomínka na dramatické události z  roku 1997 
s ukázkami zásahů
Hanácké náměstí
www.kromeriz.eu

so 7. 10. I 14.00 
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ 
DÍLNA
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 až 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je na nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.nczk.cz

so 7. 10. - so 14. 10.
TÝDEN ZDRAVÍ V KROMĚŘÍŽI 2017
Pořádá Zdravé město Kroměříž.

so 7. 10. I 9.00 - 13.00
ZAHÁJENÍ TÝDNE ZDRAVÍ
Ukázky první pomoci, Výstava na stromech, hu-
dební doprovod, soutěže pro děti, káva a čaj.
Bezručův park

po 9. 10. 
FITMAMI I 10.00
speciální fitness program pro maminky a jejich 
miminka, nebo malé děti. Nutná rezervace pře-
dem na tel. 739 073 544 - p. M. Nováková. Sraz v 
10.00 Podzámecká zahrada (vchod od tržnice). Za 
špatného počasí se lekce přesouvá do Domu kultury 
Kroměříž.

,,CO DĚLÁ EVROPSKÝ PARLAMENT 
PRO LIDI S POSTIŽENÍM?“ I 10.00
Beseda pro všechny, které dané téma zajímá. 
Přednášku povede poslankyně Evropského parla-
mentu MUDr. Olga Sehnalová.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

út 10. 10. 
NETRADIČNÍ TĚLOCVIK PRO ZŠ I 
9.00 - 13.00
Ukázka netradiční tělesné výchovy od profesionálů.
Střední zdravotnická škola Kroměříž

STŘEVO TOUR I 10.00 - 18.00
Přijďte se projít modelem o rozměrech 9x4 m. Do-
zvíte se, jak vypadá tlusté střevo uvnitř.

Foyer Střední zdravotnické školy 
Kroměříž

POWER FREEK STEP I 18.30 - 19.30
Účinné vytrvalostně silové cvičení. 
Nutná rezervace předem na tel. 739 073 544 - p. M. 
Nováková. 
Dům kultury v Kroměříži

st 11. 10.
ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE STÁŘÍ / 
10.00
Přednáška o vhodném stravování v seniorském věku.
Šipka - středisko pro volný čas dětí a 
mládeže Kroměříž

FITMAMI I 10.00
speciální fitness program pro maminky a jejich 
miminka, nebo malé děti. Nutná rezervace pře-
dem na tel. 739 073 544 - p. M. Nováková. Sraz v 
10.00 Podzámecká zahrada (vchod od tržnice). Za 
špatného počasí se lekce přesouvá do Domu kultury 
Kroměříž.

MUŽI VERSUS ŽENY I 17.00 - 18.00
Během této lekce si budou moci muži i ženy vy-
zkoušet hodinu funkčního tréninku zdarma. Akce 
proběhne jen za příznivého počasí.
Fitness Contours Kroměříž

čt 12. 10.
POZNEJ SVÉ PÁNEVNÍ DNO / 
16.00 - 19.30
Workshop o pánevním dnu pro ženy v každém 
věku. Nutná registrace na www.fyziomami.cz
Tělocvična na Hanáckém náměstí

pá 13. 10.
NORDIC WALKING I 10.00, 14.00, 16.00
Tato kondiční aktivita je určena nejširší i nespor-
tující veřejnosti jako efektivní způsob zvyšování 
kondice a pohodlný způsob boje s nadváhou. Akce 
proběhne jen za příznivého počasí.
Sraz v Podzámecké zahradě (vchod 
od tržnice)

autorem mnoha studií a analýz v odborných peri-
odikách a publikacích. V r. 2007 pobýval jako konzul 
v Bagdádu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11.10. I 17.00
JARNÍ MALÁ FATRA
Foto p. Pospíšil.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 11. 10. I 18.00 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:  
J. SUCHÝ, J. ŠLITR - JONÁŠ
A TINGL-TANGL 
Druhým představením podzimního cyklu Divadelní-
ho předplatného bude jedna z nejslavnějších her 
pražského Semaforu autorů Jiřího Suchého a Jiřího 
Šlitra Jonáš a tingl-tangl – ale pozor! Ve verzi z roku 
2017 a od divadelního spolku Kašpar, tedy v osobi-
tém režijním provedení Jakuba Špalka, který si do 
hlavních dvou rolí kabaretiéra Jonáše a doprovodné-
ho pianistu vybral Petra Lněničku a Zdeňka Doležala. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 12. 10. I 19.00 
KONCERT KAPELY NEZMAŘI - 
LEGENDY ČESKÉHO FOLK-COUNTRY
Představení jedné ze stálic tuzemské folk-country 
scény a legendy tohoto žánru vůbec – českobudě-
jovické skupiny Nezmaři. Kapela, která příští rok v 
lednu oslaví už úctyhodných čtyřicet let existence si 
stále zachovává početnou základnu svých příznivců 
a rozhodně nehodlá odejít do hudebního důchodu, 
což potvrzuje  i poslední ze zatím třinácti vydaných 
alb a jednoho DVD, CD Stopy bláznů (2014). V kon-
certním programu však zazní písničky ze všech ob-
dobí kapely, včetně mnohdy zlidovělých hitů Ráno 
bylo stejný, Musíš jít dál, nebo Bodláky ve vlasech. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

ne 15. 10. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA

Prodejní výstava domácích zvířat. K vidění i prodeji 
jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. 
Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a 
dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

ne 15. 10. I 15.00 
POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ 
CHALOUPKY KŘEMÍLKA
A VOCHOMŮRKY 
Pro malé i velké diváky přijíždí do Kroměříže 
Divadlo Scéna ze Zlína se svou pohádkou vycháze-
jící ze známých Večerníčků Václava Čtvrtka plnou 
hravosti, humoru a veselých písniček. Režie: Hana 
Mrázková
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18. 10. I 16.30 
NUMISMATIKA V KOSTCE
Přednáška Mgr. M. Fajtla o numismatice.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 10. I 17.00
VÝLETY POZDNÍ ZIMY
Foto RNDr. Voňka.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 19. 10. I 16.30 
ERASMUS+, ANEB ZKUŠENOSTI 
ZE STUDIA V ŘECKU
Co se vám vybaví, když se řekne Řecko? Přijďte si 
poslechnout povídání studentky Petry Bilíkové, 
která v této zemi strávila 7 měsíců. Přednáška je 
určena k motivaci studentům, kteří by rádi využili 
programu Erasmus+ k tomu, aby vycestovali za 
vzděláním do zahraničí, stejně tak pro vášnivé 
cestovatele a milovníky Balkánu. Buďte u shrnutí 
toho nejlepšího z cest a života v Řecku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 19. 10. I 17.00 
OBORY – ZELENÉ OSTROVY
V KRAJINĚ

Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského 
kraje se váže k letošnímu tématu Krajina. Představí 
obory, bažantnice, koroptvárny a další místa, které 
neodmyslitelně patřily k panským sídlům a zá-
roveň sloužily k reprezentaci daného šlechtického 
rodu. Přednáškou posluchače provede Ing. Lenka 
Křesadlová, Ph.D. z kroměřížského Metodického 
centra zahradní kultury Národního památkového 
ústavu. Na přednášku naváže tematická vycházka v 
sobotu 21. října do přírodní památky Obora (známá 
také pod názvem Hvězda) u Kroměříže.
Květná zahrada
www.npu.cz/cs/uop-kromeriz

čt 19. 10. I 19.00
PUSH UP
Divadelní představení OZ RosArt Ružomberok 
v rámci Divadelního předplatného 2017.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

pá 20. 10. I 19.00 
MATĚJ TAUŠ: CHALEPC A HVĚZDA 
Hned po premiéře na domovské Malé scéně ve Zlíně 
se původní český muzikál Chlapec a hvězda talen-
tovaného, teprve dvacetiletého skladatele Matěje 
Tauše představí i divákům v Divadelním sále Domu 
kultury v Kroměříži. Příběh začíná na diskotéce, 
kde až příliš velkého romantika Tomáše odmítne 
a zesměšní jeho dívka. Opuštěného a zklamaného 
chlapce však osloví Bára – hvězda, která sestoupila 
z oblohy jen proto, aby ho mohla milovat. Bohužel, 
kromě Tomáše jí nikdo jiný nevidí a tak i za přispě-
ní matky-psycholožky skončí hrdina muzikálu v 
nemocnici. Právě tam začne rozkrývat krutou prav-
du o událostech posledních dní, která ho dovede až 
na samotnou hranici možnosti jeho chápání.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 20. 10. I 20.00 
EVENT JAZZ TRIO
Repertoár Event Jazz Tria tvoří jazzové standarty, 
ale také skladby popové i taneční hudby. Tento 
koktejl Vás nenechá v klidu a každý si v něm najde 
to své. Café Bistro Matiné nabízí kromě příjemného 

prostředí také možnost zatancovat si a strávit tak 
jedinečný  večer v samém centru Kroměříže. Re-
zervace míst na tel: 573 330 774.
Café Bistro Matiné

so 21. 10. I 9.00 – 17.00  
JABLEČNÝ DEN
Jablečný den, historie ovocnářství a mapování sta-
rých a krajových odrůd na Kroměřížsku.

Program:
- výstava ovoce
- nabídka regionálních výrobků z ovoce
- po celý den ochutnávka moštu zdarma
- prodej stromků 
- poradenství a určování odrůd přinesených plodů 
ze sortimentu starších odrůd
- soutěž zdobení věnečků s tématikou ovoce a vy-
hodnocení nejchutnějších štrůdlů a jiných pochutin 
z ovoce „Přines svůj štrúdl a zúčastni se soutěže“ 
- tvořivá dílna a hry pro děti
- ukázka pletení košíků 
- vystoupení skupiny Jablkoň  
- ovocné menu ve vybraných restauracích 
V případě deště se akce koná ve foyer Domu kultury
Velké náměstí, Kroměříž

so 21. 10. I 9.00 
PUTOVÁNÍ KRAJINOU ZLÍNSKÉHO 
KRAJE: OBORA U KROMĚŘÍŽE
Komentovaná vycházka doplní přednášku Obory – 
zelené ostrovy v krajině a přímo v terénu představí 
místní přírodní památku Oboru u Kroměříže (zná-
má také pod názvem Hvězda). Sraz: Jarohněvice, 
vlakové nádraží. Vycházka se tematicky připojí k 
Mezinárodnímu dnu archeologie. Průvodci: Ing. 
Lenka Křesadlová, Ph.D. a Mgr. Jiří Janál z Národní-
ho památkového ústavu.
www.npu.cz/uop-kromeriz

so 21. 10. I 9.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Akce pro rodiny s  dětmi. Přijměte pozvání k  pro-
cházce letní biskupskou rezidencí v  Kroměříži. 
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu 
Castelcorna. Má pro vás připraveno mnoho zá-

bavných úkolů a her i vyprávění. Program o délce 
60 minut je vhodný pro mládež a děti, které již 
čtou, mladší děti v  případě, že jsou doprovázeny 
rodiči. Na  program je nutné se předem objednat 
na: cermakova@olmuart.cz nebo tel. 608 814 723, 
kapacita je omezena na 15 osob. Sraz objednaných 
na program je na nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

so 21. 10. I 14.00 
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ 
DÍLNA
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 až 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je na nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.nczk.cz

ne 22. 10. I 10.00  
EKOSCUK
Spolek Barbořice vás zve ke strávení nedělního do-
poledne zvelebováním remízku za psychiatrickou 
nemocnicí. Pojďme společně pomoci přírodě i nám 
samým. Sraz sympatizantů a dobrovolníků v 10:00 
u zadního vchodu do „psychiny“ – u pitevny. 
Zájemci ať se hlásí na e-mail: barborice-km@se-
znam.cz nebo na telefon +420 777 031 252.
Akce se za deště nekoná!
www.barborice.cz

ne 22. 10. I 19.00 
TOP POP - POPOVÉ A ROCKOVÉ 
LEGENDY - FILHARMONIE BO-
HUSLAVA MARTINŮ, ZLÍN - KHL 
2017
Posledním koncertem festivalu Kroměřížské 
hudební léto je unikátní projekt Filharmonie 
Bohuslava Martinů nazvaný příznačně Top Pop, 
představující největší legendy rockové a populární 
hudby v nezvyklém, orchestrálním aranžmá a 
provedení. Ve svém typickém image představí stálý 
ansámbl frontmanů dirigenta Miloše Machka. 

Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 25. 10. I 17.00
ČLOVĚKEM VYHUBENÁ ZVÍŘATA
Foto RNDr. Trávníček.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 26. 10. I 15.00 
DUŠIČKY - PŮVOD A OBSAH SVÁTKU
Akademie III. Věku. Přednáška H. Župkové.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 27. 10. I 19.00
SWING CAFÉ KUBES
Život v rytmu swingu - skladby 30. a 40. let mi-
nulého století Vám připomeneme hudbou a atmo-
sférou. Pomůžeme Vám oživit vzpomínky na obdo-
bí první republiky, herce a filmy tohoto období. 
Café Kubes

so 28. 10. I 9.00
PŘEDNÁŠKA BIOTRONIKA
TOMÁŠE PFEIFFERA
Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svý-
mi dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých 
oblastí života, jako je biotronická prevence, filo-
sofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí 
objeví, je nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, 
smyslu života, nauka o vznikání, tedy celkově 
otázky filosofie Bytí, a to i s dopady do hmotných 
oborů. Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek 
proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

po 2. 10. - út 31. 10. 
MALOVÁNÍ A3V UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
Představení výtvarníků A3V z Uherského Hradiště. 
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 5. 10. - út 31. 10.  
FOTOBRANÍ 2017 
Už po třiadvacáté uspořádá kroměřížský Fotoklub 
ve spolupráci s Domem kultury tradiční výroční 
přehlídku toho nejlepšího, čím se v uplynulém 
roce jeho členové prezentovali. Na výstavě ve foyer 
Domu kultury se představí už známá a zavedená 
jména Ján Zahornacký, Miroslav Pilát, Jan Bureš 
či Josef Ščotka, ale také nadějné mládí a nováčci. 
Novinkou letošního ročníku bude vzpomínková vý-
stava v pravé klubovně, která vzdá hold čestnému 
předsedovi Fotoklubu Janu Burešovi staršímu.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.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 31. 12. 2017
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z  nej-
významnějších kroměřížských rodáků. Expozice 
chronologicky prezentuje 130 originálních děl 
nejvýznamnějšího kroměřížského rodáka, malíře 
a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 31. 12. 2017

PŘÍRODA A ČLOVĚK
(STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu s  nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 31. 12. 2017
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU 
MĚSTA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Expozice umístěná v  historickém sklepení podává 
kulturně historický obraz města Kroměříže ,,od 
mamutů do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do ne 31. 12. 2017
EXPOZICE KARLA KRYLA
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v  neobvyklé 
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého 
návštěvníka.
Expozice Karla Kryla
www.expozicekryl.cz

do ne 4. 3. 2018 
V MUZEU STRAŠÍ ANEB NEBOJTE 
SE TROCHU BÁT
Interaktivní výstava pro malé i velké s programem 
pro školy. Historie naší země je bohatá na legendy, 
pověsti a pohádky.   Lidé si často nedokázali vy-
světlit rozličné přírodní jevy, a tak vznikaly příběhy 
o ohnivých mužích, vílách, skřítcích, vodnících, 
čertech a čarodějnicích. Některé z  těchto bytostí 
lidem pomáhaly, jiné v  nich spíše budily strach a 
respekt. Pojďme si tedy udělat malou exkurzi do 
světa strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí 
bohaté lidové kultury a slovesnosti. Výstava je do-
plněna řadou historických artefaktů, které sloužily 
našim předkům jako ochranné prvky proti půso-
bení zlých sil.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 31. 5. 2018  
ARCHIV A ČAS 1947 - 1997 - 2017
Výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořádaná 
Státním okresním archivem Kroměříž při příleži-
tosti 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

so 7. 10. I 17.00  
HK KROMĚŘÍŽ – HC SPARTAK 
VELKÁ BÍTEŠ
Krajská liga mužů v hokeji. Velká Bíteš bývá velkým 
testem a zrcadlem aktuální formy a výkonnosti. 
V  předminulé sezoně naši muži doma se Sparta-
kem prohráli, loni soupeře přetlačili 6:4. S halasnou 
kulisou svých fandů by měla jít Kroměříž znovu za 
vítězstvím!
Zimní stadion

so 14. 10. I 14.30  
13. ROČNÍK DRAKIÁDY
Klubíčko Kroměříž pořádá 13. ročník DRAKIÁDY 
na Letišti Kroměříž. Čekají vás soutěžní stanoviště 
pro děti a malování na obličej. Aktivní účastníci se 
mohou zapojit do soutěže o nejdéle létajícího draka 
a doma vyrobeného létajícího draka.
Akce se koná za každého počasí s výjimkou silného 
deště.
Letiště Kroměříž
www.klubickokm.cz

so 21. 10. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HOKEJ UHERSKÝ 
OSTRH
Krajská liga mužů v hokeji. Uherský Ostroh je nej-
větším rivalem našich Hanáků. Vzájemné bitvy 
mužských družin bývají „čestnou stránkou hoke-
jových památníků“. Loni vítězíme doma a v Ostrohu 
i přes závěrečné vyrovnáni ztratíme duel 6:8. Vše si 

POWER FREEK STEP I 18.00 - 19.00
Účinné vytrvalostně silové cvičení. 
Nutná rezervace předem na tel. 739 073 544 - p. M. 
Nováková. 
Dům kultury v Kroměříži

so 14. 10.
PROCHÁZKA PRO VŠECHNY 
GENERACE / 9.00
Vycházka z Kroměříže do Záhlinic s možností ná-
vštěvy pivovaru. Návrat je možný vlakem nebo 
pěšky cestou k zámečku, kolem soutoku Moravy 
a Rusavy zpět do města. Akce se koná za každého 
počasí.
Sraz u Kauflandu.

ne 8. 10. I 9.00 
PUTOVÁNÍ KRAJINOU ZLÍNSKÉHO 
KRAJE: MORAVSKÉ KOPANICE
Komentovaná vycházka představí přímo v  terénu 
místní kulturu a dochovaný folklor. Sraz: Starý 
Hrozenkov, okr. Uh. Hradiště. Průvodce: Ing. Igor 
Kyselka, CSc. z kroměřížského Metodického centra 
zahradní kultury Národního památkového ústavu.
www.npu.cz/uop-kromeriz.cz

út 10. 10. I 17.00 
WORKSHOP: PAPÍROVÝ DRAK
K podzimu neodmyslitelně patří nejen padající listí, 
ale i pouštění draka. Přijďte tvořit draky do Květné 
zahrady. 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

st 11. 10. I 16.30 
ISLÁMSKÉ ORGANIZACE,
SEBEVRAŽEDNÝ TERORISMUS 
A KULT MUČEDNÍKA
Beseda s Mgr. Tomáš Radějem, Ph.D. Vystudoval 
Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Dlouhodobě se specializuje na fenomén 
islámského radikalismu, v současnosti předná-
ší mj. pro civilní univerzity, Univerzitu obrany v 
Brně, Diplomatickou akademii MZV ČR, AČR apod. 
Rozsáhle procestoval především arabský svět. Je 
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města Kroměříže  

ale vynahradíme v  play-off, kde Ostroh vyřadíme 
hned po dvou zápasech a jdeme za medailí! 
Zimní stadion

ne 1. 10.
14.30 I LEGO® NINJAGO® FILM 3D dab., bijásek,
premiéra
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 

po 2. 10.
17.30 I TO, přidáváme

st 4. 10.
17.30 I LEGO® NINJAGO® FILM 2D dab., bijásek,
premiéra
20.00 I WIND RIVER, artkino

čt 5. 10.
20.00 I SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO,
záznamy koncertů / hudební dokumenty

pá 6. 10.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 
20.00 I BLADE RUNNER 2049 2D tit., premiéra

so 7. 10.
17.30 I ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, premiéra 
20.00 I BLADE RUNNER 2049 3D tit., premiéra

ne 8. 10.
14.30 I LEGO® NINJAGO® FILM 2D dab., bijásek,
premiéra
17.30 I PO STRNIŠTI BOS, přidáváme

po 9. 10.
17.30 I BLADE RUNNER 2049 2D tit., premiéra

st 11. 10.
16.45 I BLADE RUNNER 2049 2D tit., premiéra
20.00 I ČERVENÁ, artkino

čt 12. 10.
20.00 I SNĚHULÁK, premiéra

pá 13. 10.
17.30 I HORA MEZI NÁMI, premiéra
20.00 I SNĚHULÁK, premiéra

so 14. 10.
17.30 I HORA MEZI NÁMI, premiéra
20.00 I SNĚHULÁK, premiéra

ne 15. 10.
18.30 I PAVLA BIČÍKOVÁ - HORNÍ DOLPO
- UTAJENÁ ZEMĚ HIMALÁJE, cestovatelské
přednášky v Nadsklepí

po 16. 10.
19.00 I SCORPIONS FOREVER, záznamy koncertů
/ hudební dokumenty

st 18. 10.
17.00 I SNĚHULÁK, premiéra
20.00 I NERODIČ, artkino

čt 19. 10.
20.00 I GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
2D tit., premiéra

pá 20. 10.
17.30 I GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
3D tit., premiéra
20.00 I BAJKEŘI, premiéra

so 21. 10.
17.30 I BAJKEŘI, premiéra
20.00 I GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
2D tit., premiéra

ne 22. 10.
14.30 I ESA Z PRALESA, bijásek, premiéra
17.30 I BAJKEŘI, premiéra

po 23. 10.
17.30 I KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 2D tit., přidáváme

st 25. 10.
17.30 I BAJKEŘI, premiéra
20.00 I MATKA!, artkino

čt 26. 10.
17.30 I THOR: RAGNAROK 2D tit., premiéra
20.00 I JIGSAW, premiéra

pá 27. 10.
17.30 I THOR: RAGNAROK 2D dab., premiéra
20.00 I JIGSAW, premiéra

so 28. 10.
17.30 I THOR: RAGNAROK 3D dab., premiéra
20.00 I JIGSAW, premiéra

ne 29. 10.
14.30 I MY LITTLE PONY FILM, bijásek, premiéra
17.30 I HANS ZIMMER V PRAZE, záznamy
koncertů / hudební dokumenty

po 30. 10.
19.00 I BARBORA PEČEŇOVÁ: CESTUJ
A NEPROKRASTINUJ TO!, cestovatelské
přednášky v Nadsklepí

BIJÁSEK/RODINNÝ 
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.

ESA Z PRALESA
FRA 2017, 97 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing
Maurice, obyčejný tučňák vychován hrdou tygřicí, 
se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou 
jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli 
pořádek a spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice. Na prales si ovšem brousí zuby ďá-
belsky proradná koala Igor, který nadevše miluje 
chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce 
jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa 
se neohroženě vydávají do boje… Jablečný den | 21.  10.

Drakiáda MC Klubíčko | 14.  10.

Jonáš a tingl - tangl | 11.  10.

Den uniformovaných sborů | 7.  10.

MY LITTLE PONY FILM
USA/CAN 2017, 99 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši ka-
marádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože 
musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká 
velké dobrodružství a spousta nových přátel.

PREMIÉRA
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
CZE 2017, 115 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).

BLADE RUNNER 2049
USA/CAN/UK 2017, 163 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, 2D i 3D, titulky
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje 
nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie 
K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které 
je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit po-
slední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho 
nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison 
Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské poli-
cie, který je už 30 let nezvěstný.

SNĚHULÁK
USA/UK/SWE 2017, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka s 
radostí. Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Ne-
sbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole 
a jeden z nejcharismatičtějších herců své generace 
Michael Fassbender se spojili v adaptaci slavného 
detektivního thrilleru, jenž spolu s dalšími deseti 
„Holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih 
současnosti.

HORA MEZI NÁMI
USA 2017, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se s ma-
lým letadlem zřítí uprostřed zasněžených hor. V 
těchto extrémních podmínkách nemají jinou šan-
ci na přežití, než že si tito do této chvíle zcela cizí 
lidé vytvoří silné pouto. Když si uvědomí, že k nim 
žádná pomoc nepřijde, vydávají se na nebezpečnou 
a dalekou cestu napříč okolní divočinou. Během ní 
se učí vzájemné toleranci a naleznou v sobě sílu, o 
níž neměli ani tušení.

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
USA 2017, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, 2D 
i 3D, titulky
Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof 
ohrožujících naši planetu se přední představitelé z 
celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě 
satelitů k řízení globálního klimatu, které mají za-
jistit bezpečnost všech obyvatel planety. Ale nyní 
se něco pokazilo – systém vytvořený k ochraně 
Země začne na Zemi útočit a začíná závod s časem, 
kdy je nutné zjistit skutečnou hrozbu dříve, než 
geomagnetická bouře smete ze zemského povrchu 
všechno… a všechny.

BAJKEŘI
CZE 2017, 95 min, přístupné bez omezení, česky
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kama-
rádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních 
sítí. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod 
vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na 
dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením 
zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život  
znamená víc, než status na facebooku, opravdové 
dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční 
hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. 

THOR: RAGNAROK
USA 2017, nevhodné pro děti do 12 let, 2D i 3D, da-
bing i titulky
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez své-
ho mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu 
s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské 
civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
USA 2017, 141 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
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).

ARTKINO
WIND RIVER
UK/USA/CAN 2017, 107 min, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené 
pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské 
dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka 
FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské 
rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela 
nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. 
Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho 
a společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...

ČERVENÁ
CZE/SVK 2017, 83 min, přístupné bez omezení, 
česky
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové 
o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně 
Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, sou-
kromý a profesní život byly ovlivněny velkými dě-
jinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá 
sto operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na 
jevištích pěti kontinentů.

NERODIČ
CZE 2017, 83 min, přístupné bez omezení, česky
Film Nerodič ukazuje šest různých příběhů, šest 
názorů na rodičovství a s nimi šest různých forem 
rodin. Někdo z nich se pro své pojetí rodiny rozho-
dl, někdo k ní postupně došel, pro někoho nebyla 
jiná volba a někomu to prostě nevyšlo. Všichni ale 
svým příběhem zastupují řadu jiných příběhů a ro-
din, které jsou těm jejich podobné. Režisérka Jana 
Počtová natočila dokument, který je zajímavou 

nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít 
smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v 
tvář svému bývalému spojenci z řad Avengers - 
neuvěřitelnému Hulkovi. 

JIGSAW
USA/CAN 2017, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Zohavená těla se začnou objevovat na různých 
místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny 
důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Joh-
na Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný 
Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování 
známé hororové série SAW je tu znovu.... Těšte se, 
budete se bát.

PŘIDÁVÁME
TO
USA 2017, 135 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
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…

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.

sondou do aktuálního společenského tématu, který 
divákovi přiblíží to, jakými způsoby je dnes vnímán 
pojem „rodina“.

MATKA!
USA 2017, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je za-
klepání na dveře. Jennifer Lawrence a Javier Bar-
dem hrají v thrilleru matka! manželský pár, jehož 
idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody 
naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá. 
Jeden z nejoriginálnějších filmařů současnosti, 
Darren Aronofsky (Černá labuť, Rekviem za sen) 
natočil nezařaditelný, výsostně originální thriller, 
který své diváky překvapí, ať budou jakkoliv při-
praveni. Na matku! se podle režiséra připravit nelze.

ZÁZNAMY KONCERTŮ / 
HUDEBNÍ DOKUMENTY
SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO
USA 2017, 90 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mexická metropole se 1. prosince 2015 proměnila 
v nehlučnější místo světa. Metalovou senzaci jmé-
nem SlipKnoT přivítalo tehdy 40 tisíc nedočkavých 
fanoušků, kteří vůbec poprvé dostali šanci vidět své 
idoly na domácí scéně. Netrpělivě očekávaný film 
„Day of the Gusano“ natočil samotný člen kapely a 
nabízí v něm nekompromisní, chaotický a nezapo-
menutelný pohled na fenomén, který kapela vybu-
dovala za necelých 20 let své intenzivní kariéry.

SCORPIONS FOREVER
DEU 2015, 100 min, přístupné bez omezení, titulky
Padesát let historie rockové legendy Scorpions, 
jejich cesta na vrchol, těžké roky, kdy zpěvák a 
zakládající člen přišel o svůj unikátní hlas, návrat 
mezi rockovou elitu, zpověď blízkého okolí, včetně 
manželek, zákulisí legendárního koncertu v Mosk-
vě a současný život rockových hvězd, které stále 
vyprodávají největší haly světa, to vše v unikátním 
dokumentu nazvaném Scorpions Forever.

hudby, doprovázeného velkolepou světelnou show. 
Fanoušci si mohli naživo užít skladby například z 
filmů Piráti z Karibiku, Lví král nebo Temný rytíř. 
Záznam velkolepého pražského koncertu přenese 
diváky do dechberoucí atmosféry, kterou doplní 
ohromující videoprojekce a zvuk. Jako přidaný bo-
nus se mohou diváci v kinech těšit na 10 minutový 
rozhovor s Zimmerem, ve kterém se diváci dozví 
mimo jiné autorovy názory na hollywoodské trháky 
dnešní doby. 

CESTOVATELSKÉ 
PŘEDNÁŠKY
V NADSKLEPÍ
Cyklus, který bude probíhat od půlky října do kon-
ce listopadu, Vás zavede do celého světa pomocí 
cestovatelských přednášek.
Více na www.dk-kromeriz.cz/cestovatelske-predna-
sky-v-nadsklepi

PAVLA BIČÍKOVÁ: HORNÍ DOLPO
- UTAJENÁ ZEMĚ HIMALÁJE
Vyprávění, fotografie a videa Pavly Bičíkové z 20denní-
ho přechodu jedné z nejizolovanějších oblastí Himá-
laje. Uslyšíte příběh o vysokých horách, o budhistické 
kultuře a o úžasných lidech, kteří jsou přímými poto-
mky Tibeťanů. Poznáte jejich civilizací nedotčený život, 
který skrývá řadu překvapivých zjištění.

BARBORA PEČEŇOVÁ:
CESTUJ A NEPROKRASTINUJ TO!
Taky toužíš objevovat svět, jenže tě před každou 

vlastní cestovatelské zážitky. Navíc se u komických 
historek naplno zasměješ cizímu neštěstí. Ulevíš si, 
že se přece tobě nemůže nic horšího stát.

Otvírací doba plaveckého bazénu 
(v říjnu)
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

Bruslení veřejnosti v říjnu
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

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

KINO NADSKLEPÍ

HANS ZIMMER V PRAZE
UK/CZE 2017, 139 min, přístupné bez omezení, 
titulky
Světoznámý skladatel filmové hudby přijel loni se 
svým evropským turné do vyprodané pražské O2 
arény a ohromil publikum. V onen večer bylo 17 ti-
síc diváků svědky neuvěřitelného koncertu filmové 

cestou zastaví desítky výmluv? Stává se ti, že si 
lítostivě povzdechneš u cizích fotek a příběhů z 
dovolených? Chceš mít konečně vlastní zážitky, 
kulturní šoky a třeba i více poznat sám sebe? A 
přesně o tom to bude. Na mušku si vezmeme naše 
nejčastější výmluvy, proč necestujeme. Dojdi se 
pobavit, nabrat nový dech a získat odhodlání pro 
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Závěrečným koncertem letoš-
ního festivalu Kroměřížské hu-
dební léto je unikátní projekt 
Filharmonie Bohuslava Martinů 
představující největší legendy 
rockové a populární hudby v ne-
zvyklém, orchestrálním aranžmá 
a  provedení nazvaný příznačně 
Top Pop. 
V neděli 22. října se představí ve 
svém typickém image stálý an-
sámbl frontmanů dirigenta Miloše 

Machka. Sopranistka Hana Škar-
ková, tenorista Marek Olbrzymek, 

saxofonista Antonín Mühlhansl, 
kytarista Jiří Sova a mužské pěvec-

ké kvarteto Q VOX. Speciálním 
hostem večera bude jazz-rocko-
vá flétna pódiového showmana 
Františka Kantora. V  programu 
uslyšíte ty nejlepší skladby z mi-
nulých úspěšných programů, 
ale i  zcela nově zaranžované 
písně. Legendární Oh! Darling 
(Beatles), Barcelona (Queen), 
We Used To Know (Jethro Tull), 

Gimme! Gimme!, S.O.S., Mamma 
Mia (ABBA), Another Brick In The 
Wall (Pink Floyd) a  další. Všechny 
skladby jsou aranžovány přímo na 
objednávku pro tento dynamický 
tým. Dávají nejen sólistům (barev-
né šestihlasy) ale i  orchestru svůj 
typický, charakteristický sound. 
Aranžéři večera jsou Petr Jirák, zlín-
ští filharmonici Aleš Pavlorek, Viktor 
Kozánek a autor projektu Miloš Ma-
chek.                                                              (rc)

Popové a rockové legendární skladby zazní v podání Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín

Cestovatelské přednášky v Nadsklepí
Tématem, které spojí několik podzimních akcí konaných v  kině 
Nadsklepí, je cestování. Cyklus cestovatelských přednášek bude 
probíhat od půlky října do konce listopadu a návštěvníky zavede 
do celého světa. Zájemci o návštěvu nejrůznějších končin poznají 
tajuplné kouty Himalájí, zjistí, jak si cestu maximálně užít a nepro-
krastinovat ji, projedou se na skútru s Dominikou po Jižní Ameri-
ce a zjistí, že Ladislav Zibura už nikdy nepůjde pěšky po Arménii 
a Gruzii. 
Sérii cestovatelských přednášek zahájí v neděli 15. října povídání s fo-
tografiemi a videi Pavly Bičíkové s názvem Horní Dolpo - utajená země 
Himaláje. Návštěvníci uslyší příběh o  vysokých horách, o  budhistické 
kultuře a o úžasných lidech, kteří jsou přímými potomky Tibeťanů, po-
znají civilizací nedotčený život, který skrývá řadu překvapivých zjištění. 
Na pondělí 30. října je připravena přednáška Barbory Pečeňové Cestuj 
a neprokrastinuj to! Určena je všem, kteří sice touží objevovat svět, jenže 
je před každou cestou zastaví desítky výmluv. S tím, jak co nejpomaleji 
o samotě projet Jižní Ameriku na motorce, skončit přepadená, v nemoc-
nici, s motorkou na šroubky, uvíznout v zasněžených čtyřapůltisícových 
horách a ve vytouženém cíli po devíti měsících zjistit, že to bylo vlast-
ně fajn a nechce se vám končit, poradí prostřednictvím své přednášky 
Dominika Gawliczková ve středu 15. listopadu. Poslední částí cyklu je 
30. listopadu přednáška Ladislava Zibury s názvem Už nikdy pěšky po 
Arménii a Gruzii. Beseda 
popisující situace, kdy se 
cestovatel otráví alkoho-
lem, zabloudí na minové 
pole nebo zachraňuje ži-
vot štěňátek, slibuje, že se 
návštěvníci budou skvěle 
bavit.                                    (rc)

Chlapec a Hvězda
Hned po premiéře na domovské 
Malé scéně ve Zlíně se původní 
český muzikál Chlapec a hvězda ta-
lentovaného teprve dvacetiletého 
skladatele Matěje Tauše představí 
i divákům v Domě kultury v Kromě-
říži. Příběh začíná na diskotéce, kde 
až přiliš velkého romantika Tomáše 
odmítne a  zesměšní jeho dívka. 
Opuštěného a  zklamaného chlap-
ce však osloví Bára – hvězda, která 
sestoupila z  oblohy jen proto, aby 
ho mohla milovat. Bohužel, kromě 
Tomáše jí nikdo jiný nevidí, a tak i za 
přispění matky-psycholožky skončí 
hrdina muzikálu v nemocnici. Právě 
tam začne rozkrývat krutou pravdu 
o událostech posledních dní, která 
ho dovedeš až na samotnou hranici 
možnosti jeho chápání… 

Matěj Tauš je talentovaný, cílevědo-
mý umělec, který se ve svých nece-
lých dvaceti letech stal nejmladším 
člověkem ve střední Evropě před-
stavující již druhý autorský muzikál. 
Za jednu z největších odlišností od 
ostatních děl považuje neprvoplá-
novost svého projektu. V podstatě 
se jedná o  psychologické drama, 
kde vzniká mnoho retrospektivních 
časových linek odhalujících mysl a 
pocity všech hlavních postav. Další 
zajímavostí je spolupráce s  živou 
kapelou, což na české muzikálové 
scéně není příliš obvyklé. Herecký 
tým je složen z profesionálů i ama-
térů, kteří se vzájemně obohacují 
o herecké, pěvecké i  taneční do-
vednosti. Hrají a zpívají: Matěj Tauš, 
Naďa Melková, Kateřina Kadlčáko-
vá, Alena Jašíčková, Lenka Molková, 
Tomáš Karlík a další.                           (rc)

Světoznámý skladatel filmové hud-
by přijel loni se svým evropským 
turné do vyprodané pražské O2 
arény a ohromil publikum. V onen 
večer bylo 17 tisíc diváků svědky 
neuvěřitelného koncertu filmové 
hudby, doprovázeného velkolepou 
světelnou show. Fanoušci si mohli 
naživo užít skladby například z  fil-
mů Piráti z  Karibiku, Lví král nebo 
Temný rytíř. Záznam velkolepého 
pražského koncertu přenese také 
Kroměřížany do dech beroucí at-
mosféry, kterou doplní ohromující 
videoprojekce a zvuk. Jako přidaný 

bonus se mohou diváci v  kinech 
těšit na desetiminutový rozhovor 
s  Zimmerem, ve kterém se diváci 
dozví mimo jiné autorovy názory 
na hollywoodské trháky dnešní 
doby. / neděle 29. října 2017, kino 
Nadsklepí      (rc) 

V kroměřížském Domě kultury se 
ve čtvrtek 12. října od 19. hodiny 
představí jedna ze stálic tuzem-
ské folk-country scény a  legen-
da tohoto žánru vůbec – česko-
budějovická skupina Nezmaři. 
Kapela, která příští rok v  lednu 
oslaví už úctyhodných čtyřicet 
let existence, si stále zachovává 
početnou základnu svých příz-
nivců. V  koncertním programu 
však zazní písničky ze všech ob-
dobí kapely, včetně mnohdy zli-
dovělých hitů Ráno bylo stejný, 

Musíš jít dál nebo Bodláky ve 
vlasech. Stejně jako na počátku, 
i po 29 letech kapelu zdobí pře-
devším krásný sborový vícehlas 
a doprovod akustických nástrojů 
v  písních vlastní provenience či 
převzatých. Po řadě nejrůzněj-
ších personálních změn se nako-
nec v posledních patnácti letech 
ustálila podoba skupiny na pán-
ském triu Pavel Zajíc, Antonín 
Hlaváč (kytary), Pavel Drengubák 
(kontrabas) a  zpěvačka i  hráčka 
na klávesy Šárka Benetková.    (rc)

Nenechte si ujít koncert nestárnoucí 
legendy – kapely Nezmaři

Hans Zimmer potěší i kroměřížské diváky 
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Jsme malý kroměřížský spolek sna-
žící se o praktickou ekologii - reálně 
a lokálně. Nejlépe za nás asi mluví 
naše aktivity. Takže, co máme letos 
za sebou?
Například kroměřížské Ukliďme 
Česko (pro nás už 21. úklid veřejné 
lokality), Den Země, k jehož příleži-
tosti jsme pořádali Chlebopečení a 
Volnou výměnu věcí v Klubíčku Kro-
měříž. Také hromadný výlet vlakem 
do Kovozoo (jelo nás přes 40 rodičů 
a dětí). O prázdninách proběhly při 
příměstských ekotáborech  Ekopo-
kecy pro rodiče. Se začátkem školní-
ho roku jsme měli možnost účastnit 
se části Školákusu Ekologického 
institutu Veronica v Hostětíně a také 
se vzdělat ve Zlíně na přednášce 
světové guru bezobalové domác-
nosti Bey Johnson. Po prázdninách 
se při Klubíčku znovu rozjela envi-
ronmentálně laděná aktivita pro 
rodiče s dětmi Ekoklubík, v  rámci 
něhož nás čeká i návštěva Agrofar-

my Walig a výlet do ornitologické 
záchranné stanice ORNIS.
A které akce ještě do konce roku 
připravíme? Oslavíme a užijeme si 
tvoření a hraní s  rodiči a dětmi na 
Dni stromů (20. 10.) a Jablkování v 
rámci Jablečného dne 21. 10. V ne-
děli 22. 10. budeme pořádat veřej-
ný úklid lokality za psychiatrickou 
nemocnicí. Ke konci roku se pak 
mohou zájemci dovědět něco víc o 
nakupování bez obalu a jak na do-
mácnost bez obalu s provozovateli 
bezobalového obchůdku ve Zlíně.  

Moc bychom chtěli poděkovat 
všem našim příznivcům, pomoc-
níkům a dobrovolníkům, kteří se 
na těchto akcích podíleli a chysta-
jí se přiložit pomocnou ruku i do 
budoucnosti! Další velké díky pa-
tří Městu Kroměříži, které nám na 
organizaci a realizaci těchto akcí 
nezanedbatelně přispělo a díky 
tomu můžeme například pořídit 
materiál, potřebné vybavení, tro-
chu se vzdělat, dopřát účastníkům 
veřejných akcí drobné občerstve-
ní, či přispět lektorům a pomocní-

kům.  Více o Spolku 
Barbořice najdete 
na www.barborice.
cz, chcete-li se do 
našich akcí zapojit 
nebo jinak spolupra-
covat, napište nám 
na barborice-km@
seznam.cz.

Veronika Habrová, 
Spolek Barbořice

Barbořice hodnotí minulé a láká na budoucí Jiří Lisý převzal 
Tylův odznak 

za dlouholetou 
loutkářskou 

činnost
Zahájení letošního cyklu diva-
delního předplatného pořáda-
ného členy Divadelního spolku 
Kroměříž v  Klubu Starý pivovar 
se stalo příležitostí k  udělení 
významného ocenění. Jiří Lisý, 
vedoucí souboru Říše loutek 
Kroměříž, převzal Zlatý odznak 
Josefa Kajetána Tyla. Ten udě-
luje Svaz českých divadelních 
ochotníků za mimořádné zá-
sluhy o amatérské divadlo a je 
považován za nejvyšší ocenění 
v  této oblasti. Na návrh kromě-
řížské Rady amatérské umělecké 
činnosti tak byla oceněna celoži-
votní práce pana Lisého v oblasti 
loutkového divadla v Kroměříži. 
Tylův odznak mu za RAUČ pře-
dal Josef Olišar a za dlouholetou 
přínosnou práci poděkoval také 
místostarosta Kroměříže Pavel 
Motyčka.
Jiří Lisý se divadlu i samotné vý-
robě loutek věnuje již od mládí. 
Začínal hraním pro kamarády 
z ulice, prošel divadelním krouž-
kem během studia, a ačkoliv 
se nevydal na profesionální 
loutkohereckou dráhu, zůstal 
divadlu věrný po celý život. Od 
roku 1970 je členem Říše loutek, 
o deset let později se stal vedou-
cím souboru. Se svými kolegy se 
zúčastnil spousty přehlídek, fes-
tivalů a soutěží a získal mnohá 
ocenění. Zaměřuje se především 
na improvizační způsob loutko-
vého divadla a spolupráci s divá-
ky vtahovanými do děje hry, což 
je na jeho práci také nejvíce ce-
něno. Není však jenom hercem, 
ale také zručným řemeslníkem, 
který vyrábí loutky, kulisy i celou 
scénu.                                            (šak)

Mezinárodní festival vo-
jenských hudeb se v  Kro-
měříži letos konal již 
potřiadvacáté. Do dvou-
denního setkání armád-
ních souborů, který se 
koná tradičně na ploše 
Velkého náměstí,  se ten-
tokrát zapojily hudby ze 
Slovenska, Německa, Fin-
ska a samozřejmě z Česka. 

Foto: Š. Kučerová

Foto: Barbořice

Foto: J. Dušek

Estonské dny 
představí pobaltskou 
zemi Kroměřížanům
Nejsevernější z pobaltských zemí, 
chladné Estonsko, je sice v této ob-
lasti nejmenším ze států, rozhodně 
ale stojí za návštěvu. Ve dnech od 6. 
do 10. listopadu je možné jeho za-
jímavosti prozkoumat i v Kroměříži, 
a to v  rámci Estonských dnů, které 
bude pořádat poslankyně Evrop-
ského parlamentu Olga Sehnalová 
a konají se pod záštitou velvyslance 
Estonské republiky v ČR J. E. Stena 
Schwedeho. 
„Radě Evropské unie právě předse-
dá malá velká země Estonsko. I když 
není velké rozlohou, cestovatele 
okouzlí půvabem severské přírody 
s hlubokými lesy a mnoha ostrovy. 
Ostatní země může inspirovat svým 
důrazem na využívání moderních 
technologií a digitální státní správu. 
Těším se proto na setkání se zajíma-
vými hosty z Estonska i Česka, kteří 

do Kroměříže přijedou, a srdečně 
vás na listopadové Estonské dny 
zvu,“ uvádí Olga Sehnalová, která v 
Kroměříži pořádá „evropské dny“ již 
od podzimu roku 2010.
Zájemci se mohou zapojit do sou-
těže Co víte o Estonsku? na www.
sehnalova.eu a vyhrát zájezd do 
Evropského parlamentu a další zají-
mavé ceny.                                                (rc)

PROGRAM ESTONSKÝCH DNŮ 
V KROMĚŘÍŽI

6. 11. Dům kultury, 16 h Slavnostní 
zahájení Estonských dnů – úvodní 
beseda s  ochutnávkou a vernisáží 
výstavy fotografií Obrazy z Estonska 
7. 11. Knihovna Kroměřížska,14 h  
Estonské dny dětem – estonské 
pohádky, soutěže, dílničky a hry
15.45 h Cestománie: Estonsko –

návrat k sobě – cestopis z cyklu ČT,
16.30 h Teistpidi Saaremaa – jedna 
přednáška o třech cestách – cesto-
vatelská beseda 
8. 11. Kino Nadsklepí, 19 h Hou-
baření (Seenelkäik) – promítání 
estonské tragikomedie z roku 2012

9. 11.  Městský úřad Kroměříž,  
14 h e-Estonsko: Digitální velmoc 
– beseda s koordinátorem digitální 
agendy ČR Ondřejem Malým 
10. 11. Dům kultury, 17 h Estonský 
folklorní večer – vystoupení žáků 
ZUŠ a studentek HAMU s ochutnáv-
kou estonských rybích specialit

PO CELÝ TÝDEN 
Obrazy z Estonska – výstava - Dům 
kultury 

Estonsko mýma očima – soutěžní 
výstava – Knihovna Kroměřížska

Estonsko nejen v literatuře – vý-
stava knih - Knihovna Kroměřížska

Estonské dny na Scéně – nabídka 
estonských jídel 
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CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

Irena Obermannová
Dobré duše
Do bývalého sklářského městečka 
Vlčí Úpice přijíždí mladá geniální 
šachistka Alice, aby tu sehrála si-
multánní partii se členy místního 
šachistického kroužku. Krátce po 
příjezdu však doslova zakopne o 
mrtvolu místní starostky. Během 
hry Alice smete figurky z šachovnice 
a připraví se tím o velkou příleži-
tost. Ale ona už hraje jinou partii… 
Navzdory policii i všem obyvatelům 
městečka se snaží vypátrat, co se 
stalo. Vrah je na tahu. Dá mat, nebo 
ho Alice zastaví?

Luisa Nováková: Bílí havrani
Dějově bohatý příběh o věrnosti 
a zradě, obětavosti a zbabělosti, 
marné i naplněné lásce je zalidněn 
řadou postav a důležitou roli v něm 
sehrávají také tajemné bytosti na-
dané starobylou mocí.
Napínavá historická fantasy sága 
od držitelky Zlaté stuhy.

www.knihkm.cz

Vážení čtenáři,
v  říjnovém dílu seriálu o kromě-
řížských ulicích se vracíme blíže 
k historickému centru města. Ulice 
Kollárova bezprostředně sousedí 
s  třídou 1. máje, přesto tyto ulice 
plní jiný úkol a mají jinou podobu. 
Zachován byl dodnes původní zá-
měr – na třídě 1. máje stojí budovy 
nejrůznějších institucí, v „Kollárce“ 
pak domy soukromé, obytné. 
I přesto se o obou dozvídáme zají-
mavé informace.
Z  autorů správných odpovědí 
z minulého čísla jsme vylosovali tři 
výherce, jimiž jsou: 

Linda Sigmundová
Jana Baladová
Zdena Ublová

Úkol č. 10
Kteří dva známí kroměřížští 
stavitelé jsou autory většiny 

budov v Kollárově ulici? 

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. října na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt!)
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Třída 1. máje 
a Kollárova ulice
V říjnovém čísle seriálu si připome-
neme historii třídy 1. máje a 
Kollárovy ulice. 
Z minulých dílů víme, že po 
zbourání městských hradeb do-
šlo v této části Kroměříže v 70. le-
tech 19. století k vybudování 
soustavy velkých náměstí před 
velkými branami, které propo-
jovala okružní třída. Stejně jako 
tzv. Velký val (Tovačovského 
ulice) byla i dnešní třída 1. má-
je předurčena pro zástavbu 
soukromými a hlavně veřejnými 
městskými budovami. Znalci 
kroměřížských reálií ji registrují 
jako ulici Na Příkopech (1911), 
Wilsonovu třídu (1919) a třídu 
Dr. Edvarda Beneše (1945). Od 
roku 1953 nese název třída 1. má-
je. Z veřejných budov vyniká 
především budova zemské reálky 
vybudovaná v letech 1902–1904 
podle plánů architektů Felixe 
Skibinského a Jana Utíkala. Byla 
určena pro studenty technických 
předmětů a moderních jazyků, 
jakými v té době byly angličti-
na a francouzština. K výrazné 
proměně gymnázia dochází po 
provedení školské reformy a 
po uzákonění jednotné školské 
soustavy v roce 1950, kdy bylo 
přeměněno na pedagogické 
gymnázium pro vzdělávání 

učitelů národních škol. O devět 
let později byla zřízena střed-
ní pedagogická škola, jež zde  
působí dodnes. 
Vedle stojí budova spolkového 
domu Concordia, postavená 
v roce 1891. Tento německý 
pěvecký spolek provozoval i 
hudební školu a ochotnické 
divadlo. Obyvatelům Kroměříže 
se do paměti spíše zapsala jako 
tzv. Sokolský dům. Od roku 
1930 zde sídlí tělocvičná jedno-
ta Sokol. Další školní budova na 

třídě 1. máje patřila měšťanské 
škole K. Světlé, dnes v jejích pros-
torách sídlí základní škola, která 
vykonává činnost praktické a 
speciální školy. 

Kollárova ulice (ve 40. letech 
20. století nazývaná Bismar-
kovou) byla oproti tomu určena 
pro soukromou zástavbu. Vévodí 
jí nájemní dům Jana Simona 

postavený v historizujícím slohu 
v roce 1898 kroměřížským stavi-
telem Ladislavem Mesenským 
starším. O padesát let později 
se do jeho prostor přestěhovala 
okresní knihovna, která letos slaví 
významné výročí – Kroměříž si 
letos připomíná sto dvacet let od 
zahájení činnosti první veřejné 
knihovny ve městě. Další obytné 
domy v Kollárově ulici, ať už v 
secesním nebo ve funkcionalis- 
tickém stylu, jsou ukázkovými 
díly kroměřížských stavitelů La-
dislava Mesenského mladšího 
a Jana Zavřela. První z jmeno-
vaných postavil v roce 1925 krás-
nou secesní vilu ústřednímu ředi- 
teli arcibiskupských statků Janu 
Holubovi, která dodnes budí po-
zornost kolemjdoucích. 

Zajímavou historii má i sousední 
rohový dům na křižovatce ulic 
Svatopluka Čecha a Kollárovy – v 
letech 1927–1953 zde žil a tvořil 
akademický malíř a ilustrátor 
František Vrobel. Proslavil se ne-
jen jako ilustrátor knih pro děti a 
mládež (např. Myšky Hrabalky) a 
školních učebnic, ale především 
jako autor doprovodných ilus-
trací ke knihám spisovatele 
Jindřicha Spáčila. 

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

Mgr. Martina Šlancarová
(MZA Brno-SOkA Kroměříž)

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH ULIC X.

10  2017

Pozvánka do archivu
I v letošním  roce se uskuteční v kroměřížském archivu pod-
zimní  přednáškový cyklus, který bude zahájen ve středu dne 
4. října 2017 v 17.00 hodin. 
S přednáškou Nahodilá armáda – čs. legie v Rusku vystoupí 
Mgr. František Trávníček, předseda Jednoty Čs. OL Valtice. Mís-
tem konání je přednáškový sál  SOkA Kroměříž.

Srdečně zveme všechny zájemce o historii čs. legií a legionářů 
a nejen o ni. Vstup zdarma. 

Objekty základní školy, Sokolského 
domu a střední pedagogické školy na 
třídě 1. máje. (zdroj: SOkA Kroměříž)

Pohled na třídu 1. máje. (zdroj: SOkA Kroměříž)

Kollárova ulice. (zdroj: SOkA Kroměříž)
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Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553 

Relaxace v Beskydech
Každým rokem připravujeme pro členy SPCCH i 
další osoby s  postižením rekondiční rehabilitační 
pobyt. Letos jsme jej zajistili v hotelu Kryštof na Pro-
střední Bečvě.  Obec Prostřední Bečva se nachází ve 
východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských 
vrchů v  nadmořské výšce 430 m a v  současnosti 
patří mezi jedno z  nejvýznamnějších rekreačních 
středisek v oblasti Beskyd. 
V rámci pobytu byly pro účastníky připraveny růz-
né aktivity. Každý den jsme zahájili rozcvičkou na 
čerstvém vzduchu, neboť počasí nám přálo po celý 
týden. V přilehlém bazénu jsme nejen cvičili a pla-
vali, ale probíhaly v něm i různé soutěže, do kterých 
se zapojili i neplavci. Byla zajištěna rehabilitace dle 
zdravotního stavu zúčastněných, připravili jsme 
také přednášku o inkontinenci, problému mno-
ha seniorů. Pravidelné vycházky po okolí hotelu i 
vzdálenějších míst patří tradičně k  náplni pobytu. 
Ve volném čase jsme poseděli na terase „našeho“ 
ubytovacího zařízení, povídali jsme si, majitel hote-
lu pro nás zajistil večer s hudbou, kde jsme si zatan-

čili, zazpívali a dobře se bavili.
Cílem podobných akcí je relaxace, odpočinek a pře-
devším pobyt na čerstvém vzduchu. Počasí nám 
přálo a tak můžeme jednoznačně říci, že se nám 
podařilo cíl naplnit. Účastníkům se pobyt líbil, byli 
spokojeni a z programu vycházek si každý vybral, 
která mu dle zdravotního stavu nejvíce vyhovovala.
Poděkování patří všem a těšíme se již na další setká-
ní.  Rádi přivítáme nové členy. Setkáváme se vždy 
první a třetí úterý v měsíci v klubu Velehradská ulice 
625.                                                                     Výbor SPCCH

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ  
 

 Jenny

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

Příjemné podzimní dny jsou ideál-
ním časem na dlouhé procházky. Ty 
s vámi jistě rád absolvuje i případný 
čtyřnohý kamarád. Toho si může-
te – pokud pořízení psa zvažujete 
– přivést domů z  útulku. Nebo tře-
ba jen můžete některého z  pejsků 
z Čápky vzít na malý výšlap a stát se 
„venčitelem“. Pokud jste se rozhodli 
si po zralé úvaze psa pořídit, v měst-
ském útulku je vždy z čeho vybírat. 
Dnes  se můžete seznámit s  Jenny. 
JENNY je fenka křížence střední 
velikosti. Jsou jí dva roky a váží 16 
kilogramů. Je hodná, ale zpočát-
ku trochu bázlivá a k cizím lidem 
nedůvěřivá. Bude potřebovat tro-
chu trpělivosti a všechno se dá 
napravit. Umí hezky chodit na vo-
dítku, netahá. Vhodná by byla na 
dvorek nebo zahradu. V  útulku je 
od září, nalezena byla v  Kroměříži. 

SENIORSKÝ PODZIM 2017
Klub seniorů v Kroměříži nabízí v rámci Senior-
ského podzimu tyto aktivity:

2. října • Den seniorů – slavnostní koncert Dívčího 
pěveckého sboru Střední pedagogické školy – Kino 
Nadsklepí, 15 hod.

9. října • „Co dělá Evropský parlament pro lidi s 
postižením„ – beseda s Olgou Sehnalovou – Klub 
seniorů, 10 hod.                                       
11. října • Přednáška o stravování v seniorském 
věku s ochutnávkou zdravých potravin – Šipka, 
10 hod.

18. října • Senior pas, Senior point – přednáška – 
Klub seniorů, 14 hod.

 26. října • „Všechny barvy lásky“ – hudebně 
poetický pořad Lenky Kudelové a Hany Švejnoho-
vé – Klub seniorů, 16 hod.                         
8. listopadu • Představení Barborky „Mrazík“ – 
Klub seniorů, 10 hod.

23. listopadu • Ples Sociálních služeb Kroměříž – 
Dům kultury Kroměříž, 13 – 17 hod.
Těšíme se na setkání s vámi s úsměvem a dobrou 
náladou.

DOPISY ČTENáŘŮ
Světový den první 
pomoci v Kroměříži
Druhá sobota v září patří každo-
ročně Světovému dni první pomoci. 
V letošním roce připadl svátek na 
9. září. Oblastní spolek ČČK Kromě-
říž na tento den připravil zajímavý 
program na dětském dopravním 
hřišti. Na pěti stanovištích si mohli 
malí i velcí návštěvníci vyzkoušet 
ošetření simulovaných zranění, 
která vypadala v podání žáků ZŠ 
Slovan velmi věrohodně, chůzi a 
jízdu s alkoholovými brýlemi, resus-
citaci na figuríně, jízdu zručnosti na 
motokárách a jízdu na kole podle 
pravidel. Přes počáteční rozpaky 
se všichni dali do zkoušení a pl-
nění úkolů. S úsměvem a radostí 
po ukončení vyměnili vyplněnou 
účastnickou kartu za malou po-
zornost, která byla pro všechny 
odvážlivce připravena. Od mnoha  
návštěvníků byla při odchodu sly-
šet milá slova: „Děkujeme, bylo to 
moc fajn.“                     Lenka Stojanová, 

členka MS ČČK Kroměříž

I my umíme hrát divadlo
Uživatelé Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Barborka 
každoročně nacvičují taneční vy-
stoupení, se kterými vystupují na 
Velkém náměstí v Kroměříži na ak-
cích pořádaných městem Kroměříží 
pro příbuzné, seniory i ostatní uži-
vatele domova. Letos se klientům 
Barborky podařilo nacvičit muziká-
lové představení Mrazík, se kterým 
měli velký úspěch i v Domě kultury 

Kroměříž či na festivalu v  Otroko-
vicích. Díky finančnímu daru firmy 
TOSHULIN, a. s. jsme mohli zakou-
pit novou zvukovou techniku a 
mikroporty, které jsou pro veřejná 
vystoupení nutná a umožní tak 
lepší přenesení zvuku. Uživatelé 
se tak mohou dále věnovat svým 
zájmům a koníčkům, které přiná-
šejí radost nejen jim, ale i ostatním 
lidem. 
                Vedoucí tým DOZP Barborka
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Dominik Rafaja, Kroměříž (červen 2017)
Viktoria Láníková, Hulín
Anna Marie Váňová, Držovice
Julian Gryga, Rataje
Nikol Zdráhalová, Zdounky
Adéla Dohnalová, Litenčice
Veronika Hrušková, Rychlov
Ondřej Veselý, Ochoz
Matyáš Židlík, Kojetín
Antonín Mozga, Cetechovice
Rozálie Kraváriková, Kroměříž
Viktorie Menšíková, Kroměříž
Taťána Motalíková, Kroměříž
Viktorie Holšánová, Kroměříž
Martien Christian Peters, Drslavice
Adam Doležel, Třebětice
Šimon Frýdl, Kroměříž
Karolína Balejová, Dřínov
Laura Alánová, Chropyně
Valerie Dočkalová, Počenice
Samuel Bosák, Holešov
Vendula Michalová, Kostelany
Štěpánka Bilková, Hulín
Viktor Sedlák, Kroměříž
Mikuláš Jiříček, Morkovice
Adéla Suchánková, Kroměříž
Jan Dvořák, Kroměříž
Kryštof Ryšánek, Kroměříž
Tereza Bartáková, Hulín
Marie Rajnochová, Kostelec u Hol.
Nikola Gašparová, Bruntál
Michal Kratina, Skaštice
Diana Bejtkovská, Kroměříž
Kryštof Macháček, Pravčice
Lukáš Drga, Zdounky
Ema Vaculčíková, Kroměříž
Arnošt Kratochvíla, Dobrotice
Štěpán Huječek, Kojetín
Ester Gomolová, Bystřice p. H.

Stanislav Gern, *1932, Kroměříž
Marie Surá, *1931, Kroměříž
Jarmila Koryčanová, *1917, Nětčice
Antonín Andrýsek, *1931, Popovice
Zdeněk Cupák, *1957, Kroměříž
Petr Krejčí, *1952, Kroměříž
Josefa Konečná, *1940, Zlobice
Jiřina Beníčková, *1929, Kroměříž
Ing. Stanislav Smutný, *1929, Kroměříž
Bohuslava Rozsypalová, *1925, Vážany
Stanislav Večerka, *1959, Bezměrov
Josef Plevka, *1928, Kostelany
Antonín Holub, *1945, Kroměříž
František Uhírek, *1946, Žalkovice
Marta Chytilová, *1927, Kroměříž
Ing. Štěpán Tóth, *1951, Kroměříž

Jaroslav Štolfa, *1943, Kvasice
Anežka Smrčinová, *1923, Kroměříž
Naděžda Knotová, *1951, Kroměříž
Mária Kovácsová, *1934, Kroměříž
Karel Čepička, *1957, Strabenice
Stanislav Olšanský, *1932, Záříčí
Matyáš Mičák, *2017, Těšnovice
Mgr. Jana Střížová, *1962, Kroměříž
Jiří Vrána, *1937, Postoupky
Jaroslav Králík, *1960, Divoky
Irena Brázdilová, *1935, Kroměříž
Karel Hřib, *1942, Kroměříž
Anna Davidová, *1934, Zdounky
Ing. Ivo Neuman, *1959, Kroměříž

Úmrtí – srpen 2017
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V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž  
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Slavnostní vítání malých občánků 
na kroměřížské radnici Narození – srpen 2017

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

Roman Valigura, Kroměříž – Hana Laubeová, Kroměříž
Martin Čáp, Milovice – Jana Machová, Milovice
Dušan Šprňa, Bezměrov – Iva Škrabalová, Lubná
Bohumil Batěk, Chropyně – Andrea Kolaříková, Chropyně
Miroslav Salachna, Hulín – Daniela Straková, Hulín
Jiří Gabrhelík, Holešov – Jarmila Petříčková, Holešov
Dušan Šild, Zlín – Klára Boříková, Zlín
Tomáš Koza, Kroměříž – Pavlína Sýkorová, Kroměříž
Pavel Kahle, Zábřeh – Kateřina Abšnajdrová, Kroměříž
Petr Mück, Nehvizdy – Jana Bizoňová, Valašské Meziříčí
Radoslav Kotek, Kroměříž – Pavlína Horčičková, Kroměříž
Uvedeni jsou pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním  
v tisku.

Sňatky – srpen 2017

Alexandr Mikeška Aneta Hájková Dominik Dobeš

Karolína Kubíčková Magdaléna Luncarová Rozárie Lepšová

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k vítání 
vašeho dítěte do života. Obřad se 
koná vždy v sobotu v obřadní síni 
Městského úřadu v  Kroměříži. Je 
možné domluvit se na individu-
álním termínu jen pro jednu rodi-
nu, nebo na vítání pro tři rodiny. 
Vítání je určeno pro děti s trvalým 
pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace vám sdělí matri-
kářky na tel. 573 321 180. 
Těšíme se na vás a vaše miminko. 

Město Kroměříž

Nejbližší volné termíny vítání 
jsou: 4. 11., 25. 11. a  16. 12.

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
2. 10. od 7 do 15 h – Kroměříž, Jožky 
Silného – DUBA-oil, s. r. o. / 2. 10. od 7 
do 15 h – Kroměříž-Bílany. Kroměříž, 
Bílanská 2595/95, Dolnozahradská 0, 
2395, Hulínská 3445, 5001, Chropyňská 
2848/26, Jožky Silného 2349/4, 2684/3, 
Kaplanova 0, 1513, 1763/1, 1803, 
2066/2B, 2836, 3862/8, Skopalíkova 0, 
1684, 1842/49, 2354/2354, 2354/47, 
2600/2600, 2600/47. / 3. 10. od 8.15 do 
15 h – Kroměříž-Postoupky (transformá-
tor Miňůvky). / 3. 10. od 7.30 do 14 h 
– Kroměříž-Postoupky – vodárna / 9. 10. 
od 7.30 do 14.30 h – Kroměříž-Trávník 
(kromě Trávnických zahrádek celá obec) 
Informace o přerušení dodávky el. energie ve 
vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové 
podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u spo-
lečnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo pro-
hlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg

Dopravní hřiště v Kroměříži zahájilo dopravní výchovu pro školáky
Od začátku měsíce září se na dopravním hřišti v Kroměříži „rozjela“ výuka dopravní výchovy pro děti 1. stup-
ně základních škol. Výuka dopravní výchovy není jen o nácviku bezpečného chování v dopravním prostředí, 
ale i o celém komplexu dovedností a vědomostí. V rámci ní se žáci seznámí s dopravními značkami i předpisy. 
Součástí je jízda na kole s jízdou zručnosti. Cílem praktického nácviku jízd na kole je získání specifických 
dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se 
používat získaná základní pravidla silničního provozu. Na dodržování předpisů a pravidel dohlíží strážníci 
městské policie. Hřiště je využíváno i v odpoledních hodinách, a to dětmi s družin základních škol. Přejeme 
bezpečnou jízdu!                                                                                                                                        Oblastní spolek ČČK Kroměříž
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Foto na str.: J. Vondrášek

Na hřišti Základní školy Slovan 
se při letošních kroměřížských 
sportovních hrách seniorů se-
šlo zhruba 160 závodníků, které 
čekaly tradiční i méně obvyklé 
disciplíny. „Pojali jsme to jako 
zábavně sportovní. Senioři si 
trošku protáhnou kostru. Dělají 
jednoduché pohyby, které jsou 
člověku vlastní – chodí, běhají, 
hází. Navíc se u toho zasmějí, je 
to báječné,“ uvedla za pořadate-
le Jitka Dvořáková. 
Senioři se utkali ve střelbě na 
florbalovou branku, hodu na 
koš, v přenášení břemene, šip-
kách, hodu míčkem na cíl a ve 

srážení plechovek. Podle mís-
tostarosty Pavla Motyčky je dů-
ležité i to, že se do organizace 
sportovních her seniorů zapo-
jili i mladí lidé ze Základní ško-
ly Slovan. „Mám z toho radost. 
Snažíme se v naší prorodinné 
politice o mezigenerační soli-
daritu, což toto určitě naplňuje. 
Co se partnerských měst týče, 
razíme myšlenku, že partnerská 
města jsou o setkávání běžných 
občanů, nejen oficiálních dele-
gací. Účastníci si to užívají, což je 
pro nás největší odměna,“ uvedl 
Motyčka, který nad akcí převzal 
záštitu.                                               (jv)

Kroměřížští senioři změřili síly ve sportovních 
disciplínách s kolegy z Nitry a Ružomberku


