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Ochotníci budou slavit.

Jak jinak než na pódiu
čtěte na str. 11

Kroměříží můžete putovat po stopách 
filmů, nebo si natočit vlastní 

čtěte na str. 14
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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Bezpečnost občanů je prioritou vedení města

Byl pozdní večer – první máj 
– večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Vážení a milí spoluobčané, 
měsíc květen patří k těm nej-
krásnějším v celém roce, což na-
povídají i tyto nesmrtelné verše 
Karla Hynka Máchy. Sluníčko už 
má sílu, svět se zazelená, rozkvete, 
zavoní. Ovšem měsíc květen, a ze-
jména ten letošní, dává i podnět k 
zamyšlení. Dne 8. května si Evropa 
připomene 70. výročí konce dopo-
sud nejstrašnějšího celosvětového 
vojenského konfliktu - 2. světové 
války. Zúčastnila se ho většina 
států světa a stal se s více než           60 
miliony obětí dosud největším a 
nejvíc zničujícím válečným střet-
nutím v dějinách lidstva. I my v 
Kroměříži vzpomeneme na padlé 
ruské a rumunské vojáky, kteří 
naše město osvobozovali, vzpo-
meneme na naše spoluobčany, 
kteří nepřežili. Sedmdesát let je 
strašně dlouhá doba, je to jeden 
lidský život. A my v Evropě máme 
to štěstí žít již dlouhých sedmdesát 
let v blahobytu, klidu a míru. Stej- 
ně tak se ale ve světle současných 
světových událostí  - Sýrie, Libye, 
Irák, Írán, Afganistan, Ukrajina - 
stejný časový úsek může jevit jako 
neskutečně krátký, kdy lze zapo-
menout, jak tenká je hranice mezi 
mírem a …  nechci domýšlet. Měj-
me na paměti, že věci každo-
denní a běžné nemusí být vždy 
samozřejmé. Važme si toho. 
Přeji nám všem krásné, slunečné 
a klidné májové dny.

Marek Šindler
místostarosta

Město Kroměříž žádalo prostřed-
nictvím městské policie o dotaci 
z Programu prevence kriminality 
k poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na  rok  2015, který vy-
hlašuje ministerstvo vnitra. Ze 
Zlínského kraje podalo žádost 
pět měst a  Kroměříž patří mezi 
čtyři úspěšná města, kterým byla 
dotace přidělena, a to ve výši 
602 tisíc korun.
Projekt k  Programu prevence kri-
minality se skládá ze  dvou částí.   
První – neinvestiční – se týká asis-
tentů prevence kriminality, kteří 

dokážou ve spolupráci se strážníky 
a veřejností často předcházet pře-
stupkové i trestné činnosti. V těch-
to dnech probíhá výběrové řízení 
na  dva asistenty. Město počítá 
s jejich působením především v lo-
kalitách u  Zámečku, v  Nitranské a 
Lutopecké ulici a v okolí Bezručova 
parku. „Zavedení asistentů preven-
ce kriminality v jiných krajích České 
republiky má pozitivní výsledky, 
proto věřím, že se podaří uskuteč-
nit další krok ke zvýšení bezpečnos-
ti občanů našeho města,“ dodává 
k  problematice starosta Kroměříže 

Jaroslav Němec. 
Druhá část projektu – investiční – 
se týká rozšíření městského kame-
rového monitorovacího systému. 
Nová kamera by měla být instalo-
vána na křižovatce ulic Velehradská, 
Havlíčkova a  nám. Míru. V  souvis-
losti s  incidentem, který se nedáv-
no odehrál v Bezručově parku, hle-
dá starosta města Kroměříže spolu 
s vedením Městské policie Kromě-
říž možnost umístění bezpečnostní 
kamery, která by monitorovala také 
Bezručův park a jeho přilehlé okolí.
                                                          (js, šak)

Zemi popřály – samozřejmě symbolicky – k jejímu letošnímu svátku děti z kroměřížských škol a školních 
družin. Přišly na Velké náměstí, aby se pobavily, zasoutěžily si, zahrály nejrůznější hry a také aby se 
něco nového dověděly – o přírodě a její ochraně, o zdravém životním stylu. Návštěvníkům akce i samot-
nému Dni Země přálo nádherné slunečné počasí a tak není divu, že návštěvnost byla rekordně vysoká.

Foto: J. Soporský



Po  rozsvícení modrého světla 
na  radnici a  v  prostorách Domu 
kultury se Kroměříž připojila 
v  rámci projektu na  podporu 
osvěty autismu také k  Putování 
po proudu. Jedná se o třetí ročník 
pěšího putování dospělých autis-
tů po České republice, které pořá-
dá občanské sdružení Adventor. 
Putování po proudu má podpořit 
osvětu týkající se problematiky 

autismu a  hlavním cílem je, aby 
rodiče dětí s  autismem, ale i  do-
spívající a  dospělí autisté věděli, 
kam se mají v  případě potřeba 
obrátit a kde najít odbornou po-
moc, radu a  podporu. Letošní 
trasa Putování po proudu, kterou 
účastníci projdou, má 411  kilo-
metrů a  je rozdělena do  úseků 
po  zhruba třiceti kilometrech. 
Putování odstartovalo 2.  dubna 

na  Světový den autismu v  Praze 
a  bude končit 23.  dubna v  Brně. 
Do  etapy z  Kroměříže do  Zlína, 
která odstartovala před kromě-
řížským informačním centrem, se 
k poutníkům přidal také místosta-
rosta Kroměříže Pavel Motyčka 
coby zástupce místní radnice, kte-
rá nad akcí převzala záštitu a záro-
veň ji podpořila částkou tři  tisíce 
korun.                                              (šak)

Kašnu na Velkém náměstí čeká le-
tos v létě velká oprava. Dominan-
tu historického centra Kroměříže 
si vezme v průběhu prázdnin do 
parády tým restaurátorů a bude 
se snažit vrátit kašně její původ-
ní krásu. Náročný zákrok by měl 
zajistit celkovou opravu kašny 
s  maximálním zachováním její 
historické hodnoty. Oprava při-
jde na 450 tisíc korun a právě 
tuto částku zastupitelé vyčlenili 
z městského rozpočtu. 
Tým odborníků z  Akademie věd 
ČR už z kašny odebral vzorky, aby 

na základě způsobu poškození 
stanovil nejvhodnější techniku 
restaurátorských prací. „Tím, že je 
kašna stále v provozu a v obleže-
ní turistů i místních lidí, je vysta-
vena negativním vlivům, které se 
na jejím stavu podepisují, ať už je 
to neustálé vlhko, povětrnostní 
podmínky či mechanické poško-
zování,“ vysvětlil jednatel Kromě-
řížských technických služeb Petr 
Sedláček. Přestože oprava začne 
až v  průběhu letních prázdnin, 
voda se v  ní už do té doby ne-
objeví. „Nemůžeme kašnu na 

jaře nepustit, aby nebyl kámen 
nasáklý vodou,“ dodal Petr Sed-
láček. Podle něj by měla v příštím 
roce projít podobnou obnovou i 
kašna na Riegrově náměstí. (pz)

INFO Z RADNICE
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Nová zelená úsporám 
2015 

Chcete získat dotaci z programu 
Nová zelená úsporám? Letošní 
ročník projektu byl spuštěn od 
1. dubna a žádosti budou přijí-
mány do 31. října 2015 nebo do 
případného vyčerpání finančních 
prostředků. Je určen pro vlastníky 
a stavebníky rodinných domů, kteří 
chtějí realizovat opatření na snížení 
energetické náročnosti budov, a 
podporována bude také výměna 
hlavního lokálního zdroje tepla na 
tuhá nebo vyjmenovaná kapalná 
fosilní paliva za efektivní, ekologic-
ky šetrné zdroje. Čerpat podporu 
lze také na zpracování odborného 
posudku nebo na zajištění technic-
kého dozoru.
Informace a rady je možné zís-
kat (a také podat žádosti o pří-
spěvek z programu Nová zelená 
úsporám) na městském úřadu 
Kroměříž v prostorách živnosten-
ského úřadu (budova B na Huso-
vě náměstí), kde funguje vždy 
3. středu v měsíci od 13 do 17 
hodin konzultační místo Stát-
ního fondu životního prostředí.              
(bš, šak)

Dopravní hřiště je 
otevřeno pro širokou 

veřejnost
Dětské dopravní hřiště v  Koperní-
kově ulici v  Kroměříži je po zimní 
přestávce opět přístupné veřej-
nosti.  Provoz byl zahájen ve stře-
du 15. dubna a areál je k  dispozici 
každému, kdo sem zavítá s  kolem, 
koloběžkou nebo třeba s  kolečko-
vými bruslemi. Otevřeno je vždy ve 
středu a v pátek od 15 do 18 hodin. 
Důležitou informací pro případné 
návštěvníky je, že pracovníci do-
pravního hřiště nemají odpověd-
nost za děti pohybující se v  areálu 
a každý, kdo se zapojí do provozu 
hřiště, musí mít cyklistickou přilbu. 
                                                                (šak)

Kašna na Velkém náměstí 
zůstane kvůli opravě bez vody 

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová

Kroměříž podpořila projekt osvěty autismu

Kroměříž jako devátá v  Česku 
získala titul Fairtradové město 
a stala se po Vsetíně již druhým 
městem s tímto titulem ve Zlín-
ském kraji. Zároveň se tak při-
pojila k více než šestnácti stov-
kám měst na celém světě, která 
fair trade podporují. Město spl-
nilo všech pět kritérií pro udě-
lení titulu. Ve středu 22. dubna 
ocenění převzal místostaros-
ta Kroměříže Pavel Motyčka 
a slavnostní akt byl součástí 
programu Mezinárodního dne 
Země.

Zákon o státním zastupitelství byl hlavním tématem 
zasedání Ministerstva spravedlnosti ČR a  ústavně 
právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, které se uskutečnilo ve dnech od 
22. do 24. dubna v Kroměříži v prostorách Justiční 
akademie. Jednání se zúčastnili mimo jiné ministr 
spravedlnosti Robert Pelikán a jeho předchůdkyně 
ve funkci Helena Válková. Aktéři přijali pozvání mís-
tostarosty Kroměříže a  poslance Radka Vondráčka 
a starosty Jaroslava Němce. Během třídenního pro-
gramu se kromě pracovních jednání seznámili s krá-
sami města.                                                                               (js)

Zástupci ministerstva spravedlnosti 
jednali v Kroměříži
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Výzva pro mladé 
s dobrými nápady

Je ti mezi 15 a 26 lety? Jsi aktivní? 
Máš zajímavé nápady? Vytvoř čtyř- 
členný tým a získej se svými ka-
marády 5 000 až 20 000 korun pro 
svůj neziskový projekt, který obo-
hatí místo, kde žiješ či studuješ! 
Konkrétní projekty mohou být za-
měřeny na kulturu, sport, životní 
prostředí, lidská práva, případ-
ně multikulturní prostředí, volný 
čas, zdravý životní styl, sociální 
oblast nebo jiné důležité odvětví 
veřejného života. Realizací plánu 
získáš příležitost setkat se s osob-
nostmi veřejného života, podni-
katelské sféry a neziskového sek-
toru. Projekt můžeš registrovat 
průběžně, nejbližší uzávěrka 
je 29. května na: www.mlade-
zkraji.cz/zlin. Kontaktní oso-
bou je Markéta Látalová, tel. č. 
573  321  346, e-mail: marketa.
latalova@mesto-kromeriz.cz (rc)

Dva podnapilé mladíky zazname-
nala operátorka kamerového sys-
tému především díky jejich agre-
sivnímu chování. Bouchali na svém 
putování městem do všeho, co jim 
přišlo pod ruku – do světel i re-
klamních poutačů. Vrcholem bylo, 
že nasedli do auta a vyjeli z Huso-
va náměstí po Tovačovského ulici. 
Tam už je zastavila hlídka městské 
policie a zjistila to, co bylo zřejmé… 
Řidič nadýchal 1,13 promile alko-
holu. A tak mu nezbylo, než auto 
odstavit. Připustil, že pil alkohol, ale 
tvrdil, že chtěl auto jen přeparkovat. 
Dopustil se tak zřejmě trestného 
činu ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky a byl proto předán stráž-
níky hlídce PČR  k dalšímu šetření.

Pomoc poskytli příslušníci měst-
ské policie také muži, který na 
Erbenově nábřeží sklouzl ze bře-
hu do řeky Moravy. Strážníci jej 
bleskurychle ihned po pádu vy-
táhli z  vody na břeh. Kolizí si muž 
způsobil drobné oděrky a stěžoval 
si na bolest nohy. Proto jej z místa 
nehody odvezla rychlá záchran-
ná služba do místní nemocnice 
k ošetření. Pád zřejmě způsobil al-
kohol, čtyřiačtyřicetiletému muži 
bylo totiž naměřeno 3,62 promile.

INFO Z RADNICE

Začala oprava 
chodníků v  Březinově 
ulici
Obyvatelé kroměřížské Březino-
vy ulice i lidé, kteří tudy prochá-
zejí, jistě zaznamenali havarijní 
stav chodníků po obou stranách 
silnice. Situace by se nyní měla 
změnit k  lepšímu. Kroměřížské 
technické služby, s. r. o. tu zaháji-
ly jejich postupnou rekonstrukci. 
Dlažba se mění včetně podkladu 

po jednotlivých úsecích oddě-
lených křižovatkami a nový po-
vrch budou tvořit šedé zámkové 
dlaždice. Pamatováno je také na 
vjezdy mezi chodníkem a silnicí, 
jež budou do rekonstrukce zahr-
nuty. Majitelé jednotlivých domů 
se mohou individuálně domluvit 
na termínech oprav s  pracovní-
ky KTS, aby nevznikly zbytečné 
komplikace – vjezdy do garáží 
v  určitých úsecích totiž nebude 
možné dočasně používat. Oby-

vatelé i návštěvníci Březinovy 
ulice by měli pamatovat na fakt, 
že v části ulice, kde bude zrovna 
rekonstrukce probíhat, nebude 
možné parkování.
Jako první přišel na řadu úsek 
mezi Velehradskou a Kollárovou 
ulicí, celá oprava by měla skon-
čit rekonstrukcí chodníků po 
křižovatku s  ulici Kotojedskou. 
Kompletní dokončení stavby je 
naplánovano na polovinu října 
letošního roku.                       (js, šak)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

V  některých místech Kroměříže 
– v centru i v okrajových částech 
– se vyskytují poměrně početné 
skupinky toulavých koček. Jejich 
počet narůstá jednak vzájemným 
množením a také o kočky, které 
opustí jejich majitelé jako nechtě-
né přírůstky. Z tohoto důvodu se 
Rada města Kroměříže roz-
hodla schválit Program kast-
race kocourů a koček ve městě 
Kroměříži, který platí od letoš-
ního 1. května. Město na tuto 
činnost vyčlenilo z  rozpočtu 
50 tisíc korun. 
Cílem programu je především 
podpořit chovatele koček a 

motivovat je k provádění kastrací 
zvířat, která mají ve své péči, po-
skytnutím finančního daru. O tuto 
peněžitou podporu může požá-
dat občan Kroměříže, a to ve výši 
300 Kč na kastraci kočky a 150 Kč 
na kastraci kocoura, vždy jeden-
krát ročně na odboru životního 

prostředí. Co se týká toulavých 
koček, mohou občané zajistit i 
jejich kastraci. Informace, jak po-
stupovat v  tomto případě, jsou 
podrobně uvedeny v  programu, 
který je zveřejněn na webových 
stránkách města (www.mesto
-kromeriz.cz). Tam je možné si 

stáhnout také žádost o pří-
spěvek.    
Na odboru životního pro-
středí se mohou přihlásit 
také veterinární lékaři, kteří 
budou mít zájem se do pro-
gramu zapojit a zaváží se 
na základě dohody zákroky 
provádět.                     (bš, šak)

Program kastrace koček by měl bránit 
jejich přemnožení

S účinností od 25. března schválili 
kroměřížští zastupitelé nové slo-
žení osadních výborů v místních 
částech města, tedy v Bílanech, 
Drahlově, Hradisku, Kotojedech, 
Postoupkách, Těšnovicích, Tráv-
níku, Vážanech a ve Zlámance. 
Změna souvisí s novým volebním 
obdobím, nicméně jména členů 
či předsedů zůstávají v mnoha 
případech stejná jako v minulých 
letech. 

Osadní výbory jsou speciálním 
typem iniciativního a kontrolního 
orgánu zastupitelstva obce, kte-
ré zprostředkovávají komunikaci 
mezi vedením města a občany 
místních částí. Zajímavé je, že 
podle zákona o obcích je osadní 
výbor jediným druhem výboru 
zastupitelstva, jehož předsedou 
nemusí být člen zastupitelstva. 
Naopak, podstatné je, aby byl vý-
bor složen z občanů obce, kteří tu 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu. 
Osadní výbor je oprávněn předklá-
dat zastupitelstvu, radě i ostatním 
výborům návrhy týkající se rozvo-

je a rozpočtu obce, vyjadřovat se 
k takovým návrhům, podnětům a 
připomínkám, které se týkají jejich 
obce nebo které předkládají místní 
občané obecním orgánům. Před-
seda výboru má právo na udělení 
slova v zastupitelstvu, pokud o to 
požádá. Funkční období nově zvo-
lených předsedů a členů osadních 
výborů v Kroměříži je čtyřleté.  

Složení osadních výborů 
Zastupitelstva města Kroměříže  
Bílany  / Předseda: Marek Motalík
Členové: Ing. Petr Přecechtěl, 
Ing. Roman Apolenář

Drahlov / Předseda: Stanislav Vra-
ník / Členové: Jan Zdražil, 
Miroslav Melčák 

Hradisko/ Předseda: Dan Sucho-
mel / Členové: Mgr. Ivana Šilhán-
ková, Mgr. Pavel Netušil

Kotojedy /Předseda: Zdeněk Dvo-
řák / Členové: Pavel Štefan, Rado-
mil Lehkoživ, Zbyněk Zavadil, Petr 
Hasoň 

Postoupky / Předseda: Mgr. Mar-

tin Krčál / Členové: Alena Dočka-
lová, Vlastimil Rybka st., Vlastimil 
Rybka ml., Olga Vašáková, Franti-
šek Zapletal, Aleš Strážnický

Těšnovice / Předseda: Josef Jelšík 
Členové: Dagmar Brázdilová, Vác-
lav Ševčík, Mgr. Veronika Škrabalo-
vá, Lenka Hanzlíková, Milena Lin-
hartová, Lucie Chytilová, Ing. Jiří 
Hýža, Lubor Letfus, Martin Barták, 
Eduard Řezníček 

Trávník / Předseda: Lubomír Bo-
cheza / Členové: David Zabloudil, 
Ing. Pavel Kadlčík, Radek Brázdilík, 
Ing. Radek Foukal, Hana Muchová, 
Jindřich Novák, Jan Zapletal, Sylva 
Sýkorová

Vážany / Předseda: Petr Drábek
Členové: Alena Kolářová, Mgr. 
Marie Kyšnerová, Soňa Štěbrová, 
MUDr. Richard Kreml, Ing. Tomáš 
Vávra, Zdeněk Hedvíček, Marie 
Plevková 

Zlámanka / Předseda: Petr Daněk
Členové: Jaroslav Stratil, Ing. Mi-
chaela Procházková, Martin David, 
Leoš Minařík                                     (pz)

V místních částech začaly působit nově zvolené 
osadní výbory 

Foto: archiv
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OSVOBOZENÍ – 
kalendárium 
květnových dnů 
roku 1945
2. května
• těžké boje rumunské a 
německé armády v okolí Ratají 
– velitel 19. divize generál Mosiu

3. května
• osvobození Zlobic a Bezměro-
va • velitel 10. pěší rumunské di-
vize generál Camarašu

4. května 
• 8 hod. – počátek útoku  na   Kro-
měříž (pamětníci vzpomínají na
krásné slunečné ráno),  dělostře-
lecká palba na pozice Němců 
na Barbořině (dělostřelecká bat-
erie, dvě samohybná děla)
• 10 hod. – neúspěšný útok ru-

munské pěchoty
• 14 hod. – po dělostřelecké 
přípravě úspěšný útok pěchoty 
95. pěšího pluku – Barbořina do-
byta (útok vedl kpt. Jon Diaconu 
– vyznamenání za statečnost)
• od Vážan souběžný postup 
96. pluku – obsazení kasáren
• od Ratají nástup 95. pluku 
Havlíčkovou ulicí
• postupný ústup Němců 
• kolem 18. hodiny – Rumuni ve 
všech okrajových částech města
• 18.30 hod – československá 
vlajka na zámecké věži
• po 19. hod. – Němci vyhodili do 
povětří silniční most, poslední 
spojnici obou břehů Moravy
• kolem 20. hod. – dokončeno 
osvobození pravobřežní části 
Kroměříže 
• cca 20 – 22 hod. – zámecká 
věž hoří zapálená Němci 
(dělostřeleckým zápalným 
granátem od Bílan), podařilo se 
zabránit rozšíření požáru

• prvním vojenským velitelem 
města jmenován ruský důstojník 
nadporučík Simagin, českým 
velitelem byl štábní kapitán 
František Zelinka
• německá rukojmí – muži z Dol-
ních zahrad – byli odvedeni a 
internováni u Bílan

5. května
• pohřeb 31 padlých ru-
munských vojáků a důstojníků 
(Milíčovo náměstí)
• přestřelky v Horních zahradách 
a v okolí Zámoraví

6. května
• definitivně osvobozen i levý 
břeh řeky Moravy
• osvobození Hulína, Bystřice 
pod Hostýnem a Holešova
• jmenován nový sovětský vo-
jenský velitel Kroměříže kapitán 
Gavrilov

7. května
• bitva u Břestu -  poslední bitva 

1. československého armádního 
sboru pod vedením brigádního 
generála Klapálka

7., 8. a 10. 5. 
• pohřeb 20 padlých kro-
měřížských občanů na místním 
hřbitově

8. května
• postaven pontonový břeh přes 
řeku Moravu
• osvobození Chropyně
• ustavení prvního revolučního 
Městského národního výboru v 
Kroměříži (předseda kapitán An-
tonín Ševčík)
• německá kapitulace, konec 
II. světové války v Evropě

9. května
• mírová slavnost na počest 
osvobození na Velkém náměstí 
v Kroměříži

PhDr. Jitka Zezulová
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

Do Zlína na festival za filmem 
i za zábavou
Zlín, to není jen město obuvi, architektury a zeleně, správní sídlo Zlín-
ského kraje a jihovýchodní Moravy. Je to i místo, které rok co rok hostí 
významný a oblíbený svátek umění, mezinárodní filmový festival vůbec 
nejstarší a největší svého druhu. Zlín se na týden pravidelně proměňuje 
ve světovou metropoli filmů pro děti a mládež. Nejinak tomu bude i 
v letošním roce, od pátku 29. května do čtvrtku 4. června.

ZLÍN FILM FESTIVAL letos slaví jubilejních 55 let a nabídne ke zhlédnu-
tí více než 350 snímků ze zhruba 50 zemí, většina filmů přitom bude 
v České republice uvedena vůbec poprvé. Festivalové výročí bude při-
pomenuto animovanou a středometrážní tvorbou zlínského (respekti-
ve gottwaldovského) studia, které je s festivalem neodmyslitelně spjato. 
Dny evropské kinematografie, hlavní nesoutěžní sekce festivalu, jsou 
tentokrát věnovány Německu a nabídnou více než 40  celovečerních 
filmů. Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě po děti a mládež si ze 
Zlína odveze malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista, kostýmní 
výtvarník a rovněž letošní jubilant Adolf Born. Již podvanácté vyrazí na-
příč republikou Kinematovlak, který vyjede 13. května z Břeclavi a pro-
mítání ukončí 4. června ve Zlíně v poslední den festivalu. Více informací 
najdete na webových stránkách www.zlinfest.cz.
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Podvanácté letos připravili stu-
denti Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně projekt s  názvem 
Cena Salvator – Cena hejtma-
na Zlínského kraje. Ta slouží 
k ocenění těch, kteří se postarali o 
záchranu zdraví, života nebo ma-
jetku. Cena Salvator je udělována 
jak členům záchranných složek, 
tak i běžným občanům žijícím ve 
Zlínském kraji. Cílem projektu je 
především upozornit na osoby a 

činy, které si zaslouží zviditelnění 
a poděkování.
Své zastoupení mezi oceněnými 
měla letos i Kroměříž. V  katego-
rii „zdravotník“ byla 
oceněna posádka 
Rychlé lékařské po-
moci Kroměříž ve 
složení MUDr. Miloš 
Janoušek, Zuzana 
Jáňová, DiS. a Michal 
Čečatka. Záchranáři 
vyjížděli loni v únoru 

k předčasnému porodu miminka 
ve 26. týdnu těhotenství v Břestu. 
Díky profesionálnímu přístupu 
zdravotníků a pomoci tatínka, 

který byl na stejné oce-
nění nominován v 
kategorii „občan“, se 
holčičku podařilo za-
chránit.
Výsledky ankety byly 
slavnostně vyhlášeny 
na galavečeru 10. dub-
na ve Zlíně.                 (šak)

Cena Salvator putuje do Kroměříže 
za záchranu miminka

V programu Skeptikonu 
je i zajímavá přednáška 
Jiřího Grygara
 
Český klub skeptiků Sisyfos si zvo-
lil za místo konání v  pořadí dva-
náctého Skeptikonu Kroměříž.  
Setkání Klubu skeptiků Sisyfos 
tu proběhne od 15. do 17. květ-
na. Program pro veřejnost se bude 
konat v sobotu 16. května od 14 
do 19 hodin v prostorách Střední 
školy hotelové a služeb Kroměříž. 

Jako první přijde na řadu před-
náška Prof. PhDr. ThDr. MUDr. et 
Dr. Jaroslava Maxe Kašparů, PhD., 
Dr.h.c. Hypnóza – mýtus nebo re-
alita? Hypnotizér − šarlatán nebo 
lékař?, následovat bude Bc. Leoš 
Kyša s  tématem Paranormální 
výzva Českého klubu skeptiků 
Sisyfos a intuitivní vnímání podle 
Marka Komissarova a celoodpo-
lední program završí RNDr. Jiří 
Grygar, CSc. s  přednáškou s  náz-
vem Astronomové v  oblacích. 
Český klub skeptiků Sisyfos vzni-

kl před dvaceti lety z podnětu 
několika racionálně myslících 
osob. Jeho cílem je šířit a obha-
jovat poznatky současné vědy a 
především si klade za úkol pro-
vádět vědecké analýzy sporných 
a tzv. nadpřirozených jevů a ná-
zorů. Snaží se také poskytovat 
informace a pomoc občanům v 
ochraně před neověřenými pří-
stroji a postupy a třeba také před 
neúčinnými nebo nebezpečnými 
metodami alternativní medicíny.         
                                                          (šak)

Za účasti vyhlášených 
specialistů v oboru gas-
tronomie a hotelnictví 
se bude v Kroměříži již 
popáté konat oblíbený 
a hojně navštěvovaný 
Moravia Food Festival. 
Hostit jej bude opět 
areál hotelu Octárna, a 
to od 22. do 24. květ-
na. Jeho cílem je před-
stavit a prezentovat 
kvalitní podniky vybra-
ných měst, se kterými 
se návštěvníci mohou 
setkat pod jednou stře-

chou. Letos se festi-
valu zúčastní hotel 
Octárna, restaurace 
U Bruna, hotel Vega 
z Pozlovic, restaura-
ce Tomášov ze Zlína 
a restaurace Cuk-
rovar z Holešova.  
K degustaci budou 
připraveny předkr-
my, polévky, hlavní 
chody i dezerty, k 
dispozici bude také 
ústřičný a rybí bar, 
bar s míchanými 
nápoji, stánek s 

moravskými víny nebo výbor-
ným místním pivem z pivovaru 
Maxmilián.
Během celého víkendu je mož-
né navštívit bohatý doprovodný 
program. Jeho součástí bude 
vaření přímo na pódiu, jehož se 
ujme Jan Davídek z pražského 
kulinářského týmu Czech Chefs, 
filetování a porcování čerstvého 
tuňáka Sashimi o váze cca 35 kg, 
sekání sektů v podání dvojnásob-
ného mistra republiky Michala 
Jandla, živá cimbálovka a nejrůz-
nější soutěže. 
Více na www.festivaljidla.cz.

Vaření pod širým nebem – již popáté na Octárně

Událost, jakou do té 
doby, a možná ani 

poté, město nezažilo

Před 130 lety se v Kroměříži set-
kal rakouský císař František Jo-
sef I. s  ruským carem Alexan-
drem III. Skutečný důvod jejich 
setkání je dodnes zahalen rou-
škou tajemství, pravdou ale je, že 
se Kroměříž stala na tři srpnové 
dny roku 1885 centrem evropské 
pozornosti. 
A pozornost si zcela jistě zaslouží 
i městská slavnost, která v so-
botu 23. května 2015 tuto udá-
lost připomene. Kroměříž se 
vrátí do nejlepších časů habsbur-
ské monarchie a opět přivítá ra-
kouského císaře a ruského cara 
s  jejich rodinami. Oba vladaře 
přiveze do Kroměříže parní vlak 
a tak jako před 130 lety je přiví-
tají dobové spolky ostrostřelců, 
Sokolů, Hanáků, ale i četnictva, 
vojáků a mnoha dalších historic-
kých skupin. Jejich vystoupení a 
přehlídky utvoří základ pestrého 
a atraktivního celodenního pro-
gramu. 
Ten začne už v pátek 22. května 
v  18 hodin na hulínském ná-
draží, kam oba mocnáři dorazí. 
Hlavním bodem oslavy výročí 
pak bude v  sobotu ráno příjezd 
panovníků na vlakové nádraží 
v  Kroměříži. Akce bude pokra-
čovat průvodem městem a pro-
gramem na Velkém náměstí a v 
odpoledních hodinách v  Pod-
zámecké zahradě. Po celé dva 
dny se bude na náměstí konat 
jarmark lidových řemesel.
Setkání vladařů 23. května zahájí 
v  Kroměříži turistickou sezonu, 
která je věnovaná filmu a fil-
mové turistice. Úchvatné kulisy 
historického města s honosný-
mi interiéry zámku i malebnými 
uličkami a tajemnými zákoutími 
každoročně přitahují profesio-
nální štáby i amatérské filmaře. 
Více na www.kromeriz.eu, po-
drobný program najdete na 
str. 16.                                     (pz, šak)

Velké náměstí bude patřit oslavám Svátku matek
Druhá květnová neděle patří již tradičně vzpomínkám na maminky a jejich obdarovávání. Kro-
měřížská oslava Svátku matek proběhne v neděli 10. května od 13.30 hodin na Velkém náměstí v 
Kroměříži, pořádá ji KDU-ČSL a koná se pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu Michaely 
Šojdrové a místostarosty města Kroměříže Pavla Motyčky.
Připraven je bohatý program. Vystupovat budou děti z Mateřské školy Mánesova, žáci Církevní základní 
školy v Kroměříži, děti ze SVČ Šipka, klienti Domova Barborka Kroměříž a další. Pro děti bude připravena 
soutěž v kreslení, pro maminky pak drobné dárky i malé občerstvení. Pro dobrou pohodu zahraje Swing 
Band Kroměříž. V případě nepříznivého počasí oslava Dne matek proběhne v sále kroměřížského Klubu 
Starý pivovar v Prusinovského ulici.                                                                                                                                           (tz)
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Sedmý květnový den bude ne-
jen v  Kroměříži patřit všem, kteří 
mají zájem pečovat o své zdraví 
a především se o něm něco do-
zvědět. Právě pro ně je v prostorách 
Domu kultury připravena akce s 
názvem Mezinárodní den ošetřo-
vatelství. Ve spolupráci s  městem 
jej tradičně pořádá Střední zdravot-
nická škola Kroměříž. Také letos 
chtějí organizátoři veřejnosti nabíd-
nout aktivity zaměřené na prevenci 
kardiovaskulárních, metabolických 
a onkologických onemocnění. 
Největší zájem mezi návštěvníky 
z různých věkových skupin je 

tradičně o stánky s  nabídkou 
zdravotně diagnostických měření, 
kde žáci zdravotnické školy zdarma 
testují základní zdravotní ukaza-
tele - glykémii, cholesterol, krevní 
skupinu, krevní tlak, BMI, biolo-
gický věk a jiné. V  rámci loňského 
ročníku vyšetřili mladí zdravotníci 
více než dva tisíce osob, zájem tedy 
byl a určitě bude i v tomto ročníku 
značný.
Mezinárodní den ošetřova-
telství se koná 7. května od 9 
do 14 hodin v  Domě kultury 
v  Kroměříži a letos proběhne již 
14. ročník.                                                     (šak)

Mezinárodní den ošetřovatelství

Založením společnosti 1. selský pi-
vovárek si jeho majitel Tomáš Váňa 
splnil životní sen.  Od amatérského 
vaření piva v garáži, které sice mělo 
své kouzlo a punc společenského 
setkávání s přáteli, ale přinášelo s 
sebou jisté komplikace, se dostal 
až k profesionální výrobě zlatavého 
moku v prostorách nového pivo-
varu. Na okraji Kroměříže vyrostla 
zajímavá moderní stavba, v níž 
probíhá výroba několika typů piva. 
Základní sortiment tvoří čtyři druhy, 
k nimž se vždy aktuálně vyrábí dva 
speciály. Maximum, které je možné 
v 1. selském pivovárku uvařit ročně, 
je 1500 hl za rok.
Celý projekt vznikl jako „sociální 
firma“, v níž byly vytvořeny za po-
moci peněz z evropských fondů 

nové pracovní příležitosti. Podle 
vyjádření Tomáše Váni to byla jedna 
z možností, jak požádat o dotace z 
evropských fondů. Sociální firma je 
podnikatelský subjekt působící na 
běžném trhu, jehož úkolem je vy-
tváření pracovních příležitostí pro 
osoby výrazně znevýhodněné na 
trhu práce. V rámci tohoto projektu 
podpořeného v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a spolufinancovaného z 
Evropského sociálního fondu jsou 
zaměstnány tři osoby, které byly 
déle než rok vedeny v eviden-
ci uchazečů o zaměstnání úřadu 
práce, a finanční podpora měla 
formu dotace na technologické 
zařízení pivovaru. „O práci u nás byl 
a stále je zájem. Hlásí se k nám další 

uchazeči o práci, nicméně proza-
tím vše zvládáme sami. V pivovaru 
jsme dva muži a dvě ženy,“ popisuje 
současný stav T. Váňa a své kolegy 
si pochvaluje: „Pár dní nám všem 
trvalo, než jsme se zaběhli a vše se 
naučili, neboť nikdo z nás předtím 
v pivovarnictví nepracoval, ale od 
té doby je naše spolupráce výtečná. 
Moji kolegové jsou chytří, vzdělaní 
a pracovití, pouze však měli smůlu, 
že nemohli delší dobu najít vhod-
nou práci.“
Na neděli 24. května je od 14. 
hodiny připravena akce s názvem 
Za jídlem a pitím s Krajankou a 
1. selským pivovárkem. Koná se 

v prostorách pivovaru v Havlíčkově 
ulici (areál VÚ) a jde o slavnost plnou 
regionálních dobrot a lahodného 
piva. O jídlo se postará další sociální 
podnik v Kroměříži – Krajanka, pro-
gram pro děti připravilo Klubíčko a 
zábava čeká na účastníky jakéhoko-
liv věku. Akce proběhne pouze za 
příznivého počasí.                          (šak)

Soukromý pivovar v Kroměříži vznikl jako sociální firma

Dětské folklorní soubory přivítaly 
jaro na Hané

Příznivci folkloru měli šanci se přesvědčit, že k lidovým tradicím mají 
na Hané vztah už nejmenší děti. Poslední březnovou sobotu zaplni-
ly prostory Domu kultury v Kroměříži na dvě stovky kluků a děvčat v 
hanáckých krojích. Konala se zde přehlídka dětských kolektivů s náz-
vem Vítání jara. Na akci, kterou pořádá Rada amatérské umělecké čin-
nosti Kroměříž, Hanácké folklorní sdružení Prostějov, Dům kultury a 
Město Kroměříž vždy jednou za dva roky, přijalo pozvání osm souborů. 
Diváci zhlédli celkem deset vystoupení plných písniček, zvyků, 
tanečků a her o vítání jara, sluníčku, kytkách, husách a dešti. Přehlíd-
ka je výběrová a nejlepší soubory postoupily na regionální přehlídku 
kolektivů z Hané. Odborná porota vybrala čtyři vystoupení, která si 
soubory zopakovaly koncem dubna na přehlídce v Prostějově.
Nejvíce se jí líbily malé děti z Mateřského centra Klubíčko v Kroměříži 
s vystoupením „Haj, husičky, haj“, a také předškoláci souboru Malý 
Hanáček MŠ Kollárova Kroměříž a jejich „Hry dětí na jaře“. Postoupil i 
soubor Zrníčko SVČ Holešov s pásmem „O dešti“ a soubor Ječmínek z 
Mysločovic s programem „Vítání jara a hry v trávě“.                                   (nh)

O celoživotním učení 
přijede do Kroměříže 
diskutovat i ministryně 
Michaela Marksová

Tradiční setkání klíčových 
osobností světa vzdělávání 
a práce bude ve dnech 13. a 
14. května hostit Dům kultury v 
Kroměříži. Seminář Celoživotní 
učení, který společně pořádají 
Město Kroměříž, Okresní hos-
podářská komora Kroměříž a 
Národní ústav pro vzdělávání, 
se letos zapojuje do kampaně 
Rok průmyslu a technického 
vzdělávání, vyhlášené pro rok 
2015 Svazem průmyslu a dop- 
ravy ČR. 
Příspěvky a diskuse se zaměří na 
aktuální témata počátečního a 
dalšího odborného vzdělávání 
stejně jako i aktivní politiky za-

městnanosti. Zhruba dvě stovky 
očekávaných hostů vyslechnou 
příspěvky mimo jiné na téma 
podpora atraktivity a kvality tech-
nického vzdělávání, spolupráce 
škol a zaměstnavatelů, a to zejmé-
na v průmyslovém sektoru, a také 
propojení výuky ve školách s  re-
álnou praxí. Mezi stěžejní témata 
se zařadí i adaptabilita pracovních 
sil na trhu práce a sladění kvalifi-
kace pracovních sil s  poptávkou 
zaměstnavatelů, a to zejména v 
průmyslovém sektoru, či nástroje 
aktivní politiky zaměstnanosti. 
„Zaměřit se je ale třeba také na 
odstraňování bariér, které kompli-
kují přechod mladých lidí i dospě-
lé populace na trh práce,” zdůraz-
ňuje ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová, která se 
konference zúčastní. 

Markéta Růžičková, 
Národní ústav pro vzdělávání

Foto: V. Kuklová
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Označení programů pro děti

2015
05 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

Michal Pavlíček a Monika Načeva | 15. 5.

Lotyšské dny | 11. – 15. 5.

Setkání vladařů | 23. 5.

Divadelní festival Ludmily Cápkové | 28. – 31. 5.

pá 1. 5. - so 9. 5.
FlORIa JaRO 2015
39. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře, chataře, chalupáře a mi-
lovníky květin. Nabídka pokryje celý sortiment od 
skalniček až po vzrostlé stromy. Připravený je kul-
turní program, vystoupí Jožka Šmukař.
Výstaviště Floria Kroměříž

do 15. 6.
JaN kRaTOchVíl:
MOkRÝ kOlOdIOVÝ pROceS
Výstava fotografi í vytvořených speciální technikou.
Hotel U Zlatého kohouta

do 23. 5.
VladIMíRa SIdOROVÁ:
ceSTa SVĚTla
Farnost sv. Mořice pořádá výstavu děl Vladimíry 
Sidorové.
Kostel svatého Mořice

do 21. 5.
„Od dO“
Výstava obrazů Ivo Sedláčka a soch Radima Hanke-
ho - dvou názorově i výtvarně blízkých umělců je 
zaměřena na tvorbu z období 1989 - 2015.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

od 4. 5. do 16. 5. 
VÁlka V kROMĚříŽI
Výstavka knih s tematikou 2. světové války.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

od 4. 5. do 30. 5. 
kROMĚříŽSkÁ STOpa Ve FIlMU
Výstava. Kroměřížské osobnosti spojené fi lmem.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

od 4. 5. do 16. 5. 
lOTYŠSkO MÝMa OČIMa
Soutěžní výstava fotografi í.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

so 16. 5. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00
MeZINÁROdNí deN MUZeí
a dílNa pRO dĚTI
Do Muzea Kroměřížska, Zámku Chropyně, Lidových 
staveb Rymice a Větrného mlýna Velké Těšany 
bude v tento den vstup zdarma. V Kroměříži navíc 
budou probíhat komentované prohlídky výstavy 
Atlas ptáků neobyčejných a pro děti je připravena 
tvořivá Dílna ptáka Ohniváka, kde si budou moci 
vyrobit nejen ptáka Ohniváka, ale i mnoho dalších 
drobností.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ne 17. 5. I 5.00 - 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉhO
ZVířecTVa a OkRaSNÉhO pTacTVa
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefl oria.cz

pá 22. 5. – 28. 6. 2015
kOUZelNÝ SVĚT
lOUTkOVÝch dIVadel
Výstava historických loutek a loutkových divadel ze 
sbírky Marie a Pavla Jiráskových.
Zámek Chropyně

po 25. 5. – 25. 6. 2015
STRÁŽcI ZahRad
Autorská výstava obrazů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

st 27. 5. - so 6. 6.
FIlMOVÉ klapkY
Výstava představí na 15 panelech fi lmové klapky 
z   let 1998 – 2013. Cílem bylo výjimečným způ-
sobem propagovat vlastní festival v tuzemsku 
i  v zahraničí. 
Kino Nadsklepí

st 27. 5. - po 31. 8.
kROMĚříŽSkÉ dIVadlO ŽIJe
Výstava ke 150 letům ochotnického divadla 
v Kroměříži. Vernisáž 27. 5. v 17 h ve foyer DK.
Dům kultury v Kroměříži

so 30. 5. I 16.00 - 21.00 
pOhÁdkOVÁ pROhlídka ZÁMkU
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších straši-
del a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci 
s TOM Kamínek Chropyně.
Zámek Chropyně
www.muzeum-km.cz

so 6. 6. – ne 30. 8. 
hRY a klaMY
Nejen hravá a zábavná, ale také poučná expozice 
vhodná pro všechny věkové kategorie.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 1. 5.
17.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D, premiéra
20.00 I EX MACHINA, premiéra
so 2. 5. 
14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 2D, bijásek
17.30 I JE PROSTĚ BÁJEČNÁ, premiéra
20.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 2D, premiéra
ne 3. 5.
14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 2D, bijásek
17.30 I EX MACHINA, premiéra
20.00 I JE PROSTĚ BÁJEČNÁ, premiéra
po 4. 5.
17.30 I EX MACHINA, premiéra
20.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 2D, premiéra
st 6. 5.
14.30 I AŤ ŽIJE REPUBLIKA, bio senior
17.00 I 3x BOLŠOJ: ROMEO A JULIE, záznam baletu
20.00 I ZMIZELÁ, artkino
čt 7. 5.
20.00 I KLUB RVÁČŮ, artkino
pá 8. 5.
17.30 I OBCHOD NA KORZE, artkino
20.00 I KLUB RVÁČŮ, artkino
so 9. 5.
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek
17.30 I DEJTE MI POKOJ, premiéra
20.00 I FILMJUKEBOX: LÁSKA FILMOVÁ, artkino

ne 10. 5.
14.30 I PADDINGTON, bijásek
17.30  I SAMBA, artkino
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, přidáváme

po 11. 5.
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, přidáváme
20.00 I SAMBA, artkino

st 13. 5.
17.30 I 38, hokej

čt 14. 5.
20.00 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D, premiéra

pá 15. 5. 
15.30 I PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 2D, bijásek
17.30 I DOPISY NA BŘEZOVÉ KŮŘE – vernisáž, Lotyšské dny
18.00 I SIBIŘSKÁ BILANCE, Lotyšské dny
20.00 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 2D, premiéra

so 16. 5. 
14.30 I PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 3D, bijásek
17.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D, premiéra
20.00 I LADÍME 2, premiéra

ne 17. 5. 
17.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 2D, premiéra
20.00 I REZISTENCE 2D, přidáváme

po 18. 5.
17.30 I LADÍME 2, premiéra
20.00 I VYBÍJENÁ, přidáváme

st 20. 5. 
17.30 I VYBÍJENÁ, přidáváme
20.00 I RUDÁ MAŠINA, hokej

čt 21. 5.
20.00 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra

pá 22. 5.
15.30 I HURÁ NA FOTBAL 2D, bijásek
17.30 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra
20.00 I ŽIVOT JE ŽIVOT, premiéra

ne 24. 5.
14.30 I HURÁ NA FOTBAL 3D, bijásek
17.30 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra
20.00 I POLTERGEIST 2D, premiéra

po 25. 5.
17.30 I ŽIVOT JE ŽIVOT, premiéra
20.00 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra

st 27.5.
14.30 I ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH, MFF Zlín
17.00 I FILMOVÉ KLAPKY ZLÍN – vernisáž, MFF Zlín
17.30 I MALÁ Z RYBÁRNY, MFF Zlín
20.00 I POLTERGEIST 3D, premiéra

čt 28. 5.
20.00 I SAN ANDREAS 3D, premiéra

pá 29. 5.
17.30 I SAN ANDREAS 2D, premiéra
20.00 I DÍTĚ ČÍSLO 44, premiéra

so 30. 5. 
17.00 I DÍTĚ ČÍSLO 44, premiéra
20.00 I SAN ANDREAS 3D, premiéra
21.00 I MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KRÁTKÝCH ANI-
MOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI, MFF Zlín - Velké náměstí

ne 31. 5.
14.30 I MALÁ Z RYBÁRNY, bijásek
17.30 I SAN ANDREAS 2D, premiéra
20.00 I DÍTĚ ČÍSLO 44, premiéra

BIJÁSek 
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
FRA 2015, 85min, bez omezení, dabing. Julius Caesar 
je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který 
dosud nenašel přemožitele. Teď však narazil na Aste-
rixe, Obelixe a jednu malou galskou vesnici, ukrytou v 
hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky. 

OVEČKA SHAUN VE FILMU
GBR / FRA 2015, 85 min, bez omezení, nemluví se 
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si něja-
kou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, 
než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. 
Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce 
zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaun 
a jejím stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky 
na rodné pastviny.
 

PADDINGTON
GBR / FRA / CAN 2014, 98 min, bez omezení, dabing
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z 
nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než 
cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když ze-
mětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Lon-
dýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na 
paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve 
velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. 

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
FRA 2014, 90 min, bez omezení, dabing. Pírko je ptačí 
sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. 
Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého 
ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do 
Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho 
dne naskytne jedinečná příležitost. Sebere veškerou 
odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci 
leží vysněné africké zimoviště. 

HURÁ NA FOTBAL
ARG / ESP /IND 2014, 106 min, bez omezení, dabing
Amadeo trénuje se svými kamarády fotbal. Myslíte, 
že běhá po trávníku? Omyl! Jeho spoluhráči jsou sedm 
palců veliké fi gurky a hřištěm fotbalový stůl. Jednoho 
dne se ale stane něco, co změní jeho poklidný život. 
Do vesnice se vrátí Ace, nejlepší světový fotbalista, a 
chce odvetu za jedinou porážku, kterou kdy utrpěl. 

MALÁ Z RYBÁRNY
CZE 2015, 75 min, do 12 let nedoporučený,
předpremiéra + MFF ZLÍN
Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím 
orchestrem, vypráví hlas moře příběh Mořského 
krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní opustil 
král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami 
-Malou, Prostřední a Nejstarší - vydrancované vody 
a odešli žít mezi lidi. 

pReMIÉRa
AVENGERS: AGE OF ULTRON
USA 2015, 141 min, do 12 let nevhodný, titulky / 
dabing.
Snímek „Avengers: Age of Ultron,” je výpravným 
pokračováním největšího super-hrdinského fi lmu 
všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit 

program na udržení celosvětového míru skoční 
nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron 
Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného 
Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému 
nebezpečí. V sázce je osud celé planety. 

DEJTE MI POKOJ
FRA 2014, 79 min, přístupný bez omezení, titulky
Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, 
potkalo nečekané štěstí. Na bleším trhu objevil 
vzácnou gramodesku – první album muzikanta 
Neila Youarta. A od té chvíle touží Michel po je-
diném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí 
pohodě si vychutnat tento hudební klenot. Jenže, 
v tom okamžiku, kdy už pomalu zasouvá jehlu 
gramofonu do drážky této vzácné gramodesky, 
se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti 
němu spiknou. 

EX MACHINA
USA / GBR 2014, 108 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky. Caleb měl neuvěřitelnou kliku. Ve fi remní 
soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské 
chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce 
Nathana. V okamžiku kdy uprostřed pustiny vysko-
čí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, 
že na tenhle týden jen tak nezapomene. 

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
USA 2014, 93 min, do 12 let nevhodný, titulky. Živelná 
komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebu-
deme si nic nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší 
profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou, 
ostatně jako každý v New Yorku. Jakmile ale opravdu 
vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací 
a zábavy. 

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
AUS 2015, 120 min, přístupnost, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je 
vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupi-
nu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. 
Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, 
kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. 

LADÍME 2
USA 2015, 113 min, do 12 let nevhodný, titulky
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou 
královnami zpívání a capella, takže ve svých vystou-
peních nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika 
jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly 
prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí 
drobná technická komplikace a z dosavadních miláč-
ků země, je najednou ten nejvděčnější terč.

ZEMĚ ZÍTŘKA
USA 2015, 130 min, přístupný bez omezení, dabing
Bývalý dětský génius Frank (George Clooney), 
naplněný rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a 
Casey, chytrá a optimistická dospívající dívka, plná 
vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebez-
pečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného 
místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého 
pouze pod názvem „Země zítřka“. 

ŽIVOT JE ŽIVOT
CZE 2015, 95 min, do 12 let nevhodný
Morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po 
boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. 
Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý 
opak. Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod 
manželské dvojice – dovolená. Každý rok se jezdí „na 
Mácháč“, ale Jana (Simona Stašová) začíná snít o moři.

POLTERGEIST
USA 2015, do titulky let nepřístupný 
Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází 
s  úplně novým zpracováním klasického příběhu 
o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když 
se v jejich domě začnou dít podivné věci. 

SAN ANDREAS
USA 2015 , přístupný bez omezení, titulky
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tek-
tonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii 
zemětřesení o síle 9 Richterovy stupnice, vydávají 
se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku 
(Dwayne Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž 
již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San 
Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich 
složitá cesta na sever je pouze začátek. 

DÍTĚ ČÍSLO 44
USA 2015, 137 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce 
pro sovětskou tajnou policii mu zajistila postavení, dob-
ré bydlení pro sebe i pro rodiče a krásnou ženu. Nikdo si 
ale nemůže být ničím jistý, Děmidov odmítne udat svou 
ženu a je státní mocí ze dne na den degradován a poslán 
do vyhnanství. Zde narazí na vraždu, která se podobá 
jinému případu, označenému za nehodu. S kariérou a 
životem na padrť začne hledat sériového vraha na vlastní 
pěst a tajně proti vůli režimu.

přIdÁVÁMe
RYCHLE A ZBĚSILE 7
USA, 2015, 140 min, nevhodný do 12 let, titulky
Hrdinové akční série Rychle a zběsile už stihli prožít 
(a přežít) neuvěřitelné věci, teď však narazí na ne-
přítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupe-
ři připomínají bandu dětí z mateřské školky.

REZISTENCE
USA 2015, 119 min, přístupné bez omezení, titulky
Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale 
všechno dopadlo úplně jinak. Po krvavé tragédii 
mezi frakcemi vzrůstají konfl ikty a nad společnos-
tí se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už 
jednou – a teď ji čeká další volba?

VYBÍJENÁ
CZE 2015, 94min, přístupné bez omezení
Vybíjená v několika časových rovinách vypráví pří-
běh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní 
etapy. V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff , 
Skippy a Tom, které životní peripetie neustále vra-
cejí do společného bydliště – staromládeneckého 
doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle 
toho, jak získávají či ztrácejí životní partnerky...

BIO SeNIOR
AŤ ŽIJE REPUBLIKA
CZE 1965, 128 min, do 12 let nevhodný
Všechno, co chlapec Olin v posledních hodinách války 
a na počátku svobodné doby prožívá, je téměř nepře-
tržitá řada ústrků a zklamání, nezadržitelný pád do 
reality světa dospělých. Do světa, v němž se „velké“ 
okamžiky dějin prolínají s lidskou malostí, mravní 
mizérií, křivdou a sobectvím. Režie: Karel Kachyňa.

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
DEU 2006, 137 min, nevhodný do 12 let, titulky, Zdarma
Píše se rok 1984 a do pádu obávaného režimu 
ve Východním Německu zbývá necelých šest let. 
Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje 
svou pozici pomocí nemilosrdného systému moni-
torování a manipulace s potenciálně nebezpečnými 
lidmi, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. 

aRTkINO
ZMIZELÁ
USA 2014, 145 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše 
naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel or-
ganizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné 
pro to, aby se jeho žena našla. Pokud možno živá. Para-
lelně s tím probíhá policejní vyšetřování, které kromě 
Amy hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. 

KLUB RVÁČŮ
USA / DEU 1999, 139 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Mainstreamový fi lm, který naprosto narušil 
pravidla mainstreamu a ukázal na velkém plátně 
šokující násilné scény, obnažené pohlavní orgány 
a inteligentní terorismus. Komplikovaná dějová 
skládanka adaptující stejnojmenný a podobně 
převratný román Chucka Palahniuka pracující s od-
věkým motivem dvojníka. 

OBCHOD NA KORZE
CZE 1965, 128 min
Obchod na korze je první československý fi lm, který 
byl oceněn Oscarem v kategorii cizojazyčný fi lm. 
Zcela jistě patří k nejvýznamnějším uměleckým 
dílům československé kinematografi e. Bez ohledu 
na četná ocenění, jež tento fi lm v minulosti získal, 
zůstává především lidsky silnou výpovědí, k její-
muž poselství bude třeba se znovu vracet. Režie: 
Ján Kadár, Elmar Klos. Oscar za nejlepší cizojazyčný 
snímek.

FILMJUKEBOX: LÁSKA FILMOVÁ
Projekt Filmjukebox funguje na principu inter-
aktivního výběru preferovaného fi lmu z  několika 
tematických variant. V májovém měsíci vám na-
bídneme pět  náhledů na lásku v těchto fi lmech: 
Bláznivá, ztracená láska, Lásky čas, Půlnoc v Pa-
říži, Pýcha a předsudek, Terapie láskou. Z nich na 
základě vašeho hlasování na www.fi lmjukebox.cz 
vzejde vítěz, jenž bude následně za cenu 50 kaček 
promítnut. 

SAMBA
FRA 2014, 120 min, do 12 let nevhodný, titulky
Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze 
Senegalu. Pracuje načerno v různých zaměstnáních 
a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému po-
bytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká 
Alice – manažerku, která trpí syndromem vyhoření 
a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky 
dohromady. 

SIBIŘSKÁ BILANCE
LIT 2011, 58 min, titulky
V roce 2011, u příležitosti 70. výročí masových 
deportací lotyšského obyvatelstva, vznikl 
film Sibiřská bilance, působivé a historicky 
objevné svědectví kdysi vysídlených dětí o 
strastiplném životě v  nehostinných krajích Si-
biře. V roce 1941 bylo z vlasti násilně odvezeno 
15 425 obyvatel Lotyšska, mezi nimi i 3751 dětí 
mladších 16 let. 

ke dNI dĚTí 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KRÁTKÝCH
ANIMOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI 
MFF Zlín - Exkluzivní přehlídka fi lmů zařazených 
do Mezinárodní soutěže krátkých animovaných 
fi lmů pro děti bude doplněna krátkým fi lmem 
z historie Zlínských ateliérů, ukázkami dalších 
soutěžních hraných fi lmů a vyhlášením výtvarné 
soutěže v rámci DĚTSKÉHO DNE MĚSTA KROMĚŘÍ-
ŽE. Projekce zahájí nejenom sezonu populárního 
letního kina v Kroměříži, ale i bude atraktivní 
pozvánkou na probíhající 55. ročník Zlín Film 
Festivalu
Velké náměstí

3X BOlŠOJ
ROMEO A JULIE
RUS 2015, 165 min.
Romeo a Julie je perlou baletu 20. století. Hudba 
Sergeje Prokofj eva evokuje radost i bolest čisté 
lásky. V hlavních rolích uvidíme Annu Nikulinu 
jako mladičkou Julii a elegantního Alexandra 
Volčkova. Jeden z nejpopulárnějších baletů, velké 
Shakespearovo drama lásky a beznaděje v chore-
ografi i nejslavnějšího tvůrce dramatických baletů 
Jurije Grigoroviče..

aŤ ŽIJe hOkeJ! 
38
SLO 2014, 87 min, slovenský dabing
Tento jedinečný fi lmový projekt mapuje život 
slovenské hokejové legendy, Pavola Demitry. 38 
představí Demitru nejen jako vrcholového sportov-
ce, ale především jako člověka a silnou osobnost, 
na kterou dodnes vzpomíná celý národ. Poodhalí 
významné i běžné momenty ze života předčasně 
tragicky zesnulého hokejisty, jeho touhy a cíle. 

RUDÁ MAŠINA
RUS / USA 2014, 85 min, přístupný bez omezení, 
titulky
Celovečerní dokument Rudá mašina (Red Army) 
pojednává o Sovětském svazu a o nejúspěšnějším 
uskupení sportovní historie - o hokejovém týmu 
Rudá armáda. Příběh, vyprávěný z pohledu jeho 
kapitána Slavy Fetisova, popisuje přerod národního 
hrdiny do role politického nepřítele. Film, který za-
chycuje jak období SSSR, tak i ruské, zkoumá to, jak 
se ve sportu odráží společenská a kulturní hnutí, a 
hledá ve vzestupu a pádu týmu.

kINO NadSklepí



 

přehled akcí

pá 1. 5. I 13.00
SVaTBa JakO V pOhÁdce 2015
Příjemné prvomájové odpoledne nejen pro snoubence. 
12. ročník netradičního svatebního dne s přehlídkou šatů, 
svatebních tabulí, květinových aranžmá...
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.svatbyjuliana.cz

pá 1. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

pá 1. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Rosťa Krňávek.
Slady - hudební klub

so 2. 5. I 9.00 
TaNeČNí SOUTĚŽ O ceNU STa-
ROSTY MĚSTa kROMĚříŽe 2015
Tradiční soutěž v latinskoamerických a stan-
dardních tancích, v  níž se představí nejlepší páry 
z celé ČR ve věkových kategoriích od dětí, přes ju-
niory a mládež, až po dospělé a seniory. Pořádá KST 
Swing Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury. 
Dům kultury v Kroměříži

so 2. 5. I 20.00
TaTa BOJS
Pražská alternativní hudební skupina TATA BOJS 
poprvé v Kroměříži. 
Slady - hudební klub

ne 3. 5. I 18.00
MÁJOVÝ kONceRT MORaVSkÝch 
MadRIGalISTŮ
Koncert kroměříž. pěveckého sboru, diriguje Jiří Kadavý.
Kostel nanebevzetí Panny Marie

út 5. 5. I 16.00 
klUB dVOJČaT
Další setkání dvojčat, která doprovodí jejich rodiče. 
Věk dětí není omezen.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 5. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
- cIMBÁlOVÝ RecITÁl 
Vystoupí Lenka Blahová, na programu: W. F. Bach, J. 
Dadák, J. Meisl, F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 6. 5. I 16.30
hUdeBNí akadeMIe - G. BIZeT
Poslechový pořad s ukázkami z Carmen.
Knihovna Kroměřížska

st 6. 5. I 16.30 
kONceRT ŽÁkŮ ZUŠ kROMĚříŽ
Sál ZUŠ Kroměříž

st 6. 5. I 17.00
hISTORIe lOVU
Beseda KČT pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

st 6. 5. I 17.00
3× BOlŠOJ: ROMeO a JUlIe
Jeden z nejpopulárnějších baletů, velké Shakespearovo 
drama lásky a beznaděje v choreografii nejslavnějšího 
tvůrce dramatických baletů Jurije Grigoroviče. Hudba 
Sergeje Prokofjeva evokuje radost i bolest čisté lásky. 
V hlavních rolích Anna Nikulina a Alexandr Volčkov. 
Kino Nadsklepí

čt 7. 5. I 9.00
MeZINÁROdNí deN OŠeTřOVaTelSTVí
14. ročník tradičního projektu zaměřeného na pre-
venci a osvětu pořádá SZŠ Kroměříž. Návštěvníci 
si mohou nechat zdarma provést důležitá dia-
gnostická měření.
Dům kultury v Kroměříži
www.szskm.cz

čt 7. 5. I 17.00
OdkRÝVÁNí MINUlOSTI
ZahRadNí aRcheOlOGIe V pRaXI
Přednáška o roli archeologie při průzkumech 
v  historických zahradách. Mgr. Jiří Janál, arche-
olog Národního památkového ústavu. Koná se 
v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 7. 5. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO 
OBORU ZUŠ
Ošklivé kačátko, O moudrém kocourkovi aneb Proč 
zrovna já - pohádky v podání žáků přípravného 
a prvního ročníku.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

pá 8. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Procházku „Podzámkou“ s  odborným výkladem, 
sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada

pá 8. 5. I 20.00
kONceRT - aRGeMa, ReFleXY, 
eXpO-peNSION
„Největší zábava všech dob“. Koncert populárních 
regionálních kapel. Výborný zvuk, příjemná atmo-
sféra, občerstvení a rozvoz.
Zimní stadion

pá 8. 5. I 20.30
INSaNIa & lUMíROVO pIcaSSO
Sestry a bratři, cestovatelé vesmírem a ztracenci! 
Rokem 014 nic neskončilo, jsou tu nové konspirace 
se staršími nevergreeny. Vzhůru na prkna, která 
znamenají podsvětí...
Stará masna

pá 8. 5. I 21.00
2000 clUB - dJ BIRkY
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 9. 5. I 9.30 
FÉROVÁ SNídaNĚ
Začněte den s produkty se značkou fair trade. Sní-
dat se bude pod schody v Podzámecké zahradě 
u vstupu ze Ztracené ulice.
Podzámecká zahrada
www.ferovasnidane.cz

so 9. 5. I 20.00
laBaSheeda (Nl) + MaNcUSO 
(cZ) + pacINO (cZ)
Koncert pořádaný uskupením Das liga tentokrát před-
staví hudební žánry Art-pop, psychedelie a indie-rock.
Galerie Orlovna

so 9. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Jarda Weinlich.
Slady - hudební klub

ne 10. 5. I 13.00
FeNOMÉN BRUNO GRÖNING 
Promítání dokumentárního filmu v loutkovém sále DK.
Dům kultury v Kroměříži

po 11. 5. - pá 15. 5. 
lOTYŠSkÉ dNY
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie.
11. 5. I 16.00 - Slavnostní zahájení Lotyšských dnů 
- úvodní beseda s programem - Dům kultury.
12. 5. I 13.00 - Lotyšské dny dětem - promítání 
kreslených filmů - Knihovna Kroměřížska.
12. 5. I 16.00 - Čaroděj z Rigy - beseda o lotyšských 
šachistech - Sokolský dům.
13. 5. I 15.30 - Cestománie: Lotyšsko - promítání - 
Knihovna Kroměřížska.
13. 5. I 16.30 - Lotyšsko - Píseň s mořem a větrem 
v zádech - cestovatelská beseda - Knihovna Kroměřížska.
14. 5. I 16.30 - Lotyši - osudové momenty jejich 
historie - beseda - Knihovna Kroměřížska.
15. 5. I 17.15 - Záchranáři - promítání pohádek pro 
děti - MC Klubíčko.
15. 5. I 17.30 - Dopisy ze Sibiře napsané na březové 
kůře - vernisáž výstavy - Kino Nadsklepí.
15. 5. I 18.00 - Sibiřská bilance, dokument, Nadsklepí.
 www.sehnalova.cz

po 11. 5. I 17.00
kYTaROVÝ RecITÁl eVY 
ceNdORS
V rámci Francouzského klubu MC Klubíčko se před-
staví francouzská herečka a zpěvačka.
Bistro Matiné
www.klubickokm.cz

út 12. 5. I 16.30 
7. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert absolventů ZUŠ Kroměříž.
Kostel svatého Jana Křtitele

út 12. 5. I 18.00
kaŽdÝ ROk Ve STeJNOU dOBU 
Představení Divadla bez zábradlí Praha. Osudové 
setkání dvou lidí, které přeroste v celoživotní lásku a 
každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie 
dramatika Bernarda Sladea s mnoha půvabnými mo-
menty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj 
americké společnosti v průběhu třiceti let. V hlavních 
rolích excelují Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. 
Dům kultury v Kroměříži

út 12. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
Trombónový recitál Lukáše Moťky, na programu 
Hindemith a Filas.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 13. 5. I 16.30 
8. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert žáků ZUŠ Kroměříž.
Sál ZUŠ Kroměříž

st 13. 5. I 17.00
adVeNTNí VÝleTY
Beseda KČT s promítáním fotografií dr. Voňky.
Klub seniorů v Kroměříži

st 13. 5. I 18.00
NOc lITeRaTURY
3. ročník veřejného čtení současné evropské literatury. 
Čtení v půlhodinových intervalech v Klubu Starý pivovar, 
Arcibiskupském zámku a hotelu U Zlatého kohouta.
www.knihkm.cz

pá 15. 5. I 9.00 
deN OTeVřeNÝch
dVeří U kaMaRÁda
Možnost prohlídky studia, připravený je do-
provodný program.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 15. 5. I 15.00 
ZUŠka?ZUŠka!
Vystoupí žáci všech oborů ZUŠ Bystřice pod 
Hostýnem, ZUŠ Holešov, ZUŠ Hulín, ZUŠ Kroměříž 
a ZUŠ Zdounky. Za příznivého počasí na Velkém 
náměstí.
Dům kultury Kroměříž

pá 15. 5. I 17.00 
2. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
O bílé kočičí princezně. Pohádka v podání žáků 
3. ročníku.
Klub Starý pivovar

pá 15. 5. I 21.00
MIchal paVlíČek a MONIka 
NaČeVa
Zhudebněné básně Jáchyma Topola, emocionální zpěv 
Moniky Načevy a nezaměnitelná kytara Michala Pavlíčka.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 16. 5. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Přednáška se společným zamyšlením nad otázkami 
a záhadami života.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 16. 5. I 15.00 
klUBíČkO SVĚTel
Akce zaměřená na posílení vztahů v rodině a jejich 
soudržnosti. Doprovodný program, soutěžní 
stanoviště a atrakce pro děti.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

so 16. 5. I 16.00 a 19.00
kONceRT k VÝROČí pĚVeckÉhO 
SBORU ZeSRaNdY 
Dva koncerty pěveckého sdružení starších a pokro-
čilých, na kterém sbor představí takřka zcela nový 
program – posluchači uslyší klasiku, jazz, lidové 
písně, pop i spirituály. 
Aula Gymnázia Kroměříž

so 16. 5. I 21.00
hříŠNÝ TaNec - dJ MIke pOpOV
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 17. 5. I 14.30 
ZaČaROVaNÝ leS 
Pohádku Začarovaný les předvede soubor lout-
kového divadla Bublanina ze Vsetína. Je určena 
všem dětem od 3 let věku.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 18. 5. - čt 21. 5. 
pOhÁdkOVÁ kROMĚříŽ 2015
Divadelní přehlídka školních souborů.
Pořádá ZŠ Zachar Kroměříž.
18. 5. I 9.30 - Slavnostní zahájení, O princezně 
Ance - Soubor Pokaždé jinak Církevní ZŠ Kroměříž.
19. 5. I 8.30 - Jak se Jožin stal králem - Divadelní 
kroužek ZŠ Komenského Kroměříž.
19. 5. I 10.15 - Koloběžka a loupežníci, tvořivá 
dramatika ZŠ Zámoraví Kroměříž.
20. 5. I 9.00 - Z pohádky do pohádky - KUK ZŠ 
Zachar Kroměříž.
21. 5. I 9.00 - Popelka - Korálek ZŠ a MŠ speciální 
Kroměříž.
21. 5. I 11.15 - Slavnostní ukončení přehlídky.
Dům kultury v Kroměříži

po 18. 5. I 19.00
RadŮZa 
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka 
a hudební skladatelka Radůza zahraje a zazpívá se 
svou doprovodnou kapelou. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz 

út 19. 5. I 16.30
RallY dakaR SlOVeM a OBRaZeM
Autorské čtení Martina Straky z knihy Mezi oceány a 
beseda sportovního komentátora a redaktora Čes-
kého rozhlasu Ostrava.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 20. 5. I 14.00
chceMe lÉpe ROZUMĚT SVÝM 
FINaNcíM aNeB Jak Se UBRÁNIT 
NekalÝM pRakTIkÁM
Pilotní díl pravidelných odpoledních přednášek na 
téma Chceme lépe rozumět svým financím.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 20. 5. I 17.00
VÁNOČNí VÝleTY
Vzpomínka na akce KČT konané kolem Vánoc. Foto 
dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

čt 21. 5. - ne 24. 5. 
leTNí BURZIČka
Burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb, hraček 
a dalších věcí.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 21. 5. I 15.30 
klUB pUNTík
Zábavné aktivity s knihou - čtení, hraní a vyprávě-
ní. První setkání rodičů a jejich dětí - pro věkovou 
kategorii 3-5 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 21. 5. I 19.00
pOSlechOVÝ pOřad JIříhO 
ČeRNÉhO: JOhNNY caSh
Známý hudební kritik a publicista Jiří Černý před-
staví ve svém pořadu legendárního amerického 
zpěváka, kytaristu a skladatele Johnnyho Cashe. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 21. 5. I 19.00
kINedOk+kOUMa(FR)+UlTRa ZOOk(FR)
Spojení dokumentárních filmů a francouzských 
klubových kapel. Od 19 h promítání dalšího z doku-
mentů projektu KineDok, následuje koncert kapel 
kombinujících okrajové hudební žánry. 
Galerie Orlovna

pá 22. 5. I 9.00 - so 23. 5. I 17.00
JaRMaRk lIdOVÝch řeMeSel
Přehlídka a prodej rukodělných výrobků nejrůz-
nějších řemeslníků a trhovců. Akce je součástí 
programu Setkání vladařů
Velké náměstí - Kroměříž

pá 22. 5. - ne 24. 5. 
MORaVIa FOOd FeSTIVal 2015
Gastronomický festival za účasti vyhlášených specia-
listů z oboru gastronomie a hotelnictví z celé Moravy.
Hotel Octárna
www.festivaljidla.cz

pá 22. 5. I 16.30
pO-pO - FINaNČNí pORadeNSTVí
Pravidelné povídání s Věrkou a Lenkou tentokrát na 
téma finanční poradenství. 
Mateřské centrum Klubíčko

pá 22. 5. I 17.00 
3. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Broučci v podání žáků 2. ročníku ZUŠ.
Klub Starý pivovar

so 23. 5. I 7.40
SeTkÁNí VladařŮ
Oslava 130. výročí schůzky rakouského císaře Františka 
Josefa I. a ruského cara Alexandra III. v Kroměříži. Re-
konstrukce setkání s doprovodným programem. Koná 
se na nádraží ČD, na Velkém náměstí, v Podzámecké 
zahradě u saly terreny. 

so 23. 5. I 7.40 - 18.30 
JíZda paR. VlakeM Na pOhÁdkOVÝ leS
Jízda parním vlakem na trase Kroměříž -  Zborovice, 
současně bude otevřené i Železniční muzeum v are-
álu lokomotivního depa. Nádraží ČD

so 23. 5. I 13.00 
ZahRadNí heRNa
Vyberte si ze švédského stolu stavebnic a her se za-
hradní tematikou. Koná se u saly terreny za každého 
počasí. Jedná se o doprovodnou akci k Setkání vladařů.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 13.00 a 15.00 
VladařI V ZahRadÁch -
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka
Komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady, 
tentokrát se zaměřením na pobyt významných 
osobností v Kroměříži a jejích zahradách. Sraz na 
nádvoří zámku. 
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 14.30
BeSeda U cIMBÁlU
Vinotéka Ve dvoře pořádá akci pro všechny, kteří 
mají chuť se pobavit, zazpívat si pěknou písničku.
Vinotéka Ve dvoře
www.vinotekavedvore.cz

so 23. 5. I 16.30 a 20.00
TOp MÓda 2015
Módní show v Arcibiskupském zámku. Slovem 
provází Jan Čenský. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.fatima.cz/top-moda-2015

so 23. 5. I 19.00 
kONceRT pĚVeckÝch SBORŮ
Vystoupí pěvecké sbory ZUŠ Liptovský Mikuláš a 
ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

so 23. 5. I 21.00
ZNOUZecTNOST, The FIalkY, 
STaRÁ dOBRÁ RUČNí pRÁce
Tři kapely, zpěvné melodie, přímočaré texty a 
pořádný příval energie. To vše slibuje tento punkro-
ckový večírek.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 24. 5. I 14.00 
Za JídleM a pITíM S kRaJaNkOU 
a 1. SelSkÝM pIVOVÁRkeM
Jarní slavnost, připravena je živá hudba, výtvarná 
dílnička, soutěže a miniturnaj v kubb a pétanque, 
dobroty od Krajanky, pivní speciály, opékání špe-
káčků. Program pro děti zajišťuje MC Klubíčko.
1. Selský pivovárek

po 25. 5. I 17.00
STRÁŽcI ZahRad (VERNISáŽ)
Výstava obrazů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz 

po 25. 5. I 17.00
hUdeBNí MlÁdí Ve SNĚMOVNíM SÁle
Vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

po 25. 5. I 18.00
dUO JaMaha
Vystoupení hvězd TV Šlágr – slovenské Duo Jamaha 
- pro milovníky tradičních lidovek.
Dům kultury v Kroměříži

út 26. 5. I 16.30
FIlMOVÁ kROMĚříŽ - aMadeUS
Přednáška Mgr. M. Kordíkové v cyklu Filmová Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 16.30
UkRaJINa
Cestopisná přednáška Břetislava Sobka a jeho ak-
tuální zážitky z cesty po západní Ukrajině.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 19.00
aNTONíN pROchÁZka: VĚRNí aBONeNTI
Představení Agentury Harlekým v rámci oslav 150. 
výročí ochotnického divadla v Kroměříži. Hra vy-
chází ze skutečných událostí, což činí příběh o to za-
jímavějším. V hlavních rolích manželského páru Ríši 
a Dany se představí Václav Vydra a Jana Boušková. 
Dům kultury v Kroměříži

st 27.5. I 8.15 a čt 28. 5. I 11.00
paSOVÁNí pRVŇÁČkŮ
Na ČTeNÁře kNIhOVNY
Každoroční slavnostní pasování malých čtenářů 
v Manském sále Arcibiskupského zámku.
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 16.30
aRchITekTURa 2. pOlOVINY
20. STOleTí V kROMĚříŽI
Rozporuplné století. Přednáška z cyklu Když múzy 
nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 17.00
Ve STOpÁch BaROkNích MISTRŮ
Nechte se zasvětit do tajů kresby. Potrénujte svůj 
výtvarný um. Workshop pro méně i více zdatné 
kreslíře od 14 let.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 27. 5. I 17.00
kORFU
Beseda KČT. Foto p. Šmídová.
Klub seniorů v Kroměříži

st 27. 5. I 17.00
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války
1939–1945. Vernisáž výstavy. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

st 27. 5. I 18.00 
VaRhaNNí kONceRT
Kostel svatého Mořice

st 27. 5. I 19.00
VeČeR S aNTONíNeM pROchÁZkOU
Komponovaný pořad s vyprávěním známého kromě-
řížského rodáka Antonína Procházky a s písničkami z 
operetek Antonína Procházky st. Beseda je součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži.
Klub Starý pivovar

st 27. 5. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Premiéra Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divák bude 
usazen v unikátním otočném hledišti na nádvo-
ří radnice. Představení je součástí oslav 150 let 
ochotnického divadla v Kroměříži.
Radnice Kroměříž

čt 28. 5. - ne 31. 5. 
dIVadelNí FeSTIVal lUdMIlY 
cÁpkOVÉ
8. roční divadelního festivalu, který je letos součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži. Účast-
ní se amatérské soubory ze všech koutů republiky. 
Připravena jsou představení: Opona nahoru (DS Sva-
topluk Hodonín), Bábelův Bábel (Semtamfór Slavičín), 
Charleyova teta (1. Jarkovská divadelní společnost), 
Kód nula (Hvozdná), Dva (Zmatkaři Dobronín), Léčitel 
(Divadlo SoLiTEAter), Nebezpečné známosti (DS Jiří 
Poděbrady) a Vladimír a Věnek (DS Břetislav).
Klub Starý pivovar

čt 28. 5. I 15.00
OSVOBOZeNí kROMĚříŽe
Další z přednášek Akademie 3. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 28. 5. I 17.00 
VelkÝ JaRNí kONceRT
Pořádá ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

pá 29. 5. I 16.30 
klUB ŽelVIČkY
dOMÁcí MaZlíČcI V TeRapII
Klub pro rodiče dětí s různými druhy zdravotního postižení. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 29. 5. I 17.00
4. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Strakatá komedie v podání žáků 4. - 6. ročníku ZUŠ 
Kroměříž.
Klub Starý pivovar

pá 29. 5. I 20.00
JaMeS cOle + dJ dOeMIXXX
Vůdčí osobnost české hiphopové scény. Odvaha, 
talent, originalita.
Slady - hudební klub

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MOTOROVÝMI VlakY Na
MOdelÁřSkOU VÝSTaVU 
Motorovými vlaky (dle jízdního řádu) na modelářskou 
výstavu Plastic People of Tovačov. Vlaky budou vedeny 
motorovým vozem - Krokodýl M286.1032. Současně 
bude otevřené i Železniční muzeum v Kroměříži.
Nádraží ČD 

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MeZINÁROdNí hOUSlOVÁ
SOUTĚŽ aRcheTTI IN MORaVIa 
ZUŠ Kroměříž

so 30. 5. I 10.00 
deN dĚTí MĚSTa kROMĚříŽe
Celodenní zábava pro děti a rodiče, kteří si chtějí 
užít krásný jarní den plný zábavy, hudby, tance, 
dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí. Chybět nebu-
de ani jarmark a opékání špekáčků.
Pionýrská louka
www.dk-kromeriz.cz 

so 30. 5. I 21.00
TONY dUchÁČek a GaRaGe
Legendární undergroundová   kapela v čele s cha-
rismatickým Tony Ducháčkem přiveze  lety prověřené 
pecky, jako Jdi spát, Má ji Má, Muchomurky bílé...
Slady - hudební klub

st 3. 6. I 18.00 
peRcUSSION ShOW
Setkání bubeníků.
Dům kultury v Kroměříži

pá 5. 6. I 19.00 
5. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Na správné adrese – hrají žáci II. stupně ZUŠ.
Klub Starý pivovar

po 8. 6. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí 
TaNeČNíhO OBORU
Dům kultury v Kroměříži

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO
Expozice chronologicky prezentuje až 130 origi-
nálních děl nejvýznamnějšího kroměřížského ro-
dáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STáLá EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává kul-
turně historický obraz města Kroměříže „od mamutů 
do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla (STáLá EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavné-
ho kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Klade 
důraz na osobní prožitky každého návštěvníka a “nutí“ 
ho, aby si z prohlídky odnesl vlastní poznatky, názory a 
nálady a aby se s dílem a osobností Karla Kryla vyrovnal 
po svém. Otevřeno mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17 h.
Klub Starý pivovar

do 20. 6.
kROMĚříŽ 1914 - 1918
Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

od 27. 5 do út 31. 5. 2016
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 1945. 
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo-
denní život města i regionu v období  protektorátu Če-
chy a Morava v letech 1939 – 1945. Otevřeno je v pon-
dělí a středu 8 – 16.30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8 
- 15 hodin na zazvonění. Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
dříV NeŽ USNeŠ... aNeB Jak Se 
kdYSI SpÁValO
Interaktivní výstava o historii spaní od pravěku po 
současnost s dílničkou a hernou pro děti.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 5. 
aTlaS pTÁkŮ NeOBYČeJNÝch
Výstava je koncipovaná jako středověký bestiář a sezná-
mí návštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 
také s těmi, kteří žijí jen v naší fantazii.
Muzeum Kroměřížska

do 10. 5.
NO cOMMeNT (KARIKATURY)
Výstava NO COMMENT uvádí výběr prací autorů 
z  kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 22. 5.
FÉROVÁ UGaNda
Výstava kreseb namalovaných při cestě po Ugandě, při 
které nevládní organizace NaZemi zjišťovala informace 
o tamních fairtradových družstvech a pěstitelích.
Knihovna Kroměřížska

do 26. 5.
dONBaS - TI, kTeří ZŮSTalI 
Aktuální výstava fotografa Stanislava Krupaře (vítěz Czech 
Press Photo specializující se na reportáže a dokumenty) 
z války v Donbasu na východě Ukrajiny.  
Kino Nadsklepí

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce

 

přehled akcí

pá 1. 5. I 13.00
SVaTBa JakO V pOhÁdce 2015
Příjemné prvomájové odpoledne nejen pro snoubence. 
12. ročník netradičního svatebního dne s přehlídkou šatů, 
svatebních tabulí, květinových aranžmá...
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.svatbyjuliana.cz

pá 1. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

pá 1. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Rosťa Krňávek.
Slady - hudební klub

so 2. 5. I 9.00 
TaNeČNí SOUTĚŽ O ceNU STa-
ROSTY MĚSTa kROMĚříŽe 2015
Tradiční soutěž v latinskoamerických a stan-
dardních tancích, v  níž se představí nejlepší páry 
z celé ČR ve věkových kategoriích od dětí, přes ju-
niory a mládež, až po dospělé a seniory. Pořádá KST 
Swing Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury. 
Dům kultury v Kroměříži

so 2. 5. I 20.00
TaTa BOJS
Pražská alternativní hudební skupina TATA BOJS 
poprvé v Kroměříži. 
Slady - hudební klub

ne 3. 5. I 18.00
MÁJOVÝ kONceRT MORaVSkÝch 
MadRIGalISTŮ
Koncert kroměříž. pěveckého sboru, diriguje Jiří Kadavý.
Kostel nanebevzetí Panny Marie

út 5. 5. I 16.00 
klUB dVOJČaT
Další setkání dvojčat, která doprovodí jejich rodiče. 
Věk dětí není omezen.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 5. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
- cIMBÁlOVÝ RecITÁl 
Vystoupí Lenka Blahová, na programu: W. F. Bach, J. 
Dadák, J. Meisl, F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 6. 5. I 16.30
hUdeBNí akadeMIe - G. BIZeT
Poslechový pořad s ukázkami z Carmen.
Knihovna Kroměřížska

st 6. 5. I 16.30 
kONceRT ŽÁkŮ ZUŠ kROMĚříŽ
Sál ZUŠ Kroměříž

st 6. 5. I 17.00
hISTORIe lOVU
Beseda KČT pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

st 6. 5. I 17.00
3× BOlŠOJ: ROMeO a JUlIe
Jeden z nejpopulárnějších baletů, velké Shakespearovo 
drama lásky a beznaděje v choreografii nejslavnějšího 
tvůrce dramatických baletů Jurije Grigoroviče. Hudba 
Sergeje Prokofjeva evokuje radost i bolest čisté lásky. 
V hlavních rolích Anna Nikulina a Alexandr Volčkov. 
Kino Nadsklepí

čt 7. 5. I 9.00
MeZINÁROdNí deN OŠeTřOVaTelSTVí
14. ročník tradičního projektu zaměřeného na pre-
venci a osvětu pořádá SZŠ Kroměříž. Návštěvníci 
si mohou nechat zdarma provést důležitá dia-
gnostická měření.
Dům kultury v Kroměříži
www.szskm.cz

čt 7. 5. I 17.00
OdkRÝVÁNí MINUlOSTI
ZahRadNí aRcheOlOGIe V pRaXI
Přednáška o roli archeologie při průzkumech 
v  historických zahradách. Mgr. Jiří Janál, arche-
olog Národního památkového ústavu. Koná se 
v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 7. 5. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO 
OBORU ZUŠ
Ošklivé kačátko, O moudrém kocourkovi aneb Proč 
zrovna já - pohádky v podání žáků přípravného 
a prvního ročníku.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

pá 8. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Procházku „Podzámkou“ s  odborným výkladem, 
sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada

pá 8. 5. I 20.00
kONceRT - aRGeMa, ReFleXY, 
eXpO-peNSION
„Největší zábava všech dob“. Koncert populárních 
regionálních kapel. Výborný zvuk, příjemná atmo-
sféra, občerstvení a rozvoz.
Zimní stadion

pá 8. 5. I 20.30
INSaNIa & lUMíROVO pIcaSSO
Sestry a bratři, cestovatelé vesmírem a ztracenci! 
Rokem 014 nic neskončilo, jsou tu nové konspirace 
se staršími nevergreeny. Vzhůru na prkna, která 
znamenají podsvětí...
Stará masna

pá 8. 5. I 21.00
2000 clUB - dJ BIRkY
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 9. 5. I 9.30 
FÉROVÁ SNídaNĚ
Začněte den s produkty se značkou fair trade. Sní-
dat se bude pod schody v Podzámecké zahradě 
u vstupu ze Ztracené ulice.
Podzámecká zahrada
www.ferovasnidane.cz

so 9. 5. I 20.00
laBaSheeda (Nl) + MaNcUSO 
(cZ) + pacINO (cZ)
Koncert pořádaný uskupením Das liga tentokrát před-
staví hudební žánry Art-pop, psychedelie a indie-rock.
Galerie Orlovna

so 9. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Jarda Weinlich.
Slady - hudební klub

ne 10. 5. I 13.00
FeNOMÉN BRUNO GRÖNING 
Promítání dokumentárního filmu v loutkovém sále DK.
Dům kultury v Kroměříži

po 11. 5. - pá 15. 5. 
lOTYŠSkÉ dNY
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie.
11. 5. I 16.00 - Slavnostní zahájení Lotyšských dnů 
- úvodní beseda s programem - Dům kultury.
12. 5. I 13.00 - Lotyšské dny dětem - promítání 
kreslených filmů - Knihovna Kroměřížska.
12. 5. I 16.00 - Čaroděj z Rigy - beseda o lotyšských 
šachistech - Sokolský dům.
13. 5. I 15.30 - Cestománie: Lotyšsko - promítání - 
Knihovna Kroměřížska.
13. 5. I 16.30 - Lotyšsko - Píseň s mořem a větrem 
v zádech - cestovatelská beseda - Knihovna Kroměřížska.
14. 5. I 16.30 - Lotyši - osudové momenty jejich 
historie - beseda - Knihovna Kroměřížska.
15. 5. I 17.15 - Záchranáři - promítání pohádek pro 
děti - MC Klubíčko.
15. 5. I 17.30 - Dopisy ze Sibiře napsané na březové 
kůře - vernisáž výstavy - Kino Nadsklepí.
15. 5. I 18.00 - Sibiřská bilance, dokument, Nadsklepí.
 www.sehnalova.cz

po 11. 5. I 17.00
kYTaROVÝ RecITÁl eVY 
ceNdORS
V rámci Francouzského klubu MC Klubíčko se před-
staví francouzská herečka a zpěvačka.
Bistro Matiné
www.klubickokm.cz

út 12. 5. I 16.30 
7. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert absolventů ZUŠ Kroměříž.
Kostel svatého Jana Křtitele

út 12. 5. I 18.00
kaŽdÝ ROk Ve STeJNOU dOBU 
Představení Divadla bez zábradlí Praha. Osudové 
setkání dvou lidí, které přeroste v celoživotní lásku a 
každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie 
dramatika Bernarda Sladea s mnoha půvabnými mo-
menty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj 
americké společnosti v průběhu třiceti let. V hlavních 
rolích excelují Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. 
Dům kultury v Kroměříži

út 12. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
Trombónový recitál Lukáše Moťky, na programu 
Hindemith a Filas.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 13. 5. I 16.30 
8. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert žáků ZUŠ Kroměříž.
Sál ZUŠ Kroměříž

st 13. 5. I 17.00
adVeNTNí VÝleTY
Beseda KČT s promítáním fotografií dr. Voňky.
Klub seniorů v Kroměříži

st 13. 5. I 18.00
NOc lITeRaTURY
3. ročník veřejného čtení současné evropské literatury. 
Čtení v půlhodinových intervalech v Klubu Starý pivovar, 
Arcibiskupském zámku a hotelu U Zlatého kohouta.
www.knihkm.cz

pá 15. 5. I 9.00 
deN OTeVřeNÝch
dVeří U kaMaRÁda
Možnost prohlídky studia, připravený je do-
provodný program.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 15. 5. I 15.00 
ZUŠka?ZUŠka!
Vystoupí žáci všech oborů ZUŠ Bystřice pod 
Hostýnem, ZUŠ Holešov, ZUŠ Hulín, ZUŠ Kroměříž 
a ZUŠ Zdounky. Za příznivého počasí na Velkém 
náměstí.
Dům kultury Kroměříž

pá 15. 5. I 17.00 
2. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
O bílé kočičí princezně. Pohádka v podání žáků 
3. ročníku.
Klub Starý pivovar

pá 15. 5. I 21.00
MIchal paVlíČek a MONIka 
NaČeVa
Zhudebněné básně Jáchyma Topola, emocionální zpěv 
Moniky Načevy a nezaměnitelná kytara Michala Pavlíčka.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 16. 5. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Přednáška se společným zamyšlením nad otázkami 
a záhadami života.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 16. 5. I 15.00 
klUBíČkO SVĚTel
Akce zaměřená na posílení vztahů v rodině a jejich 
soudržnosti. Doprovodný program, soutěžní 
stanoviště a atrakce pro děti.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

so 16. 5. I 16.00 a 19.00
kONceRT k VÝROČí pĚVeckÉhO 
SBORU ZeSRaNdY 
Dva koncerty pěveckého sdružení starších a pokro-
čilých, na kterém sbor představí takřka zcela nový 
program – posluchači uslyší klasiku, jazz, lidové 
písně, pop i spirituály. 
Aula Gymnázia Kroměříž

so 16. 5. I 21.00
hříŠNÝ TaNec - dJ MIke pOpOV
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 17. 5. I 14.30 
ZaČaROVaNÝ leS 
Pohádku Začarovaný les předvede soubor lout-
kového divadla Bublanina ze Vsetína. Je určena 
všem dětem od 3 let věku.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 18. 5. - čt 21. 5. 
pOhÁdkOVÁ kROMĚříŽ 2015
Divadelní přehlídka školních souborů.
Pořádá ZŠ Zachar Kroměříž.
18. 5. I 9.30 - Slavnostní zahájení, O princezně 
Ance - Soubor Pokaždé jinak Církevní ZŠ Kroměříž.
19. 5. I 8.30 - Jak se Jožin stal králem - Divadelní 
kroužek ZŠ Komenského Kroměříž.
19. 5. I 10.15 - Koloběžka a loupežníci, tvořivá 
dramatika ZŠ Zámoraví Kroměříž.
20. 5. I 9.00 - Z pohádky do pohádky - KUK ZŠ 
Zachar Kroměříž.
21. 5. I 9.00 - Popelka - Korálek ZŠ a MŠ speciální 
Kroměříž.
21. 5. I 11.15 - Slavnostní ukončení přehlídky.
Dům kultury v Kroměříži

po 18. 5. I 19.00
RadŮZa 
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka 
a hudební skladatelka Radůza zahraje a zazpívá se 
svou doprovodnou kapelou. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz 

út 19. 5. I 16.30
RallY dakaR SlOVeM a OBRaZeM
Autorské čtení Martina Straky z knihy Mezi oceány a 
beseda sportovního komentátora a redaktora Čes-
kého rozhlasu Ostrava.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 20. 5. I 14.00
chceMe lÉpe ROZUMĚT SVÝM 
FINaNcíM aNeB Jak Se UBRÁNIT 
NekalÝM pRakTIkÁM
Pilotní díl pravidelných odpoledních přednášek na 
téma Chceme lépe rozumět svým financím.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 20. 5. I 17.00
VÁNOČNí VÝleTY
Vzpomínka na akce KČT konané kolem Vánoc. Foto 
dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

čt 21. 5. - ne 24. 5. 
leTNí BURZIČka
Burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb, hraček 
a dalších věcí.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 21. 5. I 15.30 
klUB pUNTík
Zábavné aktivity s knihou - čtení, hraní a vyprávě-
ní. První setkání rodičů a jejich dětí - pro věkovou 
kategorii 3-5 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 21. 5. I 19.00
pOSlechOVÝ pOřad JIříhO 
ČeRNÉhO: JOhNNY caSh
Známý hudební kritik a publicista Jiří Černý před-
staví ve svém pořadu legendárního amerického 
zpěváka, kytaristu a skladatele Johnnyho Cashe. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 21. 5. I 19.00
kINedOk+kOUMa(FR)+UlTRa ZOOk(FR)
Spojení dokumentárních filmů a francouzských 
klubových kapel. Od 19 h promítání dalšího z doku-
mentů projektu KineDok, následuje koncert kapel 
kombinujících okrajové hudební žánry. 
Galerie Orlovna

pá 22. 5. I 9.00 - so 23. 5. I 17.00
JaRMaRk lIdOVÝch řeMeSel
Přehlídka a prodej rukodělných výrobků nejrůz-
nějších řemeslníků a trhovců. Akce je součástí 
programu Setkání vladařů
Velké náměstí - Kroměříž

pá 22. 5. - ne 24. 5. 
MORaVIa FOOd FeSTIVal 2015
Gastronomický festival za účasti vyhlášených specia-
listů z oboru gastronomie a hotelnictví z celé Moravy.
Hotel Octárna
www.festivaljidla.cz

pá 22. 5. I 16.30
pO-pO - FINaNČNí pORadeNSTVí
Pravidelné povídání s Věrkou a Lenkou tentokrát na 
téma finanční poradenství. 
Mateřské centrum Klubíčko

pá 22. 5. I 17.00 
3. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Broučci v podání žáků 2. ročníku ZUŠ.
Klub Starý pivovar

so 23. 5. I 7.40
SeTkÁNí VladařŮ
Oslava 130. výročí schůzky rakouského císaře Františka 
Josefa I. a ruského cara Alexandra III. v Kroměříži. Re-
konstrukce setkání s doprovodným programem. Koná 
se na nádraží ČD, na Velkém náměstí, v Podzámecké 
zahradě u saly terreny. 

so 23. 5. I 7.40 - 18.30 
JíZda paR. VlakeM Na pOhÁdkOVÝ leS
Jízda parním vlakem na trase Kroměříž -  Zborovice, 
současně bude otevřené i Železniční muzeum v are-
álu lokomotivního depa. Nádraží ČD

so 23. 5. I 13.00 
ZahRadNí heRNa
Vyberte si ze švédského stolu stavebnic a her se za-
hradní tematikou. Koná se u saly terreny za každého 
počasí. Jedná se o doprovodnou akci k Setkání vladařů.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 13.00 a 15.00 
VladařI V ZahRadÁch -
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka
Komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady, 
tentokrát se zaměřením na pobyt významných 
osobností v Kroměříži a jejích zahradách. Sraz na 
nádvoří zámku. 
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 14.30
BeSeda U cIMBÁlU
Vinotéka Ve dvoře pořádá akci pro všechny, kteří 
mají chuť se pobavit, zazpívat si pěknou písničku.
Vinotéka Ve dvoře
www.vinotekavedvore.cz

so 23. 5. I 16.30 a 20.00
TOp MÓda 2015
Módní show v Arcibiskupském zámku. Slovem 
provází Jan Čenský. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.fatima.cz/top-moda-2015

so 23. 5. I 19.00 
kONceRT pĚVeckÝch SBORŮ
Vystoupí pěvecké sbory ZUŠ Liptovský Mikuláš a 
ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

so 23. 5. I 21.00
ZNOUZecTNOST, The FIalkY, 
STaRÁ dOBRÁ RUČNí pRÁce
Tři kapely, zpěvné melodie, přímočaré texty a 
pořádný příval energie. To vše slibuje tento punkro-
ckový večírek.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 24. 5. I 14.00 
Za JídleM a pITíM S kRaJaNkOU 
a 1. SelSkÝM pIVOVÁRkeM
Jarní slavnost, připravena je živá hudba, výtvarná 
dílnička, soutěže a miniturnaj v kubb a pétanque, 
dobroty od Krajanky, pivní speciály, opékání špe-
káčků. Program pro děti zajišťuje MC Klubíčko.
1. Selský pivovárek

po 25. 5. I 17.00
STRÁŽcI ZahRad (VERNISáŽ)
Výstava obrazů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz 

po 25. 5. I 17.00
hUdeBNí MlÁdí Ve SNĚMOVNíM SÁle
Vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

po 25. 5. I 18.00
dUO JaMaha
Vystoupení hvězd TV Šlágr – slovenské Duo Jamaha 
- pro milovníky tradičních lidovek.
Dům kultury v Kroměříži

út 26. 5. I 16.30
FIlMOVÁ kROMĚříŽ - aMadeUS
Přednáška Mgr. M. Kordíkové v cyklu Filmová Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 16.30
UkRaJINa
Cestopisná přednáška Břetislava Sobka a jeho ak-
tuální zážitky z cesty po západní Ukrajině.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 19.00
aNTONíN pROchÁZka: VĚRNí aBONeNTI
Představení Agentury Harlekým v rámci oslav 150. 
výročí ochotnického divadla v Kroměříži. Hra vy-
chází ze skutečných událostí, což činí příběh o to za-
jímavějším. V hlavních rolích manželského páru Ríši 
a Dany se představí Václav Vydra a Jana Boušková. 
Dům kultury v Kroměříži

st 27.5. I 8.15 a čt 28. 5. I 11.00
paSOVÁNí pRVŇÁČkŮ
Na ČTeNÁře kNIhOVNY
Každoroční slavnostní pasování malých čtenářů 
v Manském sále Arcibiskupského zámku.
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 16.30
aRchITekTURa 2. pOlOVINY
20. STOleTí V kROMĚříŽI
Rozporuplné století. Přednáška z cyklu Když múzy 
nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 17.00
Ve STOpÁch BaROkNích MISTRŮ
Nechte se zasvětit do tajů kresby. Potrénujte svůj 
výtvarný um. Workshop pro méně i více zdatné 
kreslíře od 14 let.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 27. 5. I 17.00
kORFU
Beseda KČT. Foto p. Šmídová.
Klub seniorů v Kroměříži

st 27. 5. I 17.00
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války
1939–1945. Vernisáž výstavy. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

st 27. 5. I 18.00 
VaRhaNNí kONceRT
Kostel svatého Mořice

st 27. 5. I 19.00
VeČeR S aNTONíNeM pROchÁZkOU
Komponovaný pořad s vyprávěním známého kromě-
řížského rodáka Antonína Procházky a s písničkami z 
operetek Antonína Procházky st. Beseda je součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži.
Klub Starý pivovar

st 27. 5. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Premiéra Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divák bude 
usazen v unikátním otočném hledišti na nádvo-
ří radnice. Představení je součástí oslav 150 let 
ochotnického divadla v Kroměříži.
Radnice Kroměříž

čt 28. 5. - ne 31. 5. 
dIVadelNí FeSTIVal lUdMIlY 
cÁpkOVÉ
8. roční divadelního festivalu, který je letos součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži. Účast-
ní se amatérské soubory ze všech koutů republiky. 
Připravena jsou představení: Opona nahoru (DS Sva-
topluk Hodonín), Bábelův Bábel (Semtamfór Slavičín), 
Charleyova teta (1. Jarkovská divadelní společnost), 
Kód nula (Hvozdná), Dva (Zmatkaři Dobronín), Léčitel 
(Divadlo SoLiTEAter), Nebezpečné známosti (DS Jiří 
Poděbrady) a Vladimír a Věnek (DS Břetislav).
Klub Starý pivovar

čt 28. 5. I 15.00
OSVOBOZeNí kROMĚříŽe
Další z přednášek Akademie 3. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 28. 5. I 17.00 
VelkÝ JaRNí kONceRT
Pořádá ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

pá 29. 5. I 16.30 
klUB ŽelVIČkY
dOMÁcí MaZlíČcI V TeRapII
Klub pro rodiče dětí s různými druhy zdravotního postižení. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 29. 5. I 17.00
4. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Strakatá komedie v podání žáků 4. - 6. ročníku ZUŠ 
Kroměříž.
Klub Starý pivovar

pá 29. 5. I 20.00
JaMeS cOle + dJ dOeMIXXX
Vůdčí osobnost české hiphopové scény. Odvaha, 
talent, originalita.
Slady - hudební klub

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MOTOROVÝMI VlakY Na
MOdelÁřSkOU VÝSTaVU 
Motorovými vlaky (dle jízdního řádu) na modelářskou 
výstavu Plastic People of Tovačov. Vlaky budou vedeny 
motorovým vozem - Krokodýl M286.1032. Současně 
bude otevřené i Železniční muzeum v Kroměříži.
Nádraží ČD 

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MeZINÁROdNí hOUSlOVÁ
SOUTĚŽ aRcheTTI IN MORaVIa 
ZUŠ Kroměříž

so 30. 5. I 10.00 
deN dĚTí MĚSTa kROMĚříŽe
Celodenní zábava pro děti a rodiče, kteří si chtějí 
užít krásný jarní den plný zábavy, hudby, tance, 
dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí. Chybět nebu-
de ani jarmark a opékání špekáčků.
Pionýrská louka
www.dk-kromeriz.cz 

so 30. 5. I 21.00
TONY dUchÁČek a GaRaGe
Legendární undergroundová   kapela v čele s cha-
rismatickým Tony Ducháčkem přiveze  lety prověřené 
pecky, jako Jdi spát, Má ji Má, Muchomurky bílé...
Slady - hudební klub

st 3. 6. I 18.00 
peRcUSSION ShOW
Setkání bubeníků.
Dům kultury v Kroměříži

pá 5. 6. I 19.00 
5. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Na správné adrese – hrají žáci II. stupně ZUŠ.
Klub Starý pivovar

po 8. 6. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí 
TaNeČNíhO OBORU
Dům kultury v Kroměříži

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO
Expozice chronologicky prezentuje až 130 origi-
nálních děl nejvýznamnějšího kroměřížského ro-
dáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STáLá EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává kul-
turně historický obraz města Kroměříže „od mamutů 
do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla (STáLá EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavné-
ho kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Klade 
důraz na osobní prožitky každého návštěvníka a “nutí“ 
ho, aby si z prohlídky odnesl vlastní poznatky, názory a 
nálady a aby se s dílem a osobností Karla Kryla vyrovnal 
po svém. Otevřeno mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17 h.
Klub Starý pivovar

do 20. 6.
kROMĚříŽ 1914 - 1918
Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

od 27. 5 do út 31. 5. 2016
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 1945. 
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo-
denní život města i regionu v období  protektorátu Če-
chy a Morava v letech 1939 – 1945. Otevřeno je v pon-
dělí a středu 8 – 16.30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8 
- 15 hodin na zazvonění. Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
dříV NeŽ USNeŠ... aNeB Jak Se 
kdYSI SpÁValO
Interaktivní výstava o historii spaní od pravěku po 
současnost s dílničkou a hernou pro děti.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 5. 
aTlaS pTÁkŮ NeOBYČeJNÝch
Výstava je koncipovaná jako středověký bestiář a sezná-
mí návštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 
také s těmi, kteří žijí jen v naší fantazii.
Muzeum Kroměřížska

do 10. 5.
NO cOMMeNT (KARIKATURY)
Výstava NO COMMENT uvádí výběr prací autorů 
z  kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 22. 5.
FÉROVÁ UGaNda
Výstava kreseb namalovaných při cestě po Ugandě, při 
které nevládní organizace NaZemi zjišťovala informace 
o tamních fairtradových družstvech a pěstitelích.
Knihovna Kroměřížska

do 26. 5.
dONBaS - TI, kTeří ZŮSTalI 
Aktuální výstava fotografa Stanislava Krupaře (vítěz Czech 
Press Photo specializující se na reportáže a dokumenty) 
z války v Donbasu na východě Ukrajiny.  
Kino Nadsklepí

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce



 

přehled akcí

pá 1. 5. I 13.00
SVaTBa JakO V pOhÁdce 2015
Příjemné prvomájové odpoledne nejen pro snoubence. 
12. ročník netradičního svatebního dne s přehlídkou šatů, 
svatebních tabulí, květinových aranžmá...
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.svatbyjuliana.cz

pá 1. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

pá 1. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Rosťa Krňávek.
Slady - hudební klub

so 2. 5. I 9.00 
TaNeČNí SOUTĚŽ O ceNU STa-
ROSTY MĚSTa kROMĚříŽe 2015
Tradiční soutěž v latinskoamerických a stan-
dardních tancích, v  níž se představí nejlepší páry 
z celé ČR ve věkových kategoriích od dětí, přes ju-
niory a mládež, až po dospělé a seniory. Pořádá KST 
Swing Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury. 
Dům kultury v Kroměříži

so 2. 5. I 20.00
TaTa BOJS
Pražská alternativní hudební skupina TATA BOJS 
poprvé v Kroměříži. 
Slady - hudební klub

ne 3. 5. I 18.00
MÁJOVÝ kONceRT MORaVSkÝch 
MadRIGalISTŮ
Koncert kroměříž. pěveckého sboru, diriguje Jiří Kadavý.
Kostel nanebevzetí Panny Marie

út 5. 5. I 16.00 
klUB dVOJČaT
Další setkání dvojčat, která doprovodí jejich rodiče. 
Věk dětí není omezen.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 5. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
- cIMBÁlOVÝ RecITÁl 
Vystoupí Lenka Blahová, na programu: W. F. Bach, J. 
Dadák, J. Meisl, F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 6. 5. I 16.30
hUdeBNí akadeMIe - G. BIZeT
Poslechový pořad s ukázkami z Carmen.
Knihovna Kroměřížska

st 6. 5. I 16.30 
kONceRT ŽÁkŮ ZUŠ kROMĚříŽ
Sál ZUŠ Kroměříž

st 6. 5. I 17.00
hISTORIe lOVU
Beseda KČT pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

st 6. 5. I 17.00
3× BOlŠOJ: ROMeO a JUlIe
Jeden z nejpopulárnějších baletů, velké Shakespearovo 
drama lásky a beznaděje v choreografii nejslavnějšího 
tvůrce dramatických baletů Jurije Grigoroviče. Hudba 
Sergeje Prokofjeva evokuje radost i bolest čisté lásky. 
V hlavních rolích Anna Nikulina a Alexandr Volčkov. 
Kino Nadsklepí

čt 7. 5. I 9.00
MeZINÁROdNí deN OŠeTřOVaTelSTVí
14. ročník tradičního projektu zaměřeného na pre-
venci a osvětu pořádá SZŠ Kroměříž. Návštěvníci 
si mohou nechat zdarma provést důležitá dia-
gnostická měření.
Dům kultury v Kroměříži
www.szskm.cz

čt 7. 5. I 17.00
OdkRÝVÁNí MINUlOSTI
ZahRadNí aRcheOlOGIe V pRaXI
Přednáška o roli archeologie při průzkumech 
v  historických zahradách. Mgr. Jiří Janál, arche-
olog Národního památkového ústavu. Koná se 
v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 7. 5. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO 
OBORU ZUŠ
Ošklivé kačátko, O moudrém kocourkovi aneb Proč 
zrovna já - pohádky v podání žáků přípravného 
a prvního ročníku.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

pá 8. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Procházku „Podzámkou“ s  odborným výkladem, 
sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada

pá 8. 5. I 20.00
kONceRT - aRGeMa, ReFleXY, 
eXpO-peNSION
„Největší zábava všech dob“. Koncert populárních 
regionálních kapel. Výborný zvuk, příjemná atmo-
sféra, občerstvení a rozvoz.
Zimní stadion

pá 8. 5. I 20.30
INSaNIa & lUMíROVO pIcaSSO
Sestry a bratři, cestovatelé vesmírem a ztracenci! 
Rokem 014 nic neskončilo, jsou tu nové konspirace 
se staršími nevergreeny. Vzhůru na prkna, která 
znamenají podsvětí...
Stará masna

pá 8. 5. I 21.00
2000 clUB - dJ BIRkY
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 9. 5. I 9.30 
FÉROVÁ SNídaNĚ
Začněte den s produkty se značkou fair trade. Sní-
dat se bude pod schody v Podzámecké zahradě 
u vstupu ze Ztracené ulice.
Podzámecká zahrada
www.ferovasnidane.cz

so 9. 5. I 20.00
laBaSheeda (Nl) + MaNcUSO 
(cZ) + pacINO (cZ)
Koncert pořádaný uskupením Das liga tentokrát před-
staví hudební žánry Art-pop, psychedelie a indie-rock.
Galerie Orlovna

so 9. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Jarda Weinlich.
Slady - hudební klub

ne 10. 5. I 13.00
FeNOMÉN BRUNO GRÖNING 
Promítání dokumentárního filmu v loutkovém sále DK.
Dům kultury v Kroměříži

po 11. 5. - pá 15. 5. 
lOTYŠSkÉ dNY
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie.
11. 5. I 16.00 - Slavnostní zahájení Lotyšských dnů 
- úvodní beseda s programem - Dům kultury.
12. 5. I 13.00 - Lotyšské dny dětem - promítání 
kreslených filmů - Knihovna Kroměřížska.
12. 5. I 16.00 - Čaroděj z Rigy - beseda o lotyšských 
šachistech - Sokolský dům.
13. 5. I 15.30 - Cestománie: Lotyšsko - promítání - 
Knihovna Kroměřížska.
13. 5. I 16.30 - Lotyšsko - Píseň s mořem a větrem 
v zádech - cestovatelská beseda - Knihovna Kroměřížska.
14. 5. I 16.30 - Lotyši - osudové momenty jejich 
historie - beseda - Knihovna Kroměřížska.
15. 5. I 17.15 - Záchranáři - promítání pohádek pro 
děti - MC Klubíčko.
15. 5. I 17.30 - Dopisy ze Sibiře napsané na březové 
kůře - vernisáž výstavy - Kino Nadsklepí.
15. 5. I 18.00 - Sibiřská bilance, dokument, Nadsklepí.
 www.sehnalova.cz

po 11. 5. I 17.00
kYTaROVÝ RecITÁl eVY 
ceNdORS
V rámci Francouzského klubu MC Klubíčko se před-
staví francouzská herečka a zpěvačka.
Bistro Matiné
www.klubickokm.cz

út 12. 5. I 16.30 
7. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert absolventů ZUŠ Kroměříž.
Kostel svatého Jana Křtitele

út 12. 5. I 18.00
kaŽdÝ ROk Ve STeJNOU dOBU 
Představení Divadla bez zábradlí Praha. Osudové 
setkání dvou lidí, které přeroste v celoživotní lásku a 
každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie 
dramatika Bernarda Sladea s mnoha půvabnými mo-
menty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj 
americké společnosti v průběhu třiceti let. V hlavních 
rolích excelují Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. 
Dům kultury v Kroměříži

út 12. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
Trombónový recitál Lukáše Moťky, na programu 
Hindemith a Filas.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 13. 5. I 16.30 
8. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert žáků ZUŠ Kroměříž.
Sál ZUŠ Kroměříž

st 13. 5. I 17.00
adVeNTNí VÝleTY
Beseda KČT s promítáním fotografií dr. Voňky.
Klub seniorů v Kroměříži

st 13. 5. I 18.00
NOc lITeRaTURY
3. ročník veřejného čtení současné evropské literatury. 
Čtení v půlhodinových intervalech v Klubu Starý pivovar, 
Arcibiskupském zámku a hotelu U Zlatého kohouta.
www.knihkm.cz

pá 15. 5. I 9.00 
deN OTeVřeNÝch
dVeří U kaMaRÁda
Možnost prohlídky studia, připravený je do-
provodný program.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 15. 5. I 15.00 
ZUŠka?ZUŠka!
Vystoupí žáci všech oborů ZUŠ Bystřice pod 
Hostýnem, ZUŠ Holešov, ZUŠ Hulín, ZUŠ Kroměříž 
a ZUŠ Zdounky. Za příznivého počasí na Velkém 
náměstí.
Dům kultury Kroměříž

pá 15. 5. I 17.00 
2. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
O bílé kočičí princezně. Pohádka v podání žáků 
3. ročníku.
Klub Starý pivovar

pá 15. 5. I 21.00
MIchal paVlíČek a MONIka 
NaČeVa
Zhudebněné básně Jáchyma Topola, emocionální zpěv 
Moniky Načevy a nezaměnitelná kytara Michala Pavlíčka.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 16. 5. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Přednáška se společným zamyšlením nad otázkami 
a záhadami života.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 16. 5. I 15.00 
klUBíČkO SVĚTel
Akce zaměřená na posílení vztahů v rodině a jejich 
soudržnosti. Doprovodný program, soutěžní 
stanoviště a atrakce pro děti.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

so 16. 5. I 16.00 a 19.00
kONceRT k VÝROČí pĚVeckÉhO 
SBORU ZeSRaNdY 
Dva koncerty pěveckého sdružení starších a pokro-
čilých, na kterém sbor představí takřka zcela nový 
program – posluchači uslyší klasiku, jazz, lidové 
písně, pop i spirituály. 
Aula Gymnázia Kroměříž

so 16. 5. I 21.00
hříŠNÝ TaNec - dJ MIke pOpOV
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 17. 5. I 14.30 
ZaČaROVaNÝ leS 
Pohádku Začarovaný les předvede soubor lout-
kového divadla Bublanina ze Vsetína. Je určena 
všem dětem od 3 let věku.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 18. 5. - čt 21. 5. 
pOhÁdkOVÁ kROMĚříŽ 2015
Divadelní přehlídka školních souborů.
Pořádá ZŠ Zachar Kroměříž.
18. 5. I 9.30 - Slavnostní zahájení, O princezně 
Ance - Soubor Pokaždé jinak Církevní ZŠ Kroměříž.
19. 5. I 8.30 - Jak se Jožin stal králem - Divadelní 
kroužek ZŠ Komenského Kroměříž.
19. 5. I 10.15 - Koloběžka a loupežníci, tvořivá 
dramatika ZŠ Zámoraví Kroměříž.
20. 5. I 9.00 - Z pohádky do pohádky - KUK ZŠ 
Zachar Kroměříž.
21. 5. I 9.00 - Popelka - Korálek ZŠ a MŠ speciální 
Kroměříž.
21. 5. I 11.15 - Slavnostní ukončení přehlídky.
Dům kultury v Kroměříži

po 18. 5. I 19.00
RadŮZa 
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka 
a hudební skladatelka Radůza zahraje a zazpívá se 
svou doprovodnou kapelou. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz 

út 19. 5. I 16.30
RallY dakaR SlOVeM a OBRaZeM
Autorské čtení Martina Straky z knihy Mezi oceány a 
beseda sportovního komentátora a redaktora Čes-
kého rozhlasu Ostrava.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 20. 5. I 14.00
chceMe lÉpe ROZUMĚT SVÝM 
FINaNcíM aNeB Jak Se UBRÁNIT 
NekalÝM pRakTIkÁM
Pilotní díl pravidelných odpoledních přednášek na 
téma Chceme lépe rozumět svým financím.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 20. 5. I 17.00
VÁNOČNí VÝleTY
Vzpomínka na akce KČT konané kolem Vánoc. Foto 
dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

čt 21. 5. - ne 24. 5. 
leTNí BURZIČka
Burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb, hraček 
a dalších věcí.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 21. 5. I 15.30 
klUB pUNTík
Zábavné aktivity s knihou - čtení, hraní a vyprávě-
ní. První setkání rodičů a jejich dětí - pro věkovou 
kategorii 3-5 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 21. 5. I 19.00
pOSlechOVÝ pOřad JIříhO 
ČeRNÉhO: JOhNNY caSh
Známý hudební kritik a publicista Jiří Černý před-
staví ve svém pořadu legendárního amerického 
zpěváka, kytaristu a skladatele Johnnyho Cashe. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 21. 5. I 19.00
kINedOk+kOUMa(FR)+UlTRa ZOOk(FR)
Spojení dokumentárních filmů a francouzských 
klubových kapel. Od 19 h promítání dalšího z doku-
mentů projektu KineDok, následuje koncert kapel 
kombinujících okrajové hudební žánry. 
Galerie Orlovna

pá 22. 5. I 9.00 - so 23. 5. I 17.00
JaRMaRk lIdOVÝch řeMeSel
Přehlídka a prodej rukodělných výrobků nejrůz-
nějších řemeslníků a trhovců. Akce je součástí 
programu Setkání vladařů
Velké náměstí - Kroměříž

pá 22. 5. - ne 24. 5. 
MORaVIa FOOd FeSTIVal 2015
Gastronomický festival za účasti vyhlášených specia-
listů z oboru gastronomie a hotelnictví z celé Moravy.
Hotel Octárna
www.festivaljidla.cz

pá 22. 5. I 16.30
pO-pO - FINaNČNí pORadeNSTVí
Pravidelné povídání s Věrkou a Lenkou tentokrát na 
téma finanční poradenství. 
Mateřské centrum Klubíčko

pá 22. 5. I 17.00 
3. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Broučci v podání žáků 2. ročníku ZUŠ.
Klub Starý pivovar

so 23. 5. I 7.40
SeTkÁNí VladařŮ
Oslava 130. výročí schůzky rakouského císaře Františka 
Josefa I. a ruského cara Alexandra III. v Kroměříži. Re-
konstrukce setkání s doprovodným programem. Koná 
se na nádraží ČD, na Velkém náměstí, v Podzámecké 
zahradě u saly terreny. 

so 23. 5. I 7.40 - 18.30 
JíZda paR. VlakeM Na pOhÁdkOVÝ leS
Jízda parním vlakem na trase Kroměříž -  Zborovice, 
současně bude otevřené i Železniční muzeum v are-
álu lokomotivního depa. Nádraží ČD

so 23. 5. I 13.00 
ZahRadNí heRNa
Vyberte si ze švédského stolu stavebnic a her se za-
hradní tematikou. Koná se u saly terreny za každého 
počasí. Jedná se o doprovodnou akci k Setkání vladařů.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 13.00 a 15.00 
VladařI V ZahRadÁch -
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka
Komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady, 
tentokrát se zaměřením na pobyt významných 
osobností v Kroměříži a jejích zahradách. Sraz na 
nádvoří zámku. 
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 14.30
BeSeda U cIMBÁlU
Vinotéka Ve dvoře pořádá akci pro všechny, kteří 
mají chuť se pobavit, zazpívat si pěknou písničku.
Vinotéka Ve dvoře
www.vinotekavedvore.cz

so 23. 5. I 16.30 a 20.00
TOp MÓda 2015
Módní show v Arcibiskupském zámku. Slovem 
provází Jan Čenský. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.fatima.cz/top-moda-2015

so 23. 5. I 19.00 
kONceRT pĚVeckÝch SBORŮ
Vystoupí pěvecké sbory ZUŠ Liptovský Mikuláš a 
ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

so 23. 5. I 21.00
ZNOUZecTNOST, The FIalkY, 
STaRÁ dOBRÁ RUČNí pRÁce
Tři kapely, zpěvné melodie, přímočaré texty a 
pořádný příval energie. To vše slibuje tento punkro-
ckový večírek.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 24. 5. I 14.00 
Za JídleM a pITíM S kRaJaNkOU 
a 1. SelSkÝM pIVOVÁRkeM
Jarní slavnost, připravena je živá hudba, výtvarná 
dílnička, soutěže a miniturnaj v kubb a pétanque, 
dobroty od Krajanky, pivní speciály, opékání špe-
káčků. Program pro děti zajišťuje MC Klubíčko.
1. Selský pivovárek

po 25. 5. I 17.00
STRÁŽcI ZahRad (VERNISáŽ)
Výstava obrazů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz 

po 25. 5. I 17.00
hUdeBNí MlÁdí Ve SNĚMOVNíM SÁle
Vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

po 25. 5. I 18.00
dUO JaMaha
Vystoupení hvězd TV Šlágr – slovenské Duo Jamaha 
- pro milovníky tradičních lidovek.
Dům kultury v Kroměříži

út 26. 5. I 16.30
FIlMOVÁ kROMĚříŽ - aMadeUS
Přednáška Mgr. M. Kordíkové v cyklu Filmová Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 16.30
UkRaJINa
Cestopisná přednáška Břetislava Sobka a jeho ak-
tuální zážitky z cesty po západní Ukrajině.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 19.00
aNTONíN pROchÁZka: VĚRNí aBONeNTI
Představení Agentury Harlekým v rámci oslav 150. 
výročí ochotnického divadla v Kroměříži. Hra vy-
chází ze skutečných událostí, což činí příběh o to za-
jímavějším. V hlavních rolích manželského páru Ríši 
a Dany se představí Václav Vydra a Jana Boušková. 
Dům kultury v Kroměříži

st 27.5. I 8.15 a čt 28. 5. I 11.00
paSOVÁNí pRVŇÁČkŮ
Na ČTeNÁře kNIhOVNY
Každoroční slavnostní pasování malých čtenářů 
v Manském sále Arcibiskupského zámku.
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 16.30
aRchITekTURa 2. pOlOVINY
20. STOleTí V kROMĚříŽI
Rozporuplné století. Přednáška z cyklu Když múzy 
nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 17.00
Ve STOpÁch BaROkNích MISTRŮ
Nechte se zasvětit do tajů kresby. Potrénujte svůj 
výtvarný um. Workshop pro méně i více zdatné 
kreslíře od 14 let.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 27. 5. I 17.00
kORFU
Beseda KČT. Foto p. Šmídová.
Klub seniorů v Kroměříži

st 27. 5. I 17.00
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války
1939–1945. Vernisáž výstavy. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

st 27. 5. I 18.00 
VaRhaNNí kONceRT
Kostel svatého Mořice

st 27. 5. I 19.00
VeČeR S aNTONíNeM pROchÁZkOU
Komponovaný pořad s vyprávěním známého kromě-
řížského rodáka Antonína Procházky a s písničkami z 
operetek Antonína Procházky st. Beseda je součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži.
Klub Starý pivovar

st 27. 5. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Premiéra Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divák bude 
usazen v unikátním otočném hledišti na nádvo-
ří radnice. Představení je součástí oslav 150 let 
ochotnického divadla v Kroměříži.
Radnice Kroměříž

čt 28. 5. - ne 31. 5. 
dIVadelNí FeSTIVal lUdMIlY 
cÁpkOVÉ
8. roční divadelního festivalu, který je letos součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži. Účast-
ní se amatérské soubory ze všech koutů republiky. 
Připravena jsou představení: Opona nahoru (DS Sva-
topluk Hodonín), Bábelův Bábel (Semtamfór Slavičín), 
Charleyova teta (1. Jarkovská divadelní společnost), 
Kód nula (Hvozdná), Dva (Zmatkaři Dobronín), Léčitel 
(Divadlo SoLiTEAter), Nebezpečné známosti (DS Jiří 
Poděbrady) a Vladimír a Věnek (DS Břetislav).
Klub Starý pivovar

čt 28. 5. I 15.00
OSVOBOZeNí kROMĚříŽe
Další z přednášek Akademie 3. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 28. 5. I 17.00 
VelkÝ JaRNí kONceRT
Pořádá ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

pá 29. 5. I 16.30 
klUB ŽelVIČkY
dOMÁcí MaZlíČcI V TeRapII
Klub pro rodiče dětí s různými druhy zdravotního postižení. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 29. 5. I 17.00
4. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Strakatá komedie v podání žáků 4. - 6. ročníku ZUŠ 
Kroměříž.
Klub Starý pivovar

pá 29. 5. I 20.00
JaMeS cOle + dJ dOeMIXXX
Vůdčí osobnost české hiphopové scény. Odvaha, 
talent, originalita.
Slady - hudební klub

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MOTOROVÝMI VlakY Na
MOdelÁřSkOU VÝSTaVU 
Motorovými vlaky (dle jízdního řádu) na modelářskou 
výstavu Plastic People of Tovačov. Vlaky budou vedeny 
motorovým vozem - Krokodýl M286.1032. Současně 
bude otevřené i Železniční muzeum v Kroměříži.
Nádraží ČD 

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MeZINÁROdNí hOUSlOVÁ
SOUTĚŽ aRcheTTI IN MORaVIa 
ZUŠ Kroměříž

so 30. 5. I 10.00 
deN dĚTí MĚSTa kROMĚříŽe
Celodenní zábava pro děti a rodiče, kteří si chtějí 
užít krásný jarní den plný zábavy, hudby, tance, 
dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí. Chybět nebu-
de ani jarmark a opékání špekáčků.
Pionýrská louka
www.dk-kromeriz.cz 

so 30. 5. I 21.00
TONY dUchÁČek a GaRaGe
Legendární undergroundová   kapela v čele s cha-
rismatickým Tony Ducháčkem přiveze  lety prověřené 
pecky, jako Jdi spát, Má ji Má, Muchomurky bílé...
Slady - hudební klub

st 3. 6. I 18.00 
peRcUSSION ShOW
Setkání bubeníků.
Dům kultury v Kroměříži

pá 5. 6. I 19.00 
5. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Na správné adrese – hrají žáci II. stupně ZUŠ.
Klub Starý pivovar

po 8. 6. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí 
TaNeČNíhO OBORU
Dům kultury v Kroměříži

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO
Expozice chronologicky prezentuje až 130 origi-
nálních děl nejvýznamnějšího kroměřížského ro-
dáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STáLá EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává kul-
turně historický obraz města Kroměříže „od mamutů 
do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla (STáLá EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavné-
ho kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Klade 
důraz na osobní prožitky každého návštěvníka a “nutí“ 
ho, aby si z prohlídky odnesl vlastní poznatky, názory a 
nálady a aby se s dílem a osobností Karla Kryla vyrovnal 
po svém. Otevřeno mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17 h.
Klub Starý pivovar

do 20. 6.
kROMĚříŽ 1914 - 1918
Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

od 27. 5 do út 31. 5. 2016
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 1945. 
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo-
denní život města i regionu v období  protektorátu Če-
chy a Morava v letech 1939 – 1945. Otevřeno je v pon-
dělí a středu 8 – 16.30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8 
- 15 hodin na zazvonění. Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
dříV NeŽ USNeŠ... aNeB Jak Se 
kdYSI SpÁValO
Interaktivní výstava o historii spaní od pravěku po 
současnost s dílničkou a hernou pro děti.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 5. 
aTlaS pTÁkŮ NeOBYČeJNÝch
Výstava je koncipovaná jako středověký bestiář a sezná-
mí návštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 
také s těmi, kteří žijí jen v naší fantazii.
Muzeum Kroměřížska

do 10. 5.
NO cOMMeNT (KARIKATURY)
Výstava NO COMMENT uvádí výběr prací autorů 
z  kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 22. 5.
FÉROVÁ UGaNda
Výstava kreseb namalovaných při cestě po Ugandě, při 
které nevládní organizace NaZemi zjišťovala informace 
o tamních fairtradových družstvech a pěstitelích.
Knihovna Kroměřížska

do 26. 5.
dONBaS - TI, kTeří ZŮSTalI 
Aktuální výstava fotografa Stanislava Krupaře (vítěz Czech 
Press Photo specializující se na reportáže a dokumenty) 
z války v Donbasu na východě Ukrajiny.  
Kino Nadsklepí

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce

 

přehled akcí

pá 1. 5. I 13.00
SVaTBa JakO V pOhÁdce 2015
Příjemné prvomájové odpoledne nejen pro snoubence. 
12. ročník netradičního svatebního dne s přehlídkou šatů, 
svatebních tabulí, květinových aranžmá...
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.svatbyjuliana.cz

pá 1. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Vydejte se na procházku „Podzámkou“ a pronikněte 
do tajů historie i současnosti zahrady, jejích pří-
rodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

pá 1. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Rosťa Krňávek.
Slady - hudební klub

so 2. 5. I 9.00 
TaNeČNí SOUTĚŽ O ceNU STa-
ROSTY MĚSTa kROMĚříŽe 2015
Tradiční soutěž v latinskoamerických a stan-
dardních tancích, v  níž se představí nejlepší páry 
z celé ČR ve věkových kategoriích od dětí, přes ju-
niory a mládež, až po dospělé a seniory. Pořádá KST 
Swing Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury. 
Dům kultury v Kroměříži

so 2. 5. I 20.00
TaTa BOJS
Pražská alternativní hudební skupina TATA BOJS 
poprvé v Kroměříži. 
Slady - hudební klub

ne 3. 5. I 18.00
MÁJOVÝ kONceRT MORaVSkÝch 
MadRIGalISTŮ
Koncert kroměříž. pěveckého sboru, diriguje Jiří Kadavý.
Kostel nanebevzetí Panny Marie

út 5. 5. I 16.00 
klUB dVOJČaT
Další setkání dvojčat, která doprovodí jejich rodiče. 
Věk dětí není omezen.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

út 5. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
- cIMBÁlOVÝ RecITÁl 
Vystoupí Lenka Blahová, na programu: W. F. Bach, J. 
Dadák, J. Meisl, F. Liszt, C. Debussy, B. Martinů.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 6. 5. I 16.30
hUdeBNí akadeMIe - G. BIZeT
Poslechový pořad s ukázkami z Carmen.
Knihovna Kroměřížska

st 6. 5. I 16.30 
kONceRT ŽÁkŮ ZUŠ kROMĚříŽ
Sál ZUŠ Kroměříž

st 6. 5. I 17.00
hISTORIe lOVU
Beseda KČT pro členy klubu i pro veřejnost.
Klub seniorů v Kroměříži

st 6. 5. I 17.00
3× BOlŠOJ: ROMeO a JUlIe
Jeden z nejpopulárnějších baletů, velké Shakespearovo 
drama lásky a beznaděje v choreografii nejslavnějšího 
tvůrce dramatických baletů Jurije Grigoroviče. Hudba 
Sergeje Prokofjeva evokuje radost i bolest čisté lásky. 
V hlavních rolích Anna Nikulina a Alexandr Volčkov. 
Kino Nadsklepí

čt 7. 5. I 9.00
MeZINÁROdNí deN OŠeTřOVaTelSTVí
14. ročník tradičního projektu zaměřeného na pre-
venci a osvětu pořádá SZŠ Kroměříž. Návštěvníci 
si mohou nechat zdarma provést důležitá dia-
gnostická měření.
Dům kultury v Kroměříži
www.szskm.cz

čt 7. 5. I 17.00
OdkRÝVÁNí MINUlOSTI
ZahRadNí aRcheOlOGIe V pRaXI
Přednáška o roli archeologie při průzkumech 
v  historických zahradách. Mgr. Jiří Janál, arche-
olog Národního památkového ústavu. Koná se 
v přednáškovém sále NCZK.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 7. 5. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO 
OBORU ZUŠ
Ošklivé kačátko, O moudrém kocourkovi aneb Proč 
zrovna já - pohádky v podání žáků přípravného 
a prvního ročníku.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

pá 8. 5. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
Procházku „Podzámkou“ s  odborným výkladem, 
sraz na nádvoří zámku.
Podzámecká zahrada

pá 8. 5. I 20.00
kONceRT - aRGeMa, ReFleXY, 
eXpO-peNSION
„Největší zábava všech dob“. Koncert populárních 
regionálních kapel. Výborný zvuk, příjemná atmo-
sféra, občerstvení a rozvoz.
Zimní stadion

pá 8. 5. I 20.30
INSaNIa & lUMíROVO pIcaSSO
Sestry a bratři, cestovatelé vesmírem a ztracenci! 
Rokem 014 nic neskončilo, jsou tu nové konspirace 
se staršími nevergreeny. Vzhůru na prkna, která 
znamenají podsvětí...
Stará masna

pá 8. 5. I 21.00
2000 clUB - dJ BIRkY
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 9. 5. I 9.30 
FÉROVÁ SNídaNĚ
Začněte den s produkty se značkou fair trade. Sní-
dat se bude pod schody v Podzámecké zahradě 
u vstupu ze Ztracené ulice.
Podzámecká zahrada
www.ferovasnidane.cz

so 9. 5. I 20.00
laBaSheeda (Nl) + MaNcUSO 
(cZ) + pacINO (cZ)
Koncert pořádaný uskupením Das liga tentokrát před-
staví hudební žánry Art-pop, psychedelie a indie-rock.
Galerie Orlovna

so 9. 5. I 21.00
ReTRO paRTY
Diskotéka ve stylu 70. - 90. let, DJ Jarda Weinlich.
Slady - hudební klub

ne 10. 5. I 13.00
FeNOMÉN BRUNO GRÖNING 
Promítání dokumentárního filmu v loutkovém sále DK.
Dům kultury v Kroměříži

po 11. 5. - pá 15. 5. 
lOTYŠSkÉ dNY
Poznejte zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie.
11. 5. I 16.00 - Slavnostní zahájení Lotyšských dnů 
- úvodní beseda s programem - Dům kultury.
12. 5. I 13.00 - Lotyšské dny dětem - promítání 
kreslených filmů - Knihovna Kroměřížska.
12. 5. I 16.00 - Čaroděj z Rigy - beseda o lotyšských 
šachistech - Sokolský dům.
13. 5. I 15.30 - Cestománie: Lotyšsko - promítání - 
Knihovna Kroměřížska.
13. 5. I 16.30 - Lotyšsko - Píseň s mořem a větrem 
v zádech - cestovatelská beseda - Knihovna Kroměřížska.
14. 5. I 16.30 - Lotyši - osudové momenty jejich 
historie - beseda - Knihovna Kroměřížska.
15. 5. I 17.15 - Záchranáři - promítání pohádek pro 
děti - MC Klubíčko.
15. 5. I 17.30 - Dopisy ze Sibiře napsané na březové 
kůře - vernisáž výstavy - Kino Nadsklepí.
15. 5. I 18.00 - Sibiřská bilance, dokument, Nadsklepí.
 www.sehnalova.cz

po 11. 5. I 17.00
kYTaROVÝ RecITÁl eVY 
ceNdORS
V rámci Francouzského klubu MC Klubíčko se před-
staví francouzská herečka a zpěvačka.
Bistro Matiné
www.klubickokm.cz

út 12. 5. I 16.30 
7. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert absolventů ZUŠ Kroměříž.
Kostel svatého Jana Křtitele

út 12. 5. I 18.00
kaŽdÝ ROk Ve STeJNOU dOBU 
Představení Divadla bez zábradlí Praha. Osudové 
setkání dvou lidí, které přeroste v celoživotní lásku a 
každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie 
dramatika Bernarda Sladea s mnoha půvabnými mo-
menty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj 
americké společnosti v průběhu třiceti let. V hlavních 
rolích excelují Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. 
Dům kultury v Kroměříži

út 12. 5. I 19.00
cYklUS kOMORNích kONceRTŮ 
Trombónový recitál Lukáše Moťky, na programu 
Hindemith a Filas.
Kino Nadsklepí
www.konzkm.cz

st 13. 5. I 16.30 
8. aBSOlVeNTSkÝ kONceRT 
Koncert žáků ZUŠ Kroměříž.
Sál ZUŠ Kroměříž

st 13. 5. I 17.00
adVeNTNí VÝleTY
Beseda KČT s promítáním fotografií dr. Voňky.
Klub seniorů v Kroměříži

st 13. 5. I 18.00
NOc lITeRaTURY
3. ročník veřejného čtení současné evropské literatury. 
Čtení v půlhodinových intervalech v Klubu Starý pivovar, 
Arcibiskupském zámku a hotelu U Zlatého kohouta.
www.knihkm.cz

pá 15. 5. I 9.00 
deN OTeVřeNÝch
dVeří U kaMaRÁda
Možnost prohlídky studia, připravený je do-
provodný program.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

pá 15. 5. I 15.00 
ZUŠka?ZUŠka!
Vystoupí žáci všech oborů ZUŠ Bystřice pod 
Hostýnem, ZUŠ Holešov, ZUŠ Hulín, ZUŠ Kroměříž 
a ZUŠ Zdounky. Za příznivého počasí na Velkém 
náměstí.
Dům kultury Kroměříž

pá 15. 5. I 17.00 
2. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
O bílé kočičí princezně. Pohádka v podání žáků 
3. ročníku.
Klub Starý pivovar

pá 15. 5. I 21.00
MIchal paVlíČek a MONIka 
NaČeVa
Zhudebněné básně Jáchyma Topola, emocionální zpěv 
Moniky Načevy a nezaměnitelná kytara Michala Pavlíčka.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

so 16. 5. I 9.00
SeTkÁNí S BIOTRONIkeM
TOMÁŠeM pFeIFFeReM
Přednáška se společným zamyšlením nad otázkami 
a záhadami života.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz

so 16. 5. I 15.00 
klUBíČkO SVĚTel
Akce zaměřená na posílení vztahů v rodině a jejich 
soudržnosti. Doprovodný program, soutěžní 
stanoviště a atrakce pro děti.
Hanácké náměstí
www.klubickokm.cz

so 16. 5. I 16.00 a 19.00
kONceRT k VÝROČí pĚVeckÉhO 
SBORU ZeSRaNdY 
Dva koncerty pěveckého sdružení starších a pokro-
čilých, na kterém sbor představí takřka zcela nový 
program – posluchači uslyší klasiku, jazz, lidové 
písně, pop i spirituály. 
Aula Gymnázia Kroměříž

so 16. 5. I 21.00
hříŠNÝ TaNec - dJ MIke pOpOV
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 17. 5. I 14.30 
ZaČaROVaNÝ leS 
Pohádku Začarovaný les předvede soubor lout-
kového divadla Bublanina ze Vsetína. Je určena 
všem dětem od 3 let věku.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 18. 5. - čt 21. 5. 
pOhÁdkOVÁ kROMĚříŽ 2015
Divadelní přehlídka školních souborů.
Pořádá ZŠ Zachar Kroměříž.
18. 5. I 9.30 - Slavnostní zahájení, O princezně 
Ance - Soubor Pokaždé jinak Církevní ZŠ Kroměříž.
19. 5. I 8.30 - Jak se Jožin stal králem - Divadelní 
kroužek ZŠ Komenského Kroměříž.
19. 5. I 10.15 - Koloběžka a loupežníci, tvořivá 
dramatika ZŠ Zámoraví Kroměříž.
20. 5. I 9.00 - Z pohádky do pohádky - KUK ZŠ 
Zachar Kroměříž.
21. 5. I 9.00 - Popelka - Korálek ZŠ a MŠ speciální 
Kroměříž.
21. 5. I 11.15 - Slavnostní ukončení přehlídky.
Dům kultury v Kroměříži

po 18. 5. I 19.00
RadŮZa 
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka 
a hudební skladatelka Radůza zahraje a zazpívá se 
svou doprovodnou kapelou. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz 

út 19. 5. I 16.30
RallY dakaR SlOVeM a OBRaZeM
Autorské čtení Martina Straky z knihy Mezi oceány a 
beseda sportovního komentátora a redaktora Čes-
kého rozhlasu Ostrava.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 20. 5. I 14.00
chceMe lÉpe ROZUMĚT SVÝM 
FINaNcíM aNeB Jak Se UBRÁNIT 
NekalÝM pRakTIkÁM
Pilotní díl pravidelných odpoledních přednášek na 
téma Chceme lépe rozumět svým financím.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 20. 5. I 17.00
VÁNOČNí VÝleTY
Vzpomínka na akce KČT konané kolem Vánoc. Foto 
dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži

čt 21. 5. - ne 24. 5. 
leTNí BURZIČka
Burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb, hraček 
a dalších věcí.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

čt 21. 5. I 15.30 
klUB pUNTík
Zábavné aktivity s knihou - čtení, hraní a vyprávě-
ní. První setkání rodičů a jejich dětí - pro věkovou 
kategorii 3-5 let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 21. 5. I 19.00
pOSlechOVÝ pOřad JIříhO 
ČeRNÉhO: JOhNNY caSh
Známý hudební kritik a publicista Jiří Černý před-
staví ve svém pořadu legendárního amerického 
zpěváka, kytaristu a skladatele Johnnyho Cashe. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 21. 5. I 19.00
kINedOk+kOUMa(FR)+UlTRa ZOOk(FR)
Spojení dokumentárních filmů a francouzských 
klubových kapel. Od 19 h promítání dalšího z doku-
mentů projektu KineDok, následuje koncert kapel 
kombinujících okrajové hudební žánry. 
Galerie Orlovna

pá 22. 5. I 9.00 - so 23. 5. I 17.00
JaRMaRk lIdOVÝch řeMeSel
Přehlídka a prodej rukodělných výrobků nejrůz-
nějších řemeslníků a trhovců. Akce je součástí 
programu Setkání vladařů
Velké náměstí - Kroměříž

pá 22. 5. - ne 24. 5. 
MORaVIa FOOd FeSTIVal 2015
Gastronomický festival za účasti vyhlášených specia-
listů z oboru gastronomie a hotelnictví z celé Moravy.
Hotel Octárna
www.festivaljidla.cz

pá 22. 5. I 16.30
pO-pO - FINaNČNí pORadeNSTVí
Pravidelné povídání s Věrkou a Lenkou tentokrát na 
téma finanční poradenství. 
Mateřské centrum Klubíčko

pá 22. 5. I 17.00 
3. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Broučci v podání žáků 2. ročníku ZUŠ.
Klub Starý pivovar

so 23. 5. I 7.40
SeTkÁNí VladařŮ
Oslava 130. výročí schůzky rakouského císaře Františka 
Josefa I. a ruského cara Alexandra III. v Kroměříži. Re-
konstrukce setkání s doprovodným programem. Koná 
se na nádraží ČD, na Velkém náměstí, v Podzámecké 
zahradě u saly terreny. 

so 23. 5. I 7.40 - 18.30 
JíZda paR. VlakeM Na pOhÁdkOVÝ leS
Jízda parním vlakem na trase Kroměříž -  Zborovice, 
současně bude otevřené i Železniční muzeum v are-
álu lokomotivního depa. Nádraží ČD

so 23. 5. I 13.00 
ZahRadNí heRNa
Vyberte si ze švédského stolu stavebnic a her se za-
hradní tematikou. Koná se u saly terreny za každého 
počasí. Jedná se o doprovodnou akci k Setkání vladařů.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 13.00 a 15.00 
VladařI V ZahRadÁch -
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka
Komentovaná prohlídka Podzámecké zahrady, 
tentokrát se zaměřením na pobyt významných 
osobností v Kroměříži a jejích zahradách. Sraz na 
nádvoří zámku. 
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 23. 5. I 14.30
BeSeda U cIMBÁlU
Vinotéka Ve dvoře pořádá akci pro všechny, kteří 
mají chuť se pobavit, zazpívat si pěknou písničku.
Vinotéka Ve dvoře
www.vinotekavedvore.cz

so 23. 5. I 16.30 a 20.00
TOp MÓda 2015
Módní show v Arcibiskupském zámku. Slovem 
provází Jan Čenský. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.fatima.cz/top-moda-2015

so 23. 5. I 19.00 
kONceRT pĚVeckÝch SBORŮ
Vystoupí pěvecké sbory ZUŠ Liptovský Mikuláš a 
ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

so 23. 5. I 21.00
ZNOUZecTNOST, The FIalkY, 
STaRÁ dOBRÁ RUČNí pRÁce
Tři kapely, zpěvné melodie, přímočaré texty a 
pořádný příval energie. To vše slibuje tento punkro-
ckový večírek.
Slady - hudební klub
www.facebook.com/sladykm

ne 24. 5. I 14.00 
Za JídleM a pITíM S kRaJaNkOU 
a 1. SelSkÝM pIVOVÁRkeM
Jarní slavnost, připravena je živá hudba, výtvarná 
dílnička, soutěže a miniturnaj v kubb a pétanque, 
dobroty od Krajanky, pivní speciály, opékání špe-
káčků. Program pro děti zajišťuje MC Klubíčko.
1. Selský pivovárek

po 25. 5. I 17.00
STRÁŽcI ZahRad (VERNISáŽ)
Výstava obrazů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz 

po 25. 5. I 17.00
hUdeBNí MlÁdí Ve SNĚMOVNíM SÁle
Vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž.
Arcibiskupský zámek Kroměříž

po 25. 5. I 18.00
dUO JaMaha
Vystoupení hvězd TV Šlágr – slovenské Duo Jamaha 
- pro milovníky tradičních lidovek.
Dům kultury v Kroměříži

út 26. 5. I 16.30
FIlMOVÁ kROMĚříŽ - aMadeUS
Přednáška Mgr. M. Kordíkové v cyklu Filmová Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 16.30
UkRaJINa
Cestopisná přednáška Břetislava Sobka a jeho ak-
tuální zážitky z cesty po západní Ukrajině.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

út 26. 5. I 19.00
aNTONíN pROchÁZka: VĚRNí aBONeNTI
Představení Agentury Harlekým v rámci oslav 150. 
výročí ochotnického divadla v Kroměříži. Hra vy-
chází ze skutečných událostí, což činí příběh o to za-
jímavějším. V hlavních rolích manželského páru Ríši 
a Dany se představí Václav Vydra a Jana Boušková. 
Dům kultury v Kroměříži

st 27.5. I 8.15 a čt 28. 5. I 11.00
paSOVÁNí pRVŇÁČkŮ
Na ČTeNÁře kNIhOVNY
Každoroční slavnostní pasování malých čtenářů 
v Manském sále Arcibiskupského zámku.
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 16.30
aRchITekTURa 2. pOlOVINY
20. STOleTí V kROMĚříŽI
Rozporuplné století. Přednáška z cyklu Když múzy 
nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 27. 5. I 17.00
Ve STOpÁch BaROkNích MISTRŮ
Nechte se zasvětit do tajů kresby. Potrénujte svůj 
výtvarný um. Workshop pro méně i více zdatné 
kreslíře od 14 let.
Květná zahrada
www.nczk.cz

st 27. 5. I 17.00
kORFU
Beseda KČT. Foto p. Šmídová.
Klub seniorů v Kroměříži

st 27. 5. I 17.00
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války
1939–1945. Vernisáž výstavy. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

st 27. 5. I 18.00 
VaRhaNNí kONceRT
Kostel svatého Mořice

st 27. 5. I 19.00
VeČeR S aNTONíNeM pROchÁZkOU
Komponovaný pořad s vyprávěním známého kromě-
řížského rodáka Antonína Procházky a s písničkami z 
operetek Antonína Procházky st. Beseda je součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži.
Klub Starý pivovar

st 27. 5. I 21.30
J. BRdeČka: lIMONÁdOVÝ JOe
Premiéra Divadelního spolku Kroměříž. Filmový 
evergreen v netradičním zpracování. Divák bude 
usazen v unikátním otočném hledišti na nádvo-
ří radnice. Představení je součástí oslav 150 let 
ochotnického divadla v Kroměříži.
Radnice Kroměříž

čt 28. 5. - ne 31. 5. 
dIVadelNí FeSTIVal lUdMIlY 
cÁpkOVÉ
8. roční divadelního festivalu, který je letos součástí 
oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži. Účast-
ní se amatérské soubory ze všech koutů republiky. 
Připravena jsou představení: Opona nahoru (DS Sva-
topluk Hodonín), Bábelův Bábel (Semtamfór Slavičín), 
Charleyova teta (1. Jarkovská divadelní společnost), 
Kód nula (Hvozdná), Dva (Zmatkaři Dobronín), Léčitel 
(Divadlo SoLiTEAter), Nebezpečné známosti (DS Jiří 
Poděbrady) a Vladimír a Věnek (DS Břetislav).
Klub Starý pivovar

čt 28. 5. I 15.00
OSVOBOZeNí kROMĚříŽe
Další z přednášek Akademie 3. věku.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 28. 5. I 17.00 
VelkÝ JaRNí kONceRT
Pořádá ZUŠ Kroměříž.
Kino Nadsklepí

pá 29. 5. I 16.30 
klUB ŽelVIČkY
dOMÁcí MaZlíČcI V TeRapII
Klub pro rodiče dětí s různými druhy zdravotního postižení. 
Mateřské centrum Klubíčko
www.klubickokm.cz

pá 29. 5. I 17.00
4. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Strakatá komedie v podání žáků 4. - 6. ročníku ZUŠ 
Kroměříž.
Klub Starý pivovar

pá 29. 5. I 20.00
JaMeS cOle + dJ dOeMIXXX
Vůdčí osobnost české hiphopové scény. Odvaha, 
talent, originalita.
Slady - hudební klub

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MOTOROVÝMI VlakY Na
MOdelÁřSkOU VÝSTaVU 
Motorovými vlaky (dle jízdního řádu) na modelářskou 
výstavu Plastic People of Tovačov. Vlaky budou vedeny 
motorovým vozem - Krokodýl M286.1032. Současně 
bude otevřené i Železniční muzeum v Kroměříži.
Nádraží ČD 

so 30. 5. a ne 31. 5. 
MeZINÁROdNí hOUSlOVÁ
SOUTĚŽ aRcheTTI IN MORaVIa 
ZUŠ Kroměříž

so 30. 5. I 10.00 
deN dĚTí MĚSTa kROMĚříŽe
Celodenní zábava pro děti a rodiče, kteří si chtějí 
užít krásný jarní den plný zábavy, hudby, tance, 
dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí. Chybět nebu-
de ani jarmark a opékání špekáčků.
Pionýrská louka
www.dk-kromeriz.cz 

so 30. 5. I 21.00
TONY dUchÁČek a GaRaGe
Legendární undergroundová   kapela v čele s cha-
rismatickým Tony Ducháčkem přiveze  lety prověřené 
pecky, jako Jdi spát, Má ji Má, Muchomurky bílé...
Slady - hudební klub

st 3. 6. I 18.00 
peRcUSSION ShOW
Setkání bubeníků.
Dům kultury v Kroměříži

pá 5. 6. I 19.00 
5. ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí ŽÁkŮ 
lITeRÁRNĚ dRaMaTIckÉhO OBORU
Na správné adrese – hrají žáci II. stupně ZUŠ.
Klub Starý pivovar

po 8. 6. I 17.00 
ZÁVĚReČNÉ VYSTOUpeNí 
TaNeČNíhO OBORU
Dům kultury v Kroměříži

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO
Expozice chronologicky prezentuje až 130 origi-
nálních děl nejvýznamnějšího kroměřížského ro-
dáka, malíře a grafika.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU 
MĚSTa (STáLá EXPOZICE)
Expozice umístěná v historickém sklepení podává kul-
turně historický obraz města Kroměříže „od mamutů 
do raného novověku“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

eXpOZIce kaRla kRYla (STáLá EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky slavné-
ho kroměřížského rodáka v neobvyklé podobě. Klade 
důraz na osobní prožitky každého návštěvníka a “nutí“ 
ho, aby si z prohlídky odnesl vlastní poznatky, názory a 
nálady a aby se s dílem a osobností Karla Kryla vyrovnal 
po svém. Otevřeno mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17 h.
Klub Starý pivovar

do 20. 6.
kROMĚříŽ 1914 - 1918
Výstava k připomenutí čs. legionářů. Okresní státní 
archiv pořádá výstavu připomínající činnost česko-
slovenských legií v období 1. světové války.
Státní okresní archiv
kromeriz.mza.cz

od 27. 5 do út 31. 5. 2016
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 1945. 
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo-
denní život města i regionu v období  protektorátu Če-
chy a Morava v letech 1939 – 1945. Otevřeno je v pon-
dělí a středu 8 – 16.30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8 
- 15 hodin na zazvonění. Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 5. 
dříV NeŽ USNeŠ... aNeB Jak Se 
kdYSI SpÁValO
Interaktivní výstava o historii spaní od pravěku po 
současnost s dílničkou a hernou pro děti.
Muzeum Kroměřížska

do 31. 5. 
aTlaS pTÁkŮ NeOBYČeJNÝch
Výstava je koncipovaná jako středověký bestiář a sezná-
mí návštěvníky nejen s celou řadou reálných ptáků, ale 
také s těmi, kteří žijí jen v naší fantazii.
Muzeum Kroměřížska

do 10. 5.
NO cOMMeNT (KARIKATURY)
Výstava NO COMMENT uvádí výběr prací autorů 
z  kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks či karikatura v soutěži Novinářská cena.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do 22. 5.
FÉROVÁ UGaNda
Výstava kreseb namalovaných při cestě po Ugandě, při 
které nevládní organizace NaZemi zjišťovala informace 
o tamních fairtradových družstvech a pěstitelích.
Knihovna Kroměřížska

do 26. 5.
dONBaS - TI, kTeří ZŮSTalI 
Aktuální výstava fotografa Stanislava Krupaře (vítěz Czech 
Press Photo specializující se na reportáže a dokumenty) 
z války v Donbasu na východě Ukrajiny.  
Kino Nadsklepí

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce
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Označení programů pro děti

2015
05 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

Michal Pavlíček a Monika Načeva | 15. 5.

Lotyšské dny | 11. – 15. 5.

Setkání vladařů | 23. 5.

Divadelní festival Ludmily Cápkové | 28. – 31. 5.

pá 1. 5. - so 9. 5.
FlORIa JaRO 2015
39. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře, chataře, chalupáře a mi-
lovníky květin. Nabídka pokryje celý sortiment od 
skalniček až po vzrostlé stromy. Připravený je kul-
turní program, vystoupí Jožka Šmukař.
Výstaviště Floria Kroměříž

do 15. 6.
JaN kRaTOchVíl:
MOkRÝ kOlOdIOVÝ pROceS
Výstava fotografi í vytvořených speciální technikou.
Hotel U Zlatého kohouta

do 23. 5.
VladIMíRa SIdOROVÁ:
ceSTa SVĚTla
Farnost sv. Mořice pořádá výstavu děl Vladimíry 
Sidorové.
Kostel svatého Mořice

do 21. 5.
„Od dO“
Výstava obrazů Ivo Sedláčka a soch Radima Hanke-
ho - dvou názorově i výtvarně blízkých umělců je 
zaměřena na tvorbu z období 1989 - 2015.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

od 4. 5. do 16. 5. 
VÁlka V kROMĚříŽI
Výstavka knih s tematikou 2. světové války.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

od 4. 5. do 30. 5. 
kROMĚříŽSkÁ STOpa Ve FIlMU
Výstava. Kroměřížské osobnosti spojené fi lmem.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

od 4. 5. do 16. 5. 
lOTYŠSkO MÝMa OČIMa
Soutěžní výstava fotografi í.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

so 16. 5. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00
MeZINÁROdNí deN MUZeí
a dílNa pRO dĚTI
Do Muzea Kroměřížska, Zámku Chropyně, Lidových 
staveb Rymice a Větrného mlýna Velké Těšany 
bude v tento den vstup zdarma. V Kroměříži navíc 
budou probíhat komentované prohlídky výstavy 
Atlas ptáků neobyčejných a pro děti je připravena 
tvořivá Dílna ptáka Ohniváka, kde si budou moci 
vyrobit nejen ptáka Ohniváka, ale i mnoho dalších 
drobností.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

ne 17. 5. I 5.00 - 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉhO
ZVířecTVa a OkRaSNÉhO pTacTVa
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefl oria.cz

pá 22. 5. – 28. 6. 2015
kOUZelNÝ SVĚT
lOUTkOVÝch dIVadel
Výstava historických loutek a loutkových divadel ze 
sbírky Marie a Pavla Jiráskových.
Zámek Chropyně

po 25. 5. – 25. 6. 2015
STRÁŽcI ZahRad
Autorská výstava obrazů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

st 27. 5. - so 6. 6.
FIlMOVÉ klapkY
Výstava představí na 15 panelech fi lmové klapky 
z   let 1998 – 2013. Cílem bylo výjimečným způ-
sobem propagovat vlastní festival v tuzemsku 
i  v zahraničí. 
Kino Nadsklepí

st 27. 5. - po 31. 8.
kROMĚříŽSkÉ dIVadlO ŽIJe
Výstava ke 150 letům ochotnického divadla 
v Kroměříži. Vernisáž 27. 5. v 17 h ve foyer DK.
Dům kultury v Kroměříži

so 30. 5. I 16.00 - 21.00 
pOhÁdkOVÁ pROhlídka ZÁMkU
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších straši-
del a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci 
s TOM Kamínek Chropyně.
Zámek Chropyně
www.muzeum-km.cz

so 6. 6. – ne 30. 8. 
hRY a klaMY
Nejen hravá a zábavná, ale také poučná expozice 
vhodná pro všechny věkové kategorie.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

pá 1. 5.
17.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D, premiéra
20.00 I EX MACHINA, premiéra
so 2. 5. 
14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 2D, bijásek
17.30 I JE PROSTĚ BÁJEČNÁ, premiéra
20.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 2D, premiéra
ne 3. 5.
14.30 I ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 2D, bijásek
17.30 I EX MACHINA, premiéra
20.00 I JE PROSTĚ BÁJEČNÁ, premiéra
po 4. 5.
17.30 I EX MACHINA, premiéra
20.00 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 2D, premiéra
st 6. 5.
14.30 I AŤ ŽIJE REPUBLIKA, bio senior
17.00 I 3x BOLŠOJ: ROMEO A JULIE, záznam baletu
20.00 I ZMIZELÁ, artkino
čt 7. 5.
20.00 I KLUB RVÁČŮ, artkino
pá 8. 5.
17.30 I OBCHOD NA KORZE, artkino
20.00 I KLUB RVÁČŮ, artkino
so 9. 5.
14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, bijásek
17.30 I DEJTE MI POKOJ, premiéra
20.00 I FILMJUKEBOX: LÁSKA FILMOVÁ, artkino

ne 10. 5.
14.30 I PADDINGTON, bijásek
17.30  I SAMBA, artkino
20.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, přidáváme

po 11. 5.
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE 7, přidáváme
20.00 I SAMBA, artkino

st 13. 5.
17.30 I 38, hokej

čt 14. 5.
20.00 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D, premiéra

pá 15. 5. 
15.30 I PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 2D, bijásek
17.30 I DOPISY NA BŘEZOVÉ KŮŘE – vernisáž, Lotyšské dny
18.00 I SIBIŘSKÁ BILANCE, Lotyšské dny
20.00 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 2D, premiéra

so 16. 5. 
14.30 I PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 3D, bijásek
17.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D, premiéra
20.00 I LADÍME 2, premiéra

ne 17. 5. 
17.30 I ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 2D, premiéra
20.00 I REZISTENCE 2D, přidáváme

po 18. 5.
17.30 I LADÍME 2, premiéra
20.00 I VYBÍJENÁ, přidáváme

st 20. 5. 
17.30 I VYBÍJENÁ, přidáváme
20.00 I RUDÁ MAŠINA, hokej

čt 21. 5.
20.00 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra

pá 22. 5.
15.30 I HURÁ NA FOTBAL 2D, bijásek
17.30 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra
20.00 I ŽIVOT JE ŽIVOT, premiéra

ne 24. 5.
14.30 I HURÁ NA FOTBAL 3D, bijásek
17.30 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra
20.00 I POLTERGEIST 2D, premiéra

po 25. 5.
17.30 I ŽIVOT JE ŽIVOT, premiéra
20.00 I ZEMĚ ZÍTŘKA, premiéra

st 27.5.
14.30 I ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH, MFF Zlín
17.00 I FILMOVÉ KLAPKY ZLÍN – vernisáž, MFF Zlín
17.30 I MALÁ Z RYBÁRNY, MFF Zlín
20.00 I POLTERGEIST 3D, premiéra

čt 28. 5.
20.00 I SAN ANDREAS 3D, premiéra

pá 29. 5.
17.30 I SAN ANDREAS 2D, premiéra
20.00 I DÍTĚ ČÍSLO 44, premiéra

so 30. 5. 
17.00 I DÍTĚ ČÍSLO 44, premiéra
20.00 I SAN ANDREAS 3D, premiéra
21.00 I MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KRÁTKÝCH ANI-
MOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI, MFF Zlín - Velké náměstí

ne 31. 5.
14.30 I MALÁ Z RYBÁRNY, bijásek
17.30 I SAN ANDREAS 2D, premiéra
20.00 I DÍTĚ ČÍSLO 44, premiéra

BIJÁSek 
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
FRA 2015, 85min, bez omezení, dabing. Julius Caesar 
je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který 
dosud nenašel přemožitele. Teď však narazil na Aste-
rixe, Obelixe a jednu malou galskou vesnici, ukrytou v 
hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky. 

OVEČKA SHAUN VE FILMU
GBR / FRA 2015, 85 min, bez omezení, nemluví se 
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si něja-
kou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, 
než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. 
Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce 
zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaun 
a jejím stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky 
na rodné pastviny.
 

PADDINGTON
GBR / FRA / CAN 2014, 98 min, bez omezení, dabing
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z 
nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než 
cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když ze-
mětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Lon-
dýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na 
paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve 
velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. 

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
FRA 2014, 90 min, bez omezení, dabing. Pírko je ptačí 
sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. 
Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého 
ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do 
Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho 
dne naskytne jedinečná příležitost. Sebere veškerou 
odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci 
leží vysněné africké zimoviště. 

HURÁ NA FOTBAL
ARG / ESP /IND 2014, 106 min, bez omezení, dabing
Amadeo trénuje se svými kamarády fotbal. Myslíte, 
že běhá po trávníku? Omyl! Jeho spoluhráči jsou sedm 
palců veliké fi gurky a hřištěm fotbalový stůl. Jednoho 
dne se ale stane něco, co změní jeho poklidný život. 
Do vesnice se vrátí Ace, nejlepší světový fotbalista, a 
chce odvetu za jedinou porážku, kterou kdy utrpěl. 

MALÁ Z RYBÁRNY
CZE 2015, 75 min, do 12 let nedoporučený,
předpremiéra + MFF ZLÍN
Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím 
orchestrem, vypráví hlas moře příběh Mořského 
krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní opustil 
král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami 
-Malou, Prostřední a Nejstarší - vydrancované vody 
a odešli žít mezi lidi. 

pReMIÉRa
AVENGERS: AGE OF ULTRON
USA 2015, 141 min, do 12 let nevhodný, titulky / 
dabing.
Snímek „Avengers: Age of Ultron,” je výpravným 
pokračováním největšího super-hrdinského fi lmu 
všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit 

program na udržení celosvětového míru skoční 
nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron 
Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného 
Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému 
nebezpečí. V sázce je osud celé planety. 

DEJTE MI POKOJ
FRA 2014, 79 min, přístupný bez omezení, titulky
Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, 
potkalo nečekané štěstí. Na bleším trhu objevil 
vzácnou gramodesku – první album muzikanta 
Neila Youarta. A od té chvíle touží Michel po je-
diném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí 
pohodě si vychutnat tento hudební klenot. Jenže, 
v tom okamžiku, kdy už pomalu zasouvá jehlu 
gramofonu do drážky této vzácné gramodesky, 
se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti 
němu spiknou. 

EX MACHINA
USA / GBR 2014, 108 min, do 15 let nepřístupný, 
titulky. Caleb měl neuvěřitelnou kliku. Ve fi remní 
soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské 
chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce 
Nathana. V okamžiku kdy uprostřed pustiny vysko-
čí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, 
že na tenhle týden jen tak nezapomene. 

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
USA 2014, 93 min, do 12 let nevhodný, titulky. Živelná 
komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebu-
deme si nic nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší 
profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou, 
ostatně jako každý v New Yorku. Jakmile ale opravdu 
vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací 
a zábavy. 

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
AUS 2015, 120 min, přístupnost, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je 
vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupi-
nu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. 
Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, 
kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. 

LADÍME 2
USA 2015, 113 min, do 12 let nevhodný, titulky
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou 
královnami zpívání a capella, takže ve svých vystou-
peních nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika 
jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly 
prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí 
drobná technická komplikace a z dosavadních miláč-
ků země, je najednou ten nejvděčnější terč.

ZEMĚ ZÍTŘKA
USA 2015, 130 min, přístupný bez omezení, dabing
Bývalý dětský génius Frank (George Clooney), 
naplněný rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a 
Casey, chytrá a optimistická dospívající dívka, plná 
vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebez-
pečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného 
místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého 
pouze pod názvem „Země zítřka“. 

ŽIVOT JE ŽIVOT
CZE 2015, 95 min, do 12 let nevhodný
Morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by po 
boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. 
Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý 
opak. Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod 
manželské dvojice – dovolená. Každý rok se jezdí „na 
Mácháč“, ale Jana (Simona Stašová) začíná snít o moři.

POLTERGEIST
USA 2015, do titulky let nepřístupný 
Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází 
s  úplně novým zpracováním klasického příběhu 
o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když 
se v jejich domě začnou dít podivné věci. 

SAN ANDREAS
USA 2015 , přístupný bez omezení, titulky
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tek-
tonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii 
zemětřesení o síle 9 Richterovy stupnice, vydávají 
se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku 
(Dwayne Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž 
již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San 
Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich 
složitá cesta na sever je pouze začátek. 

DÍTĚ ČÍSLO 44
USA 2015, 137 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce 
pro sovětskou tajnou policii mu zajistila postavení, dob-
ré bydlení pro sebe i pro rodiče a krásnou ženu. Nikdo si 
ale nemůže být ničím jistý, Děmidov odmítne udat svou 
ženu a je státní mocí ze dne na den degradován a poslán 
do vyhnanství. Zde narazí na vraždu, která se podobá 
jinému případu, označenému za nehodu. S kariérou a 
životem na padrť začne hledat sériového vraha na vlastní 
pěst a tajně proti vůli režimu.

přIdÁVÁMe
RYCHLE A ZBĚSILE 7
USA, 2015, 140 min, nevhodný do 12 let, titulky
Hrdinové akční série Rychle a zběsile už stihli prožít 
(a přežít) neuvěřitelné věci, teď však narazí na ne-
přítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupe-
ři připomínají bandu dětí z mateřské školky.

REZISTENCE
USA 2015, 119 min, přístupné bez omezení, titulky
Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale 
všechno dopadlo úplně jinak. Po krvavé tragédii 
mezi frakcemi vzrůstají konfl ikty a nad společnos-
tí se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už 
jednou – a teď ji čeká další volba?

VYBÍJENÁ
CZE 2015, 94min, přístupné bez omezení
Vybíjená v několika časových rovinách vypráví pří-
běh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní 
etapy. V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff , 
Skippy a Tom, které životní peripetie neustále vra-
cejí do společného bydliště – staromládeneckého 
doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle 
toho, jak získávají či ztrácejí životní partnerky...

BIO SeNIOR
AŤ ŽIJE REPUBLIKA
CZE 1965, 128 min, do 12 let nevhodný
Všechno, co chlapec Olin v posledních hodinách války 
a na počátku svobodné doby prožívá, je téměř nepře-
tržitá řada ústrků a zklamání, nezadržitelný pád do 
reality světa dospělých. Do světa, v němž se „velké“ 
okamžiky dějin prolínají s lidskou malostí, mravní 
mizérií, křivdou a sobectvím. Režie: Karel Kachyňa.

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
DEU 2006, 137 min, nevhodný do 12 let, titulky, Zdarma
Píše se rok 1984 a do pádu obávaného režimu 
ve Východním Německu zbývá necelých šest let. 
Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje 
svou pozici pomocí nemilosrdného systému moni-
torování a manipulace s potenciálně nebezpečnými 
lidmi, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. 

aRTkINO
ZMIZELÁ
USA 2014, 145 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše 
naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel or-
ganizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné 
pro to, aby se jeho žena našla. Pokud možno živá. Para-
lelně s tím probíhá policejní vyšetřování, které kromě 
Amy hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. 

KLUB RVÁČŮ
USA / DEU 1999, 139 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Mainstreamový fi lm, který naprosto narušil 
pravidla mainstreamu a ukázal na velkém plátně 
šokující násilné scény, obnažené pohlavní orgány 
a inteligentní terorismus. Komplikovaná dějová 
skládanka adaptující stejnojmenný a podobně 
převratný román Chucka Palahniuka pracující s od-
věkým motivem dvojníka. 

OBCHOD NA KORZE
CZE 1965, 128 min
Obchod na korze je první československý fi lm, který 
byl oceněn Oscarem v kategorii cizojazyčný fi lm. 
Zcela jistě patří k nejvýznamnějším uměleckým 
dílům československé kinematografi e. Bez ohledu 
na četná ocenění, jež tento fi lm v minulosti získal, 
zůstává především lidsky silnou výpovědí, k její-
muž poselství bude třeba se znovu vracet. Režie: 
Ján Kadár, Elmar Klos. Oscar za nejlepší cizojazyčný 
snímek.

FILMJUKEBOX: LÁSKA FILMOVÁ
Projekt Filmjukebox funguje na principu inter-
aktivního výběru preferovaného fi lmu z  několika 
tematických variant. V májovém měsíci vám na-
bídneme pět  náhledů na lásku v těchto fi lmech: 
Bláznivá, ztracená láska, Lásky čas, Půlnoc v Pa-
říži, Pýcha a předsudek, Terapie láskou. Z nich na 
základě vašeho hlasování na www.fi lmjukebox.cz 
vzejde vítěz, jenž bude následně za cenu 50 kaček 
promítnut. 

SAMBA
FRA 2014, 120 min, do 12 let nevhodný, titulky
Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze 
Senegalu. Pracuje načerno v různých zaměstnáních 
a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému po-
bytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká 
Alice – manažerku, která trpí syndromem vyhoření 
a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky 
dohromady. 

SIBIŘSKÁ BILANCE
LIT 2011, 58 min, titulky
V roce 2011, u příležitosti 70. výročí masových 
deportací lotyšského obyvatelstva, vznikl 
film Sibiřská bilance, působivé a historicky 
objevné svědectví kdysi vysídlených dětí o 
strastiplném životě v  nehostinných krajích Si-
biře. V roce 1941 bylo z vlasti násilně odvezeno 
15 425 obyvatel Lotyšska, mezi nimi i 3751 dětí 
mladších 16 let. 

ke dNI dĚTí 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KRÁTKÝCH
ANIMOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI 
MFF Zlín - Exkluzivní přehlídka fi lmů zařazených 
do Mezinárodní soutěže krátkých animovaných 
fi lmů pro děti bude doplněna krátkým fi lmem 
z historie Zlínských ateliérů, ukázkami dalších 
soutěžních hraných fi lmů a vyhlášením výtvarné 
soutěže v rámci DĚTSKÉHO DNE MĚSTA KROMĚŘÍ-
ŽE. Projekce zahájí nejenom sezonu populárního 
letního kina v Kroměříži, ale i bude atraktivní 
pozvánkou na probíhající 55. ročník Zlín Film 
Festivalu
Velké náměstí

3X BOlŠOJ
ROMEO A JULIE
RUS 2015, 165 min.
Romeo a Julie je perlou baletu 20. století. Hudba 
Sergeje Prokofj eva evokuje radost i bolest čisté 
lásky. V hlavních rolích uvidíme Annu Nikulinu 
jako mladičkou Julii a elegantního Alexandra 
Volčkova. Jeden z nejpopulárnějších baletů, velké 
Shakespearovo drama lásky a beznaděje v chore-
ografi i nejslavnějšího tvůrce dramatických baletů 
Jurije Grigoroviče..

aŤ ŽIJe hOkeJ! 
38
SLO 2014, 87 min, slovenský dabing
Tento jedinečný fi lmový projekt mapuje život 
slovenské hokejové legendy, Pavola Demitry. 38 
představí Demitru nejen jako vrcholového sportov-
ce, ale především jako člověka a silnou osobnost, 
na kterou dodnes vzpomíná celý národ. Poodhalí 
významné i běžné momenty ze života předčasně 
tragicky zesnulého hokejisty, jeho touhy a cíle. 

RUDÁ MAŠINA
RUS / USA 2014, 85 min, přístupný bez omezení, 
titulky
Celovečerní dokument Rudá mašina (Red Army) 
pojednává o Sovětském svazu a o nejúspěšnějším 
uskupení sportovní historie - o hokejovém týmu 
Rudá armáda. Příběh, vyprávěný z pohledu jeho 
kapitána Slavy Fetisova, popisuje přerod národního 
hrdiny do role politického nepřítele. Film, který za-
chycuje jak období SSSR, tak i ruské, zkoumá to, jak 
se ve sportu odráží společenská a kulturní hnutí, a 
hledá ve vzestupu a pádu týmu.

kINO NadSklepí
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Důvodů, proč navštívit koncert 
Bratří Ebenů, může být hodně. Ně-
kdo má rád jejich hudbu, jiný si jde 
poslechnout originální texty, další 
z  návštěvníků přichází kvůli mo-
derátorskému umění Marka Ebena 
plnému vtipu a překvapivě i iro-
nie a jsou i tací, kteří jdou zkrátka 
prostě „za kultůrou“. Koncert se dá 
ale navštívit i jako ozdravná kůra. 
Z  jeviště totiž přímo sálá pozitivní 
energie, pohoda a dobrá nálada. A 
samozřejmě vtip… Smích je také 
důležitým prvkem zdraví a dlou-
hověkosti. Všechny tyto atributy 
měl i kroměřížský koncert, který 
hostil začátkem dubna místní 

Dům kultury. Téměř vyprodaný 
sál si vyslechl skladbu hranou ve 
tmě i píseň v  kosmické raketě, 
texty, které se obracely k  soukro-
mým problémům, ale zabrousily 
i do politického dění a byť nebyly 
nové, byly stále aktuální… Velkým 
zážitkem pak bylo závěrečné odre-
pované představení celé kapely, 
která přijela do Kroměříže v sedmi 
lidech, a také fakt, že hudebníci se 
v průběhu večera dozvěděli o tom, 
že získali Cenu Akademie populár-
ní hudby Anděl 2014 v  kategorii 
folk a country za album Čas holin. 
A právě písně z tohoto alba byly na 
programu.                                         (šak)

Koncert Ebenů začal tmou 
a skončil cenou

Výstavou OD DO, která představuje sochy Radima Hankeho a ob-
razy Ivo Sedláčka, byla zahájena letošní výstavní sezona v Galerii 
Orlovna města Kroměříže. Vernisáž výstavy s hudebním vstupem, 
která tentokrát přilákala velké množství odborníků i laiků zajíma-
jících se o výtvarné umění, proběhla 20. dubna. Zájemci si mohou 
díla zmíněných autorů prohlédnout do 21. května.

Historie ochotnického divadla 
sahá v  Kroměříži až do poloviny 
19. století, přesněji do roku 1865, 
a místní divadelníci tak letos slaví 
150. „narozeniny“. Ochotnická scé-
na vznikla z  jakési potřeby češství 
v částečně německém městě. Pos-
tupně se její význam přesunul do 
oblasti regionální zábavy. Přesto 
se ale v  určitých obdobích ama-
térské divadlo vracelo – vlivem 
společenských a politických 
událostí - k  vlastenecké a často 
i politické úloze. Především na 
přelomu 30. a 40. let minulého 
století v  období 2. světové války, 
kdy se díky aktivitě ochotnických 
spolků hrála divadelní představení, 
z  nichž nejvýznamnější byla 
Prodaná nevěsta, a také v 60. letech 
v období politického uvolnění. Na 
festival, který probíhal v  letech 
1960 – 1969 navázal před osmi lety 
Divadelní spolek Kroměříž s  pro-
jektem Divadelního festivalu Lud-
mily Cápkové. Ochotnické divadlo 
mělo v Kroměříži širokou základnu, 
v některých obdobích tu fungova-

lo až pět divadelních spolků, třeba 
pod záštitou Sokola, na gymnáziu, 
nezávislá scéna a podobně.
Samotné oslavy započnou v  po-
sledním květnovém týdnu. Zahá-
jí je 26. května představení hry 
Antonína Procházky Věrní abo-
nenti s  Václavem Vydrou v  hlavní 
roli v  Domě kultury. Na středu 
27. května je připravena vernisáž 
výstavy Kroměřížské divadlo žije, 
která ve foyer Domu kultury potrvá 
do konce prázdnin, komponovaný 
večer s  Antonínem Procházkou 
v Klubu Starý pivovar a premiérové 
představení Divadelního spolku 
Kroměříž Limonádový Joe. Ve 
čtvrtek 28. 5. pak začne 8. ročník 
Divadelního festivalu Ludmily 
Cápkové, který bude trvat až do 
neděle. Součástí letošních oslav 
je i prázdninový cyklus Divadlení, 
v němž se se svými kusy představí 
místní ochotníci i další amatérské 
soubory.
Podrobnosti o programu a 
předplatném najdete na www.
divadlokm.cz                                              (šak)

Kroměřížské divadlo žije už 150 let

Program TOP týdne je určen dětem i dospělým
Již popáté připravilo město Kroměříž ve spolupráci se sdružením his-
torických sídel program nazvaný TOP týden, a to v rámci projektu 
Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska. TOP týden 
se koná – v různých termínech - ve všech městech, která získala titul 
Historické město roku. Jednotlivé programy jsou obsahem i časem 
konání přizpůsobeny dané lokalitě. 
V Kroměříži se TOP týden letos koná ve dnech od 23. do 30. května a 
programy v něm zařazené jsou zaměřeny na různé věkové i zájmové 
skupiny lidí. 
Týden zahájí 23. 5. Setkání vladařů, které věrnou rekonstrukcí a bo-
hatým doprovodným programem připomene 130. výročí setkání císaře 
Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži. Ve dnech od 22. do 
24. 5. se v prostorách Octárny koná Moravia Food Festival – 5. ročník 
gastronomického festivalu. Milovníci divadla jistě rádi přijmou pozvání na 
8. ročník Divadelního festivalu Ludmily Cápkové, kde se kromě míst-
ních divadelníků představí amatérské soubory z celého Česka a který je 
letos součástí oslav 150 let ochotnického divadla v Kroměříži. Na sobotu 
30. 5. je připraven Den dětí města Kroměříže – celodenní program 
plný zábavy, tance, hudby, dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí.        (šak)

Hvězdné filmové melodie je ná-
zev zahajovacího koncertu letní 
hudební sezony v Květné zahra-
dě, který se uskuteční v sobotu 
6. června od 19. hodiny. Jeho po-
řadatelem je Klub UNESCO a zá-
štitu nad jeho konáním převzal 
starosta města Jaroslav Němec.
Návštěvníci se ve skleníku Květné 
zahrady mohou zaposlouchat do 
melodií z  filmů a muzikálů i do 
hudby, na niž jsou zvyklí z podání 
světoznámých kapel a interpretů. 
O jejich provedení se postarají Pě-
vecký sbor Smetana – Hulín pod 
vedením Lenky Poláškové, Pěvec-
ký sbor ZeSrandy, jehož dirigent-
kou je Eva Kočařová, a orchestr 

složený z pedagogů, studentů a 
absolventů Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského Kroměříž, do jehož 
čela se postaví opět Lenka Poláš-
ková. Pozvání k  vystoupení přijali 
také hosté jednotlivých hudebních 
těles.
Koncert je součástí programu le-
tošní turistické sezony s  názvem 
Kroměříž filmová, díky níž se oby-
vatelé i návštěvníci města dozvědí, 
které filmy se v  Kroměříži točily 
a také kde, kdy, jak a proč. Cílem 
projektu je upozornit na krásy a 
atraktivitu města, jíž jsou si vědomi 
nejen filmaři z Česka i zahraničí, ale 
také běžní návštěvníci a především 
samotní obyvatelé.                        (šak)             

Melodie z filmů zahájí hudební
 i turistickou sezonu

Foto: J. Dušek

Foto: Š. Kučerová
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Radůza přiveze 
zbrusu novou desku
Jedna z  nejvýraznějších hudeb-
ních osobností české scény Radůza 
nezahálí. V  rámci koncertní šňůry 
k vydání loňské desky Gaia přijede 
v  pondělí 18. května do kromě-
řížského Domu kultury. 
Navíc písničkářce vychází 8. květ-
na další zajímavý počin – CD Ma-
rathon – příběh běžce, jenž v sobě 
propojuje knižní příběh a autorské 
písně. „Formu nového projektu 
vystihuje nejlíp slovo spojující 
šanson a romaneto,“ vysvětluje 

autorka. „Podnětem ke vzniku byl 
pocit bezmoci nad vzrůstajícím 
násilím ve světě, nad nepoučitel-
ností člověka a to právě v roce, kdy 
si připomínáme sedmdesáté výro-
čí konce druhé světové války.“ Do 
Kroměříže dorazí Radůza společně 
s doprovodnou kapelou ve složení 
Josef Štěpánek (kytary), Jan Cid-
linský (baskytara, housle) a David 
Landštof (bicí). Koncert začíná 
v 19 hodin a vše důležité, včetně 
možnosti koupit si vstupenku 
na koncert písničkářky Radůzy, 
najdete na www.dk-kromeriz.cz
                                                      (jd, šak)                                                       

„Chuť do života“ prokázala pros- 
třednictvím své one woman 
show Halina Pawlowská a také ti, 
kteří si představení známé spiso-
vatelky, scénáristky, moderátor-
ky, publicistky a v poslední době 
také herečky a kuchařky nene-
chali ujít. O program, v  němž 
Pawlovská prokázala svůj origi-
nální humor a smysl pro nadsáz-
ku a sarkasmus, byl velký zájem. 
Zaplněný sál se skvěle bavil a 
hlavní protagonistka a pořada-
telé mohli být spokojeni.

Pobaltské Lotyšsko sice není příliš 
známou zemí, návštěvníkům však 
může nabídnout řadu zajímavostí, 
přírodních krás i bohatou historii. 
V Kroměříži tuto zemi představí 
Lotyšské dny pořádané pos-
lankyní Evropského parlamentu 
Olgou Sehnalovou pod záštitou 
lotyšského velvyslance Albertse 
Sarkanise. Na kulturu, historii, gas-
tronomii či významné osobnosti 
Lotyšska se můžete těšit v termínu 

od 11. do 15. května. 
V pondělí 11. května Lotyšské dny 
zahájí tradiční úvodní beseda s 
cestovatelem a fotografem Roma-
nem Šulcem a s lektorkou lotyštiny 
Kristīne Ante. Úterý 12. květ- 
na bude věnováno dětem a šacho-
vým nadšencům. V Knihovně 
Kroměřížska se děti budou moci 
zapojit do soutěžení a podívat 
se na lotyšské pohádky. Beseda 
Miroslava Butuly Čaroděj z Rigy 
pak zájemce seznámí s Michailem 
N. Talem, lotyšským šachovým 
velmistrem. Cestovatelé si přij-
dou na své ve středu 13. května. 
Knihovna Kroměřížska promítne 
oblíbené cestopisy z cyklu ČT Ces-

tománie a Objektiv a následovat 
bude beseda cestovatele Josefa 
Miškovského Lotyšsko - píseň s 
mořem a větrem v zádech. S osu-
dovými momenty lotyšské his-
torie seznámí ve čtvrtek 14. 5. 
beseda s PhDr. Lubošem Švecem, 
CSc., jedním z největších českých 
znalců dějin Pobaltí. V pátek 
15. 5. program Lotyšských dnů 
završí vernisáž výstavy Dopisy ze 
Sibiře napsané na březové kůře a 
promítání filmu Sibiřská bilance v 
kině Nadsklepí. 
Po celý týden bude možné si 
prohlédnout výstavy či ochut-
nat v Restauraci a kavárně Scéna 
lotyšská národní jídla.                  (tz)

Kroměříž bude žít Lotyšskem Dům kultury bude 
patřit malým 

divadelníkům 
a pohádkám 

Kroměřížská Základní škola 
Zachar je již několik dlouhých 
let pořadatelem divadelního 
festivalu s  názvem Pohád-
ková Kroměříž. Letos se pře-
hlídka dětských amatérských 
divadelních souborů koná již 
po devatenácté. Zapojují se do 
ní ochotníci pracující na jed-
notlivých školách v  Kroměříži 
i v  okolí. Ve třetím květnovém 
týdnu se na pódiu Domu kul-
tury v Kroměříži odehraje hned 
pět pohádkových příběhů.
Zahájení přehlídky je 
naplánováno na pondělí 
18. května v  9.30 hodin a 
hned po něm odehraje soubor 
Církevní ZŠ s  názvem Pokaždé 
jinak pohádku O princezně 
Ance. V  úterý 19. května mají 
diváci možnost zhlédnout 
dvě představení; v  8.30 ho-
din Jak se Jožin stal králem 
v  podání Divadelního kroužku 
ZŠ Komenského a v  10.15 ho-
din pohádku Koloběžka a 
loupežníci, kterou sehrají děti 
z kroužku Tvořivá dramatika ZŠ 
Zámoraví. Ve středu přijdou na 
řadu „domácí“ – soubor KUK 
ZŠ Zachar - s  kusem Z  pohád-
ky do pohádky a posledním 
představením přehlídky bude 
Popelka souboru Korálek ZŠ a 
MŠ speciální ve čtvrtek 21. květ-
na v 9 hodin.
Slavnostní zakončení akce 
s  vyhlášením výsledků a 
předáváním cen v nejrůznějších 
kategoriích je naplánováno 
na 21. května v  11.15 hodin. 
Vstupné pro veřejnost je sym-
bolické – 15 Kč.                        (šak)

Úspěchy kroměřížských 
recitátorů 

Wolkrův Prostějov je už po léta 
tradiční přehlídkou sólových recitá-
torů i souborů ze středních škol. Letos 
se v  Domě kultury v  Kroměříži sešli 
zástupci hned šesti kroměřížských 
škol a připravili si zajímavé texty. 
Porota do krajského kola v  Uher-
ském Hradišti poslala reprezentovat 
náš region paní učitelku ZUŠ Petru 
Konečnou, studenty arcibiskupského 
gymnázia Jana Horáka a Dominika 
Skřičku. Třetí místo v  této kategorii 
obsadila Jana Hostičková z  Gymná-
zia Kroměříž. V nejmladší kategorii 
si účastníci většinou vybrali prózu. 
Tady byly úspěšné studentky SPgŠ 
Kroměříž Markéta Tichá a Vendula 
Louthanová, zaujal i Jan Špaček ze 
ZUŠ Kroměříž. U diváků měl úspěch 
Pavel Soldán z  TSOŠ veterinární 
s neotřelým textem T. Černého. Kon-
cem března nás potěšila zpráva z 
krajského kola v  Uherském Hradišti: 
do celostátního kola, které se usku- 
teční v červnu, postoupili: Petra 
Konečná, Jan Horák i Markéta Tichá 
a Vendula Louthanová. Přejeme jim 
hodně úspěchů.                     

Irena Procházková,                                                                         
 organizátorka okresní přehlídky WP

V budově Státního okresního archivu bude od 27. května veřejnosti přístupná výstava Odvrácená tvář 
války - Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v období protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. Projekt bude 
zahájen vernisáží ve středu 27. května v 17 hodin.  Otevřeno je v pondělí a středu od 8 do 16.30 hodin, úterý, 
čtvrtek a pátek od 8 do 15 hodin na zazvonění. Vzpomínky na II. světovou válku je název výstavy, kterou je 
možné navštívit v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích. Vystaveny jsou zde dokumenty, dopisy, vzpomínky a 
také kronika Záhlinic popisující dění v obci v letech 1939 – 1945. Pozornost upoutají vystavené modely tanků z 
doby 2. světové války doplněné vojenskými helmami, noži, bodáky, ale i fotografiemi a vyznamenáními. Na její 
přípravě se podílely pracovnice kroměřížského okresního archivu. Lze ji doporučit jak školám, tak rodinám, jako 
cíl víkendového výletu na kolech. Podrobnosti naleznete na www.hulin.cz.                                                              (jz, šak)
                                                                                                                                                          

Výročí osvobození pohledem dvou výstav

Foto: J. Soporský
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Vážení čtenáři,

po celý letošní rok se v rámci rub-
riky Kroměřížská historická ohléd-
nutí věnujeme období II. světové 
války a především skutečnostem, 
které se přímo dotkly města i jeho 
obyvatel. Složitost situace se pro-
jevovala velmi intenzivně právě ve 
školství, které bylo válečnou situací 
a vlivem němčiny silně pozname-
náno. Časté změny se dotýkaly jak 
žáků a učitelů, tak i celých školních 
budov, které byly využívány i k  ji-
ným účelům, než byla výuka.

V  předchozím vydání zpravodaje 
jsme se tázali, odkdy byla němči-
na ve školách povinná. Bylo to od 
26. září 1940, jak bylo zmíněno 
v  první části materiálu s  názvem 
Válka a škola I. Ze správných od-
povědí jsme vylosovali výherce:

Soňa Zbránková
Jaroslava Stejskalová

Vladimír Vrubel

Otázka č. 5
Kdy a kde proběhla v Kro-
měříži oslava osvobození? 

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do      
20. května 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).

ZAJÍMAVOSTI

Válka a škola II
pokračování z minulého vydání

Podle výnosu zemské školní rady 
byly od ledna 1942 změněny náz-
vy škol – nejprve německý a pak 
i český název. Žáci se povinně 
účastnili různých brigád např. po-
vinného hubení plevele (červen 
1942) nebo sbírali a hubili vajíč-
ka a housenky běláska zelného 
na určených polích (srpen 1942). 
Probíhaly četné sbírky – finanční, 
hadrů, papíru, starých kostí, železa 
aj. Od roku 1943 se učitelé museli 
zapojit do zpracování „statkových 
archů“ tj. soupisů zásob. A podle 
ministerského nařízení se učitelé 
stali také členy požárních nočních 
hlídek ve školách.
Ve školních kronikách se dočteme 
o vyhlášení leteckého poplachu 
před půlnocí 5. září 1942, a tak i 
o opožděném začátku vyučování. 
Od 9. listopadu 1942 byla v sou-
vislosti s tím na školách zavede-
na protiletecká obrana. Od roku 
1943 se stále častěji ve školních 
kronikách objevují záznamy o 
leteckém poplachu a o přesunu 
žáků do krytů, kam byly umístěny 
zásoby pro delší pobyt a také 
bedny se školními katalogy, úřed-
ními knihami a spisy.
Koncem roku 1942 byla v Kro-
měříži zřízena škola pro po-
mocný personál leteckého 
provozu, kterou studovaly tzv. 
„blicky“ – Blitzmadel. 
Škola sídlila v budově 
reálky (nyní pedago-
gická škola) a student-
ky byly ubytovány v 
arcibiskupském gym- 
náziu.  
Na návštěvu Kroměříže 
a hlavně na inspekci 
škol přijel 17. června 
1943 ministr školství 
E. Moravec a zapsal 
se např. do kroniky 
gymnázia. Na 7. dub-
na 1944 byli vládním 
komisařem svoláni 
všichni zástupci míst-
ních škol, aby mohli být 

seznámeni s rozmístěním žáků v 
jednotlivých školských zařízeních. 
Důvodem bylo zabrání budovy 
Palackého školy na vojenskou 
nemocnici (ta sloužila jako c. 
k. vojenská nemocnice již za 1. 
světové války). Např. vybavení 
tělocvičny bylo nastěhováno do 
rotundy v Květné zahradě.
S koncem války – na podzim 1944 
- přibývalo i leteckých poplachů, 
od 23. ledna 1945 bylo nařízeno 
domácí vyučování, což znamena-
lo, že žáci si dvakrát týdně přichá-
zeli do školy pro úkoly. Učitelé byli 
přiděleni např. ke kopání zákopů. 
V únoru 1945 bylo ve škole U sý-
pek ubytováno 400 zákopníků, 
kteří pracovali na vnějším opev-
nění města. Ty pak vystřídali 
němečtí vojáci, kteří byli ve škole 
necelý měsíc. Škola, tak jako další 
kroměřížské obecné školy, se 
nastěhovaly do školní budovy 
na Riegrově náměstí, kde bylo 
„v jedné místnosti umístěno 5 
správců škol a v budově samé pak 
je veškeré školství kroměřížské 
(16 škol)“. Zastaveno bylo na čas i 
domácí vyučování, protože se ve 
městě objevila nákaza skvrnitým 
tyfem. Od poloviny března 1945 
bylo obnoveno, poté v dubnu 
opět zrušeno. 
Jednadvacátého dubna bylo uzav- 
řeno vnitřní město a přechody u 
tankových pastí zrušeny. Zůsta-

ly tak jen čtyři východy z města, 
které hlídalo vojsko, platil zákaz 
vycházení od 21 do 5 hodin, 
zakázány byly např. i obchodní 
telefonní hovory.
Kroměřížané slyšeli již 29. dub-
na 1945 dělostřelbu blížící se 
fronty, 30. dubna byly vyhozeny 
oba železniční mosty a podmi-
nován silniční most a výhybky 
na nádraží. Barikády z klád a 
kamení byly postaveny ve Vod-
ní a Havlíčkově ulici a u zámku. 
1. května byly bombardovány 
Žižkovy kasárny, 2. května se oby-
vatelé přesunuli do krytů. Boje se 
blížily, jasně byla slyšet střelba. 
Dne 4. května rumunské jed-
notky obsadily pravý břeh řeky 
Moravy, byl zlikvidován silniční 
most, přerušena byla dodávka 
elektřiny, plynu i vody. Následu-
jící den, 5. května, byl osvobozen 
i levý břeh Moravy, ale teprve 6. 
května ráno odešli němečtí vojáci 
i z Podzámecké zahrady, Strže a 
Zámečku. 
Oslava osvobození města 
proběhla 9. května 1945 v 19 ho-
din na náměstí. Dne 11. května 
1945 zahájil činnost Okresní škol-
ní úřad v Kroměříži. Školy dostaly 
zpět svá dřívější česká označení a 
postupně ve všech začala výuka.

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

KNIŽNÍ NOVINKY

KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ V.

Wilbur Smith: 
Leopard loví v temnotách
Craig Mellow, poslední z rodu Balan-
tyneů, opustil rodnou Rhodesii. Z 
rodinného bohatství si neodnesl nic, 
naopak v zoufalých bojích za zacho-
vání svobody a existence civilizo-
vaného státu přišel o nohu. Nyní se 
vrací s tajným posláním. Společně s 
mladou fotografkou se snaží odha-
lit příčiny a mechanismus černého 
obchodu se slonovinou, do něhož 
jsou zapleteny vysoké vládní špičky.

Alastair Bonnett: 
Ztracená místa, tajná města a jiné 
záhady na mapě světa
Navštivte lokality, které nikdy ne-
existovaly, stejně jako ty, kde živí 
koexistují se zemřelými. Autor vám 
přiblíží mnohá podivuhodná i po-
divná místa, díky nimž se budete na 
mapu světa dívat novýma očima.

www.knihkm.cz
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Seriálový Mattoni 
se procházel Květnou 
zahradou

Pozorní obyvatelé Kroměříže 
před pár týdny možná zazname-
nali přítomnost filmového štábu 
v  ulicích města nebo dokonce 
potkali některé tváře známé 
z filmového plátna či obrazovky. 

Česká televize v posledním břez-
novém týdnu natáčela v Kromě-
říži záběry pro třináctidílný seriál 
Já, Mattoni a filmaři využili zámek 
a jeho okolí a také Květnou zah- 
radu. Jde o životopisný snímek 
zabývající se osudy podnikatele 
Heinricha von Mattoniho. Scénář 
vychází z  historických skuteč-
ností, ale částečně jde o fikci. Re-
žisér Marek Najbrt si jako před-

stavitele hlavní role vybral hned 
tři herce – Jáchyma Novotného, 
Davida Švehlíka a Aloise Švehlí-
ka. Ti budou hrát Mattoniho ve 
třech různých etapách života. 
Jeho manželku Vilemínu ztvár-
ní postupně Tatiana Vilhelmová 
a Taťjana Medvecká. V  dalších 
rolích se představí Vojtěch Dyk, 
Kristýna Nováková-Fuitová, Jana 
Plodková a další.                       (šak)

NEHYNOUCÍ LÁSKA
Životopisný snímek o Ludwigu van 
Beethovenovi Nehynoucí láska vy-
chází z faktu, že v jeho pozůstalos- 
ti byly nalezeny dopisy určené 
ženě oslovované skladatelem 
„Meitle unsterbliche Geliebte“ 
(Nesmrtelná milenka nebo právě 
Nehynoucí láska). Badatelé dosud 
marně pátrají po její totožnosti. An-
glický scenárista a režisér Bernard 
Rose předkládá vlastní verzi, v níž 
převládá romantismus a fikce nad 
historickou skutečností. Příběh je 
pátráním Antona Schindlera, který 
po géniově smrti (1827) hledá ženu 
jeho života. Nakonec pochopí, že 
hledanou je Johanna, manželka 
Beethovenova bratra Caspara, kte-
rou Ludwig dlouhá léta těžce urážel 

a ponižoval. Podle této spekulace 
je Beethoven i otcem jejího syna 
Karla. Děj výpravného kostýmního 
snímku se odvíjí v retrospektivách 
zahrnujících epizody z celého skla-
datelova života s důrazem na jeho 
vztahy s různými ženami. Beetho-
ven v podání Garyho Oldmana je 
navenek podivínský a nepříjemný 
morous sužovaný hluchotou, ale 
vědomý si své geniality. V ženských 
rolích se objevují Isabella Rossel-
liniová, Valeria Golinoová a Johan-
na Ter Steegeová. Příběh se natáčel 
v českém prostředí – v Praze, Kro-
měříži, Buchlovicích, Jaroměřicích. 
Interpretem Beethovenovy hudby 
je renomovaný Londýnský sym-
fonický orchestr. Ve filmu si zahráli 
i někteří čeští herci – mimo jiné Jan 
Čenský, Marek Vašut, Tomáš Hanák. 

Zasoutěžit si můžete s  naším 
„filmovým“ seriálem i tentokrát. 
Nehrajeme však již o kalendář, ale 
cenou pro jednoho výherce, který 
bude vylosován, budou propa-
gační dárky města. Chcete-li se 
zapojit, odpovězte na otázku: Kdy 
zemřel Ludwig van Beethoven? 
Odpovědi posílejte nejpozději do 
20. května na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž a 
označte ji heslem „Kroměříž fil-
mová“. Nezapomeňte uvést adresu 
a telefonní kontakt. 
Vítězkou dubnového kola se 
stala JANA SPÁLOVSKÁ, která 
si svou výhru může vyzvednout 
na odboru kultury kroměřížské 
radnice.

SERIÁL NA CELý ROK

SOUTĚŽ 
PRO FILMAŘE

Pro soutěživé filmaře, kteří 
kamerou, mobilem, fotoapará-
tem či tabletem natočí krátký 
film o Kroměříži na libovol-
né téma, odstartoval projekt 
Moje filmová Kroměříž. Ten 
je součástí letošní turistické 
„filmové sezony“. Na adrese 
www.filmovakromeriz.cz 
najdou soutěžící filmaři při-
hlášku, důležité informace a 
pravidla a také přímo zde mo-
hou vložit natočený příspěvek. 
Mělo by se jednat o film vytvo-
řený s originalitou a vtipem.                                
                                                  (šak)

Kroměříž můžete velmi často ví-
dat na filmovém plátně a televiz-
ních obrazovkách. Každým rokem 
přijíždí do Kroměříže několik fil-
mových štábů, aby tu našly půso-
bivé scenérie, které filmům dávají 
punc jedinečnosti. Vznikla tu tak 
řada děl, která patří ke zlatému 
fondu české i svě-
tové kinematogra-
fie, např. Královská 
aféra, Nehynoucí 
láska, Ucho, Čet-
nické humoresky, 
Peklo s princez-
nou, Angelika, 
Requiem pro pa-
nenku či oskarový 
Amadeus Miloše 
Formana. Zajíma-
vá pro Kroměříža-
ny je i skutečnost, 
že mnoho z nich 
si v nejrůznějších 
projektech zahrá-

lo, a to nejen v okrajových rolích 
či komparzu. 
A právě populární filmové temati-
ce se věnuje celá letošní turistická 
sezona. Pro lepší přehlednost v 
množství filmů i televizních po-
činů vychází v průběhu měsíce 
května informační brožura, kte-

rá nejen turistům, ale i místním 
usnadní orientovat se v nemalém 
počtu realizovaných snímků a 
přiblíží i místa jejich natáčení či 
drobné zajímavosti. Její součástí 
je i mapa míst, kde se natáčelo, 
takže pokud se chcete vydat po 
stopách filmařů, máte šanci. 

Připomeňte si s 
námi slavné filmy 
a dejte filmařům 
za pravdu, jak fo-
togenická je Kro-
měříž.  Brožura 
bude k dispozici 
v Turistickém in-
formačním cen-
tru vedle radnice. 

(šak)

Co a kde se v Kroměříži natáčelo?

Foto: A. Vrtal

Foto: BONTONFILM a. s.
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Beáta Zavadilová Jarmila Fochrová

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského 
úřadu v Kroměříži. Je možné domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je 
určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži.  Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181 (případně 573 321 180 - 2).  
Těšíme se na vás a vaše miminko.                   Nejbližší volné termíny vítání jsou: 9. 5., 16. 5., 23. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6. a 4. 7.  

Úmrtí – březen 2015
Věra Navrátilová, *1949, Lutopecny
Anna Petříková, *1927, Kroměříž
Václav Kdoul, *1926, Kroměříž
Ludmila Strašáková, *1937, Kroměříž
Marie Opavská, *1940, Kojetín
Eva Schneiderová, *1930, Chropyně
Vladimír Hanák, *1924, Morkovice-Slížany
Anděla Majdová, *1926, Kroměříž
Vincenc Tesař,*1949, Bedřichov
Maria Císařová,*1935, Věžky
Eliška Chvalkovská, *1934, Lutopecny
Leo Doleček, *1957, Zlobice
František Kníchal, *1938, Kroměříž

Marie Kadlecová, *1930, Kroměříž
Ing. Lubomír Ulmann CSc., *1929, Kroměříž
Ludmila Pleslová, *1927, Kroměříž
Zdenka Přikrylová, *1936, Kroměříž
Ludvík Karásek, *1932, Kroměříž
Marie Hrabalová, *1921, Kroměříž
Božena Navrátilová, *1931, Kroměříž
Marta Hurdesová, *1948, Nová Dědina
Ludvík Čihánek, *1944, Střílky
Antonín Dubina, *1950, Velké Těšany
Pavlína Mrhálková, *1941, Dřínov
Jan Malega, *1928, Kroměříž
Marie Rybnikářová, *1943, Kvasice

Alžběta Hnilicová, *1921, Kroměříž
Stanislava Strašáková, *1934, Kroměříž
Naděžda Nováková, *1928, Kroměříž
Jan Spálovský, *1949, Kroměříž
Anna Vojáčková, *1936, Zdounky
Pavel Sigmund, *1969, Soběsuky
Anna Karhanová, *1946, Kroměříž
Tomáš Klásek, *1982, Lubná
Antonín Dohnalík, *1941, Kroměříž
Miloš Meduna, *1926, Chropyně

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

Elena Pecinová Martin Darebník Veronika, Hedvika, 
Alžběta a Adéla Tůmovy

Diana Čermáková

Sňatky – březen 2015
Simona Baťková, Vážany – Marek Polách, Vážany
Kateřina Žourková, Hulín – Branislav Audi, Slovenská republika

Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Teodor Štěpánek, Kroměříž
Emílie Pospíšilová, Hulín
Šimon Čermák, Ostrava                               
Karla Petříková, Žalkovice
Václav Čevela, Zdounky               
Jakub Gryča, Kroměříž
Adam Sedlačík, Dřínov
Tomáš Studený, Hulín
Šimon Pitner, Uhřičice
Eliška Tronečková, Věžky
Emilie Eugenie Nazarcu, Kroměříž
Tomáš Roháček, Jarohněvice
Vivien Kublová, Holešov
Tomáš Dorotík, Chomýž
Vlastimil Kytlica, Kojetín
Kristýna Augustinová, Hradisko
Dominika Doleželová, Holešov

Vilém Pavlačka, Třebětice
Sofie Pospíšilová, Kroměříž
Filip Pospíšil, Kroměříž
Štěpán Ježek, Měrovice nad Hanou
Václav Zapletal, Trávník
Karolína Blešová, Morkovice
Jakub Mich, Kroměříž
Tobiáš Reger, Chropyně
František Kotas, Chvalčov
Ondřej Štach, Postoupky
Petr Kovalovský, Rataje
Matyáš Tichý, Morkovice
Lukáš Silvar, Míškovice
Ondřej Přikryl, Kroměříž
Julie Apolenářová, Sobělice
Kristýna Albertová, Bystřice 
pod Hostýnem

Narození – březen 2015

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

DOPISY 
ČTENÁŘů

Přednáška ve vážanském 
domově pro seniory
K výročí osvobození města Kroměří-
že jsme zorganizovali pro naše uži-
vatele besedu s Mgr. Evženem Petří-
kem, který působí jako pedagog na 
místním gymnáziu. Pan Petřík si pro 
uživatele připravil velmi zajímavé 
vyprávění o bojích v našem městě a 
jeho okolí. Autentičnost tohoto set-
kání doplnil i dobovou uniformou. 
Během poutavého vyprávění jsme 
si připomněli jména známých osob-
ností, jako například Aloise Eliáše, 
Emanuela Moravce, Josefa Mašína, 
dále partizánský oddíl Olga, který 
působil v oblastí Chřibů, a Zelený 
kádr. Během povídání se Mgr. Petřík 
také zmínil o významných osobnos-
tech Pražského povstání, jako byli 
Pražák, Smrkovský a Vlasov. Celá be-
seda byla doplněna promítáním do-
bových fotografií. Naši uživatelé byli 
z přednášky nadšeni - někteří tuto 
dobu přímo prožili a vedli s předná-
šejícím živou diskuzi.
Všem se vyprávění líbilo a byli rádi, že 
si mohli oživit své dávné vzpomínky.
    Klára Nováková – PSS DpS Vážany

Zabíjačka  - 
dobrodružství a dobroty
Již popáté se v  Domově se zvlášt-
ním režimem Strom života kona-
la zabíjačka. Zpracování masa se 
zhostili zkušení profesionálové. Ně-
kteří klienti se s  nadšením zapojili 
a pomáhali, s  čím jen mohli, jiní si 
v klidu sedli a užívali si jarní sluníčko. 
K pohoštění byl připraven čaj, domá-
cí koláče a „ertepláky“. Záleželo jen 
na chuti každého, co si vybere. Celá 
akce probíhala v  klidné a příjemné 
atmosféře, klientům se velmi líbila 
a už teď se těší na další zabíjačku 
v příštím roce.
           Klienti i personál Stromu života

Budoucí prvňáčci se na třetím 
setkání na ZŠ Komenského se-
známili s  angličtinou. Již nyní 
se těšíme na další setkání při 
čtvrté školičce, která bude zamě-
řená na seznamení se se školní 
družinou.     Mgr. Renata Večerková, 

ZŠ Komenského nám. Kroměříž



    5   2015Obrazová pozvánka

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník města Kroměříže. Číslo 5/2015, ročník XII, vyšlo dne 30. dubna 2015.
Vydává město Kroměříž nákladem 14.000 ks. Bezplatná distribuce do všech domácností v Kroměříži a místních částech. Adresa vydavatele: město Kroměříž, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 00 287 351. Redakce: Pavel Zrna, Šárka Kučerová, Veronika Kuklová, Aleš Vrtal • tel.: 573 321 222, 
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,  www.mesto-kromeriz.cz. Tisk: JUTTY Group Přerov.  Přetiskování článků je povoleno jen se souhlasem vydavatele. 
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14888.

23. května 2015
Program oslav a výběr účastníků odráží skutečné dění před 130 lety.

7.40 Příjezd Parního vlaku s císařem, nádraží Čd

9.30 Příjezd Parního vlaku s carem, uvítání, nádraží Čd

10.00 – 10.30 slavnostní Průvod městem na velké náměstí 

10.30 zahájení oslav, Přehlídka úČastníků, velké náměstí 

12.15 – 12.45 ukázky dobového vojenského umění, 
                               Podzámecká zahrada u saly terreny

13.00 – 17.00 odPolední Program na velkém náměstí 
• dobová módní přehlídka • pěvecký soubor moravan • 300. výročí kroměřížského 
3. regimentu arcivévody karla • 150. výročí t. j. sokol kroměříž • zásah dobového 
četnictva • divadlo • ukázka hašení parní 

doProvodnÝ Program

22. – 23. května  jarmark lidových řemesel na velkém náměstí

22. května  •  hulín, nádraží Čd
18.00     Příjezd parního vlaku s císařem a carem, 
     hanácká beseda
18.30     odjezd parního vlaku 

23. května • arcibiskuPskÝ zámek
12.00 – 15.00 volný průchod reprezentačními sály – interiéry budou doplněny předměty 
připomínající setkání vladařů

• Podzámecká zahrada 
13.00, 15.00    komentované prohlídky, sraz na nádvoří zámku 
13.00 – 16.00  zahradní herna – stavebnice a hry u saly terreny

• arcibiskuPské vinné sklePy
9.30 – 16.00    den otevřených sklepů – prohlídky zdarma, degustace a prodej vína 
                                                                                      za zvýhodněné ceny

změna programu vyhrazena.

oslava 130. výročí schůzky rakouského císaře Františka josefa i. 
a ruského cara alexandra iii. v kroměříŽi

www.kromeriz.eu


