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SLOVO
ÚVODEM
Dobrý den,

Foto: J. Soporský
Po 130 letech se v Kroměříži opět sešli rakouský císař František Josef I. a ruský car Alexandr III. Co bylo
předmětem jejich jednání za zavřenými dveřmi neprosáklo na veřejnost… Každopádně se setkání obou
významných vladařů stalo i tentokrát příležitostí k veselici, k přehlídce nádherných krojů z nejrůznějších koutů Moravy a také ozbrojených jednotek všeho druhu.

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí
osvobození Kroměříže i o krásy města
Připomenutím 70. výročí osvobození města Kroměříže a uctěním památky hrdinů rumunské armády se stal pietní akt u
pomníku padlých rumunských
vojáků na náměstí Míru. Konal
se v pondělí 4. května za účasti
nevyšších představitelů radnice
a velvyslankyně Rumunska paní
Daniely Gitman.
Tu v Kroměříži přivítal starosta města Jaroslav Němec a společně se
poklonili památce bojovníků, kteří
padli při osvobozování Kroměříže.
Ve svém proslovu připomněla paní
velvyslankyně dlouhodobě dobrou
spolupráci mezi oběma zeměmi a

také zmínila svou osobní náklonnost ke Kroměříži a jejím krásám.
Starosta poté poděkoval jménem
Kroměřížanů rumunským osvoboditelům za jejich obětavost, s jakou
vstoupili před sedmdesáti lety do
boje o naši svobodu. Programu se

účastnil štáb nejsledovanější rumunské televize, který se zajímal
nejen o oslavy osvobození města
rumunskou armádou a vzpomínky
historiků a pamětníků na tuto událost, ale také o kroměřížské památky
a zajímavosti.
(šak)

Foto: Š. Kučerová

rád bych se podělil o své čerstvé zkušenosti při jednáních týkajících se
zpoplatnění městského obchvatu
v Kroměříži. Poměrně velký ohlas
vzbudilo nedávné oznámení ministra dopravy pana Daniela Ťoka, že
některé úseky dálnic v České republice nebudou nadále zpoplatněny
pro osobní automobilovou dopravu. Jedná se tak o vyslyšení proseb
mnoha obyvatel naší země, mezi
kterými byl požadavek Kroměříže
poměrně hodně slyšet. Nakonec ale
ve zveřejněném seznamu nebyla
Kroměříž uvedena.
Prvá jednání o tom, aby náš obchvat nebyl zpoplatněným úsekem
dálnice D1, jsem absolvoval ještě s
ministrem Antonínem Prachařem
a příliš úspěšný jsem tehdy, přiznávám, nebyl, neboť převážily tradiční
argumenty o nekoncepčnosti takovéhoto kroku. Nicméně po dalších
setkání s úředníky ministerstva a
opakovaných rozhovorech se současným ministrem dopravy se věc
pohnula kupředu a na tuto problematiku se začalo nahlížet celorepublikově trochu jinak a začaly být
zpracovávány analýzy, jaké by změna přístupu státu k této otázce měla
finanční a další dopady. Výsledkem
je první fáze, ve které došlo ke zrušení poplatků u předem vytipovaných úseků, které splňují kritéria,
jež ministerstvo spolu se seznamem
zveřejnilo. Bohužel Kroměříž do této
kategorie nespadá. Nicméně byl
jsem osobně panem ministrem ujištěn, že práce na vytvoření celostátní
koncepce pokračují a je zvažována
druhá fáze úprav, ve které má Kroměříž naději na změnu. Pro mne to
znamená nenechat celou záležitost
jen tak „ležet“ a dál se snažit posunout věc dál až ke zdárnému konci.
O dalším vývoji vás, milý čtenáři, samozřejmě budu informovat.
Radek Vondráček
místostarosta

AKTUALITY

INFO Z MĚSTA
Připomínkujte návrh
územního plánu
Obyvatelé Kroměříže a zvláště pak
ti, kteří se zajímají o dění ve městě
a na radnici, se mohou vyjádřit k návrhu zadání územního plánu. Ten
bude v průběhu měsíce června vyvěšen na úřední desce města. Lidé,
kteří k návrhu budou mít co říct,
mohou své připomínky a doplnění
posílat na e-mail: uzemniplan@
mesto-kromeriz.cz, a to po dobu
jednoho měsíce od zveřejnění. (šak)
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Výročí osvobození pamětníci oslavili
u hrobu Ludvíka Svobody
Sedmdesáté výročí ukončení
největšího válečného konfliktu
v dějinách lidstva – 2. světové
války – si připomněli obyvatelé
i návštěvníci Kroměříže na místním hřbitově. U hrobu generála Ludvíka Svobody se konal
pietní akt s položením věnců a
květin, jímž pamětníci i ostatní
přítomní vyjádřili svou vděčnost osvoboditelům tehdejšího
Československa.
Slavnostního shromáždění se
zúčastnili členové Společnosti
Ludvíka Svobody, zástupci váleč-

ných veteránů, bojovníků za svobodu a dalších organizací a skupin a také zástupci kroměřížské
radnice starosta Jaroslav Němec
a místostarostové Pavel Motyčka
a Marek Šindler. Váženými hosty
významné události byli i dcera
Ludvíka Svobody paní Zoe Klusáková Svobodová a generální konzul Ruské federace v Brně Andrej
Jevgenjevič Šaraškin. Ten na hřbitově ve svém projevu upozornil
na důležitost připomenutí výročí
a konstatoval, že je třeba tuto událost stále připomínat, zvláště pak

mladé generaci. Andrej Šaraškin
přijel do Kroměříže ocenit dva
účastníky bojů za 2. světové války
- Karla Jánského a Vladimíra Váňu.
Oběma pánům u příležitosti 70.
výročí vítězství ve 2. světové válce
udělila Ruská federace jubilejní
medaile „70 let Vítězství ve Velké
Vlastenecké válce“ za odvahu a
obětavost, s níž bojovali spolu
s Rudou armádou. K předání medailí, které, jak zdůraznil generální
konzul, získávají také ruští veteráni, došlo před samotným pietním
aktem.
(šak)

Výtěžek Rohálovské 50
putoval na onkologii
Velmi příjemný finanční dar obdrželo Onkologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Vedoucí lékařka
oddělení Kristýna Divišová od pořadatele závodu horských kol Rohálovská 50, jímž je sportovní klub
Vesani.cz, převzala šek na 15 tisíc korun, který je výtěžkem jeho letošního ročníku. „Tento dar velmi vítáme
a děkujeme za tak milou spolupráci. Finance využijeme na zútulnění
prostor pro pacienty, kteří si komfort bezesporu zaslouží,“ uvedla při
převzetí šeku Lenka Mergenthalová,
předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice.
(vk)

Malé motocykly budou
kroužit kol Kroměříže
Jezdci, diváky i pořadateli velmi
oblíbený závod 24 kol kol Kroměříže se po letech vrací. Po šestileté
pauze jej ve spolupráci s městem Kroměříž připravuje rodina
Sumova. Klání malých motocyklů se uskuteční ve dnech
12. a 13. června. Tříčlenné týmy,
které dle pravidel musí mít svého
manažera, budou spolu zápolit
ve třech kategoriích, a to moped
(Stadion S 11, Jaweta), malý motocykl (Jawa 550, 555) a open (stroje bez ohledu na typ do 50 cm3).
Úpravy strojů pro zvýšení výkonu
nejsou dovoleny, zvýšena může
být pouze bezpečnost. Všechny
však musí mít platné doklady a pojištění odpovědnosti. Soutěžit se
bude nejen v jezdeckém umění a
výdrži strojů, ale oceněn bude rovněž nejoriginálnější tým, nejlepší
družstvo nad 300 kg a další. Přihlášky najdou zájemci o účast na
stránkách www.24kolkol.cz. (šak)

Foto: Š. Kučerová

Setkání, které bylo přínosné pro všechny zúčastněné
Představitelé celkem osmadvaceti radnic se sešli na tradičním
pracovním setkání starostů obcí
územního obvodu města Kroměříže. To se konalo v polovině května
v prostorách Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži. Pozvání
na setkání starostů přijali i zástupci Ministerstva vnitra ČR, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly
se sídlem ve Zlíně a pro přítomné

starosty měli připravené nejnovější postřehy z praxe. Účastníky
pozdravil starosta Kroměříže Jaroslav Němec, který se ujal úvodního slova, a pracovní část programu zahájil místostarosta Pavel
Motyčka. Zástupci obecních úřadů se seznámili s aktuálními informacemi, které jim předali vedoucí
jednotlivých odborů Městského
úřadu Kroměříž, jenž reagovali na

konkrétní dotazy ze strany představitelů obcí.
(js, šak)

Foto: P. Zrna

Celoživotní vzdělávání – téma semináře,
který hostila Kroměříž
V Kroměříži se ve dnech 13. a
zaměstnanosti, jako jsou např. re14. května uskutečnil 22. ročník
kvalifikace. „Zaměřit se je ale třeba
také na odstraňování bariér, které
semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem „Rok
komplikují přechod mladých lidí
i dospělých na trh práce,“ zdůrazprůmyslu a technického vzdělávání 2015“. Na semináři
společně
diskutovali
odborníci z ministerstev,
úřadů práce, krajů a významných firem. Hovořilo se o sladění kvalifikace
pracovních sil s poptávkou
zaměstnavatelů,
a to zejména v průmyslovém sektoru. Dalším
z témat byly například
Foto: A. Vrtal
nástroje aktivní politiky
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nila ministryně práce Michaela
Marksová, která seminář podpořila
a také se ho zúčastnila. Z dalších
závažných témat je třeba zmínit
strategii regionálního rozvoje ČR
a možnosti čerpání
z Evropských strukturálních a investičních
fondů v programovém
období 2014 až 2020
v oblasti celoživotního
učení. Seminář pořádalo město Kroměříž,
Okresní hospodářská
komora Kroměříž a Národní ústav pro vzdělávání.
(js)

AKTUALITY
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Nynější cyklisté - budoucí řidiči předvedli své znalosti
Řidičské umění dětí na jízdních
kolech prověřilo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
To se konalo na dětském dopravním hřišti v Kroměříži ve čtvrtek
21. května. Pořadatelem bylo
krajské středisko BESIP ve spolupráci s kroměřížským oblastním
spolkem Českého červeného
kříže, dopravním hřištěm a akce
se uskutečnila za podpory Města
Kroměříže a Zlínského kraje. Ve
dvou věkových kategoriích tu

Král sýrů
z Tasmánie
Vestibul kroměřížské radnice
hostí výstavu věnovanou absolventovi současné Vyšší odborné
školy potravinářské a Střední
průmyslové školy mlékárenské
Kroměříž Milanu Vyhnálkovi, králi sýrů z Tasmánie. Ten úspěšně
absolvoval mlékárenskou školu
v roce 1945 a pár let poté emigroval do Německa a poté do
Austrálie, kde začal uskutečňo-

soutěžily děti ze škol z Kroměříže
a okolí. Plnily jak praktické úkoly,
jejichž součástí byla i samotná
jízda na kole po dopravním hři-

šti podle předpisů, tak musely
absolvovat i písemný teoretický test. Krajský koordinátor
BESIPu Zdeněk Patík si pochvaloval letošní velký zájem ze strany soutěžících a dodal, že
v mladší kategorii se soutěže
zúčastnilo 11 družstev. V obou
kategoriích zvítězili žáci ze Základní školy Zdounky a byli tak
vysláni reprezentovat okres
na krajské klání do Valašského
Foto: Š. Kučerová Meziříčí.
(šak)

vat své sny. Stal se z něho jeden
z nejvýznamnějších producentů
mléčných výrobků a především
sýrů. Zpět do rodné vlasti se vrátil
až v roce 2006. Vernisáže výstavy
se zúčastnili představitelé mlékárenské školy i
předseda Českomoravského svazu
mlék árenského
Jiří Kopáček a také
starosta
města
Jaroslav Němec,
který se pozastavil
nad tím, že se o tak

významné osobnosti mlékárenského a hlavně sýrařského světa
ví v Kroměříži tak málo. Výstava
je přístupná od pondělí do pátku vždy od 9 do 15 hodin a potrvá do 5. června.
(js, šak)

Foto: A. Vrtal

Snídání v duchu fair trade
Na osm desítek lidí se sešlo druhou květnovou sobotu v Podzámecké zahradě na pikniku
Férová snídaně NaZemi. Dali tím
jasně najevo svou podporu fairtradovým a lokálním pěstitelům
a potvrdili, že je zajímá, kdo a za
jakých podmínek pro ně pěstuje
například čaj, kávu nebo zeleninu
a ovoce. Voňavé bábovky, chutné pomazánky se surovinami od
lokálních pěstitelů, doma upečené pečivo, fairtradová káva,
čaj nebo kakao. To byly nejčas-

tější pochutiny, které si účastníci
doma připravili a přinesli s sebou
na férový piknik. „Počasí nám
přálo, takže jsme mohli snídat na
prosluněné louce Podzámecké

Dánsko by mohlo
inspirovat Kroměříž

Výstavy, které zapůjčilo dánské
velvyslanectví, by měly být především inspirací a ukázkou, jak
to chodí jinde. Mohly by být jistým návodem, kam by se mohla
ubírat doprava v Kroměříži především s ohledem na možnosti cyklodopravy. V prostorách
Knihovny Kroměřížska bude
umístěna expozice s názvem
Dobré město, která zájemcům
představí problematiku pohybu
ve městě. Na Velkém náměstí
pak budou vystaveny velkofor-

Do Kroměříže míří soubor
dvou výstav, které se prezentují pod společným názvem
Města s dobrou adresou. Od
6. do 18. června tak mohou
obyvatelé Kroměříže vidět,
jakým způsobem je řešena městská mobilita v Dánsku, a zjistit, jak vytvořit
město příjemné pro obyvatele, kde se dobře žije.

Foto: NaZemi

zahrady. Za nejdůležitější považuji přátelskou atmosféru, která
na naší férové snídani panovala.“
uvedla organizátorka kroměřížské Férové snídaně Eva Smělíková. Vedle Kroměříže se snídalo
na dalších více než 130 místech
po celé České republice. Piknik
proběhl na Světový den pro fair
trade. Kampaň dává lidem ze
zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek.
(tz, šak)
mátové panely prezentující již
zmíněnou mobilitu v Dánsku,
název této výstavy je Kodaňská řešení. Součástí projektu
bude také doprovodný program, který dá návštěvníkům
možnost vyjádřit se k problematice mobility v Kroměříži.
(šak)
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Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
Trojice mladých lidí si našla velmi
originální noční zábavu. Házela
kamínky do oken spících obyvatel
Kroměříže. Jeden z nich však ztratil
trpělivost a vše oznámil na tísňovou linku městské policie. Strážníci
ihned vyjeli na místo a podle popisu
zajistili skupinku „výtržníků“. Jeden
z ní, šestnáctiletý mladík, strážníkům nedokázal své chování vysvětlit, ale čin nepopíral a přiznal se
k němu. Škodu na majetku naštěstí
nezpůsobil a za buzení spoluobčanů mu byla uložena bloková pokuta.
V kompetenci městské policie je
nejen obyvatele města a případné
návštěvníky kontrolovat a v případě přestupků kárat nebo trestat,
ale také jim pomáhat. Děkovný
dopis ze Slovenska přišel na městskou policii v minulých dnech. Řidič, který při návštěvě Kroměříže
zapomněl zhasnout světla na autě
a vybil si baterii, děkoval za ochotu a pomoc při nastartování vozu.

Evropské dny tentokrát
představily Lotyšsko
Tradiční úvodní besedou s účastí
velvyslance Lotyšské republiky v ČR
Albertse Sarkanise a ochutnávkou
specialit začaly v Kroměříži v pondělí 11. května Lotyšské dny. Cílem
tematicky zaměřeného bloku výstav, besed a prezentací je přiblížit
veřejnosti zemi, která v daném období předsedá Radě Evropské unie.
Program byl v tomto případě zaměřen na prezentaci lotyšské kultury, tradic, gastronomie, historie
i současnosti. Cyklus „Evropských
dnů“ už po desáté pořádala poslankyně Evropského parlamentu Olga
Sehnalová. Pozvání do Kroměříže
tentokrát přijali například lektorka
lotyštiny Kristine Ante, cestovatel
a fotograf Roman Šulc či jeden z
největších českých znalců dějin
Pobaltí PhDr. Luboš Švec, CSc. Cyklus byl opět doplněn promítáním
cestopisů a zajímavými výstavami.
(pz)

AKTUÁLNÍ TÉMA

Od léta bude
radnice zveřejňovat
téměř všechny
uzavřené smlouvy
Jednou z cest, jak zvýšit transparentnost rozhodování města Kroměříže, je zveřejňování
učiněných rozhodnutí včetně
uzavřených smluv. Podobně
jako odborníci z Rekonstrukce
státu jsem přesvědčen, že není
žádný důvod, aby smlouvy
města Kroměříže nebyly jednoduše dostupné všem. Řada
obcí a měst již v současnosti
zveřejňuje uzavřené smlouvy,
a to buď na svých webových
stránkách, nebo na Portále
veřejné správy. Je tedy zřejmé,
že zveřejňování je možné i bez
platného zákona. Chce to jen
chtít.
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Zveřejňování smluv nenáleží dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
do vyhrazené pravomoci žádného z orgánů územního samosprávného celku. V takových
případech se aplikuje § 102
odst. 3 uvedeného zákona, který
uvádí, že „rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné
působnosti obce, pokud nejsou
vyhrazeny zastupitelstvu obce
nebo pokud si je zastupitelstvo
obce nevyhradilo.“ Rada města Kroměříže na své 13. schůzi
rozhodla, že budou trvale zveřejňovány platné smlouvy uzavřené ode dne 1. července 2015
na webových stránkách města
Kroměříže. Vzhledem k velkému

počtu smluv však některé z nich
zveřejňovány nebudou. Týká
se to nájemních smluv na byty
a hrobová místa, pracovních
smluv, dohod o pracích
konaných
mimo
pracovní
poměr, smluv vzniklých v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo
rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod
vlastnického práva města k
hmotné nemovité věci, smluv s
peněžními ústavy ve věci vedení
účtů pro město, technických
předloh, návodů, výkresů, projektových dokumentací, modelů, způsobů výpočtu jednotkových cen, vzorů a výpočtů;
výjimky ze zveřejňování uvedené před středníkem budou

platit i v případě, pokud uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást smlouvy, která je
zveřejňována. Dále nebudou
zveřejněny smlouvy, které jsou
uzavřeny s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým
výkonem, s tím, že v rámci zveřejňování smluv se nezpřístupní
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů
upravujících svobodný přístup k
informacím.
Zveřejňováním smluv naplňuje
současná koalice své Programové prohlášení, zejména bod
zvyšování transparentnosti při
nakládání s veřejnými prostředky města.
Jaroslav Němec,
starosta města

Projev rumunské velvyslankyně Daniely Gitman při příležitosti
70. výročí osvobození Kroměříže a konce 2. světové války
Vážený pane starosto, vážené dámy,
vážení pánové, milí přátelé,
je pro mě privilegiem, že se zúčastňuji
oslav, které Kroměříž, jedno z nejkrásnějších měst České republiky,
každoročně pořádá začátkem května na památku hrdinů Rumunské
armády a konce 2. světové války.
Velký rumunský historik Nicolae
Iorga říkal: „Známe-li dějiny, hrdiny,
tradice, milujeme ještě více lidi a
život”. Připomínám tato moudrá
slova proto, abych dnes vyjádřila za
rumunský stát náš vděk a vřelé díky
za pozornost a péči, které jste Vy
- oficiální představitelé města Kroměříže, veteráni, místní obyvatelé,
žáci – prokazovali po celou dobu od
konce 2. světové války do současnosti uctívání památky Rumunů, kteří
obětovali své životy v těchto místech
před 70 lety.
V krutých bojích za osvobození Kroměříže obětovaly svůj život desítky
vojáků Rumunské armády. Rovněž
i v období prosinec 1944 - květen
1945 bojovalo na území Československa 248 420 rumunských vojáků,
kdy se zúčastnili osvobození více než
1700 lokalit, z toho 31 měst. V těchto bojích padlo, bylo zraněno nebo
se stalo nezvěstnými více než 66 000
vojáků.
Druhá světová válka je jednou z nejtragičtějších epizod historie lidstva.

Všichni víme, že po celou dobu dějin
docházelo ke střetům mezi národy, ale blízkost Rumunů a Čechů
se upevňovala tak, jak jsme museli
společně čelit těžkým chvílím naší
existence. Dnes máme nesčetné
důkazy o rumunsko-české solidaritě a přátelství: těsná spolupráce v
rámci Malé dohody, kdy naše země
měly na krátkou dobu i společnou
hranici, odmítnutí Rumunska účastnit se štěpení Československa podle
ohavné Mnichovské dohody v roce
1938, účast rumunských vojáků při
osvobozování Československa na
konci 2. světové války a pevný postoj mé země při odsouzení invaze do
Československa v roce 1968.
V tomto roce slavíme 95. výročí
navázání česko-rumunských diplomatických vztahů, projevujících se

v prosazování společných základních hodnot vlastních Evropské unii
i NATO, v dynamické hospodářské
spolupráci, ve stále silnějších mezilidských vztazích a v neposlední řadě
v dialogu a těsné politické bilaterální
i mezinárodní spolupráci.
Jsem přesvědčena, že existuje
prostor pro další rozšiřování rumunsko-české spolupráce a ujišťuji
Vás, že velvyslanectví i v budoucnosti spolu s vedením města Kroměříže
ji bude hlasitě prosazovat. Je povinností nás všech pokračovat v tomto
přátelství, hovořit o jeho nedocenitelné hodnotě a snažit se vzbuzovat zájem mladých lidí o vzájemné
odhalování krás, kultury, hodnot a
tradic Rumunska a Česka.
A v neposlední řadě je také přítomnost Velvyslanectví spolu se zástupci

sdělovacích prostředků z Rumunska
příležitostí seznámit rumunskou veřejnost s architektonickými skvosty
Kroměříže, zapsanými od roku 1998
na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Na závěr mi dovolte, abych
poděkovala panu starostovi Jaroslavu Němcovi a všem občanům
Kroměříže za každoročně prokazovanou péči, kterou se snaží, aby
památka rumunských a českých
hrdinů, kteří obětovali své životy za
svobodu, zůstala živou.
Nechť Bůh dá odpočinout v míru
rumunským hrdinům, českým
hrdinům, všem těm, kteří obětovali
své životy za svobodu ve 2. světové
válce!
(redakčně kráceno)

Foto: Š. Kučerová
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Po stopách filmů natočených
v Kroměříži se můžete o prázdninách vydat také se skupinou
historického šermu Biskupští
Manové. Členové této skupiny
jsou ti nejpovolanější, neboť
se sami účastnili jako komparz
velkého počtu filmů, seriálů a
pohádek, které zde filmové štáby české i zahraniční natáčely.

Město Kroměříž ve spolupráci s internetovou televizí iTV Kroměříž
připravilo soutěž pro všechny
příznivce filmování na téma „Moje
filmová Kroměříž“. Zúčastnit se jí
může kdokoliv, kdo kamerou, mobilem, fotoaparátem či tabletem
natočí a pošle krátký film o Kroměříži na libovolné téma. Mělo by
jít o originální, nápadité či vtipné
zachycení běžného života, atmosféry a krás města. Soutěží se o velmi zajímavé ceny. Více na www.
filmovakromeriz.cz

Letošní turistická
sezona připomíná
natáčené filmy,
kouzlo techniky
i pregéřské
řemeslo

Kroměříž patří mezi města, jejichž tvář můžeme velmi často
vídat na filmovém plátně a televizních obrazovkách. Vznikla
zde řada děl, která patří ke
zlatému fondu české i světové
kinematografie
jako
jsou
Královská aféra, Angelika, Nehynoucí láska, Ucho, Četnické
humoresky, Peklo s princeznou
či oscarový Amadeus režiséra
Miloše Formana. Proto bude
turistická sezona 2015 patřit
FILMU.

Součástí Filmové Kroměříže je
dále výstava kostýmů z pohádky
Peklo s princeznou, ve které filmaři využili kroměřížské interiéry
i exteriéry. Výstavu si budete moci
prohlédnout v Muzeu Kroměřížska od 10. června do 30. srpna.

V rámci Filmové Kroměříže se
mohou občané i návštěvníci
města dále těšit na koncert filmových melodií ve skleníku Květné
zahrady, divadelní představení
s filmovou tematikou, pohádkové
prohlídky pro rodiny s dětmi nebo
promítání filmů se souvisejícím
menu v hotelu Excellent.
Letošní turistická sezona nebude
ale spojená jen s filmem. Od
1. května do 3. října si můžete
opět na vlastní kůži vyzkoušet,
jak vypadala ražba mincí v časech
dávné slávy kroměřížské mincovny v opakování úspěšné hry
Hledání pokladu biskupa Bruna.

S novým informačním materiálem
se můžete vydat po stopách
filmových natáčení. Dozvíte se
zajímavé informace o snímcích,
které byly natáčeny v Kroměříži.
Brožura je k dispozici v Turistickém informačním centru.

Zajímavou nabídku připravil Dům
kultury. V rámci Kroměřížského
filmového léta se budou letos
promítat snímky, které se zde
točily. Těšit se můžete například
na filmy Amadeus, Třicet panen a
Pythagoras, Královská aféra, Angelika, Peklo s princeznou nebo
třeba Ucho.

Kroměřížské technické památky budou po vydařené loňské
sezoně otevřeny návštěvníkům
samozřejmě i letos. Prohlédnout
si lze třeba Foucaultovo kyvadlo v Rotundě Květné zahrady,
Linduškův časostroj v Muzeu
Kroměřížska nebo mincovnu
s vodárnou. V protiatomovém krytu pod Knihovnou Kroměřížska
se můžete pokusit rozpohybovat
filtrační zařízení, v železničním
muzeu v areálu lokomotivního
depa kroměřížského nádraží se
stanete na chvíli železničářem
a vyzkoušíte si práci signalisty.
Jestliže dáváte přednost romantice, vezměte drahou polovičku na
pozorování noční oblohy do místní hvězdárny v Dolních zahradách.

Expozice s názvem Hry a klamy
připravilo na letošní sezonu Muzeum Kroměřížska. Od 6. června do
30. srpna si vyzkouší návštěvníci provést kuličku složitým labyrintem nebo otestují rychlost
své reakce. Expozice je nejen
hravá a zábavná, ale i poučná.
Exponáty zapůjčilo liberecké
zábavně naučné centrum IQpark.

Ani letos nechybí v centru města
atrakce jako Zrcadlové bludiště
nebo projížďky Podzámeckou zahradou či městem s názvem History
tour. Turisty bude jistě i v tomto
roce lákat loni otevřená expozice
významného kroměřížského rodáka Karla Kryla, prohlídka Arcibiskupských vinných sklepů či tří
místních minipivovarů.
(vk)

Ukázky z filmu Amadeus či televizního seriálu Četnické humoresky budou součástí nové aplikace, kterou připravuje agentura Czechtourism a která bude
od června ke stažení zdarma pro
iPhone a Android.
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Na své zdraví mysleli návštěvníci Dne ošetřovatelství
Kroměřížský Dům kultury se ve
čtvrtek 7. května změnil v „dům
zdraví“. Střední zdravotnická škola
Kroměříž tu pořádala již 14. ročník
Mezinárodního dne ošetřovatelství. Program byl – stejně jako
v předchozích letech – osvětovou
akcí s bezplatným testováním
některých důležitých parametrů
aktuálního zdravotního stavu.
Návštěvníci si mohli nechat zjistit hladinu cukru a cholesterolu

v krvi, hmotnost a
BMI, krevní tlak, saturaci, množství antioxidantů, toxických látek
a tuku v těle a další
hodnoty. Zdravotníci
nejen zjišťovali problémy, ale také nabízeli
možnosti a rady jak je
řešit. Proto se v rámci
veletrhu zdraví představily také společnos-

Foto: J. Soporský

Archivy slaví svůj svátek

Na Víkend otevřených zahrad zvou
„Květná“ a „Podzámka“

Také letos se kroměřížské
zámecké zahrady zapojí do akce
s názvem Víkend otevřených
zahrad. Během druhého červnového víkendu mohou zájemci
po celé Evropě nahlédnout do
nepřístupných prostor, ale i ty
běžně otevřené pro veřejnost
poznat zcela jinak.
Krásu, historii i zapomenuté
funkce Podzámecké a Květné
zahrady mohou návštěvníci objevovat 13. a 14. června. Na oba
dny chystá Metodické centrum

ti a firmy nabízející zdravou výživu,
správnou obuv a pomůcky, díky
kterým mohou ti, kteří mají zájem, se svým zdravím něco udělat.
Zájemci se mohli poučit o poskytování první pomoci a některé
zákroky si na místě vyzkoušet.
Návštěvnost byla ještě vyšší než
vloni a tak mohou být spokojeni
jak pořadatelé, tak i ti, kteří využili
služeb a rad studentů zdravotnické školy.
(šak)

Také v letošním roce připravil Státní okresní archiv Kroměříž v souvislosti s oslavami Mezinárodního dne archivů širokou škálu akcí. Nabízí
tak veřejnosti ojedinělou možnost seznámení s historickým bohatstvím uloženým v písemnostech a možnostmi jeho využití. V letošním
roce si připomínáme významné výročí – 70 let od ukončení druhé
světové války, která hluboce zasáhla i do života obyvatel našeho regionu. Výstava Doba Protektorátu Čechy a Morava v kronikách Kroměřížska instalovaná ve dnech 1. – 12. června v Knihovně Kroměřížska
poodhalí zajímavé postřehy tehdejších kronikářů. Na výstavu naváže
tradiční odborný seminář pro kronikáře měst a obcí okresu Kroměříž,
který se uskuteční 9. června. V rámci oslav Mezinárodního dne archivů
proběhne v prostorách kroměřížského archivu ve čtvrtek 11. června
Den otevřených dveří, kdy budou moci zájemci absolvovat komentovanou prohlídku Po stopách protektorátní historie. Pro děti bude
v době od 13 do 17.30 hodin otevřena tvůrčí dílna městského písaře
Jana, kde si vyzkouší psaní husím brkem, otisky pečetidel, skládání
puzzle s historickou tematikou a jiné. Nebudou chybět ani prohlídky
nové výstavy „Odvrácená tvář války. Kroměřížsko v kontextu II. světové
války 1939 - 1945”.
PhDr. Jitka Zezulová, Mgr. Martina Šlancarová
Státní okresní archiv Kroměříž

zahradní kultury bohatý doprovodný program. „Mimo klasických
komentovaných prohlídek připravujeme dětské hrátky, šermířské
vystoupení nebo zajímavé workshopy a semináře,“ láká do Květné
zahrady ředitelka Metodického
centra zahradní kultury Lenka
Křesadlová. To vše doplněné kulturními akcemi šitými zahradě na
míru. Program v Podzámecké zahradě se tento rok ponese v duchu
čínských tradic a inspirací. V hlavní
roli totiž bude Čínský pavilon a
jeho stávající rekonstrukce. Zahradu tak zkrášlí výstava čínských
mechanických loutek, čínská
poezie i unikátní kaligrafie.
Myšlenka Víkendu otevřených
zahrad se zrodila v roce 1998 ve
Velké Británii, odkud se postupně
rozšířila do řady evropských zemí,
konkrétně do České republiky
dorazila v roce 2010.
(tz, šak)

Konference k 70. výročí osvobození
a zakončení 2. světové války
Společnost Ludvíka Svobody v
pondělí 13. dubna uspořádala v
Praze konferenci u příležitosti 70.
výročí osvobození Československa a zakončení 2. světové války. Cílem konference bylo oživit
vzpomínky na události, které se
týkaly účasti vojáků 1. československého armádního sboru pod
velením generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Jak uvedl zástupce ministerstva obrany
Eduard Stehlík, dnes už jen málo
přímých účastníků si je pamatuje.
Čas je neúprosný a počet veteránů
druhé světové války stále klesá. V
současnosti jich žije ještě 921. Tím
ještě více narůstá úloha historiků
a těch co bez ohledu na čas udržují historickou paměť národa.
Mezi ně patří i Společnost Ludvíka Svobody, která založila i Klub
potomků, který sdružuje rodinné příslušníky někdejších vojáků

Zdravovědu ovládají nejlépe děti z Morkovic
Kroměřížský oblastní spolek Českého červeného kříže pořádal první letošní velkou akci na kroměřížském dopravním hřišti – zdravotnickou soutěž.
Ve čtvrtek 14. května se tu sešlo 18 družstev tvořených žáky základních a
středních škol z Kroměřížska, aby se ve dvou věkových kategoriích utkali
v rámci okresního kola Soutěže mladých zdravotníků. Žáci základních škol
a studenti víceletých gymnázií museli při simulaci reálných situací prokázat, že jsou připraveni pomoci při nejrůznějších nehodách či neštěstích,
která se mohou stát komukoliv a kdykoliv. V obou kategoriích se po závěrečném hodnocení ukázaly nejšikovnější děti ze Základní školy Morkovice, které budou region reprezentovat v krajské soutěži.
(šak)
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1. čs. armádního sboru. Profesorka
Klusáková-Svobodová seznámila
účastníky konference s prezentací
internetové výstavy s názvem Československá armáda v zahraničí ve
2. světové válce. Webová stránka
www.bojovali-za-ceskoslovensko.
cz byla spuštěna právě v pondělí
13. 4. a bude jako otevřený projekt
průběžně doplňována. Sleduje
naše vojáky na západní i východní
frontě, nabízí historické souvislosti
a události včetně medailonků vojáků a vojákyň. Web je určen především pro školní mládež a učitele
dějepisu, neboť informace o 1. čs.
armádním sboru nejsou dostatečné. Konferenci navštívila spousta
významných hostů a někteří také
vystoupili se svými příspěvky.
Ing. Jaroslav Adamík
a RSDr. Vladimír Kenša,
Markéta Růžičková,
Národní ústav pro vzdělávání
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KROMĚŘÍŽSKÉ
FILMOVÉ LÉTO 2015

Letní kino na nádvoří radnice

AMADEUS
(VIVAT AMADEUS)
Nejlepší snímek Miloše Formana, jeden z neúspěšnějších světových filmů a zcela určitě nejlepší
životopisný snímek všech dob, se z velké části natáčel v Kroměříži a mimoděk nejvíce proslavil krásu
kroměřížského zámku. Film obdržel osm Oscarů, 13
BIO SENIOR
nominací na Oscara a dalších 32 ocenění včetně čtyř
ŽIVOT JE ŽIVOT
Zlatých globů. Strhující drama závisti, žárlivosti,
CZE 2015, 95 min, do 12 let nevhodný
Morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý) by intrik a vášnivé lásky k hudbě.
po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné
muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet VZPOMÍNKY NA… AMADEA
si pravý opak. Navíc se začíná hroutit tradiční oáza (VIVAT AMADEUS)
a pevný bod manželské dvojice – dovolená. Každý Exkluzivní setkání s pamětníky natáčení filmu
rok se jezdí „na Mácháč“, ale Jana (Simona Stašová) Amadeus v Kroměříži, které bude doplněno o jedinečný dokument o natáčení kroměřížského amazačíná snít o moři.
térského filmaře Ladislava Františe. Besedu doplní
unikátní fotografie STB, Petra Našice, ale i místních
UCHO
amatérských fotografů. Představíme i ukázky z rozCZE 1970, 91 min, do 15 let nepřístupný
Snímek Jana Procházky a Karla Kachyni je jedním sáhlého rozhovoru se Zdeňkem Mahlerem, Janem
z nejzapovězenějších trezorových filmů. Zobrazuje Balzerem a Jan Schmidtem. Povídání doplní i místní
dlouhou vyčerpávající noc jednoho manželského kroměřížský pamětník Antonín Slugoň.
páru ve vládní vile na konci padesátých let minulého
století. V komorním psychologickém dramatu TŘICET PANEN A PYTHAGORAS
s prvky satiry, frašky, grotesky či kriminálního filmu CZE 1973, 68 min, bez omezení
Muzikál s Jiřím Menzelem v roli matikáře
excelují Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová.
s netradičními vyučovacími praktikami. Studentky gymnázia sní při vyučování o idolech
FILMJUKEBOX: FILMOVÝ pop-music. Nový profesor matematiky a fyziky
odmítne tolerovat jejich neznalosti a děvčata
DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ
V rámci červnového Filmjukeboxu si z jedenácti nej- mu začnou provádět všelijaké naschvály. Učitel
lepších snímků pro děti a mládež uplynulého roku jménem Ludolf dostane nápad, jak z hodin uděmůžete vybrat čtyři tituly, které promítneme 27. – lat atraktivní show...
28. 6. jako rozloučení se školním rokem za cenu 80
Kč/60 Kč pro děti a mládež do 18 let. Hlasujte do MIMOŘÁDNÉ AKCE
14. června 23.59 na www.filmjukebox.cz.
NE 7. 6. I 13.00
O vaši přízeň zápolí tyto filmy:
FENOMÉN BRUNO GRÖNING
AVENGERS: AGE OF ULTRON | USA 2015, 141 min, Promítání
dokumentárního filmu, který léčí.
do 12 let nevhodný, dabing
Dům
kultury
v Kroměříži
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD | USA / NZL 2014, 144 www.bruno-groening-fi
lm.org
min, bez omezení, dabing

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST | USA
2014, 125 min, do 12 let nevhodný, titulky
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 | USA 2014, 105 min,
bez omezení, dabing
LABYRINT: ÚTĚK | USA 2014, 144 min,
do 12 let nevhodný, titulky
REZISTENCE | USA 2015, 119 min,
do 12 let nevhodný, titulky
RYCHLE A ZBĚSILE 7 | USA 2015, 140 min,
do 12 let nevhodný, titulky
STRÁŽCI GALAXIE | USA 2014, 122 min,
do 12 let nevhodný, dabing
TRANSFORMERS: ZÁNIK | USA / CHN 2014,
155 min, bez omezení, dabing
TŘI BRATŘI | CZE / DEN 2014, 90 min, bez omezení
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST | USA 2014,
132 min, do 12 let nevhodný, dabing
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KULTURNÍ SERVIS

města Kroměříže

Závod 24 kol kol Kroměříže obnoven | 12. 6.

Festival Forfest 2015 | 20. 6.
Hudba v zahradách a zámku | 21. 6.
Sochy zahradě V. | 27. 6.

ČT 18. 6. I 17.00

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ - JAN
TENHAVEN
Film z festivalu Jeden svět. Portréty pěti atletů, kteří
se ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

od 26. 6.

DĚTSKÉ FILMOVÉ KLAPKY
Originálně výtvarně zpracované filmové klapky
žáky kroměřížských ZŠ a ZUŠ, které byly vytvořeny v rámci DNE DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Vernisáž
proběhne 26. 6. v 17.30 před
projekcí filmu Mimoni.

PÁ 5/6 od 20.45

VIVAT

2015

.
i
,
o
o
o

POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
BRA / ESP 2014, 112 min, do 12 let nevhodný, titulky
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Jeho mládí
však nebylo jednoduché, pokusil se o sebevraždu,
pobýval v ústavu pro duševně choré, experimentoval s drogami, prožil muka i spoluvytvářel historii
brazilského rock’n‘rollu. Film vypráví o životní pouti
tohoto muže, na jejímž konci se stal vypravěčem
příběhů, které fascinují miliony čtenářů.

AMADEUS

Označení programů pro děti
KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na
území města. Číslo 6/2015, I. ročník. Vyšlo dne 30. 5. 2015.
Vydává město Kroměříž nákladem 13 800 + 5 000 ks.
Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01
Kroměříž, IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225,
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.vrtal@mesto-kromeriz.cz.
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!

Tradiční pestrá
kulturní slavnost
v Kroměříži
věnovaná uctění
života i díla
W. A. Mozarta
i doby, v níž
tento svérázný
umělec žil.

Zahájení festivalu + koncert DUA
AMADEUS (Hana Feltlová - housle,
Stanislav Malý - kytara)
od 21.15
Miloš Forman: AMADEUS
(USA/1984)
KROMĚŘÍŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2015

Nádvoří radnice města Kroměříže
(za nepříznivého počasí Společenský sál
Klubu Starý pivovar)

ZDARMA

SO 6/6 od 15.00 do 18.00

ST 10/6 od 18.00

„VZPOMÍNKY NA... AMADEA“
Promítání, přednáška a beseda
Velký sál kina Nadsklepí
ZDARMA

ČT 11/6 od 19.00

MOC ART aneb AMADEUS
V BRNĚ (Strašná mela)
Divadlo Husa na provázku
Divadelní sál Domu kultury
Kč 300 / ARTE Kč 250 /
předplatitelé Kč 150

ROKOKOVÉ HRÁTKY
Pestrý odpolední program plný her
a zábavy nejen pro rodiny s dětmi
Pikniková louka Podzámecké
zahrady (za každého počasí)
ZDARMA

www.dk-kromeriz.cz

PŘEHLED AKCÍ
PO 1. 6. I 14.00

PÁ 5. 6. I 19.00

5. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
Na správné adrese hrají žáci II. stupně.
Klub Starý pivovar

DEN DĚTÍ S EUROPE DIRECT
Soutěžní odpoledne k MDD, půjčování knih PÁ 5. 6. I 21.00
zpestřené samostatným plněním úkolů.
KONFLIKT, RABIES, WET FOX
Knihovna Kroměřížska
Legenda slovenské punkové scény KONFLIKT slaví
www.knihkm.cz
kulaté výročí 25 let. Jako předkapely vystoupí RABIES (Bystřice pod Pernštejnem) a WET FOX (Zlín).
ÚT 2. 6. I 16.00
Slady - hudební klub
KLUB DVOJČAT
www.sladykm.cz
Další setkání dvojčat s rodiči.
Věk dětí není omezen.
SO 6. 6. I 20.00
Studio Kamarád
ASIJSKÝ VEČER
www.studiokamarad.ic.cz
Vydejte se s námi do exotické Asie. Projděte se
rušnými indickými ulicemi a poznejte i Cejlon, zemi
ST 3. 6. I 9.30
čaje. Součástí večera budou přednášky o Srí Lance a
DEN DĚTÍ V MC KLUBÍČKO
tropických lesích jihovýchodní Asie, projekce filmů
- PUTOVÁNÍ RYTÍŘE DONA
a ochutnávky asijských čajů.
QUIJOTA
Dvůr kina Nadsklepí
Akce pro rodiny s dětmi ve věku 2-6 let.
Zábavná soutěžní stanoviště, tvoření a písničky na SO 6. 6. I 9.00
téma Putování Dona Quijota.
DEN TANCE
Mateřské centrum Klubíčko
Jedenáctá přehlídka tanečních klubů, kroužků
www.klubickokm.cz
a souborů města Kroměříže a nejbližšího okolí v kolektivním předtančení i párová vystoupení.
ST 3. 6. I 16.30
Velké náměstí
GIACOMO PUCCINI:
www.dk-kromeriz.cz
MADAME BUTTERFLY
Hudební pořad s ukázkami v rámci hudební aka- SO 6. 6. I 9.00-12.00 a 13.00-16.00
demie. Poslech opery odehrávající se v exotickém MALUJEME NA TRIČKA A ČEPICE
prostředí japonského města Nagasaki.
Poslední předprázdninová tvořivá dílna. Připravená
Knihovna Kroměřížska
jsou trička a čepice, které bude možné nazdobit
www.knihkm.cz
různými výtvarnými technikami.
Muzeum Kroměřížska
ST 3. 6. I 17.00
www.muzeum-km.cz
MALUJEME S PICASSEM
V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
SO 6. 6. I 15.00 – 18.00
Výtvarná akce pro děti od 7 let.
ROKOKOVÉ HRÁTKY
S sebou: papíry, podložky, deky, barvy, pastely.
Hravé odpoledne v rámci festivalu Vivat Amadeus.
Je třeba se nahlásit předem v herně MC Klubíčko.
Představení Červená Karkulka a Pohádka o Popelce,
Podzámecká zahrada
koncert dětských hudebníků, půjčovna historických
www.klubickokm.cz
kostýmů, výtvarná dílna a další atrakce.
Podzámecká zahrada
www.dk-kromeriz.cz
ST 3. 6. I 18.00

XXI. PERCUSSION SHOW
21. ročník setkání bubeníků všech věkových kategorií. Nejtalentovanější malí bubeníci ze ZUŠ
Kroměříž, Holešov, Přerov a mladí kroměřížští
konzervatoristé se opět předvedou před svými
profesionálními kolegy.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

SO 6. 6. I 19.30

HVĚZDNÉ FILMOVÉ MELODIE
Koncert v rámci Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2015
zahajující letní sezonu v Květné zahradě.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

ČT 11. 6.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KROMĚŘÍŽSKÉHO ARCHIVU
Celodenní program pro návštěvníky státního archivu. Komentované prohlídky, tvůrčí dílna městského písaře Jana pro děti i dospělé, prohlídka
výstavy Odvrácená tvář války.
Státní okresní archiv
ČT 11. 6. I 9.30

POVÍDÁNÍ S LUCIÍ BÁNOVSKOU
O kontaktním rodičovství, praktické ukázky šátkování.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
ČT 11. 6. I 18.00

MEDITAČNÍ KONCERT: ANDĚLSKÁ
FREKVENCE
Posvátný večer andělských písní duše, kosmické
tónování a hluboce vedená meditace.
Kino Nadsklepí
ČT 11. 6. I 19.00

MOC ART ANEB AMADEUS V BRNĚ
(STRAŠNÁ MELA)
Představení Divadla husa na provázku Brno. Autor
Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie a úpravy
Vladimír Morávek. V rámci festivalu Vivat Amadeus.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
PÁ 12. 6. a SO 13. 6.

24 KOL KOL KROMĚŘÍŽE
Závod tříčlenných týmů na malých motocyklech
ve třech samostatných kategoriích. Startují pouze
stroje, jejichž výkon nebyl zvyšován a které mají
platné doklady včetně pojištění.
www.24kolkol.cz
PÁ 12. 6. I 14.00

MULTIŽÁNROVÝ PIKNIK
Účinkují MC Klubíčko, mateřské školy, ZUŠ Kroměříž, hulínské a zdounecké hudby, sbor Gymnázia
Kroměříž, ZeSrandy, country kapela Telegraf, dětské soubory z Kroměříže a Chropyně. Velké náměstí, Starý pivovar a další.
www.unesco-kromeriz.cz
PÁ 12. 6. I 20.00

FEMI TEMOWO (GB/CZ) AMY WINEHOUSE´S GUITARIST
Vyhledávaný studiový hráč a dvorní kytarista zesnulé
britské soulové zpěvačky Amy Winehouse vystoupí na nádvoří Starého pivovaru společně s Petrem
Dvorským (kontrabas) a Kamilem Slezákem (bicí).
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

ST 17. 6. I 17.00

ZIMNÍ VÝLETY
Další z řady besed pořádá kroměřížský KČT.
Foto dr. Voňka.
Klub seniorů v Kroměříži
ČT 18. 6. I 15.30

KLUB PUNTÍK
Setkání rodičů a dětí od 3 do 5 let. Zábavné aktivity
s knihou - čtení, vyprávění a hraní si s knížkou Chameleon Leon.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
ČT 18. 6. I 20.00

HUDBA ZE DVORA
KRÁLE SLUNCE LUDVÍKA XIV.
Koncert souboru Collegium Moravensis s uměleckou vedoucí cembalistkou Ilonou Ručkovou doprovodí konferenci Historické zahrady.
Pořádá Klub UNESCO Kroměříž.
Rotunda
www.unesco-kromeriz.cz
PÁ 19. 6. I 18.00

BEAUTY SHOW 2015
Velkolepá přehlídka kolekcí mladých a talentovaných návrhářů a veletrh zdraví a krásy
v jednom v krásných zahradách výstaviště Floria
v Kroměříži.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.beauty-show.cz
SO 20. 6. I 9.00

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Přednáška českého, filozofa, léčitele a biotronika.
Témata přednášek určují návštěvníci sami svými
dotazy.
Muzeum Kroměřížska
www.dub.cz
SO 20. 6. I 9.00

TURNAJ V PÉTANQUE
Rodinná akce, vhodné pro děti od 4 let.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz
ÚT 20. 6 – NE 28. 6.

FESTIVAL FORFEST CZECH
REPUBLIC 2015
26. ročník festivalu umění s duchovní tematikou.
Koná se na různých místech v Kroměříži i mimo ni.

20/6 Tommasina Squadrito, výstava, Arvo Pärt / EST
/ - Berliner Messe – poslechový pořad, Bologna Cello
Quartet / I / - experimentální elektro hudba, Peter
NE 7. 6. I 14.00
Kotvan /SK/ Elena Letňanová / SK/ - audio-vizuální
PODZÁMECKÝ POHÁDKOVÝ LES
performance
Pohádkové odpoledne pro děti a jejich rodiny ve
22/6 Tommy Barr / IRL / - výstava, Aleš Pavlorek /
ČT 4. 6. I 17.00
společnosti pohádek a pohádkových bytostí s do- SO 13. 6. a NE 14. 6. I 10.00
CZ/ - autorský koncert, Žesťové sexteto Filharmonie
BYLINKY V KVĚTNÉ ZAHRADĚ
JEDLÉ KVĚTY A LISTY
provodným programem a soutěžemi.
Poznejte zblízka vybrané druhy léčivek rostoucích Pionýrská louka
Ochutnejte kroměřížské zahrady! Degustace živých Bohuslava Martinů Zlín /CZ/
v Květné zahradě. Koná se v přednáškovém sále
květů a listů z Květné a Podzámecké zahrady do- 23/6 Kolokvium Duchovní proudy v současném umění
-Tisková konference
PO 8. 6. a ÚT 9. 6. I 16.30
NCZK ve vstupním objektu Květné zahrady.
provázená zajímavým komentářem.
Lenka Dohnalová /CZ/ - elektro-akustická hudba,
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
Květná zahrada
Květná zahrada
Márton Barabás / H/ - výstava
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
www.nczk.cz
www.nczk.cz
Marie Petříková-Gajdošová /CZ/ - houslový recitál, Jiří
Dům kultury v Kroměříži
Matys /CZ/ - autorský koncert
PÁ 5. 6. I 15.00
SO 13. 6. a NE 14. 6. I 12.00
Sára Medková /CZ/ - klavírní recitál
TESTOVÁNÍ IQ
ST 10. 6. I 14.00
LÉČIVÉ ROSTLINY KVĚTNÉ ZA24/6 Kolokvium Duchovní proudy v současném uměBUBNOVÁNÍ
Můžete zjistit o sobě, jak jste na tom.
HRADY
Otestované osoby mohou výsledek přikládat k při- Setkání v rytmu bubnů pořádá Horizont Kroměříž. Speciální komentovaná prohlídka Holandské ní, Lajos Huszar / H / - Passion - autorský poslechový
Horizont Kroměříž
hláškám na VŠ či do zaměstnání.
zahrady a květnatých luk se zaměřením na zde pořad, Friedrich Gauwerky / D / - violoncello recitál,
Michal Rataj & Ivan Boreš /CZ/ elektro-akustický
www.cspzlin.cz
Knihovna Kroměřížska
rostoucí byliny a jejich účinky.
projekt
www.testovani.mensa.cz
Květná zahrada
25/6 Kolokvium Duchovní proudy v současném uměÚT 9. 6. I 17.00
www.nczk.cz
ní, Lidia Zielinska / P / - Pleonasmus - autorský poslePÁ 5. 6. – čt 11. 6.
PEKLO S PRINCEZNOU
chový pořad, Camerata Polyzoides / AT /
VIVAT AMADEUS 2015
SO 13. 6. a NE 14. 6. I 15.45
VERNISÁŽ VÝSTAVY S PROGRAMEM PRO DĚTI
26/6 Alois Piňos – autorský poslechový pořad, Robert
Jedná se o festival převážně hudební, ale Zahájení výstavy originálních kostýmů z Pohádky LÉČIVÉ BYLINKY
Pěstujete doma bylinky, ale nevíte si rady, jak je Hejnar /CZ/ - autorský poslechový koncert, Lenka Kozv programu se objeví i divadlo, film, výstavy, be- Peklo s princeznou.
derková /CZ/ - flétna, Ladislav Doležel /CZ/ - klavír
zpracovat? Odbornice vám poradí.
sedy, rokokové hrátky, které přiblíží především Muzeum Kroměřížska
27/6 Jan Hanuš – autorský poslechový pořad, Vít
Květná zahrada
Mozartovu hudbu, ale i prostředí a dobu, ve které www.muzeum-km.cz
Zouhar – mutimediální projekt pro Květnou zahradu,
www.nczk.cz
Mozart žil a tvořil.
Dušan Šujan / SK/, Jan Stojánek /CZ/ - klavír
ST 10. 6. I 16.30
Dům kultury v Kroměříži
28/6 Trio Eufonico Praha /CZ/ , Kantiléna Brno /CZ/ BIBLIOTERAPIE
PO 15. 6. – PÁ 19. 6.
www.dk-kromeriz.cz
sborový koncert
Přednáška PaedDr. Mgr. Bc. Hany Paštekové Ru- EXKURZE A PROHLÍDKY

pá 5. 6. 16.00 – 22.00

NOC GALERIÍ
Arcibiskupský zámek Kroměříž - zámecká obrazárna, Galerie Orlovna, , komentované prohlídky
aktuální výstavy „Strážci zahrad“ v Galerii Orlovna
( 16.00 a 20.00 hodin ), 17,00 hod - slavnostní zahájení výstavy Josef Stern v zámecké obrazárně, 18.00
hod - komentovaná prohlídka výstavy.
Vstup zdarma
www.zamek-kromeriz.cz

pertové o druzích psychických onemocnění a jejich
podpůrné léčbě pomocí knih a o tom, komu a jak
může pomoci.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST 10. 6. I 17.00

ŘECKO
Beseda KČT Kroměříž, video p. Šmídová.
Klub seniorů v Kroměříži

Exkurze pro studenty středních škol a komentované www.forfest.cz
prohlídky výstavy Odvrácená tvář války.
NE 21. 6. I 14.30
Akce v rámci Mezinárodního dne archivů.
KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
Státní okresní archiv
Nedělní předprázdninová pohádka, která bude
ST 17. 6. I 13.00
tentokrát o statečném Kašpárkovi a jeho dobroBAZÁREK
družstvích, hraje Hoffmanovo divadlo z Uherského
Bleší trh pořádá Horizont Kroměříž
Hradiště.
Horizont Kroměříž
Dům kultury v Kroměříži
www.cspzlin.cz
www.dk-kromeriz.cz

NE 21. 6. I 19.00

CARL ORFF – CARMINA BURANA,
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
Zahajovací koncert festivalu Hudba v zahradách
a zámku v rámci Evropského dne hudby. Diriguje
Tomáš Netopil.
Květná zahrada
y www.dk-kromeriz.cz
ST 24. 6. I 16.30
QUO VADIS
Ukončení cyklu přednášek „Když múzy nemlčely
aneb Mozaika dějin města Kroměříže“.
Vstup zdarma
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
- ST 24. 6. I 17.00
PŘEDJAŘÍ
Beseda KČT Kroměříž s promítáním fotografií Dr.
Voňky.
Klub seniorů v Kroměříži
ST 24. 6. I 18.00

JSME V TOM SPOLEČNĚ - BENEFI- CE PRO NEPÁL
y 25. dubna zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení.
a Zemřely tisíce lidí, miliony jsou bez střechy nad
hlavou. Není to otázka dnů, ale spíše let, než se
život v této bohem zapomenuté krajině vrátí opět
do normálu. I my jsme se však rozhodli pomoci...
Na benefičním večeru se můžete těšit na dražbu
fotopláten Hanky Novákové „Ze života Nepálu“ a
tanečních šatů Renaty Vacové nebo se zaposlouchat do písní Evy Benešové.
. Dům kultury
i
ČT 25. 6. I 15.00
PROCHÁZKA PO MĚSTĚ S HISTORIKEM Mgr. MIROSLAVEM
KINDLEM
Další hodina z cyklu Akademie III. věku. Komentovaná procházka městem. Sraz v 15 h u kašny na
Velkém nám.
www.knihkm.cz

ČT 25. 6. I 16.30

BIBLIOTERAPIE V PRAXI
Workshop. Zajímavosti o podpůrné psychoterape. utické léčbě pomocí knih a o tom, komu a jak může
pomoci.
T Knihovna Kroměřížska
o www.knihkm.cz

r
í

PÁ 26. 6. I 19.00

PO 29. 6. I 17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY OLDŘICH
TICHÝ - OBRAZY
Autorská výstava obrazů moravského malíře.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz
ÚT 30. 6. I 14.00

HRÁTKOBRANÍ
Oslava 6. narozenin Kamaráda, zábavné soutěžní
odpoledne.
Studio Kamarád
www.sttudiokamarad.ic.cz
PÁ 3. 7. I 19.00

ODKAZ TRUBAČSKÉHO UMĚNÍ
P. J. VEJVANOVSKÉHO
Skladby pro sólové barokní trumpety a smyčcový
soubor kroměřížského hudebního skladatele a
dvorního trubače P. J. Vejvanovského a jeho současníků. Další koncert festivalu Hudba v zahradách
a zámku.
www.dk-kromeriz.cz

VÝSTAVY
A STÁLE EXPOZICE
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznamnějších kromřížských rodáků. Stálá Expozice.
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr
z umělcova díla. Téměř 130 originálů představuje
sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
PŘÍRODA A ČLOVĚK (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nejstarším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živočišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU
MĚSTA (STÁLÁ EXPOZICE)
Stálá expozice. Kulturně historický obraz města
Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.
Doslova pod dlažbou Velkého náměstí se dozvíte
o historii města „od mamutů až po raný novověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

EXPOZICE KARLA KRYLA
DAVID DEYL
/ Do Kroměříže zavítá blonďatý idol mnoha dívek (STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky
e a žen David Deyl se svou kapelou.
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé
Dům kultury v Kroměříži
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého
í www.dk-kromeriz.cz
návštěvníka a “nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl
vlastní poznatky, názory a nálady. Otevřeno denně
, SO 27. 6. I 15.00
mimo pondělka 9 - 12 a 13 - 17 h.
SOCHY ZAHRADĚ V. - VERINISÁŽ
í 5. ročník letní přehlídky (nejen) sochařské tvorby. Klub Starý pivovar
Vernisáž proběhne na louce u Dlouhého rybníka
v Podzámce v sobotu 27. června a program bude do 31. 5. 2016
ODVRÁCENÁ TVÁŘ VÁLKY
- o5 nabitý! Performance, live painting, hudba,
ý dobrá káva, lahodné moky, vybraná společnost... Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939-1945.
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každo, Podzámecká zahrada
denní život města i regionu v období protektorátu
ý www.getart.cz
Čechy a Morava. Otevřeno je v pondělí a středu
8-16.30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-15 hodin na
- SO 27. 6. I 21.30 (Premiéra)
zazvonění. Vernisáž ve středu 27. 5. v 17 h.
- J. BRDEČKA: LIMONÁDOVÝ JOE
Premiéra Divadelního spolku Kroměříž. Diva- Státní okresní archiv
t delní zpracování jedné z nejslavnějších a nejoblí- www.kromeriz.mza.cz
- benějších českých filmových komedií, kde správní
muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a do 10. 6.
t zákon má podobu pistolníka vybaveného přesnou FILMOVÉ KLAPKY
, muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem. Výstava představí na 28 panelech filmové klapky
Představení je součástí oslav 150 let ochotnického z let 1998 – 2013. Projekt FILMOVÉ KLAPKY vznikl
- divadla v Kroměříži. Divák bude usazen na speci- v roce 1998 jako doprovodná aktivita Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Cílem
álním otočném hledišti.
bylo výjimečným způsobem propagovat vlastní
Radnice Kroměříž
festival v tuzemsku i v zahraničí.
www.divadlokm.cz
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz
PO 29. 6. I 17.00
e VERNISÁŽ VÝSTAVY IRENA
do 15. 6.
- ARMUTIDISOVÁ ml. - BESTIE
o Výstava soch a plastik současné sochařky na téma JAN KRATOCHVÍL: MOKRÝ
KOLODIOVÝ PROCES
zvířata a jejich charakter.
Výstava fotografií vytvořených speciální technikou.
Galerie Orlovna – Vodárna
Hotel U Zlatého kohouta
www.galerie-orlovna.cz

do 25. 6.

STRÁŽCI ZAHRAD
Výstava obrazů, kreseb a objektů Miroslava Maliny.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

10. 6. do 26. 6.

VZPOMÍNKY NA... AMADEA
Výstava fotografií i dalších předmětů dokumentující natáčení filmu AMADEUS v Kroměříži i v Praze.
Převažovat budou především fotografie kroměřížských amatérů, ale nebudou chybět ani unikátní fotografie STB, které byly tajně pořízeny na natáčení
filmu. Vernisáž proběhne v rámci stejnojmenné
besedy 10. 6. v 18.00.

do 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
PO 1. 6. - 12.6. I 15.00 – 17.00
DOBA PROTEKTORÁTU ČECHY
A MORAVA
VýstavaStátního okresního archivu Kroměříž z válečného období představí návštěvníkům knihovny
autentické události našeho města.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
SO 6. 6. – NE 30. 8.

HRY A KLAMY
Putovní výstava z libereckého zábavně – naučného
centra IQpark je kombinací hry, zábavy i poučení
a zahrnuje přes padesát interaktivních exponátů,
které jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo
k soutěžení, takže platí heslo „dotýkat se exponátů
přikázáno!“
www.muzeum-km.cz

NE 21. 6. I 5.00 – 10.00

PRODEJNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA A OKRASNÉHO
PTACTVA
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

PÁ 22. 5. – NE 27. 9.

KOUZELNÝ SVĚT
LOUTKOVÝCH DIVADEL
Výstava historických loutek a loutkových divadel ze
sbírky manželů Jiráskových.
Zámek Chropyně
www.muzeum-km.cz
PÁ 22. 5. – NE 27. 9.

ANTONÍN MAREK MACHOUREK
Výstava významného českého malíře, grafika, tvůrce mozaik, žáka Maxe Švabinského.
Zámek Chropyně
www.muzeum-km.cz

ÚT 23. 6. I 17.00

MÁRTON BARABÁS
Vernisáž výstavy knižního umění maďarského autora (v rámci FORFEST 2015).
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

SO 27. 6. I 15.00

SOCHY ZAHRADĚ V.
5. ročník letní přehlídky (nejen) sochařské tvorby
nejmladší generace je tady! Kroměříž tentokrát
obsadíme na všech frontách – sochy budou ve
městě, v Květné i v Podzámecké zahradě.
Podzámecká zahrada
u Dlouhého rybníka
www.getart.cz

PO 29. 6. – ČT 30. 7.

IRENA ARMUTIDISOVÁ ml.BESTIE
DOBRÉ MĚSTO
Výstava soch a plastik současné sochařky na téma
Výstava zabývající se mobilitou v českých městech je zvířata a jejich charakter. Vernisáž 29. 6. v 17.00
součástí projektu Města s dobrou adresou. Představí Galerie Orlovna – Vodárna
návštěvníkům problematiku pohybu po městě.
www.galerie-orlovna.cz
Knihovna Kroměřížska

SO 6. 6. – čt 18. 6.

SO 6. 6. – ČT 18. 6.

KODAŇSKÁ ŘEŠENÍ
Výstava velkoformátových panelů seznamující
diváky s řešením mobility v Dánsku. Akce je součástí projektu Města s dobrou adresou.
Velké náměstí - Kroměříž

ÚT 10. 6. – ÚT 30. 6.

JDEME DO TOHO
Výstava výtvarného ateliéru pro veřejnost
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

ST 10. 6. – NE 30. 8.

PEKLO S PRINCEZNOU
Výstava originálních kostýmů z pohádky Peklo
s princeznou zapůjčených z Barrandov Studia a.s. a
doplněných dokumentací o natáčení a hercích. Na
výstavě je možné vyzkoušet repliky pohádkových
kostýmů, vyfotografovat se na památku, pohrát si
v dílničce nebo přímo pohádku zhlédnout.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
ST 13. 5. – NE 5. 7.

KRÁSA A OŠKLIVOST
OBRAZY TVOŘENÉ PRO OČI I HLAVU
Výstava obrazů Emílie Rudolfové.
Radniční sklípek

SO 13. 6. – NE 14. 6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Národní centrum zahradní kultury připravilo pro
návštěvníky kroměřížských zahrad bohatý víkedový program. Podrobnější informace na webu
www.nczk.cz
Květná a Podzámecká zahrada
ST 17. 6. – PO 31. 8.

KVĚTNÁ ZAHRADA HISTORICKÁ
I SOUČASNÁ
Výstava prací žáků a studentů základních a
středních škola a dalších školských zařízení
v Kroměříži. Vernisáž se koná 17. 6. v 16 h ve
skleníku Květné zahrady. Pořádá Klub UNESCO.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

PO 29. 6. – ČT 30. 7.

OLDŘICH TICHÝ - OBRAZY
Autorská výstava obrazů moravského malíře.
Vernisáž 29. 6. v 17:00
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ
PO 1. 6.

OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ BAJDA
V KROMĚŘÍŽI
V červnu je koupaliště otevřeno všechny dny
v týdnu od 9:00 do 19:00, od července až do 20.00.
Pro dílčí změny provozu (počasí) sledujte web
www.szmk.cz.
Koupaliště Bajda

PÁ 12. 6. a SO 13. 6.

24 KOL KOL KROMĚŘÍŽE
Závod tříčlenných týmů na malých motocyklech
ve třech samostatných kategoriích. Startují pouze
stroje, jejichž výkon nebyl zvyšován a které mají
platné doklady včetně pojištění.
www.24kolkol.cz
SO 13. 6. I 12.00

IN-LINE CUP
11. ročník legendární akce IN-LINE CUP v Kroměříži
za účasti nejlepších jezdců aggressive in-line z celé
Evropy, kteří předvedou skoky, salta, triky na zábradlí, bednách a další.
Večer ve 20 h afterparty v Clubu Cabras.
www.inlinecupkromeriz.cz
NE 21. 6. I 9.00

108 KOL POZDRAVŮ SLUNCI
(JEN ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ)
Sportovně charitativní akce pořádaná cvičiteli jógy.
Výtěžek bude věnován dětem z azylového domu na
sportovní potřeby. Koná se jen za příznivého počasí.
Hanácké náměstí
www.flow-yoga.cz a www.jogakromeriz.cz

PÁ 3. 7. – NE 5. 7.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
ČESKÉHO KLUBU NĚMECKÝCH
OVČÁKŮ
Vrcholná kynologická akce jednoho z nejrozšířenějších plemen psů - německého ovčáka s mezinárodní účastí
Atletický stadion Kroměříž
mrno2015.glisnik.com

KINO NADSKLEPÍ
PO 1. 6.

18.00 I DIVOKÁ DVOJKA, premiéra
20.30 I SLEPÁ, artkino, předpremiéra
ST 3. 6.

18.00 I ŽIVOT JE ŽIVOT, bio senior
20.30 I DIVOKÁ DVOJKA, premiéra
ČT 4. 6.

20.30 I ŠPIÓN, premiéra
PÁ 5. 6.

ST 24. 6.

18.00 I UCHO, bio senior
20.30 I VINCENTŮV SVĚT, premiéra
ČT 25. 6.

18.00 I VINCENTŮV SVĚT, premiéra
20.30 I DÁMA VE ZLATÉM, premiéra
PÁ 26. 6.

18.00 I MIMONI 3D, bijásek
21.15 I TŘICET PANEN A PYTHAGORAS, KFL,
INSIDIOUS 3: POČÁTEK
nádvoří radnice města Kroměříže
USA 2015, 97 min, do 15 let nevhodný, titulky
Novou kapitolu děsivé hororové série napsal a
SO 27. 6.
režíroval její spolutvůrce Leigh Whannell. Tento
15.30 I MIMONI 2D, bijásek
mrazivý prequel, situovaný v době před straši18.00 I DÁMA VE ZLATÉM, premiéra
20.30 I FILMJUKEBOX: Filmový dárek za vysvědčení delnými zážitky rodiny Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise, jež se po
jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností
NE 28. 6.
15.30 I FILMJUKEBOX: Filmový dárek za vysvědčení kontaktovat mrtvé, aby tak pomohla mladé dospí18.00 I FILMJUKEBOX: Filmový dárek za vysvědčení vající dívce, kterou si vybrala za svůj cíl nebezpečná
20.30 I FILMJUKEBOX: Filmový dárek za vysvědčení nadpřirozená bytost.

BIJÁSEK

BELLA A SEBASTIÁN
18.00 I ŠPIÓN, premiéra
FRA 2013, 95 min, bez omezení, dabing
21.15 I AMADEUS, Vivat Amadeus, KFL, nádvoří Sebastián žije v horách u svého adoptivního děradnice města Kroměříže
dečka a jednoho dne se tajně spřátelí s divokou
fenkou Bellou, velkým horským psem. Uprostřed
SO 6. 6.
polodivoké přírody na alpských svazích spolu zaží18.00 I DRUHÁ MÍZA, premiéra
vají nejedno dobrodružství, a brzy přijde čas na to
20.00 I ASIJSKÝ VEČER, přednášky a promítání
největší z nich. To, které jim přinese svět dospělých
20.30 I ŠPIÓN, premiéra
v období 2. světové války. Příběh chlapce a jeho psa,
který milují už čtyři generace.
NE 7. 6.

14.30 I BELLA A SEBASTIÁN, bijásek
18.00 I DRUHÁ MÍZA, premiéra
20.30 I INSIDIOUS 3: POČÁTEK, premiéra

SEDMERO KRKAVCŮ
CZE / SVK 2015, 97 min, bez omezení
Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se
narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před
PO 8. 6.
lety v návalu vzteku proklela sedm svých synů a
18.00 I INSIDIOUS 3: POČÁTEK, premiéra
z těch se stali krkavci. Rodiče před Bohdankou toto
20.30 I WHIPLASH, artkino
rodinné neštěstí tají. Když se na prahu dospělosti
o prokletí dozví, rozhodne se, že musí bratry zaST 10. 6.
chránit. Pohádkový příběh o odvaze, vytrvalosti,
18.00 I VZPOMÍNKY NA ... AMADEA, Vivat Amadeus ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky.
20.30 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D, premiéra
PÁ 12. 6.

18.00 I JURSKÝ PARK 3D, artkino
20.30 I JURSKÝ SVĚT 2D, premiéra
SO 13. 6.

18.00 I SEDMERO KRKAVCŮ, bijásek
20.30 I JURSKÝ SVĚT 3D, premiéra
NE 14. 6.

15.30 I SEDMERO KRKAVCŮ, bijásek
18.00 I JURSKÝ SVĚT 2D, premiéra
20.30 I AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D, premiéra

MALÝ PÁN
CZE / SVK 2014, 75 min, bez omezení
Malý Pán žije spokojeně ve svém domečku v Duté
hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu
zdá sen o tajemném domě, ve kterém prý najde, co
mu schází. Od té doby nemá stání a rozhodne se, že
tomu tajemství přijde na kloub. A tak začíná jeho
velká cesta za poznáním plná dobrodružných příhod. Nakonec však s údivem zjišťuje, že to, co celou
dobu hledal, měl od začátku skoro pod nosem.

18.00 I DIOR A JÁ, premiéra
20.30 I ZABIJÁCI, premiéra

MIMONI
USA 2015, 94 min, bez omezení, dabing
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit
tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když
nikoho takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí Kevin, Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou
situaci vyřešit. Vyrazí na sraz zločinců, aby se dali
do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet
Odkráglové.

ČT 18. 6.

PREMIÉRA

PO 15. 6.

18.00 I JURSKÝ SVĚT 3D, premiéra
20.30 I LÁSKA NA PRVNÍ BOJ, artkino
ST 17. 6.

20.30 I TEMNÉ KOUTY, premiéra

DIVOKÁ DVOJKA
USA 2015, 88 min, do 12 let nevhodný, dabing
PÁ 19. 6.
Reese Witherspoon hraje v této akční komedii
18.00 I SEJMI PREZIDENTA, premiéra
vzornou a snaživou policistku, jejíž svěří do ochra21.15 I UCHO, KFL, nádvoří radnice města Kroměříže ny klíčového svědka v soudním procesu s vlivným
mafiánským bossem. Svědek je vlastně ona - sexy
SO 20. 6.
manželka místního drogového dealera (Sofía
15.30 I MALÝ PÁN, bijásek
Vergara). Když se o tuto dvojici začnou intenzivně
18.00 I TEMNÉ KOUTY, premiéra
zajímat najatí zabijáci a zkorumpovaní policisté,
20.30 I ANDÍLEK NA NERVY, premiéra
nezbývá jim nic jiného, jen se vydat na útěk napříč
celým Texasem.
NE 21. 6.

18.00 I ANDÍLEK NA NERVY, premiéra
20.30 I SEJMI PREZIDENTA, premiéra

DRUHÁ MÍZA
USA 2015, 106 min, bez omezení, titulky
Stárnoucí rocker Danny (Al Pacino) objevuje
40 let starý dopis, který pro něj napsal John
Lennon. Stojí v něm: „Zůstaň věrný sám sobě.
Zůstaň věrný své hudbě.“ Na jeho základě se
Danny rozhodne změnit dosavadní běh svého
života a dává se na cestu k znovuobjevení své
rodiny a hledání pravé lásky. Film byl inspirován
skutečnou událostí.

ŠPIÓN
USA 2015, 120 min, do 12 let nevhodný, dabing/
titulky
PO 22. 6.
Susan Cooper má klidnou a nenáročnou práci u CIA,
18.00 I ODEBRAT Z PŘÁTEL, premiéra
je totiž analytičkou, která jen málokdy opustí svůj
20.30 I POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA psací stůl. Přesto se stane neohroženou hrdinkou,
COELHA, artkino
která se vydá na nejnebezpečnější misi v historii
této špionážní agentury. Musí totiž v utajení proÚT 23. 6.
niknout hluboko do smrtícího světa obchodníků se
17.00 I 3× BOLŠOJ: IVAN HROZNÝ, záznam baletu zbraněmi a zabránit tak globální katastrofě. Kome20.30 I ODEBRAT Z PŘÁTEL, premiéra
die s Melissou McCarthy, Judem Lawem a Jasonem
Stathamem.

JURSKÝ SVĚT
USA 2015, 125 min, bez omezení, dabing/titulky
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě.
Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení
přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost.
Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se
vracejí v novém filmu v produkci Stevena Spielberga. V hlavní roli velkofilmu o nebezpečných dinosaurech, který navazuje na 22 let starý originál, září
Chriss Pratt.
AVENGERS: AGE OF ULTRON
USA 2015, 141 min, do 12 let nevhodný,
dabing/titulky
Snímek „Avengers: Age of Ultron,” je výpravným
pokračováním největšího super-hrdinského filmu 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.
ZABIJÁCI
DEN 2014, 119 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Složka s podezřelým případem, ve kterém
mnoho věcí nesedí, se dostává do speciálního
kriminálního oddělení Q na stůl detektiva Carla
Mørcka. Společně se svým asistentem Assadem
se ihned pouští do pátrání. Po Ženě v kleci přicházejí režisér Mikkel Nørgaard a scénárista
Nikolaj Arcel s druhým dílem detektivky podle
bestsellerů J. Adler-Olsena.
DIOR A JÁ
FRA 2014, 89 min, bez omezení, titulky
Přeneste se do bájemi opředeného světa módního
domu Christian Dior a vychutnejte se si exkluzivní
pohled do zákulisí první haute couture kolekce z dílny uměleckého ředitele Rafa Simonse – díla vytvářeného s láskou, týmem lidí odevzdaných svojí práci. Film propojuje každodenní intenzivní pracovní
shon světa módy s tajemnými ozvěnami minulosti
ikonické značky a zároveň představuje poctu všem
švadlenám, které věrně slouží Simonsově vizi.
TEMNÉ KOUTY
FRA 2015, 104 min, do 15 let nevhodný, titulky
Sedmiletá Libby Day jako jediná přežila brutální
masakr své rodiny. Matka a sestry byly zavražděny
během rituálního satanského obřadu přímo před
jejíma očima. Po letech se opět ocitá tváří v tvář
vrahovi z minulosti. Mysteriózní thriller Temné kouty je po Zmizelé další adaptací bestselleru spisovatelky Gillian Flynn. V hlavní roli exceluje držitelka
Oscara za film Zrůda, Charlize Theron.
SEJMI PREZIDENTA
FIN/VB/DEU 2015, 90 min,
do 12 let nevhodný, titulky
Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, je
prezident USA (Samuel L. Jackson) vydán napospas divočině. Jediný, kdo mu může pomoci, je
třináctiletý kluk Oskari z domorodého kmene, který
se chystá složit zkoušku dospělosti přežitím v nehostinné krajině Laponska. S teroristy v patách se
musí nesourodé duo spojit a přežít nejvypjatějších
24 hodin svého života.

ANDÍLEK NA NERVY
CZE 2015, 105 min, do 12 nevhodný
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie se po
smrti matky stěhuje do malé vesnice ze otcem,
kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí
na ni působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice
zajímavostí pro její blog, ale žít se s nimi nedá.
Nevyhnutelně dochází ke konfrontacím během
rodinných rituálů i tradičních svátků, které Viktorie nezná. Nakonec však nachází nejen vztah
k otci, ale i první lásku.
ODEBRAT Z PŘÁTEL
USA 2014, 82 min,
do 15 let nevhodný, titulky
Šest středoškolských přátel jedné noci komunikuje prostřednictvím Skypu, když dostanou
zprávu od další spolužačky. Ta ovšem přesně
před rokem spáchala sebevraždu. Nejprve si
všichni myslí, že jde o hloupý vtip, ale když jim
ona osoba začne prozrazovat jejich nejtemnější
tajemství, zjistí, že mají před sebou cosi, co nepochází z tohoto světa a co je všechny chce vidět
po smrti.
VINCENTŮV SVĚT
USA 2015, 104 min, bez omezení, titulky
V dlouho očekávané filmové verzi cenami ověnčeného úspěšného seriálu kanálu HBO „Vincentův
svět“ se opět sejdou herci z původního seriálu,
v čele s Kevinem Connollym, Adrianem Grenierem,
Kevinem Dillonem, Jerry Ferrarou a Jeremym Pivenem.
DÁMA VE ZLATÉM
USA / GBR 2015, 107 min,
do 12 nevhodný, titulky
Šedesát let poté, co byla za 2. světové války nucena utéct z Vídně, se Maria Altmannová (Helen
Mirren) rozhodne získat zpět slavný portrét Adele
Bloch-Bauerové I. od Gustava Klimta, který jí byl
zabaven nacisty. Se svým právním zástupcem
(Ryan Reynolds) se pustí do náročného soudního
sporu s rakouskou vládou a Nejvyšším soudem
USA, který se stane jedním z nejznámějších restitučních sporů v historii.

ARTKINO
SLEPÁ
NOR 2014, 96 min, do 18 let nepřístupný, titulky
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i obavy
se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem
nezadá s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou? Dráždivá sonda do vnitřního světa
slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou i absurdním humorem. Snímek, který v konkurenci 49
dalších vybrali do české distribuce filmoví fanoušci
v projektu Scope50, uvádíme v předpremiéře.
WHIPLASH
USA 2014, 107 min, bez omezení, titulky
Andrew je ambiciózní jazzový bubeník pevně rozhodnutý se prosadit na elitní hudební akademii.
Dirigent Terence Fletcher, proslavený svým učitelským talentem stejně jako svými nemilosrdnými
praktikami, přijme Andrewa do svého souboru,
a tak mu navždy změní život. Z jeho vášně pro
dokonalost se rychle stává posedlost, zatímco
ho bezcitný mentor neustále tlačí na pokraj jeho
schopností i zdravého rozumu.
JURSKÝ PARK
USA 1993, 127 min, bez omezení, dabing
Režisér Steven Spielberg přišel v roce 1993 s filmem,
který byl tehdy absolutně přelomový. Nejen že do
té doby takovéto velkolepé filmy nebyly na denním
filmařském pořádku, tudíž jak žánr, tak jeho zpracování byly pro diváky obrovským zjevením - ale
hlavně oslnil úchvatnými triky. Jurský park se stal
pojmem a jedním z nejúspěšnějších filmů historie.
LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
FRA 2014, 98 min, do 15 let nevhodný, titulky
Mírumilovný Arnaud bere věci tak, jak jsou. Krásná
a drsná Madeleine, které si jednoho dne všimne, je
jeho pravým opakem. Jejím snem je podstoupit armádní výcvik a Arnaud se rozhodne ji v tom podporovat a chránit, čímž se jeho stereotypní život převrátí
vzhůru nohama. Nic však nevyjde podle jejich plánu,
protože vzájemně nepatří do svých rozdílných světů.
Jediným východiskem je vytvořit si nový.

POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA KROMĚŘÍŽSKÉ
BRA / ESP 2014, 112 min, do 12 let nevhodný, titulky
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Knihovna Kroměřížska
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KULTURNÍ SERVIS
KULTURA

města Kroměříže

Naše úspěšné folklorní Klubíčko

Vzpomínky na válku na Kroměřížsku

Validaci účtu mojeID můžete provést
zdarma v Knihovně Kroměřížska

Letošního Forfestu se zúčastní účinkující
z dvanácti zemí
kol kol Kroměříže
| 12. 6.mladá
budou i obnoven
letos prezentovat
Mezinárodní Závod
festival 24
současného
umění s duchovním zaměřením
Forfest se letos koná již po šestadvacáté. Program se uskuteční celkem na čtyřech místech – v Brně,
Bratislavě, Olomouci a Kroměříži.
Nejdůležitější akce proběhnou ve
druhé polovině června, a to v kroměřížském zámku, v chrámu sv.
Mořice, v Muzeu Kroměřížska i na
dalších místech. Návštěvníky čeká
ve dnech 23. – 25. června třídenní
mezinárodní konference – bienále
uměnovědného kolokvia Duchovní proudy v současném umění s
podtitulem Vize budoucnosti. Pro
návštěvníky jsou připraveny koncerty, výstavy, hudební i výtvarné
workshopy, přednášky a kurzy.
Jako každoročně se na festivalu

česká tvůrčí sdružení, jejichž vystoupení jsou doplněna zahraničnímu hosty. Ti přijedou z celkem
12 zemí Evropy a zámoří, konkrétně z Česka, Itálie, Francie, Německa, Rakouska, Rumunska, San Marina, Slovenska, Slovinska, Švédska,
Švýcarska a USA. Záštitu nad festivalem Forfest 2015 převzali ministr
kultury Daniel Herman, starosta
města Kroměříže Jaroslav Němec,
ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a další instituce.
Pořadatelé Forfestu letos získali prestižní Cenu České hudební
rady, která bude předána na tiskové konferenci konané 23. června
v obřadní síni kroměřížské radnice.
(šak)

Festival Forfest 2015 | 20. 6.

Hudba v zahradách a zámku | 21. 6.
Sochy zahradě V. | 27. 6.

V infocentru koupíte vstupenky
do Národního divadla v Brně
Pro příznivce a návštěvníky Národpřímý prodej vstupenek jak do
ního divadla v Brně připravilo TurisJanáčkova, tak do Mahenova divatické informační centrum Kroměříž
v 18.00
Brně. VstuPÁ 5/6 od 20.45 dla a dále do Reduty
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VIVAT

AMADEUS

ROKOKOVÉ HRÁTKY
Pestrý odpolední program plný her
a zábavy nejen pro rodiny s dětmi
Pikniková louka Podzámecké
zahrady (za každého počasí)
Knihovna Kroměřížska ZDARMA
nedávno nechala nainstalovat před svým

i doby, v níž
tento svérázný
umělec žil.

O pohár starosty města KroměOznačení programů pro děti
říže bojovali první květnovou
sobotu tanečníci v kategoriích
KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na
standardních i latinskoamericúzemí města. Číslo 6/2015, I. ročník. Vyšlo dne 30. 5. 2015.
kých tanců. Soutěž pro tanečníky
Vydává město Kroměříž nákladem 13 800 + 5 000 ks.
nejrůznějších
věkových zpravodaje.
skupin
Neprodejné!
Tisk je přílohou Kroměřížského
připravil
v prostorách
kul-115, 767 01
Adresa
vydavatele:
Město Kroměříž, Domu
Velké náměstí
tury
v
Kroměříži
KST
Swing.
Kroměříž, IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225,
Foto: J. Soporský
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.vrtal@mesto-kromeriz.cz.
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!

Foto: V. Kuklová

Bibliobox - další novinka z knihovny

hlavním vchodem zajímavé zařízení, které by mělo čtenářům usnadwww.dk-kromeriz.cz
nit vracení knih, novin, časopisů, „cédéček“ a dalších zapůjčených
materiálů. Bibliobox mohou využít čtenáři v případě, že je knihovna
zavřená.
(kk)
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Za peklem zamiřte do Muzea Kroměřížska
Muzeum Kroměřížska a Město
Kroměříž společně připravily –
jako součást „filmové sezony“
– výstavu originálních kostýmů
z Pohádky Peklo s princeznou.
Návštěvníci si budou moct
prohlédnout šaty princezny Anety v podání Terezy Voříškové a
prince Jeronýma, jehož hrál Jiří
Mádl, královské róby, v nichž se
předvedla a někdy i trpěla (dle
střípků z natáčení) Zlata Adamovská, čertovské kostýmy i
oblečení králů a dalších postav.
Kostýmy zapůjčilo Barrandov
Studio a. s. a na výstavě budou
doplněny o zajímavé informace

si můžete prohlédnout od
10. června do 30. srpna v Malé
galerii Muzea Kroměřížska,
vernisáž výstavy se uskuteční
v úterý 9. června v 17 hodin a
její součástí bude i program
pro děti.
(šak)

o natáčení a hercích. Zájemci si
mohou vyzkoušet repliky pohádkových kostýmů, vyfotografovat se
na památku a pohrát si v dílničce.
Na výstavě bude také pohádka
promítána, takže pokud jste ji neviděli, máte příležitost! Kostýmy

Červnové akce Klubu UNESCO
Léto bude v Kroměříži nejen ve
znamení filmů – připravena je totiž
„filmová“ turistická sezona, ale
nachystané jsou i další kulturně
společenské akce. Některé pro
Kroměřížany i návštěvníky města
připravil Klub UNESCO. Tou první
je koncert Hvězdné filmové a
muzikálové melodie, který se
uskuteční 6. června v 19.30 h ve
skleníku Květné zahrady. Bude
zahajovací akcí letní sezony v Květné zahradě, součástí projektu Filmová Kroměříž 2015 a uvede Dny

současná, kde budou vystaveny
a odměněny vybrané práce dětí a
studentů kroměřížských školských
zařízení. Výstava potrvá do konce
prázdnin. Hudbu ze dvora krále
slunce Ludvíka XIV. představí
18. června ve 20 h v Rotundě
Květné zahrady soubor Collegium
Moraviensis s uměleckou vedoucí
cembalistkou Ilonou Ručkovou.
Koncert doprovodí konferenci
Historické zahrady Kroměříž 2015
letos konanou na téma „Nové ve
starém“.
(šak)

zahrad a zámku Kroměříž 2015. Na
pátek 12. června je připravený
Multižánrový piknik, jemuž bude
patřit od 14. do 22. hodiny Velké
náměstí a přilehlé ulice pěší zóny,
Starý pivovar i atrium „ZUŠky“. V
programu pro všechny věkové
kategorie vystoupí soubory z Kroměříže i okolí představující nejrůznější umělecké obory i žánry.
Ve středu 17. června se v 16 hodin uskuteční ve skleníku Květné zahrady vernisáž výstavy
Květná zahrada historická i

Pavlíček a Načeva zahráli
na Sladech

Foto: J. Dušek
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka,
harmonikářka, kytaristka a hudební
skladatelka Radůza (vlastním jménem Radka Vranková), kytarista Josef Štěpánek, basista a houslista Jan
Cidlinský a bubeník David Landštof
– to je čtveřice muzikantů, kteří si
dokázali podmanit kroměřížské publikum. Jejich koncert v Domě kultury v Kroměříži byl skvělým hudebním
zážitkem.

dopřát také hudební fajnšmekři
v Kroměříži. V sále hudebního
klubu Slady zazněly skladby ze tří
desek Moniky Načevy a její emocemi naplněný zpěv skvěle doplnila kytara Michala Pavlíčka. (šak)

Michal Pavlíček, Monika Načeva.
Pro někoho překvapivé spojení,
pro dva zmíněné hudebníky již
více než dvacetiletá spolupráce.
Ta začala v roce 1994, kdy Načeva natočila album Možnosti
tu sou… se zhudebněnými texty Jáchyma Topola, na němž se
podílel i Pavlíček. Po čase se oba
sešli také nad deskou Mami a jejich spolupráce se rozjela naplno.
Výjimečný zážitek v podání dvou
špičkových hudebníků si mohli

Foto: L. Peclová

Kroměříž patřila
divadelním
pohádkám
Do světa pohádek se na tři dny
přenesli účinkující i návštěvníci festivalu Pohádková Kroměříž. Ten pořádala v Domě
kultury letos již podevatenácté
Základní škola Zachar. V rámci okresní přehlídky dětských
divadelních souborů sehrály
děti z kroměřížských škol pět
pohádkových představení: O
princezně Ance, Jak se Jožin stal
králem, Koloběžka a loupežníci,
Z pohádky do pohádky a Popelka. Přehlídka je sice soutěží, ale
nejde tu především o vítězství.
Všechny soubory chtějí ukázat,
jak za poslední rok pokročily,
jak na sobě zapracovaly a co
nastudovaly. Jde jim hlavně o
to smysluplně trávit volný čas a
bavit sebe i případné diváky.
V konečném hodnocení byly
vyzvednuty
výkony
dvou
divadel – Divadelního souboru KUK ZŠ Zachar a Divadelního souboru Korálek ZŠ a MŠ
speciální Kroměříž, které získaly
diplom a zvonek pro nejlepší.
Další ocenění získaly jednotlivé kolektivy za režii, scénu,
kostýmy či hudbu a vyzdvihnut
byl také výkon některých herců. Při závěrečném udílení cen
a diplomů byla předána také
zvláštní cena, kterou získal Josef
Olišar za osobní přínos a podporu divadelní přehlídky Pohádková Kroměříž.
(šak)

Foto: Š . Kučerová

David Deyl zazpívá v Domě kultury v Kroměříži
Blonďatý idol mnoha dívek a žen David Deyl vystoupí v pátek 26. června od
19 hodin v Domě kultury v Kroměříži. Za doprovodu své kapely zazpívá celou
řadu svých hitů (Počítám, Nic nevzdávám, Hry o nás, Lež a nech si hrát, V ozvěnách). Zpívající skladatel David Deyl má za sebou několik let profesionálního
zpívání, vystupoval společně i s Helenou Vondráčkovou, se kterou natočil několik duetů. V Kroměříži vystoupí David Deyl poprvé a nabídne celovečerní koncertní show. Vstupenky na koncert Davida Deyla v předprodeji v pokladnách
Domu kultury v Kroměříži.
(rr)
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KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ VI.

Heydrichiáda
- synonymum
násilí
Měsíc červen 1942 je v době
Protektorátu Čechy a Morava především spojen s heydrichiádou, která je synonymem
násilí, persekuce a strachu.
Jde nejen o období represí po
atentátu na Reinharda Heydricha, který zemřel na otravu krve
po zranění, jež utrpěl. Je to doba
represí, které prováděli nacisté
během druhé světové války na
celém území Protektorátu Čechy
a Morava po příchodu Reinharda Heydricha jako zastupujícího
říšského protektora do Prahy v
září 1941. Ten do protektorátu
přišel plnit jasný, předem stanovený plán - potlačit sílící protinacistický odboj a zavést pořádek.
Vyhlásil stanné právo a účastníci odboje (mj. vůdcové Obrany
národa či činovníci Sokola) byli
masově zavíráni a popravováni.
Na nucené práce do Německa
byli posíláni mladí lidé. Nejinak
tomu bylo i v Kroměříži, kde
v čele pracovního úřadu stál
nechvalně proslulý Karel Penka.
Od ledna 1942 probíhaly sbírky
teplého ošacení pro německé
vojáky, omezen byl příděl otopu,
byly odebírány zvony. Do úřadů
a škol byl zaveden jako jednací
jazyk němčina atd.
Atentát na R. Heydricha provedli
českoslovenští výsadkáři Jozef
Gabčík a Jan Kubiš dne 27. května 1942 v Praze. Heydrich byl
těžce zraněn a operován, zemřel
na otravu krve dne 4. června
1942. Již v den atentátu bylo vyhlášeno stanné právo, trvalo až
do 3. července 1942. Vyhlášen
byl státní smutek, povinně byly
podepisovány
kondolenční
listiny na úřadech i ve školách.
Také občané Kroměříže připojovali své podpisy pod prohlášení
o neúčasti na atentátu. Jako
odvetu za atentát na Heydricha
okupační správa popravila několik tisíc osob, které se podle ní na
útoku mohly podílet, pomáhaly parašutistům či jej alespoň
schvalovaly. Gestapo a příslušníci
SS prohledávali celou zemi a hledali atentátníky, či stopy, které
by je k nim mohly dovést, byla
vypsána odměna 10 mil. korun

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,

za dopadení pachatelů. Se zemí
byly srovnány obce Lidice (bylo
podezření, že někteří z obyvatel
Lidic pomáhali atentátníkům)
a Ležáky (v jejich blízkosti byla
objevena vysílačka). Na určitou
dobu byly rozbity zbytky organizovaného domácího odboje.
Denně byly zveřejňovány dlouhé
seznamy popravených, mezi
nimi např. i kroměřížský kameník
V. Bednařík. Parašutistům aktivně
pomáhal dr. Josef Ogoun, kroměřížský rodák žijící v Praze. V
jeho bytě se Gabčík a Kubiš sešli
před atentátem s některými spolupracovníky a zde pak byl poraněný Kubiš po atentátu ošetřen.
Po atentátu odjel dr. J. Ogoun k
bratrovi do Kroměříže a azyl našel

v psychiatrické léčebně.
Gabčík a Kubiš se ukrývali v
kryptě kostela Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici (spolu s dalšími
výsadkáři). Dne 18. června
1942 byl však kostel obklíčen
a parašutisté po dlouhém boji
spáchali sebevraždu. Správce
kostela biskup Gorazd (vl. jménem Matěj Pavlík), který působil
jako kněz v kroměřížské psychiatrické léčebně v letech 1906
- 1920, byl popraven dne 4. září
1942.
V této době přichází do Kroměříže nový okresní hejtman dr.
Emil Koblischek. Velká slavnost
předání úřadu se konala dne 30.
června 1942 ve Sněmovním sále
kroměřížského zámku za účasti
řady hostů, zástupců
městských a obecních
úřadů i škol. Při této
příležitosti došlo také k
připojení poloviny politického okresu Holešov
k politickému okresu
Kroměříž.
Kroměříž je tedy bezprostředně spjata s
atentátem na R. Heydricha lidmi, kteří byli
do dění přímo zapojeni a měli blízký vztah
k našemu městu – dr.
J. Ogoun a biskup Gorazd.
PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno – SOkA
Kroměříž

Foto dole:
Slavnost 30. června 1942
ve Sněmovním sále
kroměřížského zámku.

po celý letošní rok se v rámci rubriky Kroměřížská historická ohlédnutí věnujeme období II. světové
války a především skutečnostem,
které se přímo dotkly města i jeho
obyvatel. Složitost situace se projevovala velmi intenzivně právě ve
školství, které bylo válečnou situací
a vlivem němčiny silně poznamenáno. V minulém vydání jsme se
v oblasti školství dostali až ke konci
války a k událostem, které bezprostředně po osvobození následovaly. Jednou z nich byla i oslava osvobození, která proběhla 9. května
1945 na náměstí. Všichni účastníci
soutěže Co víte o Kroměříži toto
datum uvedli ve svých odpovědích
správně. Ze správných odpovědí
jsme vylosovali výherce:
Eva Babyštová
Jiřina Šafaříková
Oldřich Koutský

Otázka č. 6

Jména kterých dvou Kroměřížanů jsou spjata s atentátem
na R. Heydricha?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. května na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt).

knižní novinky
Martin Cipro:
Psychoanalytické koučování
Vliv nevědomé motivace na jednání
koučovaného. Smyslem této publikace je propojit dva stěžejní přístupy
ke klientům, které se zatím v praxi
příliš nepotkaly – psychoanalýzu
a management. Kniha není určena jen profesionálním koučům a
výkonným manažerům, ale také širší
veřejnosti, která se zajímá o porozumění člověku v jeho nevědomém
hlubinném rozměru.
Jana Harmachová:
Druhá šance pro džínsy
Je vám líto vyhodit obnošené
džínsy? Tak to je docela v pořádku, protože recyklování je ekologicky správná cesta. Tato kniha
vám nabídne celou řadu inspirací a
návodů na rozmanité věci, ke kterým
můžete své staré džínsy ještě využít.
www.knihkm.cz
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Zdravotnická škola akcentuje
sociální partnerství

Den kroměřížského basketbalu 2015
Den plný pohybu, radosti a zábavy připravil pro příznivce a především hráče
basketu oddíl basketbalu Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž. Jubilejní
10. ročník akce s názvem Den kroměřížského basketbalu se koná v sobotu
20. června v hale Slavia v Kotojedské ulici.
Pořadatelé letos zvolili formu basketbalového maratónu, v jehož průběhu se v rámci jednotlivých družstev oddílu
basketbalu představí všechny týmy a odehrají ukázková utkání ve formátu bílí vs. červení. Do maratonu se mohou zapojit i neregistrovaní
rekreační hráči, jimž je vyčleněn čas od 13 do 14.20 hodin a kteří se
musí dopředu přihlásit na e-mailu: ebergenyi@email.cz (ideálně do
8. června). Program začne v 8 hodin vystoupením a hrou minibasketbalové přípravky a ukončení maratonu je naplánováno na 16. hodinu.
Od 16.30 pak bude následovat vyhodnocení sezony 2014-2015 s oceněním nejlepších hráčů. Pro příchozí jsou připraveny soutěže na venkovním hřišti za halou.
(šak)

nemocnici, a.s., Nemocnici MilosrdNa platformě nově zřízeného střených sester a Sociální služby města
diska praxe začala Střední zdraKroměříže, ale i četné „nováčky“
votnická škola Kroměříž rozšiřovat
z řad regionálních poskytovatelů
spolupráci se sociálními partnery.
zdravotnických a sociálních služeb,
Očekávaným výsledkem změn
zástupce úřadu práce a zástupce
bude zkvalitnění praktického vyOdboru školství a sociální péče
učování žáků, a to rozšířením poMěstského úřadu Kroměříž. Jednáčtu pracovišť a zavedením nových
ní proběhlo v příjemné atmosféře a
forem a metod výuky. Praktické
přineslo řadu podnětů pro organivyučování je pro žáky významným
zování praktického vyučování, ale i
spojovacím článkem mezi teorií
náměty pro součinnost zaměstnaa profesní realitou. Žáci získávají
vatelů na četných mimovyučovapředstavu o reálném pracovním
cích aktivitách školy.
prostředí, rozvíjejí své odborné
Děkujeme všem zástupcům zdraznalosti a dovednosti a osvojují si
votnických a sociálních subjektů za
pracovní návyky.
účast, i za podněty, které budeme
Jednou z významných aktivit poddále rozvíjet.
SZŠ Kroměříž
porujících spolupráci se zaměstnavateli byl Kulatý stůl se sociálními partnery. Diskusní
fórum se konalo 23. dubna
2015. Škola ke kulatému
stolu přizvala nejen zástupce osvědčených partnerů školy - Kroměřížskou
Foto: SZŠ Kroměříž

Svaz tělesně postižených připravuje pobyt v Beskydech
Kroměřížská pobočka Svazu tělesně postižených organizuje každoročně
pro své členy a klienty rekreaci na horách. Také letos je připravený rekondiční rehabilitační pobyt, a to v termínu od 14. do 20. června. Účastníci se
mohou těšit na týdenní dovolenou v hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm. Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici u paní Urbanové
v klubu Velehradská 625 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin. (rc)
INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
8. 6. od 9 do 12.30 h - Kroměříž, Denkova 3943, 3943/8, 3944, 3944/10, Oskol 3763/3763
(Česká pošta – pravá strana), 5001/5001, 5003.
Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové
podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo
prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg

seriál na celý rok
ČETNICKÉ HUMORESKY

Seriál Četnické humoresky – jeden
z nejúspěšnějších seriálových projektů České televize - byl natočen
v reálných prostředích střední a
jižní Moravy a v Brně. Páteří jednotlivých dílů seriálu je obvykle
dvojice kriminálních případů,
jednoho závažného a druhého
méně závažného, někdy dokonce i
směšného. Pokaždé však následuje rozuzlení včetně dopadení a
usvědčení pachatele. Ústřední postavou celého seriálu je Karel Arazím v podání populárního Tomáše
Töpfera. Příběhy Četnických humoresek jsou inspirovány autentickými případy a osudy mužů
v typické výstroji a výzbroji, roztroušených od nejzápadnější Aše
až po nejvýchodnější výběžek

Zakarpatské Ukrajiny. Kromě jedi jinde na Kroměřížsku – třeba na
notlivých případů řeší četníci i své
poli u Litenčic nebo na zámku
osobní problémy – ať už vážnější
v Hošticích.
V seriálu hráli: Tomáš Töpfer, Ivan
nebo často trochu úsměvné. Diváci
se dočkají několika svateb i někoTrojan, Petr Kostka, Stanislav Zinlika narozených dětí, rodinných
dulka, Zdeněk Junák, Jan Grygar,
rozkolů, odchodů, návratů i úmrErik Pardus, Aleš Jarý, Pavel Doucek,
tí… Projekt si diváci natolik oblíbili,
František Švihlík, Alena Antalová,
že Česka televize Brno, pod jejímž
Andrea Elsnerová, Vlasta Peterková, Zdena Herfortová, Olga Krasvedením vznikal, natočila tři řady,
celkem 39 dílů.
Zajímavá místa našli
filmaři také v Kroměříži, kde se točily scény v ulicích
města (Na Kopečku,
na Malém valu, Za
Květnou zahradou,
v Pilařově ulici) i
Podzámecké zahraFoto: hl. kameraman R. Řezáč, Česká televize
dě, ale natáčelo se

Turisté zamířili do Moravského krasu

ko, Miroslav Donutil, Viktor Preiss,
Marek Vašut a další.
I tentokrát jsme pro čtenáře
zpravodaje připravili soutěž o zajímavé dárky. Je určena pro ty, kteří
jsou skutečnými „znalci“ seriálu
a otázka zní: Jak se jmenovala
dcera Karla Arazíma a kdo ji hrál?
Odpovědi posílejte maximálně do
20. června na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké
náměstí 115, 767 01 Kroměříž a
označte ji heslem „Kroměříž filmová“. Nezapomeňte uvést adresu a
telefonní kontakt.
Vítězkou květnového kola filmové soutěže se stala JANA VYBÍRALOVÁ, která si svou výhru
může vyzvednout na odboru kultury kroměřížské radnice.

val celý. Potom jsme se vydali na plánované trasy výšlapů dle vlastního uvážení.
Všechny začínaly v Adamově a pokračovaly směrem na Alexandrovu rozhlednu.
V Adamově se jednotlivé skupiny sešly a společně po občerstvení pokračovaly
autobusem k propasti Macocha. Po prohlídce jsme šli ke Skalnímu mlýnu, což
byl poslední bod programu. Poté jsme jeli autobusem k domovu. Počasí nám
přálo a všichni jsme se vrátili domů spokojeni. Poděkování za organizaci patří
paní Anežce Majíčkové.
KČT Kroměříž

V polovině dubna uspořádali členové kroměřížského turistického klubu autobusový zájezd do Adamova a Moravského krasu, kterého se zúčastnilo 46 osob.
Počasí bylo sice chladnější a větrné, alo bez deště. Účastníci si mohli vybrat ze tří
délkových tras. V Adamově jsme absolvovali prohlídku kostela Sv. Barbory, pokochali jsme se krásou dřevěného Světelského oltáře a vyslechli si jeho pohnutou historii. Část je v současnosti na výstavě ve Vídni. Škoda jen, že se nedocho14
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Jonáš Smolinka

Daniel Nachlinger

Magdaléna Madeová

Isabela Churá

Martin Dub

Sofie Meluzínová

Vojtěch Brázdil

Vojta Šumbera

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).
Nejbližší volné termíny
vítání jsou: 6. 6., 13. 6.,
20. 6., 27. 6., 4. 7., 11. 7.

Narození – duben 2015

Magdaléna Matušinská, Vážany
Jan Malý, Kroměříž
Zoe Talafantová, Kroměříž
Albert Sypták, Kuřim
Michal Chartát, Kaňovice
Klára Huječková, Kojetín
Eliška Frkalová, Pačlavice
Matyáš Franek, Kroměříž
Valentina Houserková, Pravčice
Filip Kobzinek, Zborovice
Aron Betteš, Vlčnov
Antonín Sova, Kroměříž
Filip Pásek, Chropyně
Adam Srnec, Kroměříž
Nina Večerková, Kroměříž
Viktorie Dubická, Hulín
Jan Trubelík, Vážany
Sofie Miklíková, Blazice
Maxim Eichler, Otrokovice
Vojtěch Jurčík, Všetuly
Petr Lipenský, Kurovice
Petr Osina, Kroměříž
Samuel Hofírek, Kyselovice
Karolína Brunová, Kroměříž
Petr Vysloužil, Chropyně
Eliška Tupá, Třebětice
Uvedeny jsou pouze děti, jejichž rodiče souhlasili se zveřejněním v tisku.

Šikulové v Kroměříži

Baví vás výtvarka a rádi vyrábíte zajímavé a pěkné věci? Tak to jistě znáte televizní pořad Šikulové. Česká televize natáčela v uplynulých dnech další díl tohoto
pořadu v Kroměříži v Základní škole Komenského náměstí. Žáci 1. stupně společně s moderátory vyráběli úžasné věci, které
budou na prázdniny jistě potřebné. Tak si
určitě doma nalaďte 28. června „Déčko“ ať
se od Šikulů něco nového přiučíte.
Žáci 1. stupně ZŠ
Komenského náměstí, Kroměříž

Arcibiskupské gymnázium vzdělává své pedagogy v zahraničí

Sňatky – duben 2015

V červnu tohoto roku končí na naší škole projekt, na nějž jsme získali grant z
programu Erasmus+: KA 1 - mobility osob v oblasti školního vzdělávání. Už samotný zisk grantu byl úspěchem, vždyť žádost o něj podalo 358 školských zařízení z celé České republiky a úspěšných žadatelů bylo pouze 58. Díky dotaci
jsme se mohli zúčastnit zajímavých a přínosných kurzů. První mobilitou našeho
projektu byl dvanáctidenní intenzivní kurz italštiny v italském Caorle, kterého se
zúčastnil Mgr. Vít Zahradníček, jenž pro studenty opakovaně pořádá projektové týdny a exkurze v Itálii. Kromě exkurzí do běžných destinací pořádá s týmem
také putovní projektové týdny do hor Balkánu, proto absolvoval dvanáctidenní
kurz zaměřený na první a předlékařskou pomoc v odlehlých oblastech konaný
ve švédském Torpshammaru. Na cesty jsem se, coby vyučující zeměpisu, vydala také já. V září minulého roku jsem absolvovala šestidenní kurz v islandském
městě Borgarnes, týkající se výuky problematiky imigrace, rozdílnosti kultur, rasismu a diskriminace. Na tento kurz pak navazovala jeho druhá část konaná letos na jaře, při níž jsem se seznámila s metodami kooperativní výuky, která klade
velký důraz na interakce mezi studenty během organizované skupinové práce.
Ráda bych poděkovala řediteli školy, Mgr. Štěpánu Bekárkovi, za jeho dlouholetou podporu v této oblasti našeho vzdělávání.
Mgr. Ludmila Váňová

Petra Hlaváčová, Praha – Jozef Fiurášek, Troubky
Ivana Pinkavová, Skalka – Martin Sázel, Hruška
Romana Dvořáčková, Vyškov – Aleš Kejík, Křečkovice
Dana Dobrovská, Kroměříž – Martin Sekula, Zlín
Barbora Jurčíková, Kroměříž – Roman Doležel, Bezměrov
Zuzana Hýbnerová, Kroměříž – Roman Malinský, Kroměříž
Alena Novotná, Víceměřice – Martin Pospíšil, Kroměříž
Leona Simerská, Nětčice – Jaroslav Žofaj, Nětčice
Ilona Palkovičová, Kroměříž – Vojtěch Pompa, Dobročkovice
Tereza Tvrdá, Lubná – František Pátík, Prasklice
Lenka Svobodová, Mořice – Martin Rudyk, Mořice
Věra Žurmanová, Zborovice – Lukáš Březovský, Kroměříž
Markéta Plačková, Roštín – Michal Sedlačík, Zlín
Mgr. Jana Přikrylová, Kroměříž – Mgr. Štěpán Kramoliš, Opava
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Úmrtí – duben 2015
Marcel Polášek, *1972, Kroměříž
Pavel Bureš, *1947, Kroměříž
Marie Pomajbíková, *1925, Holešov
Božena Hemolová, *1926, Kroměříž
Svatopluk Randůšek, *1933, Kvasice
Josef Janošek, *1936, Kroměříž
Josef Sýkora, *1933, Kroměříž
Marie Hanáková, *1928, Kostelany
Mária Podešvová, *1935, Jarohněvice
Vlasta Šimíková, *1939, Kroměříž
Ing. Milan Kopecký, CSc., *1929, Kroměříž
Josef Štěpánek, *1948, Kroměříž
Jaroslav Linhart, *1947, Kroměříž

dopisy čtenářů

Ing. Antonín Nedbal, *1942, Kroměříž
Marie Uličná, *1927, Kroměříž
Ludmila Zelinková, *1922, Kroměříž
Jarmila Navrátilová, *1919, Kroměříž
Marta Kocourková, *1945, Kroměříž
Ing. Josef Dundáček, *1952, Chropyně
Karel Jaša, *1962, Rataje
Anna Slavíková, *1946, Jarohněvice
Ing. Sonja Rytířová, *1939, Kroměříž
Anna Ižová, *1927, Zdounky
Milan Sýkora, *1924, Kroměříž
Božena Kovaříková, *1936, Kroměříž
Františka Machalová, *1920, Kroměříž
15

Marie Mrhálková, *1936, Kostelany
Zdeněk Gálíček, *1947, Chropyně
Josef Opravil, *1944, Bařice – Velké Těšany
Anežka Helíšková, *1925, Kroměříž
Jaromír Karlík, *1922, Kroměříž
Eliška Hýbnerová, *1923, Záříčí
Alena Havlíková, *1943, Kroměříž
Rostislav Svoboda, *1934, Kroměříž
Alžbeta Šošolová, *1938, Kroměříž
Metoděj Medek, *1935, Zástřizly
Ladislav Žemlík, *1922, Kroměříž
Jiří Juřena, *1974, Lubná
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Obrazová ohlédnutí a pozvánka
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Setkání
cara a císaře
Program Setkání vladařů
začal již příjezdem mocnářů do Hulína v předvečer oficiální schůzky. Ta
se uskutečnila v sobotu
23. května a předcházel
ji příjezd rakouského císaře Františka Josefa I. a
ruského cara Alexandra
III. s rodinami a doprovodem historickým vlakem
na kroměřížské nádraží
a poté cesta kočárem jásajícím davem na Velké
náměstí. Obě hlavy tehdejších velmocí přivítal
– stejně jako před lety a
dokonce i stejnými slovy – ve městě starosta
Kroměříže a vzácní hosté
pak společně s představiteli města zhlédli z pódia
slavnostní program. Ten
spolu s jarmarkem proběhl na Velkém náměstí.
(šak)
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