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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Vybarvený běh se stal super akcí na úvod 
turistické sezony

Vybarvený běh v  Kroměříži při-
lákal o 300 lidí více než loni, 
celkem se letos zaregistrova-
lo téměř 1700 startujících. Od 
účasti v  klání, ve kterém nešlo 
o čas, ale především o zábavu, 
je neodradilo ani ranní dešti-
vé počasí. „Kroměříž se hecla a 
udělala super akci,“ shrnul za 
účastníky speciální host herec 
Ladislav Hampl, představitel 
Jarmila v  populárním seriálu 
Okresní přebor. Hampl se na tra-
su běhu sám vydal a patřil mezi 
ty, kteří barvami na svém těle a 
ošacení rozhodně nešetřili.
Běžce čekaly dva okruhy v  centru 
města, celkem trasa měřila asi 4,5 
kilometru. „Jeden okruh mi doce-

la stačil,“ řekl s  úsměvem starosta 
Kroměříže Jaroslav Němec, který 
běh odstartoval a pak se s ostatní-
mi také vydal do ulic města. Účast-
níci měli pro běh takřka ideální 
podmínky. Prošli různá stanoviště a 
barevné zóny, cílem bylo co nejví-
ce se vybarvit. Zdravotně nezávad-
né a v přírodě ihned odbouratelné 
barvy házeli sami na sebe i na své 
kolegy. Běh je propagací zdravého 
životního stylu, aktivního pohybu 
a rekreačních sportů. V  Kroměříži 
se letos konal podruhé. Město jím 
zahájilo hlavní turistickou sezonu 
nazvanou Kroměříž nezastavíš. „Je 
to o pohybu, takže Vybarvený běh 
do tohoto celého konceptu pěkně 
zapadá,“ uvedl Němec. V nabídce je 

řada lákadel. „Například před rad-
nicí máme umístěná dvě kola. Kdo 
si zašlape, na budovu radnice se 
mu bude promítat film,“ dodal sta-
rosta. Vybavený běh byl však jen 
úvodním bodem celodenního pro-
gramu, v němž na Velkém náměstí 
vystoupily kapely DneskaNe, a Los 
Perdidos a dále pak Lenny a Xindl 
X. O zábavu malých a velkých se 
pak postarali zástupci škol, zájmo-
vých kroužků, klubů i sportovních 
organizací působících ve městě, 
které zajistily interaktivní program 
a zároveň představily svou činnost. 
Kompletní přehled na letošní se-
zonu chystaných akcí je na webu 
www.kromeriz.eu.                           (jv)
(více foto na str. 16)

Milí čtenáři, je to tady!

Červenec přináší pro vět-
šinu z nás tu dlouho oče-
kávanou proměnu-odmě-
nu, protože typický ryt-
mus života se příjemně 
osvěží dovolenými a spous-
tou příležitostí k relaxa-
ci. Všichni školou povinní 
si začali užívat oddechový 
čas a někteří z kroměříž-
ských školáků se hned po 
vysvědčení do prázdnin 
přímo sklouzli na Obvodo-
vé ulici. K létu totiž patří 
nové zážitky, radost, slun-
ce i voda. Pamětníci budou 
určitě souhlasit, že té vody 
nesmí být moc. Vzpomín-
ka na červencové záplavy 
v roce 1997 je i po dva-
ceti letech až nepříjem-
ně živá. Tehdy velká voda 
nekontrolovaně ochromila 
město i okolí, tisícům lidí 
totálně změnila letní plá-
ny a  napáchala škody za 
stovky milionů korun. Dala 
nám tím také důrazný 
signál, že je nutné provést 
zásadní protipovodňová 
opatření, která se podařila 
postupně realizovat. Řeku 
Moravu máme nyní pod 
kontrolou a jsem přesvěd-
čený, že prázdniny může 
ideálně dozdobit. Třeba při 
projížďkách na cyklotra-
sách směr Tlumačov a dál. 
Nebo přímo na plavbě lodí 
po Moravě směr Baťův ka-
nál a vesele až na Slovácko. 
Zkrátka - nemusíme být 
úplně za vodou, abychom 
si léto pořádně užili.
Tak ať se nám vydaří!

Jaroslav Němec
starosta

Foto:  M. Žíla



Kroměříž připravuje na letní 
měsíce opravy několika chod-
níků a vozovek. „Radnice do 
nich v posledních letech každo-
ročně investuje několik milionů 
korun a ani letošní rok nebude 
výjimkou. Úseky, které budeme 
opravovat, nejsou v  dobrém 
stavu. Některé jsou až nebez-
pečné,“ uvedl místostarosta 
Marek Šindler.
Na konci června stavbaři začnou 
pracovat na opravě chodníku v uli-
ci Na Kopečku v úseku od ulice 
Malý val po ulici Chobot. Rozpočet 
na ni počítá s  600.000 korunami. 
Na konci července by měla být za-

hájena oprava chodníku po obou 
stranách komunikace v  ulici Vro-
belova. Rekonstrukce úseku vy-

mezeného křížením s ulicemi Pále-
níčkova a Moravská by měla přijít 
na 2,4 milionu korun. V  srpnu by 
radnice chtěla začít opravu povr-
chů vozovek v ulicích Alšova, Štur-
sova a Zeyerova. Na podzim se pak 
připravuje zahájení opravy obou 
stran chodníku v ulici Kotojedská. 
V rozpočtu je na tuto akci vyčleně-
na částka 5,4 milionu korun.
Kroměříž už letos dokončila opra-
vu chodníků v ulicích Obvodová a 
Gorkého, které dohromady přišly 
asi na 2,7 milionu korun. Hotová 
je také vozovka v ulici Na Hrázi, její 
oprava městskou kasu stála necelý 
milion korun.                                    (jv)
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Léto je ideálním obdobím pro opravy 

Kroměřížská radnice 
nechá pokácet stromy 

napadené houbami
Kroměřížská radnice musí pokácet 
asi dvě desítky stromů, které jsou 
napadené houbami. „Při kontrole se 
zjistilo, že tyto stromy jsou nebez-
pečné. Pokud bychom je nechali 
stát, hrozilo by v  krajním případě i 
jejich zřícení,“ uvedl místostarosta 
Marek Šindler. Stromy jsou napa-
dené houbami zejména v  oblasti 
kořenů a kmene. „Jde například o 
houby, jako jsou václavka, dřevo-
mor, vějířovec, lesklokorka a někte-
ré další. Selhání stromů při napade-
ní houbou může nastat i za situace, 
kdy není patrný úbytek vitality v po-
době zasychání koruny. Z toho dů-
vodu bude roku nutno řešit kácení 
i v období vegetace,“ popsal Martin 
Posolda z radničního odboru sprá-
vy majetku města a služeb. Stromy 
v havarijním stavu tak budou poká-
cené v nejbližších dnech. Například 
se jedná o lípy v ulici Vejvanovské-
ho nebo o lípu v  ulici Velehradská. 
Další stromy bude firma Biopas 
odstraňovat průběžně až do zimy. 
„Kácení některých z  nich se určitě 
setká s  negativní reakcí obyvatel, 
kteří jsou rádi za jejich přítomnost. 
Z bezpečnostních důvodů ale nelze 
postupovat jinak,“ doplnil místosta-
rosta Šindler.                                      (jv)

Prázdniny umožní 
provádět ve školách 
nejrůznější opravy

Kroměříž připravuje o letních prázd-
ninách opravy ve školách. Hned ve 
třech se bude rekonstruovat soci-
ální zařízení, v další bude opravena 
plynová kotelna. „Běžné opravy a 
údržba jsou ale naplánované ve 
všech školách zřizovaných městem,“ 
řekl místostarosta Pavel Motyčka. 
Oprava sociálního zařízení v  Zá-
kladní škole U Sýpek bude stát asi 
2,6 milionu korun, v Základní škole 
Zámoraví necelé dva miliony korun 
a druhá etapa rekonstrukce sociální-
ho zařízení v Základní škole Slovan 
si vyžádá zhruba 1,1 milionu korun. 
Oprava plynové kotelny v  Mateř-
ské škole Mánesova přijde na více 
než dva miliony korun. Na běžnou 
údržbu letos školy vynaloží celkem 
asi 8,1 milionu korun, loni to bylo 
kolem 7,3 milionu Kč. Kroměřížská 
radnice je zřizovatelem devíti ma-
teřských a šesti základních škol.   (jv)
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Kroměříž loni hospodařila s 
přebytkem 24,4 milionu korun, 
schválený rozpočet přitom po-
čítal s deficitem 39,2 milionu 
Kč. Údaje vyplývají ze závě-
rečného účtu, který budou 
29. června schvalovat zastupi-
telé. Příjmy města v minulém 
roce činily 504,2 milionu a vý-
daje 479,8 milionu korun. Kro-
měříž tak oproti schválenému 
rozpočtu ušetřila 63,6 milionu 
korun.
„Hospodářsky byl loňský rok 
vydařený. Díky přebytku zvažu-
jeme, že do investičních akcí v 
letošním roce přidáme například 
opravu chodníků v ulicích Stolič-
kova, Tomkova a Brandlova, ve 
kterých se v loňském roce opra-
vovala kanalizace i komunikace,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Podle vedoucího radničního 
odboru financí Radima Hlaváče 

město přebytku dosáhlo díky 
nárůstu daňových příjmů, kte-
ré byly oproti roku 2015 vyš-
ší zhruba o 29 milionů korun. 
Běžné výdaje loni vzrostly asi o 
30 milionů korun. Podle Hlaváče 
je to výrazným posílením v oblas-
ti údržby dopravní infrastruktury 
a také vyššími převody dotací do 
sociálních služeb, kdy tyto pení-
ze rozpočtem města pouze „pro-
tékají“. Město loni proinvestovalo 
55,5 milionu korun, oproti roku 
2015 o necelých 47 milionů ko-
run méně. „Pokles je dán zejmé-
na tím, že v předešlém roce byly 
dokončovány velké rozpracova-
né projekty z předchozích let,“ 
dodal Hlaváč. Největší investicí 
Kroměříže byla v loňském roce 
oprava Domu kultury, která při-
šla zhruba na 18,4 milionu korun. 
Za necelých 16 milionů korun 
město nakupovalo nemovitosti 

a pozemky - například splácelo 
budovu bývalé okresní vojenské 
správy či budovu od Fondu ohro-
žených dětí. Město loni nečerpa-
lo žádný úvěr. Naopak splatilo 
2,133 milionu korun ze starších 
závazků. Ke konci loňského roku 
tak Kroměříž dlužila 19,2 milionu 
korun. 
Na letošní rok má Kroměříž 
schválený rozpočet se schod-
kem 49,8 milionu korun. Počí-
tá se s příjmy 509,8 milionu a 
výdaji 559,6 milionu korun, po 
rozpočtových opatřeních měs-
to očekává příjmy 498 a výdaje 
548 milionů korun.                            (jv)

Kroměříž loni proti schválenému rozpočtu ušetřila 
63,6 milionu korun

Foto: Š. Kučerová

Radnice opraví 
most v Drahlově
Most v  místní části Drahlov, kte-
rý stojí na polní cestě využívané 
převážně zemědělskými stroji, je 
v havarijním stavu, radnice ho pro-
to uzavřela pro veškerou dopravu 
i pro chodce. Pracovníci města jej 
zabezpečili a chystá se jeho oprava. 
„Připravujeme projekt na jeho cel-
kovou rekonstrukci,“ uvedl vedoucí 
radničního odboru správy majetku 
města a služeb Lambert Hanzal.
Most přes říčku Kotojedku stojí 
na silnici vedoucí ze spodní části 

Drahlova ke krajské cestě spojující 
Kroměříž a Zdounky. Do majetku 
Kroměříže byl zařazen teprve ne-
dávno a kontrola zjistila závažné 
nedostatky. Těžké zemědělské stro-
je jej za léta provozu poničily nato-
lik, že se stal nebezpečným. „Boční 

římsy i se zábradlím byly v havarij-
ním stavu a musely být odstraněny. 
Mohly spadnout na děti i na rybá-
ře, kteří se v okolí mostu pohybují,“ 
dodal místostarosta Marek Šindler. 
Podle Hanzala bude most opraven 
ještě v letošním roce.                  (jv)

Foto: J. Vondrášek
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Zákaz kouření přinesl 
problém s rušením 

nočního klidu

V Kroměříži přibývá výjezdů měst-
ské policie kvůli zákazu kouření. 
Souvisí to s takzvaným protiku-
řáckým zákonem, který platí od 
31. května. Problémem je zejména 
rušení nočního klidu. „Lidé, kteří 
kouří venku před restauracemi či 
hospodami, se hlasitě baví. Veselo 
bylo o víkendu, kdy jsme těchto 
výjezdů měli asi deset,“ uvedl ře-
ditel kroměřížské městské policie 
Libor Kubiš.
Při příjezdu strážníků často již 
bývá před nahlášenou restaurací 
prázdno. „Než přijela hlídka, lidé 
už byli vevnitř nebo se rozcházeli. 
Rušení nočního klidu se pak těžko 
dokazuje. V ostatních případech 
to strážníci řešili domluvou,“ do-
plnil Kubiš. Oznámení přicházejí 
z různých částí města, a to včetně 
historického centra. „Přes den je 
to ucházející, se stoupajícím ča-
sem a hladinou alkoholu u hostů 
problémy přibývají,“ dodal sta-
rosta Jaroslav Němec. Podle něj 
nejsou potíže pouze s rušením 
nočního klidu. „Často si lidé stě-
žují, že jim hosté restaurací kouří 
pod okny a kouř jim jde do bytů. 
Před restauracemi také vznikají 
malé popelníky, když tam kuřáci 
odhazují nedopalky,“ popsal Ně-
mec.                                                   (jv)

Před dvaceti lety postihly Kroměříž 
povodně, které se nesmazatelně 
zapsaly do dějin města. Intenzivní 
a dlouhotrvající deště zvedly v čer-
venci 1997 hladiny toků a vodou 
nasáklá krajina ztratila schopnost 
další přívaly zachytit. V  Kroměříži 
k  záplavám paradoxně nedošlo 
vylitím řeky Moravy z břehů, měs-
to ochromila voda rozlévající se po 
polích a lesích od Přerovska, ale 
také voda přitékající z  řeky kvůli 
nefunkčním zpětným klapkám 
v  kanalizaci. „Byla to mimořádná 
katastrofa, kterou nešlo předví-
dat. Bylo to velké překvapení a pro 
hodně lidí osobní tragédie. Jediné 
štěstí je, že nebyly oběti na živo-
tech,“ vzpomínal tehdejší předse-
da a nyní tajemník povodňové ko-
mise obce s rozšířenou působností 
Kroměříž Petr Vodák.
Stav bdělosti, první stupeň povod-

ňové aktivity, vyhlásila povodňová 
komise v neděli 6. července večer. 
Třetí stupeň, stav ohrožení, platil 
v  poledne následujícího dne. Od-
straněno bylo zábradlí na lávce 
přes řeku, spodní voda postup-
ně pronikala do sklepů domů po 
obou stranách Moravy. V  úterý 
8. července voda již tekla přes láv-
ku a začaly se budovat hráze z pyt-
lů s pískem na březích Moravy. V té 
chvíli se již vylévala říčka Moštěnka 
ze směru od Přerovska. Ve středu 
se voda objevila i v Kaplanově uli-
ci, v řece Moravě byla překročena 
hranice stoleté vody (700 centi-
metrů vysoká hladina) a řeka kul-
minovala ve čtvrtek 10. července, 
když hladina řeky dosáhla výšky 
725 centimetrů.
Škody po povodních byly v  Kro-
měříži vysoké. Zničeno bylo 12 
domů, opravovat se muselo 101 

bytových domů a 861 rodinných 
domů. Voda zalila i 723 rekreačních 
staveb a zahrádkářských chat. Za-
topeno bylo také 18 kilometrů ko-
munikací a více než čtyři kilometry 
vedení a rozvodů inženýrských sítí. 
Podle tehdejších údajů městského 
stavebního úřadu škoda přesáhla 
900 milionů korun. Před vodou 
bylo evakuováno 2216 osob. Voda 
poničila i Podzámeckou zahradu.
„Myslím, že kdyby přišla podobná 
povodeň jako v roce 1997, k tako-
vým škodám by už nedošlo,“ míní 
starosta Jaroslav Němec a dodává: 
„Připravujeme nyní nový digitální 
povodňový plán, který bude sou-
částí celorepublikového systému 
a umožní nám lepší komunikaci a 
spojení s krajským úřadem, úřady 
obcí, Českým hydrometeorologic-
kým úřadem či Povodím Moravy,“ 
uzavřel Němec.                                  (jv)

Po 20 letech od ničivých povodní je Kroměříž 
před velkou vodou chráněna lépe

Jako připomenutí událostí před 20 lety připravuje 
kroměřížská radnice výstavu fotografií, které zachy-
cují dramatické chvíle z července roku 1997. 
Pokud se vám podařilo povodně v Kroměříži zdoku-
mentovat, zachytili jste zajímavé výjevy ze záchran-
ných prací, ale i projevy lidské solidarity a pomoci, 
podělte se s námi o své vzpomínky. Fotografie mů-
žete posílat poštou (s uvedením zpáteční adresy, 
na kterou budou vráceny zpět) na adresu: Městský 
úřad Kroměříž, odbor kultury a cestovního ruchu, 
Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž, nebo elektronicky 
na email: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz. Výstava by 
se měla uskutečnit během letošního srpna ve foyer 
hlavní budovy radnice. Děkujeme všem, kteří svými 
fotografiemi přispějí ke vzpomínce na dramatické 
události z roku 1997.                                                                  (pz)

Letošní rok se zaměřuje na rozvoj vztahů se slovenskými 
partnerskými městy

Kroměříž se v  letošním roce za-
měřila na rozvíjení vztahů se 
slovenskými partnerskými měs-
ty Nitrou a Ružomberkem. Na 
dubnový měsíc partnerských 
měst, který představil sloven-
ské folklorní soubory, fotografy 
i studentskou kapelu, navazují 
prezentace Kroměříže na Slo-
vensku i další návštěvy z  part-
nerských měst v Kroměříži.
„Snažíme se partnerské vztahy co 
nejvíce přenášet do každoden-
ního života, proto jsme se letos 
více než kdy jindy zaměřili na slo-
venská partnerská města, která 
jsou nám nejblíže vzdáleností i 
jazykem,“ uvedl místostarosta Pa-
vel Motyčka. Delegace z  Kromě-
říže navštívila začátkem června 

jarmark v  Ružomberku, kde vy-
stoupil soubor Hanácká beseda 
z  blízkého Kojetína. Festival chutí 
v  Nitře zase zpestřila ochutnávka 
potravin z Hané – koláčků, sýrů či 
vína. „Kroměřížané si slovenskou 
kulturu vychutnali v  rámci Vy-
barveného běhu při vystoupení 
nitranské skupiny bubeníků Tam-

bore, připraveno je vystoupení 
souboru Liptov z  Ružomberku na 
srpnových dožínkách,“ pozname-
nal vedoucí radničního odboru 
kultury a cestovního ruchu Pavel 
Zrna. Cyrilometodějské slavnosti 
v Nitře začátkem července navštíví 
starosta Jaroslav Němec i několik 
kroměřížských muzikantů. „Slav-

nosti mívají podle účastníků ne-
opakovatelnou atmosféru. Jsem 
rád, že se jich budu moci poprvé 
osobně zúčastnit,“ řekl Němec. 
Na konci července se do Ružom-
berku vydá kroměřížská hudební 
skupina Jamtour a vystoupí v části 
města Vlkolínec, V červnu navštívil 
slavnosti ve francouzském Cha-
teaudunu místostarosta Marek 
Šindler a také Kroměříž hostila 
osm obyvatel z tohoto partnerské-
ho města. 
V  budoucnu by Kroměříž mohla 
počet partnerských měst rozšířit. 
Podle Motyčky jedná o navázání 
spolupráce s  anglickým městem, 
což si přejí zejména kroměřížské 
školy, a hledá partnera také v Ně-
mecku.                                               (jv)Foto: Š. Kučerová



V pořadí 19. seminář česko-sloven-
ského projektu Rozhoduj o Evro-
pě, který je určený středoškolským 
studentům, se uskutečnil poslední 
květnový den v prostorách kromě-
řížské radnice. Účastníci z  celého 
Zlínského kraje měli možnost do-
zvědět se něco nového o fungová-
ní Evropské unie a vyzkoušet si, jak 
jedná Rada EU a Evropský parla-
ment. Do kroměřížského semináře 
se zapojil také místostarosta Pavel 
Motyčka a diskutovalo se zejména 
o školství, objektivitě médií a mezi-
národní migraci. Důležitou součástí 
semináře byl strukturovaný dialog 

s mládeží, tedy diskuse studentů s 
odborníky, politiky nebo úředníky o 
tématech, které přímo na semináři 
zvolí sami studenti. Studenti mají 
možnost s pozvanými hosty disku-
tovat o problémech (a hledat jejich 
řešení) na místní, kraj-
ské, celostátní a ev-
ropské úrovni. Hlav-
ním cílem projektu 
je přispět ke zvýšení 
účasti mladých lidí na 
veřejném dění a záro-
veň zapojit více mla-
dých lidí do dialogů 
o politice a společen-

ských otázkách. Projekt Rozhoduj 
o Evropě realizuje česká nevládní 
organizace EUTIS ve spolupráci se 
slovenským Centrem pre európsku 
politiku.  Projekt byl podpořen z 
programu Erasmus+.                            (rc)
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V Kroměříži se rozhodovalo o Evropě Dny umění 
nevidomých

V rámci 23. ročníku festivalu Dny 
umění nevidomých na Moravě se 
uskutečnil v prostorách Základní 
umělecké školy v Kroměříži kon-
cert pořádaný Oblastní odboč-
kou Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR Kromě-
říž. V programu koncertu vystou-
pili zrakově postižení hudebníci 
a zpěváci Alena Schutová a Miro-
slav Orság, absolventi Deylovy 
konzervatoře v Praze, kteří do 
svého vystoupení zařadili výběr z 
klasické hudby, např. z písňové a 
operní tvorby Antonína Dvořáka, 
několik lidových písní a závěrem 
i muzikálových melodií. Více než 
hodinu bavili posluchače svými 
výkony a skvěle udržovali kontakt 
s publikem, které i rozezpívali. Zla-
tou tečkou programu pak bylo 
nečekané vystoupení studentů 
Vyšší odborné školy pedagogické 
a sociální a Střední pedagogické 
školy Kroměříž, kteří zazpívali pod 
vedením Jiřího Jablunky a tím 
přispěli k úžasné atmosféře celého 
koncertu. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude použit na podpo-
ru sociálně aktivizačních služeb pro 
zrakově postižené pořádané naší 
odbočkou. Akce se uskutečnila za 
finanční podpory města Kroměříže 
a Zlínského kraje.                                  (rc) 

Podvanácté letos vyhlásila Spor-
tovní komice Rady města Kro-
měříže ve spolupráci s odborem 
školství, mládeže a tělovýchovy 
anketu o nejlepší kroměřížské 
mladé sportovce a trenéry 
v mládežnických kategoriích. 
Mezi její vítěze se za předchozích 
jedenáct let zařadili zástupci nej-
různějších sportů kolektivních a 
individuálních, běžných i méně 
obvyklých. Letos se mezi oceněné 
zařadili členové fotbalového klubu, 
jachtaři, sportovní rybář i plachtař.
Mezi nadějemi, které v  roce 2016 
zaznamenaly výrazné úspěchy 

ve své sportovní kariéře a které 
převzaly z rukou starosty města Ja-
roslava Němce ocenění, patří Dani- 
el Šmerda, Marek Matyáš, Petr Hála 
a Benjamín Přikryl.  Daniel Šmerda 
je členem fotbalové Hanácké Sla-
vie Kroměříž a i přesto, že věkově 
spadá do kategorie dorostu, má 
své stálé místo v  mužském týmu 
hrajícím MSFL, kde navíc patří 
k  nejlepším. Marek Matyáš, coby 
sportovní rybář, vloni uspěl na ju-
niorském mistrovství republiky, 
ale výrazné úspěchy (1. a 6. místo) 
zaznamenal na mistrovství světa. 
Petr Hála a Benjamín Přikryl jsou 

členy jachetního oddílu klubu Lod-
ní sporty Kroměříž, ve své kategorii 
patří ke špičce v Česku a výrazné 
úspěchy sklízejí i na mezinárodních 
soutěžích. Za dlouholetou práci ve 

prospěch tělovýchovy a sportu si 
„trenérské“ odnesli ocenění Zdeněk 
Balcárek, člen Aeroklubu Kroměříž, 
a Milan Svoboda, trenér SH Hanácká 
Slavia Kroměříž.                                           (šak)

Sportovci převzali ceny za výkony v loňském roce, trenéři 
za dlouhodobou práci

Dejte svůj hlas 
kroměřížskému 

„íčku“
Turistické informační centrum 
Kroměříž sídlící v Prusinovské-
ho ulici se zapojilo do dalšího 
ročníku prestižní ankety „In-
formační centrum roku“. Jejím 
vyhlašovatelem je Asociace 
turistických informačních cen-
ter ČR, nově ve spolupráci s 
Vydavatelství KAM po Česku. 
Anketa je určena široké laické 
i odborné veřejnosti. Zájemci 
mohou poslat hlas svému ob-
líbenému „íčku“ do 31. srpna 
2017. Hlasování probíhá na 
webových stánkách: www.
kampocesku.cz/informacni-
centrum-roku a hlasovat je 
možné z jedné IP adresy pou-
ze pro jedno TIC v kraji. Letoš-
ní ročník ankety prezentuje 
hlasující veřejnosti celkem 422 
certifikovaných turistických 
informačních center.          (šak)

Minifotbalisté 
reprezentující školu 
Slovan získali 
v Poháru ministryně 
školství bronz 
Fotbalová areál SK Hanácká 
Slavia Kroměříž hostil v závěru 
května republikové finále mini-
fotbalového turnaje Sportovní 
ligy základních škol o Pohár mi-
nistryně školství. 

Ten se v letošním roce konal už 
potřetí v řadě a kromě minifotbalu 
do projektu patří i další sporty - 
atletika, basketbal, florbal, házená, 
volejbal a plavání.
O ministerský pohár se v Kroměříž 
utkalo šest chlapeckých týmů a 
šest dívčích, mezi nimi také druž-
stva ZŠ Slovan reprezentující pořa-
datelské město. Patronem turnaje 
byl bývalý fotbalový reprezentant 
Zdeněk Grygera. Vítězství a pohár 
si v dívčí kategorii z Kroměříže od-
vezly fotbalistky ze ZŠ Eden Praha, 
nejlepším chlapeckým týmem se 
stala 33. ZŠ Plzeň. Dívkám ze ZŠ 
Slovan se turnaj příliš nevydařil a 
obsadily poslední šesté místo, na-
proti tomu hoši reprezentující zmí-
něnou školu dosáhli na bronzovou 
příčku, což je v konkurenci, která se 
v Kroměříži sešla, obrovský úspěch. 
Kroměřížští fotbalisté získali 2. mís-
to ve skupině a poté v boji o bronz 
po obrovské bitvě a penaltovém 
rozstřelu porazili ZŠ Jihlava, Evžena 
Rošického 3:2                                        (šak)Foto: P. Zrna

Foto: P. Zrna

Foto: P. Zrna

Foto: SONS Kroměříž
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Pořadatelé Dne dětí města 
Kroměříže nešetřili 
zábavou ani dobrotami
Děti menší i odrostlejší zaplnily po roce 
opět Pionýrskou louku, aby si tu užily pro-
gram připravený Domem kultury v  Kro-
měříži jako oslavu dětského dne. Mohly se 
aktivně zapojit do výtvarných i sportovních 
aktivit, obdivovaly obří bubliny, sledovaly 
hudební i taneční program, který probíhal 
na pódiu, ocenily umění pejsků a jejich pánů 
(či paniček), zasoutěžily si o sladké odměny 
a ve stáncích si mohly koupit něco dobrého 
na občerstvení. Akci přálo počasí a tak nic 
nebránilo ani tradičnímu přeletu vzdušného 
stroje, který vypouštěl bonbony a vyvolával 
tak v návštěvnících akce vlny nadšení.

Baraka cup otestoval vztah 
startujících k vodě 
Nástrahy, vlny a proudy řeky Moravy mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet účastníci Bara-
ka cupu. Závod na nafukovacích kanoích, 
do něhož se mohl přihlásit kdokoliv, kdo 
si troufl, a který již druhým rokem pořádali 
kroměřížští vodáci, se konal poslední květno-
vou sobotu. Skládal se ze slalomu, kde bylo 
třeba projet bez dotyku deseti brankami v co 
nejkratším čase, a sjezdu, v němž šlo jen a jen 
o rychlost a čas. Výsledky rozhodčí a pořa-
datelé vyhlašovali v  sedmi kategoriích, ale 
byly nepodstatné… 
Důležité bylo zúčastnit se a užít si a přežít 
závod i program. 

Taneční smršť oživila 
Velké náměstí
Hudba, rytmus, tanec, víření barev a skvělá 
divácká kulisa podporující vystupující…  
To byl letošní Den tance na Velkém náměstí. 
Taneční školy, spolky a kluby působící na 
území města Kroměříže tu předvedly to 
nejlepší, co za uplynulý rok nacvičily, co se 
jejich členové a žáci naučili a třeba i to, s čím 
uspěli na nejrůznějších soutěžích a přehlíd-
kách. 
Den tance se koná každoročně začátkem 
června a jeho pořadatelem je kroměřížský 
Dům kultury.

Foto: J. Soporský

Foto: L. Polišenská

Foto: J. Soporský
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O tom, že se rok 2018 stane Ev-
ropským rokem kulturního dě-
dictví, rozhodla před časem Ev-
ropská komise. Měl by být pro 
občany v Evropě příležitostí k 
lepšímu porozumění současnosti 
prostřednictvím pochopení his-
torie. 
Cílem projektu je ukázat, jak velké 
bohatství Evropa ve svém kulturním 
dědictví má, jak k němu jednotlivé 
evropské národy přispěly a jakým 
vývojem prošly. Kulturní dědict-
ví má zároveň velký ekonomický 

přínos. Více než 300 tisíc Evropanů 
je zaměstnáno přímo v oblasti ev-
ropského kulturního dědictví a 
7,8 milionů pracovních míst v Ev-
ropě je spojených s kulturním 
dědictvím, ať již jde o cestovní 
ruch a stavební práci, dopravu, tlu-
močnické služby, údržbu památek 
a obnovu měst. „Tentokrát Brusel 
nabízí řadu příležitostí. Pro rok 2018 
již několik měsíců připravujeme ve 
spolupráci s ministerstvem kultury, 
Muzeem umění Olomouc, Arcibis- 
kupským zámkem v Kroměříži, 

Klubem UNESCO, městem Kroměříž 
a dalšími program, který připomene 
mezníky ve vývoji naší země,“ před-
stavuje významný projekt připravo-
vaný v této souvislosti poslankyně 
Evropského parlamentu Michaela 
Šojdrová. Rok 2018 je významným 
rokem pro Českou republiku i pro 
město Kroměříž z hlediska výročí. 
Z těch opravdu kulatých to je rok 
1848, kdy si po 170 letech připome-
neme ústavodárný sněm konaný v 
Kroměříži, příští rok tomu bude sto 
let od vzniku ČSR (1918) a padesát 

let od Pražského jara (1968). 
„Součástí příprav na Evropský rok 
kulturního dědictví 2018 v našem 
regionu je již probíhající vědomost-
ní soutěž z oblasti našich kulturních 
dějin,“ dodává europoslankyně Šoj- 
drová. Více informací a soutěžní 
otázky najdete na www.sojdrova.
cz                                                              (rc)

Kulturní dědictví Evropy připomene rok 2018 

ANIMÁG Kroměříž 
2017 ocenil autory 
a inspiroval k tvorbě 
přímo v Kroměříži 
Uvedením komponovaného 
pásma nejlepších krátkých 
animovaných filmů ukonči-
la celostátní soutěž ANIMÁG 
KROMĚŘÍŽ 2017 poslední 
květnové úterý své něko-
likaměsíční čarování.  
Pořadatelé z Vyšší odborné 
školy pedagogické a sociální 
a Střední pedagogické ško-
ly Kroměříž ve spolupráci s 
Domem kultury v Kroměříži 
opět poskytli prostor pro pre-
zentaci tvůrčích animátorských 
počinů dětí a mládeže ve věku 
6 – 19 let. Samotné slavnostní 
ukončení soutěže s vyhlášením 
výsledků proběhlo v úterý 30. 
května v kině Nadsklepí za 
účasti odborné poroty, tvůrců 
soutěžních snímků i pedagogů 
a příznivců animované tvorby. 

Zde porota poprvé odtajnila 
výsledky 2. ročníku soutěže. 
Novinkou letošního ročníku byl 
navazující seminář na téma ani-
mace pro pedagogy a také tvůrčí 
dílny pro nadějné animátory ve 
věku od šesti do devatenácti let, 
v nichž v průběhu slavnostního 
večera a následujícího dne více 
jak 35 žáků základních a střed-
ních škol tvořilo zajímavé ani-
mační ukázky inspirované Kro-
měříží. Animág tím získal nový 
tvůrčí rozměr a energii pro další 
ročník.                                            (tz)

Kroměříž opět pod-
lehne kouzlu vozidel 
úctyhodného věku
Po roční pauze a loňské speci-
alizované přehlídce Loukotě a 
řemeny se do Kroměříže letos v 
srpnu opět vrací setkání histo-
rických vozidel Veteránem nejen 
Kroměřížskem, které připravu-
je Veterán klub Kroměříž. Akce 
se díky rozhodnutí pořadatelů 
stala pravidelným setkáním 
jednou za dva roky. Přehlídka 
vozidel, jejíž hlavní součástí je 
orientační jízda regionem, se le-
tos uskuteční v sobotu 5. srpna.  

Na své si přijdou i Kroměřížané, 
kteří se budou – jako už tradičně – 
moci pokochat nádhernými vozy, 
které budou vystaveny na ploše 
Velkého náměstí, a to v sobotu od 
8.30 hodin. Start do okružní jízdy 
se soutěžními prvky je napláno-
vaný 10.30 hodin, trasa je vedena 
okresem Kroměříž a Uherské Hra-
diště a má celkovou délku 92 km. 
Historické automobily budou pro-
jíždět přes Hulín, Pravčice, Rymice, 
Holešov, Ludslavice, Tlumačov, 
Kvasice, Novou Dědinu, Kudlovi-
ce, Babice, Velehrad,   odpoledne 
přes Bunč, Kostelany, Zlámanku, 
Drahlov, Jarohněvice, Vážany zpět 
do Kroměříže. Setkání se účastní 

automobily, motocykly do roku 
výroby 1945. „Sraz kombinuje prv-
ky výstavy vozů, orientační jízdu a 
dovednostní úkoly,“ upřesňuje zá-
měr a obsah akce jeden z hlavních 
organizátorů František Kudela z 
kroměřížského Veterán klubu a 
dodává: „V průběhu celého srazu 
je zajištěn bohatý doprovodný 
program jak pro účastníky, tak pro 
diváky a vyvrcholením celého dne 
je pak pro účastníky slavnostní 
večer s vyhodnocením výsledků.“ 
Akce se koná se spolupráci s měs-
tem Kroměříží a záštitu nad ní pře-
vzal starosta Jaroslav Němec. Více 
informací a podrobnosti lze najít 
na www.ceskyveteran.cz         (šak)

Bubny ovládly 
radniční nádvoří
Hudební program s názvem Kro-
měříž bubnuje se stal  do jisté 
míry následovníkem úspěšné 
Percussion Show. Bubenické na-
děje z kroměřížské a holešovské 
ZUŠky se v rámci zmíněné akce 
představily divákům a poslu-
chačům v  prvním červnovém 
týdnu. 
Na pódiu pod širým nebem se 
vystřídalo 35 účinkujících většinou 
ve školním věku. Jejich hudeb-
ním výkonům vytvořilo důstojný 
rámec nádvoří kroměřížské rad-
nice a Klubu Starý pivovar, které 
má neopakovatelnou atmosféru. 
„Jsem moc spokojený s průběhem 
akce i se samotným prozatím velmi 
málo využívaným prostorem, kde 
se konala. Reakce všech zúčast-
něných – účinkujících i návštěvníků 
– byly kladné a tak doufám, že i 
v  budoucnu bude možné na rad-
ničním nádvoří realizovat další 
akce. Je to úžasný prostor,“ vy-
jadřuje svou spokojenost hlavní 

organizátor projektu Petr Žůrek a 
dodává: „Chtěl bych za možnost 
uspořádat bubenickou show právě 
tady poděkovat místní radnici. 
Další, komu patří dík za vstřícnost 
a spolupráci, jsou členové Divadel-
ního spolku Kroměříž.“
V  publiku panovala výborná uvol-
něná atmosféra a podvečer si užili 
všichni – na pódiu i v hledišti. Malí a 
mladí bubeníci tak dostali možnost 
předvést své umění před počet-
ným publikem, vyzkoušet si, jak 
příjemné je zažít úspěch a sklízet 
pochvaly a obdiv.                        (šak)

Foto: J. Soporský
Foto: Animág

Foto: J. Soporský
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města Kroměříže  

Předtím než na pódia přišel Marilyn Manson, 
předtím než na plátna přišel Freddie Krueger, svět 
hrůzy ovládal Alice Cooper. Unikátně filmařsky 
zpracovaný portrét Vincenta Furniera, syna faráře, 
který se změnil v noční můru všech rodičů - Alice 
Coopera. Portrét mistra hororových show s funkční 
gilotinou a spoustou krve na pódiu. Příběh rockové 
ikony, který vypráví Alice Cooper osobně.

LETNÍ KINO 2017
Po loňském úspěšném letním kině na nádvoří 
Starého pivovaru opakujeme filmové projekce pod 
širým nebem právě v těchto klidných a příjemných 
prostorách. Začátky projekcí jsou v červenci od 
21:00, v srpnu od 20:30. Vstupné je jako vždy 50 Kč. 
V ceně vstupenky je také vstup zdarma do Expozice 
Karla Kryla. Více informací zde: http://www.dk-
kromeriz.cz/letni-kino-2017.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
CZE 2016, 85 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér 
z Tuchlovic u Prahy, který všem všechno opraví, ale 
vlastní život spravovat nedokáže. Nemá auto, mobil 
nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, 
která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnic-
tví a řídí chod celé domácnosti. A ta by také chtěla 
konečně Lubošovi sehnat partnerku. Tomáš Vorel 
obsadil do hlavní role této komedie Jakuba Koháka.

I DVA JSOU RODINA
FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Bezstarostný život Samuela (Omar Sy) na francouz-
ské Riviéře naruší příchod jednorázového flirtu 
- Kristin, která mu oznámí, že má malou dceru. Tu 
mu vzápětí předá a uteče. Samuel vyráží do Lon-
dýna hledat Kristin, což se mu nepodaří. Během 
následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující, 
ale i hodně netradiční táta. Zničehonic se však před 
jejich dveřmi objeví Kristin...

[REC]
ESP 2017, 78 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Tlačítko „REC“ stiskne mladá televizní reportérka a 
její kameraman, kteří natáčejí noční směnu v míst-
ní požární stanici. Po chvíli přijímají hasiči tísňovou 
výzvu staré ženy, která je uvězněna ve svém domě. 

Když dorazí na místo, ozve se strašidelný křik. Tím 
začíná dlouhá noční můra a unikátní dramatická 
televizní reportáž.

so 1. 7. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ – TJ SOKOL 
ZLÍN-PRŠTNÉ (10. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz/

so 22. 7. I 12.00 – 18.00
VODNÍ BALÓNKOVÁ BITVA 2017
Nebaví tě válení u vody a máš chuť na jinou formu 
osvěžení? Potom právě tebe zveme na Vodní balón-
kovou bitvu. Na ohraničeném hřišti s  překážkami 
se proti sobě v bitvě utkají vždy dvě skupiny týmů. 
Každá skupina bude mít dohromady maximálně 
5 lidí. Je nutné se zaregistrovat předem či na místě.
Pionýrská louka,
Podzámecká zahrada
FB: Vodní balonková bitva 2017

Plavání veřejnosti v červenci
Konec sezony 2016/2017 v neděli 16. července
Sobota 1. 7.  11.00 – 19.00
Neděle 2. 7. 12.00 – 18.00
Pondělí 3. 7. 9.00 – 19.00
Úterý 4. 7.  9.00 – 19.00
Středa 5. 7.  zavřeno (st. svátek)
Čtvrtek 6. 7.  zavřeno (st. svátek)
Pátek 7. 7.  9.00 – 19.00
Sobota 8. 7.  11.00 – 19.00
Neděle 9. 7.  12.00 – 18.00
Po 10.7. - Pá 14. 7. 9.00 – 19.00
Sobota 15. 7.  11.00 – 19.00
Neděle 16. 7.  12.00 – 18.00

Koupaliště Bajda
Každý den  9.00 – 20.00
(„nezavře-li“ koupaliště počasí)

Ceník lístků:
Dospělí – celodenní za 50,– (po 16. hod. za 30 Kč)
Mládež do 15-ti let
Důchodci, ZTP za 25,– (po 16. hod. za 15 Kč)
Děti do šesti let ZDARMA!

Bruslení veřejnosti v červenci
(od druhé poloviny měsíce)
Zimní stadion v Kroměříži
Přesné časy pro veřejnost: web  www.szmk.
cz – dále Zimní stadion – Rozpis

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
Upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude od 
10. 7. do 13. 8. 2017 uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

pá 14. a 28. 7. I 18.00
TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE 
Podvečerní hodinová procházka zajímavými zákou-
tími historického centra v doprovodu jedinečných 
průvodců - členů skupiny Biskupští manové, s nimiž 
prožijete nejedno překvapení. Vstupenky na místě 
či v Turistickém informačním centru.
sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

pá 7. a 21. 7. I 18.00
Z ČASŮ DÁVNÝCH I NEDÁVNÝCH
Podvečerní procházka po známých i zapomenutých 
místech a zajímavostech Kroměříže, kombinující 
pohyb, poznání i zábavu. Vstupenky na místě či 
v Turistickém informačním centru.
sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

so 15. a 22. 7. I 10.30
KOULELO SE KLUBÍČKO ZA NITÍ 
PŘÍBĚHU KROMĚŘÍŽE
Pojďte s Klubíčkem rozmotat příběh města Kromě- Hudba v zahradách a zámku  | 2. – 26. 7.

Vodní balónková bitva | 22. 7.

Kromfest | 15. 7.

Revival fest | 1. 7.

říže. Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se 
a vyzkoušíme si mnoho zajímavého.
Program vedený lektory počítá s aktivním zapo-
jením dětí i rodičů formou dialogu a tvůrčích úkolů. 
Hravou formou se seznámíme s historií a vybraný-
mi objekty či místy, která utvářejí nezaměnitelný 
charakter historického jádra města Kroměříže.
Rezervace není nutná. 
Sraz před vstupem do
Arcibiskupského zámku
www.kromeriz.eu

po 3., 10., 17., 24., 31. 7. I 11.00 a 14.00
SALALA
Poznejte salu terrenu Arcibiskupského zámku 
jinak! Skrze hry, vyprávění a především nezapo-
menutelné zážitky. Zpestřete sobě a svým dětem 
prohlídku unikátního raně barokního prostoru Ar-
cibiskupského zámku v Kroměříži.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.kromeriz.eu

pá 7., 14., 21., 28. 7. I 11.00 a 14.00
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA
Zažijte atmosféru Libosadu skrze vyprávění, hry, 
hudbu a dokonce i kouzla! Nebude chybět ani blu-
diště a kuželky. Co v zahradě voní a dá se ochutnat? 
Květná zahrada
www.kromeriz.eu 

út 4., 11., 18.,  a 25. 7. I 14.00
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ DÍLNA
Přijďte ve stopách dávných mistrů tvořit na zámek. 
V návaznosti na obrazárnu II. patra zámku je pro 
vás připravena výtvarná dílna. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 5., 12., 19., a 26. 7. I 9.30 a 14.00
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Přijměte pozvání k procházce letní biskupskou 
rezidencí v Kroměříži. Provede vás sám pan bis-
kup Karel z Lichtensteinu Castelcorna. Má pro vás 
připraveno plno zábavných úkolů, her i vyprávění. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

PRÁZDNINOVÉ AKCE

so 1. 7.
16.00 I MÁG RADEKR, kouzelník 

po 3. 7. / 19.00
19.00 I CONTOURS FITNESS, HIIT *

út 4. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Tabata *

st 5. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 6. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

pá 7. 7.
16.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování 

po 10. 7.
19.00 I CONTOURS FITNESS, Funkční trénink *

út 11. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Tabata *

st 12. 7
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 13. 7. 
18.00 I PASS, promenádní koncert 

čt 13. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 17. 7.
19.00 I CONTOURS FITNESS, Bodystyling *

út 18. 7.
13.00 I MÁG RADEKR, kouzelník

út 18. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Tabata *

st 19. 7.
13.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování

st 19. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 20. 7.
18.00 I POLYGON, promenádní koncert

čt 20. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 24. 7.
19.00 I CONTOURS FITNESS, HIIT *

út 25. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA,
Ploché břicho a pevný zadek *

st 26. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 27. 7.
18.00 I TIPTOP-Q, promenádní koncert

čt 27. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 31. 7. 
19.00 I CONTOURS FITNESS, Funkční trénink *

* Vezmi si sportovní oděv

V průběhu měsíců července a srpna bude na Velkém náměstí vybudovaná relaxační a odpočinková zóna 
s barem a posezením. Turisté i místní si zde mohou zakoupit občerstvení, posedět na připravené zahrádce 
a vychutnat si jedinečnou atmosféru městského centra. Náměstí oživí a zpestří zajímavý program, který 
nabídne nejen pravidelné sportovní aktivity, do kterých se můžete kdykoli zapojit.

Přijďte si zacvičit či podívat na vystoupení, vstupné ZDARMA! 



 

PŘEHLED AKCÍ

so 1. 7.–po 31. 7. I
po – ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí 
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy 
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu 
a objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky 
zajišťuje Metodické centrum zahradní kultury 
Národního památkového ústavu v  Kroměříži. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 1. 7. I 12.30
REVIVAL FEST 2017
Hudební festival revivalových světových i českých 
skupin. Těšit se můžete na Absolute BON JOVI, 
Pengea – Beatles, AC/DC Revival, Jiří Schelinger 
Revival, Kabát Revival, Kiss Forever Band. 
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz/vystavy/revival-fest

ne 2. 7. I 19.00
HZZ 2017:  RICHARD WAGNER - 
LOHENGRIN (VÝBĚR ZE SKLADEB)
Druhý koncert již 18. ročníku festivalu Hudba v za-
hradách a zámku Kroměříž 2017 proběhne opět 
v  krásném prostředí klasicistního Skleníku Květné 
zahrady. Filharmonie Bohuslava Martinů pod ve-
dením dirigenta Roberta Jindry předvede výběr 
skladeb ze slavné opery německého skladatele 
Richarda Wagnera Lohengrin. Účinkovat budou 
tito sólisté: Maida Hundeling - soprán, Iordanka 
Derilova - soprán, Ulf Paulsen - baryton, Aleš Bris-
cein - tenor.
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/richard-wagner-lohengrin

po 3. 7.-po 31. 7. I
po 11.00 a 14.00 
SALALA 
Akce pro rodiny s dětmi. Loutkoví neposedové vás 
provedou raně barokním prostorem saly terreny. 

Zažijete nevšední prohlídku kroměřížské památky 
skrze hry, vyprávění a hlavně nezapomenutelné 
zážitky. Program trvá 60 minut a je vhodný pro 
malé i velké návštěvníky od 3 let. Tato nabídka pla-
tí také pro volnočasová sdružení dětí a mládeže a 
letní tábory. Prosíme větší skupiny, aby se nahlásily 
předem na info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

po 3. 7. I 18.00
KRIZE DUCHOVNÍHO VÝVOJE 
ČLOVĚKA
Beseda na téma psychospirituální krize. Aby člověk 
mohl být připraven pomoci sobě i ostatním, je 
důležité vědět určitá fakta, být otevřený životu, 
vesmíru a zákonitostem, které i když nevidíme, zde 
existují. Děkuji za osobní cenné zkušenosti i to, že 
nastal čas otevřít toto téma a šířit široké veřejnosti 
jako nástroj k prostředkům, jak tuto krizi pochopit, 
umět pomoci či projít ji v bezpečí.
Čajovna Na radosti

út 4. 7. – út 25. 7. I
út 14.00 
ATELIÉR TIZIAN:
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 – 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je v nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 5. 7. – st 26. 7. I
st 9.30 a 14.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM 
Akce pro rodiny s  dětmi. Přijměte poznání k  pro-
cházce letní biskupskou rezidencí v  Kroměříži. 
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu 
Castelcorna. Má pro vás připraveno mnoho zá-
bavných úkolů a her i vyprávění. Program o délce 
60 minut je vhodný pro mládež a děti, které již 

čtou, mladší děti v  případě, že jsou doprovázeny 
rodiči. Na  program je nutné se předem objednat 
na: cermakova@olmuart.cz nebo tel.  608 814 723, 
kapacita je omezena na 15 osob. Sraz objednaných 
na program je v nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

pá 7. 7. - pá 28. 7. I
pá 11.00 a 14.00 
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA
Akce pro rodiny s  dětmi. Zažijte atmosféru Libosadu 
skrze vyprávění, hry, hudbu a dokonce i kouzla! Nebu-
de chybět ani bludiště a kuželky. Co v zahradě voní a co 
se dá ochutnat? Program trvá 60 minut a je vhodný pro 
malé i velké návštěvníky od 3 let. Tato nabídka platí 
také pro volnočasová sdružení dětí a mládeže a letní 
tábory.  Prosíme větší skupiny, aby se nahlásily předem 
na info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 13. 7. I 18.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017 
KAPELA PASS
Sérii pravidelných prázdninových čtvrtečních kon-
certů na Velkém náměstí začíná kapela Pass. Ta 
se na různých scénách prohání od roku 1998 a od 
původní recesistické sestavy hudebníků vytvářející 
hlavně hluk pro vlastní potěšení se transformova-
la k současné tváři nezapadající vlastně do žádné 
žánrové škatulky. V roce 2009 se dva zakládající 
členové - autor a kytarista Kamil Hric a perkusista 
Jiří Holeček, svižně obklopili mladými, nadějný-
mi a krásnými muzikanty – Liborem Jandíkem, 
Pavlem Lieskovským, Michaelem Markytánem a 
Tomášem Jíchou. V této sestavě Pass vytepal zcela 
nový repertoár, jenž má vtip, švih, rádio, klarinet, 
saxofon, trombon, bombon i tanec. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-pass

so 15. 7. I 9.00 – 13.00
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z  Kroměřížska a okolních regio-
nů. Kromě široké nabídky farmářských produktů 

se můžete těšit také na tematický doprovodný 
program, včetně programu pro děti. 
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 15. 7. I 12.00–2.00 
KROMFEST 2017 - OPEN-AIR 
FESTIVAL PRO CELOU RODINU
Na Kromfestu 2017 vystoupí letos kapely Rozvět-
vení Veroniky Stříbrné, Los Perdidos, kroměřížská 
hardrocková kapela Polygon, zpěvačka Lenka Dusi-
lová, poprockový písničkář Voxel s kapelou, rocková 
skupina Zrní, úspěšná romano-hiphopová formace 
Gipsy.cz v čele s Radkem Bangou a po vyprodaném 
turné v roce 2016 i velký tahák letních festivalů 
- dvojice Slza poprockových zpěváků Petra Lexy 
a Lukáše Bundila s kapelou.
Pionýrská louka
www.dk-kromeriz.cz/kromfest-2017

ne 16. 7. I 6.00 – 10.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

po 17. 7. I 19.00
HZZ 2017: ZPĚV V PROMĚNÁCH 
STALETÍ - ENSAMBLE LUMINEUX
Třetí koncert festivalu Hudba v zahradách a zámku 
Kroměříž 2017 patří do komorní řady koncertů, kte-
ré se letos ponesou především ve znamení zpěvu. 
Koncert představí společně klenoty barokní hudby 
a dvacátého století v podání souboru Ensamble 
Lumineux. Na programu budou díla Antonia Vival-
diho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha 
Händela, Ilji Hurníka a Gustava Mahlera. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/zpev-v-promenach-staleti

čt 20. 7. I 18.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017 - 
KAPELA POLYGON
Druhý koncert v rámci prázdninových Pro-
menádních koncertů na Velkém náměstí představí 
místní formaci Polygon. Zábavová kapela Polygon 
Rock byla založena na jaře roku 2015 a skládá se 
ze členů bývalých kapel Rozjetý kamna a Krevicit, 
kteří se pohybují na pódiích již několik let. Název 
Polygon odkazuje na mnohovrstevnatý hudební 
záběr všech jednotlivých členů, který se rozpíná 
od punkrocku až po klasický heavy metal. Průse-
číkem těchto různých stylů je přehrávání převážně 
bigbeatových a hardrockových skladeb od známých 
domácích a zahraničních interpretů. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-polygon

st 26. 7. I 19.00
HZZ 2017: EŠČE HUDCI HUDÚ / 
HUDBA PRAVDY
Dalším komorním koncertem v rámci festivalu Hudba v 
zahradách a zámku Kroměříž 2017 je společný projekt 
Horňácké muziky Petra Mičky (HMPM) a smyčcového 
kvarteta Jiřího Pospíchala Eščě hudci hudů, který je 
skutečným „bonbónkem“ pro fajnšmekry pomůže 
rozkrýt tajemství i půvaby lidové hudby, tak jak se 
geniálně otiskla v díle Leoše Janáčka a zejména v jeho 
cyklu Moravská lidová poezie v písních. 
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/esce-hudci-hudu-hudba-pravdy

čt 27. 7. I 18.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017
KAPELA TIPTOP-Q
Třetí koncert ze série prázdninových Promenádních 
koncertů představí skupinu TIPTOP-Q . Ta funguje 
už přes 20 let. Za tu dobu se v ní vystřídala řada 
členů. Nyní působí jako trio: Milan Vaculík - kyta-
rista a vůdčí osobnost skupiny. Právě on má na 
svědomí většinu písniček. Některé z nich si sám 
zpívá. Dalším je zpívající bubeník a příležitostný 
moderátor Renda Blanarovič. Tím třetím je Ondřej 
Forýtek - mladý, talentovaný a ambiciozní baskyta-
rista, kytarista, klávesista a zpěvák. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-tiptop-q

so 29. 7. I 12.00
PŘEKONÁNÍ GRAVITACE
Čtvrtý ročník adrenalinové show s  vlastním hu-
debním doprovodem je tady! Letos pod názvem 
Royal Dog Summer Party Překonání Gravitace! 
Špičkoví jezdci na kolech, obří skoky a vlastní hu-
dební program. Dechberoucí triky jezdců na kolech 
uchvátí opravdu každého. V průběhu celého dne 
bude probíhat kromě jiného také graffiti jam, show 
na motorce  nebo krasojízda na kole. Největší akci 
tohoto formátu v České republice umocní i hudební 
scéna, na které vystoupí Ben Cristovao, Cavalier, 
Majk Spirit, H16, Paulie Garand, DJ Wich a Marpo 
se svou kapelou. Letošní novinkou budou adrena-
linové kolotoče z USA.
Výstaviště Floria Kroměříž
prekonanigravitace.cz

do ne 2. 7.
NÁZDĚNKY 
V Radničním sklípku můžete vidět výstavu abs-
traktních fotografií Vladimíra Hudečka Názděnky. 
Radniční sklípek
www.radnicnikm.cz

do po 10. 7.  
FOTO(PER)SPEKTIVA 2017
Výstava Foto(per)spektiva 2017 - výstava fotografií 
mladých členů Fotoklubu DK Kroměříž. Na výstavě 
budou mít své fotografie: Jakub Halama, Kateřina 
Knížáková, Lucie Šmerdová, Petra Šmerdová, Bře-
tislav Vojta a Michal Žíla.
Dům kultury v Kroměříži
www.facebook.com/FotoklubDKKromeriz

do út 1. 8.  
KROMĚŘÍŽSKÝ ARCHIV SLAVÍ 
1947 – 1997 – 2017
Státní okresní archiv Kroměříž zve všechny badate-
le a příznivce archivu na výstavu Kroměřížský archiv 
slaví 1947 – 1997 - 2017 pořádanou při příležitosti 
70. výročí založení okresního archivu a 20. výročí 

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

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

do so 30. 9. 
MYŠKA HRABALKA
A JINÉ ILUSTRACE
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměřížska 
představuje ilustrátorskou tvorbu akademického 
malíře, pedagoga Františka Vrobela. Ve své tvorbě 
Vrobel inklinoval především ke knižním  ilustra-
cím, k  drobnějšímu ztvárnění témat se spoustou 
detailů a škálou barevných odstínů, přičemž nikdy 
neopustil tradiční pojetí české realistické knižní 
ilustrace. Svými kresbami doprovodil více jak 250 
knih, včetně učebnic. Mnoho Vrobelových prací 
bylo uveřejněno v  dětských časopisech (Šoteček, 
Lada dětem, Malý čtenář, Zlatá brána).
Galerie Orlovna
www.muzeum-km.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
BISKUPSKÁ MINCOVNA
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách biskupské Mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna a stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-

trem) a vyrazit si vlastní minci. Letos bude expozice 
doplněna o výroční a pamětní ražby vztahující se 
k historii zdejší Mincovny. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
GALERIE ORLOVNA
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravila 
opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní akce. 
František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné ilustra-
ce, V. Chalánková: 90 tenisových míčků, Z. To-
mánek: Z  mojí zahrádky, J. Kovanda: Figuralista, 
V. Přikrylová, J. Klabal, J. Tytykalo, B. Dayef, Výběr 
z grafiky UMPRUM.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ARCIBISKUPSKÁ VODÁRNA
ÚT - NE 10:00 - 17:00
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

do po 30. 10.
VÝSTAVA ZAJÍC A KRÁLÍK
– POSLOVÉ FANTAZIE
Výstava fotografických koláží Františka Sysla ml. Ve 
výtvarném i zahradním umění se v období manýris-
mu a raného baroka objevují zaječí a králičí motivy. 
Na území Moravy se s nimi setkáváme především 
na zámku Bučovice. Pozoruhodného ztvárnění se 
jim ale dostalo také v kroměřížském Libosadu. 
Jedná se o pouhý žert, zobrazení stvoření člověku 
blízkých, jej neohrožujících nebo jsou nositelem 
skrytých významů? Tyto otázky před diváka kladou 
nejen dávní umělci, ale také fotograf František Sy-
sel, který zaječí a králičí motivy zpracoval do podo-
by fotografických koláží.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

so 1. 7.
18.00 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra 
20.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 2D
tit., premiéra 

ne 2. 7.
19.30 I JÁ, PADOUCH 3 3D dab., bijásek, premiéra

út 4. 7.
21.00 I INSTALATÉR Z TUCHLOVIC, letní kino 2017

st 5. 7.
18.00 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra 
20.30 I LEMMY FOREVER, artkino

čt 6. 7.
18.00 I ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 2D, 
bijásek, přidáváme
20.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D tit.,
premiéra

pá 7. 7.
17.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D dab.,
premiéra
20.30 I PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA 2D dab., přidáváme

so 8. 7.
18.00 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra
20.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D dab.,
premiéra

ne 9. 7.
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra
17.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D dab.,
premiéra
20.30 I VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, premiéra  

út 11. 7.
21.00 I I DVA JSOU RODINA, letní kino 2017 

st 12. 7.
18.00 I VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, premiéra 
20.30 I TEHDY SPOLU, artkino 

čt 13. 7.
20.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 2D tit., premiéra

pá 14. 7.
17.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 3D tit., premiéra
20.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D dab.,
premiéra

so 15. 7.
18.00 I MILOVNÍK PO PŘECHODU, premiéra
20.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 2D tit., premiéra

ne 16. 7.
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra
17.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 3D tit., premiéra
20.30 I MILOVNÍK PO PŘECHODU, premiéra

st 19. 7.
18.00 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D tit.,
premiéra
20.30 I OKLAMANÝ, artkino 

čt 20. 7.
20.30 I DUNKIRK, premiéra 

pá 21. 7.
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 2D
dab., premiéra
20.30 I DUNKIRK, premiéra 

so 22. 7.
18.00 I DUNKIRK, premiéra 
20.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 2D
tit., premiéra 

ne 23. 7.
15.30 I AUTA 3 2D dab., bijásek, přidáváme
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D
dab., premiéra 
20.30 I DUNKIRK, premiéra 

út 25. 7.
21.00 I [REC], letní kino 2017

st 26. 7.
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 2D
dab., premiéra 
20.30 I SUPER DUPER ALICE COOPER, artkino

čt 27. 7.
20.30 I BABY DRIVER, premiéra 

pá 28. 7. 
18.00 I BABY DRIVER, premiéra 
20.30 I SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME, premiéra 

so 29. 7.
18.00 I SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME, premiéra 
20.30 I BABY DRIVER, premiéra

ne 30. 7.
15.30 I MAXINOŽKA, bijásek, premiéra 
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D
dab., premiéra 
20.30 I SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME, premiéra 

BIJÁSEK/RODINNÝ 
JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, 3D, da-
bing i titulky
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – 
agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: 
Margo, Edith a Agnes.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2017, 88 min, přístupné bez omezení, dabing
V tomto novém, zcela animovaném filmu 
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a na-
pínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou 
vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi.

AUTA 3
USA 2017, 107 min, přístupné bez omezení, dabing

Legendární závoďák Blesk McQueen zjistí, že ho 
nová generace závodních aut poslala mimo zá-
vodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do 
hry mu může pomoci pouze mladá trenérka Cruz 
Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý 
píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

MAXINOŽKA
BEL/FRA 2017, 91 min, přístupné bez omezení, 
dabing
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobro-
družnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno 
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo 
jiný než legendární Lesní muž! Ten se skrývá hlu-
boko v lese, aby zde na mnoho dalších let chránil 
sebe a svou společnost HairCo. Obří korporace 
zkoumá vědecké experimenty se svým speciálním 
DNA. Otec a syn začínají dohánět ztracený čas...

PREMIÉRA
TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
USA 2017, 148 min, přístupné bez omezení, titulky 
Automechanik Cade Yeager má s Transformery 
bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „ne-
přítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je 
nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí 
vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může 
dát významný historik a teoretický znalec Edmund 
Burton, který věří, že právě v minulosti lze najít klíč 
k ukončení války a záchraně lidstva.

SPIDER-MAN: HOMECOMING
USA 2017, 133 min, přístupné bez omezení, 3D, da-
bing i titulky
Peter (Tom Holland) se snaží vrátit ke svému běžné-
mu životu - což mu komplikuje touha dokázat, že 
by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, 
než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje 
nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se 
v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
USA 2017, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Imunita sedmnáctileté dívky Madeline nedokáže 
bojovat s venkovním světem, a proto je stále za-

vřená doma ve svém sterilním pokoji. Všechno se 
ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu 
nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly. Jelikož se 
nemůže se záhadným sousedem setkat, začnou si 
psát emaily. Madeline si tak během krátkého času 
uvědomí, že její život není skutečný, a proto nabere 
odvahu všechno risknout.

VÁLKA O PLANETU OPIC
USA 2017, 143 min, nevhodné pro děti do 12 let, 3D, 
titulky
Ceasar a jeho opice nemají na vybranou a vrhají 
se do boje s lidskou armádou. Tu vede bezohledný 
plukovník, který by je chtěl všechny zničit. Poté, 
co opice utrží obrovské ztráty, se Cesar potýká se 
svými temnými instinkty a začíná svou vlastní 
mýtickou výpravu za pomstou svého druhu. Jak vše 
spěje ke konci, stojí Ceasar tváří v tvář plukovníkovi 
v epické bitvě, která rozhodne o osudu jejich druhů 
a budoucnosti planety.

MILOVNÍK PO PŘECHODU
USA 2017, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Odvážnou a svůdnou letní komedii Milovník po 
přechodu zdobí sexbomby dvou generací. Mexická 
kráska Salma Hayek a sexuální symbol šedesátých 
let, legendární Raquel Welch. Pánské pokolení ji 
ale přesto příliš neocení. Hlavním hrdinou je totiž 
zrezlý playboy za zenitem, jehož pokusy vrátit se 
po letech jako obávaný dobyvatel ženských srdcí a 
peněženek už neprobouzí libido, ale spíš rozpaky a 
úsměvy. A obě krasavice mu k tomu pěkně zatopí.

DUNKIRK
FRA/UK/USA 2017, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera 
Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených 
francouzských, britských a belgických vojáků z plá-
ží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Ve 
filmu se objeví herecké hvězdy Tom Hardy, Cillian 
Murphy či Kenneth Branagh.

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
FRA/USA 2017, 137 min, přístupné bez omezení, 3D, 

dabing i titulky
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureli-
ne jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. 
Na rozkaz ministra obrany se oba vydávají na misi 
do úchvatného místa, přezdívaného Město tisíce 
planet. Střed města ale skrývá tajemství... 

BABY DRIVER
USA 2017, 113 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajiš-
ťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím 
nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní 
pouští. Když se Baby setká s dívkou svých snů (Lily 
James), vnímá to jako příležitost opustit život zlo-
čince a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bos-
sem (Kevin Spacey) přinucen zúčastnit se další akce, 
která je předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se 
v  ohrožení jeho život, láska i svoboda.

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
FRA/BEL 2017, 92 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Když francouzský spisovatel Jean-Etienne Fougero-
le v televizní debatě propaguje svůj nový román, v 
přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany pří-
tomného oponenta, který jej napadá, že sice hezky 
píše, ale v životě se tím není schopen řídit. A  tak 
Jean-Etienne veřejně vyzve jakoukoliv romskou 
rodinu k společnému soužití u nich doma. Pak se 
nemůže divit, že u něj večer v ten samý den zadrnčí 
zvonek a celou jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších 
životních zkoušek...

PŘIDÁVÁME
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA 2017, 129 min, přístupné bez omezení, dabing
V dalším pokračování svých fantastických dobro-
družství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna 
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod 
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier 
Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit 
o život každého piráta - a zejména Jacka. 

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2017, 88 min, přístupné bez omezení, dabing

AUTA 3
USA 2017, 107 min, přístupné bez omezení, dabing

ARTKINO
LEMMY FOREVER
USA 2010, 110 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Po dobu tří let sledovala kamera tohoto neklidného 
rockového válečníka na cestě z jeho zaneřáděného 
hollywoodského bytu na evropské stadiony. Za-
chycuje Lemmyho při klidných, sebeodhalujících 
chvílích doma, při jam sessions s Davem Grohlem i 
jako rockového hrdinu, řidiče válečného tanku. Od-
halí muže, který je osobitější, filozofující a má větší 
smysl pro humor, než by většina lidí očekávala…

TEHDY SPOLU
CZE 2017, 75 min, přístupné bez omezení, česky
Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, 
která se na Valašsku ukrývá před hrozbou depor-
tace v období II. světové války. Terezka přijíždí na 
Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží se 
zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční 
řemesla, tradice, domácí zvířata a také zde prožívá 
svoji první dětskou lásku. Avšak tíha válečné doby 
doléhá i na venkov a dívka si musí dávat pozor, aby 
její tajemství nikdo neodhalil.

OKLAMANÝ
USA 2017, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat 
atmosféru v izolované dívčí internátní škole, kde se 
znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Osca-
rová režisérka Sofia Coppola (Ztraceno v překladu) 
natočila film plný zničujících emocí, které roznítily 
chtíč, vášeň a láska. Ve snímku, za který získala cenu 
za nejlepší režii na festivalu v Cannes, excelují Colin 
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a Elle Fanning.

SUPER DUPER ALICE COOPER
CAN 2014, 98 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

otevření nové budovy v Kroměříži. 
Radnice Kroměříž
www.mza.cz

do čt 31. 8. 
POZNÁVEJ SE
Velká interaktivní výstava z IQ parku Liberec. Po-
znej své schopnosti – dotýkej se všech exponátů. 
Výstava je kombinací hry, zábavy i poučení a za-
hrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které 
jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutě-
žení, takže platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘI-
KÁZÁNO! Expozice však není jen hravá a zábavná, 
ale i poučná a naučná. Návštěvníci si mohou ověřit, 
jak fungují lidské smysly i to, jak nás někdy klamou, 
zjistí nejrůznější údaje týkající se lidského těla, na-
příklad kolik vody a krve mají v těle, mohou změřit 
sílu stisku ruky, rychlost reakce, elektrický odpor 
svého těla nebo hloubku předklonu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 31. 8.
SVĚDECTVÍ MAP: VÝSTAVA
STARÝCH LESNICKÝCH MAP 
A PANSTVÍ
Staré mapy jsou také dokladem o technické úrovni, 
zručnosti a umu dávných kartografů, zeměměřičů i 
lesníků. Představují ukázku neobyčejného vkusu a 
kreslířského nadání autorů, mají mnohdy výraznou 
hodnotu výtvarnou a estetickou. Jsou svědectvím 
o proměnách krajiny v času, svědectvím o dávných 
hranicích majetků, o stavbách, o územních sporech, 
o vytyčování hranic i tras cest, o zásobách dříví v le-
sích pro těžbu rud, či pro sklářské hutě atd.
Květná zahrada
www.nczk.cz

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

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ



 

PŘEHLED AKCÍ

so 1. 7.–po 31. 7. I
po – ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí 
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy 
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu 
a objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky 
zajišťuje Metodické centrum zahradní kultury 
Národního památkového ústavu v  Kroměříži. 
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 1. 7. I 12.30
REVIVAL FEST 2017
Hudební festival revivalových světových i českých 
skupin. Těšit se můžete na Absolute BON JOVI, 
Pengea – Beatles, AC/DC Revival, Jiří Schelinger 
Revival, Kabát Revival, Kiss Forever Band. 
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz/vystavy/revival-fest

ne 2. 7. I 19.00
HZZ 2017:  RICHARD WAGNER - 
LOHENGRIN (VÝBĚR ZE SKLADEB)
Druhý koncert již 18. ročníku festivalu Hudba v za-
hradách a zámku Kroměříž 2017 proběhne opět 
v  krásném prostředí klasicistního Skleníku Květné 
zahrady. Filharmonie Bohuslava Martinů pod ve-
dením dirigenta Roberta Jindry předvede výběr 
skladeb ze slavné opery německého skladatele 
Richarda Wagnera Lohengrin. Účinkovat budou 
tito sólisté: Maida Hundeling - soprán, Iordanka 
Derilova - soprán, Ulf Paulsen - baryton, Aleš Bris-
cein - tenor.
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/richard-wagner-lohengrin

po 3. 7.-po 31. 7. I
po 11.00 a 14.00 
SALALA 
Akce pro rodiny s dětmi. Loutkoví neposedové vás 
provedou raně barokním prostorem saly terreny. 

Zažijete nevšední prohlídku kroměřížské památky 
skrze hry, vyprávění a hlavně nezapomenutelné 
zážitky. Program trvá 60 minut a je vhodný pro 
malé i velké návštěvníky od 3 let. Tato nabídka pla-
tí také pro volnočasová sdružení dětí a mládeže a 
letní tábory. Prosíme větší skupiny, aby se nahlásily 
předem na info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

po 3. 7. I 18.00
KRIZE DUCHOVNÍHO VÝVOJE 
ČLOVĚKA
Beseda na téma psychospirituální krize. Aby člověk 
mohl být připraven pomoci sobě i ostatním, je 
důležité vědět určitá fakta, být otevřený životu, 
vesmíru a zákonitostem, které i když nevidíme, zde 
existují. Děkuji za osobní cenné zkušenosti i to, že 
nastal čas otevřít toto téma a šířit široké veřejnosti 
jako nástroj k prostředkům, jak tuto krizi pochopit, 
umět pomoci či projít ji v bezpečí.
Čajovna Na radosti

út 4. 7. – út 25. 7. I
út 14.00 
ATELIÉR TIZIAN:
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 – 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je v nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 5. 7. – st 26. 7. I
st 9.30 a 14.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM 
Akce pro rodiny s  dětmi. Přijměte poznání k  pro-
cházce letní biskupskou rezidencí v  Kroměříži. 
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu 
Castelcorna. Má pro vás připraveno mnoho zá-
bavných úkolů a her i vyprávění. Program o délce 
60 minut je vhodný pro mládež a děti, které již 

čtou, mladší děti v  případě, že jsou doprovázeny 
rodiči. Na  program je nutné se předem objednat 
na: cermakova@olmuart.cz nebo tel.  608 814 723, 
kapacita je omezena na 15 osob. Sraz objednaných 
na program je v nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

pá 7. 7. - pá 28. 7. I
pá 11.00 a 14.00 
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA
Akce pro rodiny s  dětmi. Zažijte atmosféru Libosadu 
skrze vyprávění, hry, hudbu a dokonce i kouzla! Nebu-
de chybět ani bludiště a kuželky. Co v zahradě voní a co 
se dá ochutnat? Program trvá 60 minut a je vhodný pro 
malé i velké návštěvníky od 3 let. Tato nabídka platí 
také pro volnočasová sdružení dětí a mládeže a letní 
tábory.  Prosíme větší skupiny, aby se nahlásily předem 
na info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 13. 7. I 18.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017 
KAPELA PASS
Sérii pravidelných prázdninových čtvrtečních kon-
certů na Velkém náměstí začíná kapela Pass. Ta 
se na různých scénách prohání od roku 1998 a od 
původní recesistické sestavy hudebníků vytvářející 
hlavně hluk pro vlastní potěšení se transformova-
la k současné tváři nezapadající vlastně do žádné 
žánrové škatulky. V roce 2009 se dva zakládající 
členové - autor a kytarista Kamil Hric a perkusista 
Jiří Holeček, svižně obklopili mladými, nadějný-
mi a krásnými muzikanty – Liborem Jandíkem, 
Pavlem Lieskovským, Michaelem Markytánem a 
Tomášem Jíchou. V této sestavě Pass vytepal zcela 
nový repertoár, jenž má vtip, švih, rádio, klarinet, 
saxofon, trombon, bombon i tanec. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-pass

so 15. 7. I 9.00 – 13.00
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z  Kroměřížska a okolních regio-
nů. Kromě široké nabídky farmářských produktů 

se můžete těšit také na tematický doprovodný 
program, včetně programu pro děti. 
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 15. 7. I 12.00–2.00 
KROMFEST 2017 - OPEN-AIR 
FESTIVAL PRO CELOU RODINU
Na Kromfestu 2017 vystoupí letos kapely Rozvět-
vení Veroniky Stříbrné, Los Perdidos, kroměřížská 
hardrocková kapela Polygon, zpěvačka Lenka Dusi-
lová, poprockový písničkář Voxel s kapelou, rocková 
skupina Zrní, úspěšná romano-hiphopová formace 
Gipsy.cz v čele s Radkem Bangou a po vyprodaném 
turné v roce 2016 i velký tahák letních festivalů 
- dvojice Slza poprockových zpěváků Petra Lexy 
a Lukáše Bundila s kapelou.
Pionýrská louka
www.dk-kromeriz.cz/kromfest-2017

ne 16. 7. I 6.00 – 10.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

po 17. 7. I 19.00
HZZ 2017: ZPĚV V PROMĚNÁCH 
STALETÍ - ENSAMBLE LUMINEUX
Třetí koncert festivalu Hudba v zahradách a zámku 
Kroměříž 2017 patří do komorní řady koncertů, kte-
ré se letos ponesou především ve znamení zpěvu. 
Koncert představí společně klenoty barokní hudby 
a dvacátého století v podání souboru Ensamble 
Lumineux. Na programu budou díla Antonia Vival-
diho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha 
Händela, Ilji Hurníka a Gustava Mahlera. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/zpev-v-promenach-staleti

čt 20. 7. I 18.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017 - 
KAPELA POLYGON
Druhý koncert v rámci prázdninových Pro-
menádních koncertů na Velkém náměstí představí 
místní formaci Polygon. Zábavová kapela Polygon 
Rock byla založena na jaře roku 2015 a skládá se 
ze členů bývalých kapel Rozjetý kamna a Krevicit, 
kteří se pohybují na pódiích již několik let. Název 
Polygon odkazuje na mnohovrstevnatý hudební 
záběr všech jednotlivých členů, který se rozpíná 
od punkrocku až po klasický heavy metal. Průse-
číkem těchto různých stylů je přehrávání převážně 
bigbeatových a hardrockových skladeb od známých 
domácích a zahraničních interpretů. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-polygon

st 26. 7. I 19.00
HZZ 2017: EŠČE HUDCI HUDÚ / 
HUDBA PRAVDY
Dalším komorním koncertem v rámci festivalu Hudba v 
zahradách a zámku Kroměříž 2017 je společný projekt 
Horňácké muziky Petra Mičky (HMPM) a smyčcového 
kvarteta Jiřího Pospíchala Eščě hudci hudů, který je 
skutečným „bonbónkem“ pro fajnšmekry pomůže 
rozkrýt tajemství i půvaby lidové hudby, tak jak se 
geniálně otiskla v díle Leoše Janáčka a zejména v jeho 
cyklu Moravská lidová poezie v písních. 
Květná zahrada
www.dk-kromeriz.cz/esce-hudci-hudu-hudba-pravdy

čt 27. 7. I 18.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017
KAPELA TIPTOP-Q
Třetí koncert ze série prázdninových Promenádních 
koncertů představí skupinu TIPTOP-Q . Ta funguje 
už přes 20 let. Za tu dobu se v ní vystřídala řada 
členů. Nyní působí jako trio: Milan Vaculík - kyta-
rista a vůdčí osobnost skupiny. Právě on má na 
svědomí většinu písniček. Některé z nich si sám 
zpívá. Dalším je zpívající bubeník a příležitostný 
moderátor Renda Blanarovič. Tím třetím je Ondřej 
Forýtek - mladý, talentovaný a ambiciozní baskyta-
rista, kytarista, klávesista a zpěvák. 
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-tiptop-q

so 29. 7. I 12.00
PŘEKONÁNÍ GRAVITACE
Čtvrtý ročník adrenalinové show s  vlastním hu-
debním doprovodem je tady! Letos pod názvem 
Royal Dog Summer Party Překonání Gravitace! 
Špičkoví jezdci na kolech, obří skoky a vlastní hu-
dební program. Dechberoucí triky jezdců na kolech 
uchvátí opravdu každého. V průběhu celého dne 
bude probíhat kromě jiného také graffiti jam, show 
na motorce  nebo krasojízda na kole. Největší akci 
tohoto formátu v České republice umocní i hudební 
scéna, na které vystoupí Ben Cristovao, Cavalier, 
Majk Spirit, H16, Paulie Garand, DJ Wich a Marpo 
se svou kapelou. Letošní novinkou budou adrena-
linové kolotoče z USA.
Výstaviště Floria Kroměříž
prekonanigravitace.cz

do ne 2. 7.
NÁZDĚNKY 
V Radničním sklípku můžete vidět výstavu abs-
traktních fotografií Vladimíra Hudečka Názděnky. 
Radniční sklípek
www.radnicnikm.cz

do po 10. 7.  
FOTO(PER)SPEKTIVA 2017
Výstava Foto(per)spektiva 2017 - výstava fotografií 
mladých členů Fotoklubu DK Kroměříž. Na výstavě 
budou mít své fotografie: Jakub Halama, Kateřina 
Knížáková, Lucie Šmerdová, Petra Šmerdová, Bře-
tislav Vojta a Michal Žíla.
Dům kultury v Kroměříži
www.facebook.com/FotoklubDKKromeriz

do út 1. 8.  
KROMĚŘÍŽSKÝ ARCHIV SLAVÍ 
1947 – 1997 – 2017
Státní okresní archiv Kroměříž zve všechny badate-
le a příznivce archivu na výstavu Kroměřížský archiv 
slaví 1947 – 1997 - 2017 pořádanou při příležitosti 
70. výročí založení okresního archivu a 20. výročí 

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

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

do so 30. 9. 
MYŠKA HRABALKA
A JINÉ ILUSTRACE
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměřížska 
představuje ilustrátorskou tvorbu akademického 
malíře, pedagoga Františka Vrobela. Ve své tvorbě 
Vrobel inklinoval především ke knižním  ilustra-
cím, k  drobnějšímu ztvárnění témat se spoustou 
detailů a škálou barevných odstínů, přičemž nikdy 
neopustil tradiční pojetí české realistické knižní 
ilustrace. Svými kresbami doprovodil více jak 250 
knih, včetně učebnic. Mnoho Vrobelových prací 
bylo uveřejněno v  dětských časopisech (Šoteček, 
Lada dětem, Malý čtenář, Zlatá brána).
Galerie Orlovna
www.muzeum-km.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
BISKUPSKÁ MINCOVNA
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnic-
tví v původních prostorách biskupské Mincovny. 
Můžete se také zúčastnit Hledání pokladu biskupa 
Bruna a stát se na chvíli pregéřem (neboli mincmis-

trem) a vyrazit si vlastní minci. Letos bude expozice 
doplněna o výroční a pamětní ražby vztahující se 
k historii zdejší Mincovny. 
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ÚT – NE 10.00 – 17.00
GALERIE ORLOVNA
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravila 
opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní akce. 
František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné ilustra-
ce, V. Chalánková: 90 tenisových míčků, Z. To-
mánek: Z  mojí zahrádky, J. Kovanda: Figuralista, 
V. Přikrylová, J. Klabal, J. Tytykalo, B. Dayef, Výběr 
z grafiky UMPRUM.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
ARCIBISKUPSKÁ VODÁRNA
ÚT - NE 10:00 - 17:00
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

do po 30. 10.
VÝSTAVA ZAJÍC A KRÁLÍK
– POSLOVÉ FANTAZIE
Výstava fotografických koláží Františka Sysla ml. Ve 
výtvarném i zahradním umění se v období manýris-
mu a raného baroka objevují zaječí a králičí motivy. 
Na území Moravy se s nimi setkáváme především 
na zámku Bučovice. Pozoruhodného ztvárnění se 
jim ale dostalo také v kroměřížském Libosadu. 
Jedná se o pouhý žert, zobrazení stvoření člověku 
blízkých, jej neohrožujících nebo jsou nositelem 
skrytých významů? Tyto otázky před diváka kladou 
nejen dávní umělci, ale také fotograf František Sy-
sel, který zaječí a králičí motivy zpracoval do podo-
by fotografických koláží.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

so 1. 7.
18.00 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra 
20.30 I TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 2D
tit., premiéra 

ne 2. 7.
19.30 I JÁ, PADOUCH 3 3D dab., bijásek, premiéra

út 4. 7.
21.00 I INSTALATÉR Z TUCHLOVIC, letní kino 2017

st 5. 7.
18.00 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra 
20.30 I LEMMY FOREVER, artkino

čt 6. 7.
18.00 I ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 2D, 
bijásek, přidáváme
20.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D tit.,
premiéra

pá 7. 7.
17.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D dab.,
premiéra
20.30 I PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA 2D dab., přidáváme

so 8. 7.
18.00 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra
20.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D dab.,
premiéra

ne 9. 7.
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra
17.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D dab.,
premiéra
20.30 I VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, premiéra  

út 11. 7.
21.00 I I DVA JSOU RODINA, letní kino 2017 

st 12. 7.
18.00 I VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, premiéra 
20.30 I TEHDY SPOLU, artkino 

čt 13. 7.
20.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 2D tit., premiéra

pá 14. 7.
17.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 3D tit., premiéra
20.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D dab.,
premiéra

so 15. 7.
18.00 I MILOVNÍK PO PŘECHODU, premiéra
20.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 2D tit., premiéra

ne 16. 7.
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab., bijásek, premiéra
17.30 I VÁLKA O PLANETU OPIC 3D tit., premiéra
20.30 I MILOVNÍK PO PŘECHODU, premiéra

st 19. 7.
18.00 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D tit.,
premiéra
20.30 I OKLAMANÝ, artkino 

čt 20. 7.
20.30 I DUNKIRK, premiéra 

pá 21. 7.
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 2D
dab., premiéra
20.30 I DUNKIRK, premiéra 

so 22. 7.
18.00 I DUNKIRK, premiéra 
20.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 2D
tit., premiéra 

ne 23. 7.
15.30 I AUTA 3 2D dab., bijásek, přidáváme
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D
dab., premiéra 
20.30 I DUNKIRK, premiéra 

út 25. 7.
21.00 I [REC], letní kino 2017

st 26. 7.
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 2D
dab., premiéra 
20.30 I SUPER DUPER ALICE COOPER, artkino

čt 27. 7.
20.30 I BABY DRIVER, premiéra 

pá 28. 7. 
18.00 I BABY DRIVER, premiéra 
20.30 I SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME, premiéra 

so 29. 7.
18.00 I SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME, premiéra 
20.30 I BABY DRIVER, premiéra

ne 30. 7.
15.30 I MAXINOŽKA, bijásek, premiéra 
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D
dab., premiéra 
20.30 I SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME, premiéra 

BIJÁSEK/RODINNÝ 
JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, 3D, da-
bing i titulky
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – 
agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: 
Margo, Edith a Agnes.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2017, 88 min, přístupné bez omezení, dabing
V tomto novém, zcela animovaném filmu 
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a na-
pínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou 
vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi.

AUTA 3
USA 2017, 107 min, přístupné bez omezení, dabing

Legendární závoďák Blesk McQueen zjistí, že ho 
nová generace závodních aut poslala mimo zá-
vodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do 
hry mu může pomoci pouze mladá trenérka Cruz 
Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý 
píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

MAXINOŽKA
BEL/FRA 2017, 91 min, přístupné bez omezení, 
dabing
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobro-
družnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno 
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo 
jiný než legendární Lesní muž! Ten se skrývá hlu-
boko v lese, aby zde na mnoho dalších let chránil 
sebe a svou společnost HairCo. Obří korporace 
zkoumá vědecké experimenty se svým speciálním 
DNA. Otec a syn začínají dohánět ztracený čas...

PREMIÉRA
TRANFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
USA 2017, 148 min, přístupné bez omezení, titulky 
Automechanik Cade Yeager má s Transformery 
bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „ne-
přítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je 
nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí 
vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může 
dát významný historik a teoretický znalec Edmund 
Burton, který věří, že právě v minulosti lze najít klíč 
k ukončení války a záchraně lidstva.

SPIDER-MAN: HOMECOMING
USA 2017, 133 min, přístupné bez omezení, 3D, da-
bing i titulky
Peter (Tom Holland) se snaží vrátit ke svému běžné-
mu životu - což mu komplikuje touha dokázat, že 
by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, 
než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje 
nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se 
v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
USA 2017, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Imunita sedmnáctileté dívky Madeline nedokáže 
bojovat s venkovním světem, a proto je stále za-

vřená doma ve svém sterilním pokoji. Všechno se 
ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu 
nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly. Jelikož se 
nemůže se záhadným sousedem setkat, začnou si 
psát emaily. Madeline si tak během krátkého času 
uvědomí, že její život není skutečný, a proto nabere 
odvahu všechno risknout.

VÁLKA O PLANETU OPIC
USA 2017, 143 min, nevhodné pro děti do 12 let, 3D, 
titulky
Ceasar a jeho opice nemají na vybranou a vrhají 
se do boje s lidskou armádou. Tu vede bezohledný 
plukovník, který by je chtěl všechny zničit. Poté, 
co opice utrží obrovské ztráty, se Cesar potýká se 
svými temnými instinkty a začíná svou vlastní 
mýtickou výpravu za pomstou svého druhu. Jak vše 
spěje ke konci, stojí Ceasar tváří v tvář plukovníkovi 
v epické bitvě, která rozhodne o osudu jejich druhů 
a budoucnosti planety.

MILOVNÍK PO PŘECHODU
USA 2017, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Odvážnou a svůdnou letní komedii Milovník po 
přechodu zdobí sexbomby dvou generací. Mexická 
kráska Salma Hayek a sexuální symbol šedesátých 
let, legendární Raquel Welch. Pánské pokolení ji 
ale přesto příliš neocení. Hlavním hrdinou je totiž 
zrezlý playboy za zenitem, jehož pokusy vrátit se 
po letech jako obávaný dobyvatel ženských srdcí a 
peněženek už neprobouzí libido, ale spíš rozpaky a 
úsměvy. A obě krasavice mu k tomu pěkně zatopí.

DUNKIRK
FRA/UK/USA 2017, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera 
Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených 
francouzských, britských a belgických vojáků z plá-
ží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Ve 
filmu se objeví herecké hvězdy Tom Hardy, Cillian 
Murphy či Kenneth Branagh.

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
FRA/USA 2017, 137 min, přístupné bez omezení, 3D, 

dabing i titulky
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureli-
ne jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. 
Na rozkaz ministra obrany se oba vydávají na misi 
do úchvatného místa, přezdívaného Město tisíce 
planet. Střed města ale skrývá tajemství... 

BABY DRIVER
USA 2017, 113 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajiš-
ťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím 
nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní 
pouští. Když se Baby setká s dívkou svých snů (Lily 
James), vnímá to jako příležitost opustit život zlo-
čince a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bos-
sem (Kevin Spacey) přinucen zúčastnit se další akce, 
která je předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se 
v  ohrožení jeho život, láska i svoboda.

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
FRA/BEL 2017, 92 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Když francouzský spisovatel Jean-Etienne Fougero-
le v televizní debatě propaguje svůj nový román, v 
přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany pří-
tomného oponenta, který jej napadá, že sice hezky 
píše, ale v životě se tím není schopen řídit. A  tak 
Jean-Etienne veřejně vyzve jakoukoliv romskou 
rodinu k společnému soužití u nich doma. Pak se 
nemůže divit, že u něj večer v ten samý den zadrnčí 
zvonek a celou jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších 
životních zkoušek...

PŘIDÁVÁME
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA 2017, 129 min, přístupné bez omezení, dabing
V dalším pokračování svých fantastických dobro-
družství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna 
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod 
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier 
Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit 
o život každého piráta - a zejména Jacka. 

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2017, 88 min, přístupné bez omezení, dabing

AUTA 3
USA 2017, 107 min, přístupné bez omezení, dabing

ARTKINO
LEMMY FOREVER
USA 2010, 110 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Po dobu tří let sledovala kamera tohoto neklidného 
rockového válečníka na cestě z jeho zaneřáděného 
hollywoodského bytu na evropské stadiony. Za-
chycuje Lemmyho při klidných, sebeodhalujících 
chvílích doma, při jam sessions s Davem Grohlem i 
jako rockového hrdinu, řidiče válečného tanku. Od-
halí muže, který je osobitější, filozofující a má větší 
smysl pro humor, než by většina lidí očekávala…

TEHDY SPOLU
CZE 2017, 75 min, přístupné bez omezení, česky
Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, 
která se na Valašsku ukrývá před hrozbou depor-
tace v období II. světové války. Terezka přijíždí na 
Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží se 
zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční 
řemesla, tradice, domácí zvířata a také zde prožívá 
svoji první dětskou lásku. Avšak tíha válečné doby 
doléhá i na venkov a dívka si musí dávat pozor, aby 
její tajemství nikdo neodhalil.

OKLAMANÝ
USA 2017, 94 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat 
atmosféru v izolované dívčí internátní škole, kde se 
znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Osca-
rová režisérka Sofia Coppola (Ztraceno v překladu) 
natočila film plný zničujících emocí, které roznítily 
chtíč, vášeň a láska. Ve snímku, za který získala cenu 
za nejlepší režii na festivalu v Cannes, excelují Colin 
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a Elle Fanning.

SUPER DUPER ALICE COOPER
CAN 2014, 98 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

otevření nové budovy v Kroměříži. 
Radnice Kroměříž
www.mza.cz

do čt 31. 8. 
POZNÁVEJ SE
Velká interaktivní výstava z IQ parku Liberec. Po-
znej své schopnosti – dotýkej se všech exponátů. 
Výstava je kombinací hry, zábavy i poučení a za-
hrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které 
jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutě-
žení, takže platí heslo DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘI-
KÁZÁNO! Expozice však není jen hravá a zábavná, 
ale i poučná a naučná. Návštěvníci si mohou ověřit, 
jak fungují lidské smysly i to, jak nás někdy klamou, 
zjistí nejrůznější údaje týkající se lidského těla, na-
příklad kolik vody a krve mají v těle, mohou změřit 
sílu stisku ruky, rychlost reakce, elektrický odpor 
svého těla nebo hloubku předklonu.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do čt 31. 8.
SVĚDECTVÍ MAP: VÝSTAVA
STARÝCH LESNICKÝCH MAP 
A PANSTVÍ
Staré mapy jsou také dokladem o technické úrovni, 
zručnosti a umu dávných kartografů, zeměměřičů i 
lesníků. Představují ukázku neobyčejného vkusu a 
kreslířského nadání autorů, mají mnohdy výraznou 
hodnotu výtvarnou a estetickou. Jsou svědectvím 
o proměnách krajiny v času, svědectvím o dávných 
hranicích majetků, o stavbách, o územních sporech, 
o vytyčování hranic i tras cest, o zásobách dříví v le-
sích pro těžbu rud, či pro sklářské hutě atd.
Květná zahrada
www.nczk.cz

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

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ
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Předtím než na pódia přišel Marilyn Manson, 
předtím než na plátna přišel Freddie Krueger, svět 
hrůzy ovládal Alice Cooper. Unikátně filmařsky 
zpracovaný portrét Vincenta Furniera, syna faráře, 
který se změnil v noční můru všech rodičů - Alice 
Coopera. Portrét mistra hororových show s funkční 
gilotinou a spoustou krve na pódiu. Příběh rockové 
ikony, který vypráví Alice Cooper osobně.

LETNÍ KINO 2017
Po loňském úspěšném letním kině na nádvoří 
Starého pivovaru opakujeme filmové projekce pod 
širým nebem právě v těchto klidných a příjemných 
prostorách. Začátky projekcí jsou v červenci od 
21:00, v srpnu od 20:30. Vstupné je jako vždy 50 Kč. 
V ceně vstupenky je také vstup zdarma do Expozice 
Karla Kryla. Více informací zde: http://www.dk-
kromeriz.cz/letni-kino-2017.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
CZE 2016, 85 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér 
z Tuchlovic u Prahy, který všem všechno opraví, ale 
vlastní život spravovat nedokáže. Nemá auto, mobil 
nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, 
která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnic-
tví a řídí chod celé domácnosti. A ta by také chtěla 
konečně Lubošovi sehnat partnerku. Tomáš Vorel 
obsadil do hlavní role této komedie Jakuba Koháka.

I DVA JSOU RODINA
FRA 2016, 118 min, nevhodné pro děti do 12 let, dabing
Bezstarostný život Samuela (Omar Sy) na francouz-
ské Riviéře naruší příchod jednorázového flirtu 
- Kristin, která mu oznámí, že má malou dceru. Tu 
mu vzápětí předá a uteče. Samuel vyráží do Lon-
dýna hledat Kristin, což se mu nepodaří. Během 
následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující, 
ale i hodně netradiční táta. Zničehonic se však před 
jejich dveřmi objeví Kristin...

[REC]
ESP 2017, 78 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Tlačítko „REC“ stiskne mladá televizní reportérka a 
její kameraman, kteří natáčejí noční směnu v míst-
ní požární stanici. Po chvíli přijímají hasiči tísňovou 
výzvu staré ženy, která je uvězněna ve svém domě. 

Když dorazí na místo, ozve se strašidelný křik. Tím 
začíná dlouhá noční můra a unikátní dramatická 
televizní reportáž.

so 1. 7. I 9.00  
NK BAJDA KROMĚŘÍŽ – TJ SOKOL 
ZLÍN-PRŠTNÉ (10. KOLO)
Zápas dalšího kola krajské nohejbalové soutěže mužů.
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
www.nkbajda.cz/

so 22. 7. I 12.00 – 18.00
VODNÍ BALÓNKOVÁ BITVA 2017
Nebaví tě válení u vody a máš chuť na jinou formu 
osvěžení? Potom právě tebe zveme na Vodní balón-
kovou bitvu. Na ohraničeném hřišti s  překážkami 
se proti sobě v bitvě utkají vždy dvě skupiny týmů. 
Každá skupina bude mít dohromady maximálně 
5 lidí. Je nutné se zaregistrovat předem či na místě.
Pionýrská louka,
Podzámecká zahrada
FB: Vodní balonková bitva 2017

Plavání veřejnosti v červenci
Konec sezony 2016/2017 v neděli 16. července
Sobota 1. 7.  11.00 – 19.00
Neděle 2. 7. 12.00 – 18.00
Pondělí 3. 7. 9.00 – 19.00
Úterý 4. 7.  9.00 – 19.00
Středa 5. 7.  zavřeno (st. svátek)
Čtvrtek 6. 7.  zavřeno (st. svátek)
Pátek 7. 7.  9.00 – 19.00
Sobota 8. 7.  11.00 – 19.00
Neděle 9. 7.  12.00 – 18.00
Po 10.7. - Pá 14. 7. 9.00 – 19.00
Sobota 15. 7.  11.00 – 19.00
Neděle 16. 7.  12.00 – 18.00

Koupaliště Bajda
Každý den  9.00 – 20.00
(„nezavře-li“ koupaliště počasí)

Ceník lístků:
Dospělí – celodenní za 50,– (po 16. hod. za 30 Kč)
Mládež do 15-ti let
Důchodci, ZTP za 25,– (po 16. hod. za 15 Kč)
Děti do šesti let ZDARMA!

Bruslení veřejnosti v červenci
(od druhé poloviny měsíce)
Zimní stadion v Kroměříži
Přesné časy pro veřejnost: web  www.szmk.
cz – dále Zimní stadion – Rozpis

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
Upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude od 
10. 7. do 13. 8. 2017 uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

pá 14. a 28. 7. I 18.00
TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE 
Podvečerní hodinová procházka zajímavými zákou-
tími historického centra v doprovodu jedinečných 
průvodců - členů skupiny Biskupští manové, s nimiž 
prožijete nejedno překvapení. Vstupenky na místě 
či v Turistickém informačním centru.
sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

pá 7. a 21. 7. I 18.00
Z ČASŮ DÁVNÝCH I NEDÁVNÝCH
Podvečerní procházka po známých i zapomenutých 
místech a zajímavostech Kroměříže, kombinující 
pohyb, poznání i zábavu. Vstupenky na místě či 
v Turistickém informačním centru.
sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

so 15. a 22. 7. I 10.30
KOULELO SE KLUBÍČKO ZA NITÍ 
PŘÍBĚHU KROMĚŘÍŽE
Pojďte s Klubíčkem rozmotat příběh města Kromě- Hudba v zahradách a zámku  | 2. – 26. 7.

Vodní balónková bitva | 22. 7.

Kromfest | 15. 7.

Revival fest | 1. 7.

říže. Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se 
a vyzkoušíme si mnoho zajímavého.
Program vedený lektory počítá s aktivním zapo-
jením dětí i rodičů formou dialogu a tvůrčích úkolů. 
Hravou formou se seznámíme s historií a vybraný-
mi objekty či místy, která utvářejí nezaměnitelný 
charakter historického jádra města Kroměříže.
Rezervace není nutná. 
Sraz před vstupem do
Arcibiskupského zámku
www.kromeriz.eu

po 3., 10., 17., 24., 31. 7. I 11.00 a 14.00
SALALA
Poznejte salu terrenu Arcibiskupského zámku 
jinak! Skrze hry, vyprávění a především nezapo-
menutelné zážitky. Zpestřete sobě a svým dětem 
prohlídku unikátního raně barokního prostoru Ar-
cibiskupského zámku v Kroměříži.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.kromeriz.eu

pá 7., 14., 21., 28. 7. I 11.00 a 14.00
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA
Zažijte atmosféru Libosadu skrze vyprávění, hry, 
hudbu a dokonce i kouzla! Nebude chybět ani blu-
diště a kuželky. Co v zahradě voní a dá se ochutnat? 
Květná zahrada
www.kromeriz.eu 

út 4., 11., 18.,  a 25. 7. I 14.00
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ DÍLNA
Přijďte ve stopách dávných mistrů tvořit na zámek. 
V návaznosti na obrazárnu II. patra zámku je pro 
vás připravena výtvarná dílna. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 5., 12., 19., a 26. 7. I 9.30 a 14.00
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Přijměte pozvání k procházce letní biskupskou 
rezidencí v Kroměříži. Provede vás sám pan bis-
kup Karel z Lichtensteinu Castelcorna. Má pro vás 
připraveno plno zábavných úkolů, her i vyprávění. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

PRÁZDNINOVÉ AKCE

so 1. 7.
16.00 I MÁG RADEKR, kouzelník 

po 3. 7. / 19.00
19.00 I CONTOURS FITNESS, HIIT *

út 4. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Tabata *

st 5. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 6. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

pá 7. 7.
16.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování 

po 10. 7.
19.00 I CONTOURS FITNESS, Funkční trénink *

út 11. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Tabata *

st 12. 7
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 13. 7. 
18.00 I PASS, promenádní koncert 

čt 13. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 17. 7.
19.00 I CONTOURS FITNESS, Bodystyling *

út 18. 7.
13.00 I MÁG RADEKR, kouzelník

út 18. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Tabata *

st 19. 7.
13.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování

st 19. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 20. 7.
18.00 I POLYGON, promenádní koncert

čt 20. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 24. 7.
19.00 I CONTOURS FITNESS, HIIT *

út 25. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA,
Ploché břicho a pevný zadek *

st 26. 7.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Pilates *

čt 27. 7.
18.00 I TIPTOP-Q, promenádní koncert

čt 27. 7.
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 31. 7. 
19.00 I CONTOURS FITNESS, Funkční trénink *

* Vezmi si sportovní oděv

V průběhu měsíců července a srpna bude na Velkém náměstí vybudovaná relaxační a odpočinková zóna 
s barem a posezením. Turisté i místní si zde mohou zakoupit občerstvení, posedět na připravené zahrádce 
a vychutnat si jedinečnou atmosféru městského centra. Náměstí oživí a zpestří zajímavý program, který 
nabídne nejen pravidelné sportovní aktivity, do kterých se můžete kdykoli zapojit.

Přijďte si zacvičit či podívat na vystoupení, vstupné ZDARMA! 
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Po úspěšném prvním hudebním 
open-air letním festivalu KROM-
FEST v  loňském červenci přichá-
zí letos již druhý ročník, který se 
uskuteční v sobotu 15. července 
od 12 hodin opět na Pionýrské 
louce u  Podzámecké zahrady 
v Kroměříži. V programu Kromfes-
tu 2017 vystoupí kapely Rozvětve-
ní Veroniky Stříbrné, Los Perdidos, 
zpěvačka Lenka Dusilová, poproc-
kový písničkář Voxel s kapelou, 
rocková skupina Zrní, úspěšná 
romano-hiphopová formace Gip-
sy.cz v čele s Radkem Bangou a po 
vyprodaném turné v  roce 2016 

i velký tahák letních festivalů Slza 
– dvojice poprockových zpěváků 
Petr Lexa a Lukáš Bundil s kapelou. 
Těšit se můžete i na bohatý dopro-
vodný program pro děti i dospělé 
- skákací atrakce, pohybové hry, 
tvořivé dílničky, bodypainting i 
soutěže pro diváky. Akce je pro 
všechny věkové skupiny, rodiny 
s  dětmi jsou zvláště vítány. Děti 
do šesti let mají Kromfest zdarma, 
všichni pak mohou do zahájení 
akce využít zvýhodněné vstupné 
300 Kč. Vstupenky jsou k dispozi-
ci na pokladnách Domu kultury a 
také on-line.                                               (jd)

Druhý ročník letního hudebního festivalu Kromfest 2017 se blíží! 

Třetí ročník Folkové soboty 
ve dvoře představí nejen legendy

Hudební čtvrtky budou lákat na 
Velké náměstí po celé prázdniny

Také letos Dům kultury v Kro-
měříži na každý prázdninový 
čtvrtek, počínaje 13. červen-
cem a  konče 31. srpnem, při-
chystal oblíbené Promenádní 
koncerty na Velkém náměstí. 
Žánrový rozptyl bude velký 
- od folku, přes rock až k cim-
bálovce či swingu. V  červenci 
budou začátky koncertů v 18, 
v srpnu pak v 17 hodin. Vstup 
je samozřejmě zdarma a hraje 
se za každého počasí. 
Červenec bude patřit tvrdší, 
rockovější muzice. Ve čtvrtek 
13. července zahájí sérii prome-
nádních koncertních vystou-
pení folkrocková kapela Pass, 

20. července zahraje Polygon, 
produkující revivalový hardrock 
i vlastní tvorbu, a 27. července 
heavymetalová formace TIP-
TOP-Q. Srpen pak proběhne 
ve výrazně klidnějším duchu a 
3. srpna se na Velkém náměstí 
představí Blues d´Effect, skupi-
na orientující se na blues a folk, 
týden před Dožínkami 10. srpna 
navnadí návštěvníky „na lidovú 
notečku“ Cimbálová muzika 
Veselica, 24. srpna bude prostor 
patřit Swing Bandu a celou sé-
rii završí domácí, členové folk-
rockové kapely Jamtour, kterou 
bude možné slyšet i na Folkové
sobotě ve dvoře 5. srpna.        (jd)

Zahajovací koncert 18. ročníku hudebního festivalu Hudba v zahra-
dách a zámku se vydařil. Zaplněný Skleník Květné zahrady nadšeně 
aplaudoval Filharmonii Brno, v jejímž podání si návštěvníci vyslech-
li skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Gustava Mahlera. 
Obrovským dojmem na pozorné posluchače zapůsobila teprve sedm-
náctiletá houslová virtuoska Alva Holm, ale i zkušená a mnoha úspě-
chy na našich i zahraničních jevištích oceněná operní a koncertní 
pěvkyně Simona Houda Šaturová. To vše pod dirigentskou taktov-
kou Tomáše Netopila prostě nemělo chybu.

Foto: J. Soporský

Pohodové hudební setkávání 
folkových a žánrově příbuzných 
muzikantů v příjemném prostře-
dí nádvoří radnice a Starého pi-
vovaru v Kroměříži si za dva roky 
vydobylo přízeň náročného kro-
měřížského publika. A tak jed-
nodenní festival Folková sobota 
ve dvoře, který pořádá Dům kul-
tury v Kroměříži, nebude chybět 
ani letos. Jako tradičně se do 
Kroměříže první srpnovou sobo-
tu chystají jak renomovaní mu-
zikanti, tak kapely či interpreti, 
kteří zatím nejsou v  Kroměříži 
tak známí. 
Z  těch skutečně ostřílených mata-
dorů letos na podium folkové sobo-
ty dorazí především kapela Neřež – 
přímý nástupce legendární folkové 
formace Nerez, kde dodnes působí 
textař, kytarista, producent a zpě-
vák Zdeněk Vřešťál se svým letitým 
kamarádem, spoluautorem písní a 
skvělým kytaristou i zpěvákem Vít-
kem Sázavským.  Doplňují je vyni-
kající baskytarista Filip Benešovský 
a flétnista Robert Fischmann. Le-

gendou mezi písničkáři je i svébyt-
ný solitér s nezaměnitelným ostrav-
ským přízvukem (i když u léta bydlí 
u Hradce Králové) Pavel Dobeš, kte-
rý předvede výběr ze svého bo-
hatého repertoáru, kde nebudou 
chybět dnes již téměř zlidovělé 
hity. Oživením bude jistě účast pís-
ničkářky, hráčky na mandolínu a 
kytaristky Lucie Redlové, která roz-
hodně nezapře muzikantské geny 
svého otce Vlasty Redla. Do Kro-
měříže dorazí v  pánsko-dámském 
triu nazvaném Garde, kde ji doplní 
baskytarista Ivan Trpík a zpěvák a 
bubeník Milan Kratochvíl. Kromě-
řížská formace Jamtour hrála už 
na prvním ročníku folkové soboty 
a tak bude jistě zajímavé srovnání, 
kam se za tu dobu autorsky i inter-
pretačně posunula. Posledním a 
zcela novým jménem je Kofe@vlna, 
přestože se jedná o zkušené olo-
moucké muzikanty Martina Neu-
manna a Lubomíra Vaňka, jejichž 
tvorba prochází napříč žánry, přes-
tože inspiraci berou hlavně z folko-
vé a bluesové scény.                              (jd) 

Foto: J. Soporský
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Kroměřížský archiv vzpomíná na minulost a plánuje budoucnost…

Ve vestibulu kroměřížské radnice byla 
otevřena výstava věnovaná výročí 70 let 
státního okresního archivu. „Má ukázat, co 
všechno archiv obnáší, co všechno v něm 
člověk může najít a co u nás badatelé čas-
to hledávají,“ uvedla ředitelka archivu Jitka 
Zezulová. Výstava návštěvníky seznámí s 
historií archivu, představí jim restaurá-
torskou dílnu na úpravu archiválií, ukáže 
věrné kopie cenných historických listin i 
knihy zápisů z městských a obecních úřadů. 
Ve foyer radnice je k vidění až do 1. srpna.

Již dvacet let je nedílnou součástí Kroměří-
že a ozdobou její moderní architektury bu-
dova státního okresního archivu ve Vele-
hradské ulici. Archiv doprovází člověka od 
počátků existence úřadů a státu. Archivy 
měst a obcí našeho okresu jsou mnohem 
starší, ale současný kroměřížský okresní 
archiv vznikl dne 16. června 1947. 

DůLEŽITÁ DATA Z ARCHIVNÍ HISTORIE
1960 územní reorganizace – okres Holešov 
připojen k okresu Kroměříž, sloučení archivů, 
umístění depozitářů a pracoven archivářů na 
holešovský zámek. Oficiální název je Okresní 
archiv Kroměříž se sídlem v Holešově 

1992   budova bývalé radnice, kde od roku 1985 
byly kanceláře a badatelna archivu, převedena 
do majetku města Holešova, zámek v Holešově 
vrácen v restituci

1994 vedení Okresního úřadu Kroměříž roz-
hodlo o výstavbě nové budovy archivu 

1995  začala výstavba účelové archivní budovy 
v Kroměříži 

1997 archiv se přestěhoval do nové archivní 
budovy ve Velehradské ulici v Kroměříži změna 
oficiálního názvu na Státní okresní archiv Kro-
měříž  (SOkA Kroměříž)

2002 správní reforma (zánik okresů, vznik kra-
jů), kroměřížský archiv se stal vnitřní organizač-
ní jednotkou Moravského zemského archivu v 
Brně
• změna oficiálního názvu na Moravský zemský 
archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž 
(MZA v  Brně - SOkA Kroměříž)
• v archivu vybudována knihařská a konzervá-
torská dílna, do archivu nastoupily restaurátor-
ka a hospodářka 
2005 v archivu zřízeno digitalizační pracoviště 
se zaměřením na digitalizaci kronik obcí, měst, 

škol, far nebo spolků 

2011 provedena oprava zateplení a fasády bu-
dovy archivu

2017  70. výročí založení archivu a 20 let od pře-
stěhování státního okresního archivu  z Holešo-
va do Kroměříže do nově postavené moderní 
budovy 

Instituce otevřená veřejnosti
Kroměřížský okresní archiv není uzavřenou 
institucí, naše archivní fondy jsou neustále do-
plňovány (skartační řízení, ojediněle i dary). Při-
pravujeme řadu akcí zaměřených na veřejnost.
Od podzimu 2013 pořádáme cyklus odborných 
přednášek na témata z historie našeho regionu 
a pomocných věd historických (např. o gene-
alogii). Školení jsou také pravidelně pořádána 
pro pracovníky městských a obecních úřadů, 
zabývající se spisovou a skartační službou.
Oblíbeným se stal Den otevřených dveří, který 
pořádáme od roku 2013 při příležitosti Meziná-
rodního dne archivů. Návštěvníci se mohou zú-
častnit komentované prohlídky budovy archivu 
včetně depozitářů nebo restaurátorské dílny. 
Nedílnou součástí je pak tvůrčí dílna pro malé 
i velké (psaní husím brkem, poznávání erbů, 
městských znaků, otisk pečetě atd.), která má 
vždy velký ohlas.
Každoroční semináře kronikářů měst a obcí 
okresu Kroměříž se staly tradiční akcí, pořá-
danou kroměřížským okresním archivem. Od 
roku 1997, kdy se archiv přestěhoval do nové 
budovy, skýtající odpovídající zázemí pro po-
řádání seminářů, školení či přednášek, se koná 
„kronikářský“ seminář právě v budově archivu 
na Velehradské ulici v Kroměříži. 

TEMATICKY ZAMĚŘENé CELOROČNÍ
VýSTAVY V ARCHIVU I MIMO NĚJ
Nedílnou součástí každoročního plánu a života 
archivu je i každoroční uspořádání výstavy v pří-
zemí budovy. Připomeňme jen některé:
1998 – Střípky z výstavy roku 1948 

1999 – Libosad (Květná zahrada Kroměříž) 

2004 – Čs. legionáři ve světové válce 1914–1920

2005 – Zapomenuté kouzlo firemní korespon-
dence

2010 – Kroměřížské lazarety, špitály a nemoc-
nice
2011 – Moravští madrigalisté 1961–2011

2013 – Z pokladů archivu města Kroměříž

2014 – … a zvony mlčely. Kroměřížsko v době 
1. světové války 

2016 – Svatba v zrcadle dějin – předposlední 
ze série výstav, která vzbudila velký zájem ve-
řejnosti a představila zapůjčené dokumenty, 
fotografie, šaty a doplňky jak od občanů, tak 
svatebního salonu Juliana Kroměříž nebo Mu-
zea Kroměřížska.

Archiváři připravují pravidelně výstavy o ar-
chivu či k významným událostem, které jsou 

instalovány v Knihovně Kroměřížska nebo ve 
vstupním prostoru kroměřížské radnice – např. 
v roce 2016 Kroměříž a Karel IV. nebo Kroměříž 
a rakousko–pruská válka 1866.

Konference pro odborníky, znalce i laiky
Konference spolupořádáme s ostatními pamě-
ťovými institucemi města Kroměříže, např. v 
roce 2015 to byla mezinárodní odborná konfe-
rence Kroměřížsko v kontextu 2. světové války 
1939-1945. Pro rok 2018 připravujeme odbor-
nou konferenci Morava v čase převratů a změn. 
1848-1918. Pořádáme také exkurze v archivu, a 
to  podle požadavků škol pro žáky, studenty i 
další zájemce z řad veřejnosti

CO MOŽNÁ O JEŠTĚ ARCHIVU NEVÍTE… 

• Kroměřížský archiv je součástí archivní sítě 
České republiky

• Archivnictví se řídí zákonem o archivnictví 
a spisové službě č. 499/2004 Sb.

• V archivu jsou uloženy nejen archiválie ve fy-
zické (analogové), ale také elektronické (digitál-
ní) podobě 

• V každém archivu je badatelna, kde se návštěv-
ník seznámí s uloženými archivními fondy. Nej-
častěji přicházejí genealogové hledat své před-
ky, studenti a zájemci o historii obcí a měst, škol 
či spolků. V badatelně často studují i pracovníci 
různých úřadů a institucí. Každý občan ČR, star-
ší 15 let, může v archivu bezplatně studovat na 
základě předložení průkazu totožnosti.

• MZA Brno – SOkA Kroměříž v současnosti pe-
čuje o 3 284 běžných metrů archiválií, o 1 547 
archivních fondů, 7 581 publikací, kromě velké-
ho množství sborníků, tisků, novin a odbor-
ných časopisů.

PhDr. Jitka Zezulová
MZA Brno – SOkA Kroměříž

1947 – 1997 – 2017
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CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

Radek Laudin
Po stopách českých filmů 
a pohádek

Kam na výlet? Zažijte atmosféru 
zámků, po kterých se procháze-
ly Popelka nebo princezna Lada. 
Vstupte do chalupy, ze které vy-
razili za dobrodružstvím hrdinové 
pohádky Tři bratři. Vystoupejte 
na hrad, kde pykal za svou ješit-
nost Anděl Páně, nebo se vykou-
pejte pod skalami, na které lezl 
Vašek ve filmu Jak dostat tatínka 
do polepšovny. Obdivujte krásu 
vesnických stavení ze seriálu Dok-
tor Martin nebo noblesu a atmos-
féru interiérů, ve kterých se natáčel 
seriál První republika. z vlastní vůle. 
Výběr nabízí neotřelý pohled na 
slavné a ve svých oborech úspěšné 
osobnosti. 

www.knihkm.cz

Vážení čtenáři,

dvě v tomto dílu seriálu představo-
vané kroměřížské ulice mají hned 
několik specifik: především jsme se 
poprvé dostali do oblasti za řekou 
Moravou a navíc v ulicích Hulínská 
i Chropyňská sídlily a sídlí důležité 
kroměřížské podniky a firmy. Popr-
vé se tedy nezabýváme architektu-
rou a významnými osobnostmi, ale 
výrobními programy a historií vý-
znamných kroměřížských výrobců 
a zaměstnavatelů.  
Z autorů správných odpovědí z mi-
nulého čísla jsme vylosovali tři vý-
herce, jimiž jsou: 

Pavel Nečas
Milada Horková

Jaroslava Stejskalová

Úkol č. 7
Jak se jmenovala továrna, 
která byla částečně před-

chůdcem dnešního 
Magnetonu?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. července na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Hulínská 
a Chropyňská ulice
Červencové pokračování seriálu 
o kroměřížských ulicích nás zave-
de do průmyslové části Kroměříže, 
kde od 70. let 19. století vzniklo 
několik velkých a středně velkých 
průmyslových podniků – zejména 
cukrovar (1869), plynárna (1870) 
a továrna na obuv (1873). 
Rozvoj podnikání ve městě byl 
také spojen s rozvojem železnice 
– první vlak přijel do Kroměříže v 
roce 1880. Pro vznikající průmys-
lovou aglomeraci byla výhodná 
nejen blízkost nádraží, ale i řeky 
Moravy. Kromě plynárny a cukro-
varu na území vymezeném dnešní 
Hulínskou a Chropyňskou ulicí na 
přelomu 19. a 20 století působilo 
několik menších podniků zabýva-
jících se obchodem se dřevem a 
jeho zpracováním – Eissler a bratři 
a Edmund Fried a bratři. 
V mapách z počátku 20. století 
je Chropyňská ulice označována 
jako Tovární silnice. Kroměřížský 
cukrovar byl prvním rolnickým 
cukrovarem na Moravě a také 
jedním z prvních cukrovarů u nás 
vůbec. Na místě zrušené rafinerie 
vznikl v době nedostatku financí a 
nepříznivých poměrů na trhu velký 
parní mlýn, který nahradil arcibis-
kupský mlýn zničený požárem. Na 
dobových fotografiích můžeme 
identifikovat automatický mlýn, 
který byl postaven poté, co v 
roce 1923 parní mlýn vyhořel. 
Po roce 1972 byl kroměřížský 
cukrovar zrušen a do jeho prostor 
byly částečně přemístěny dílny 
Pal-Magnetonu.
Na dnešní Chropyňské ulici sídli-
la také plynárna, jedna z prvních 
v českých zemích, jejíž vznik si 
vyžádal rozvoj města a hos-

podářský pokrok. Petrolejové 
lampy veřejného osvětlení a v 
domácnostech byly nahrazeny 
plynovými a od roku 1899 byla část 
lamp napojena na elektřinu. V roce 
1903 byla vybudována elektrárna, 
která byla přičleněna k plynárně. 
V roce 1929 byla výroba elektřiny 
ukončena a proud byl odebírán od 
Středomoravských elektráren.
Na Hulínské ulici našel svou základ-
nu rychle se rozvíjející strojírenský 
průmysl. Jeho počátky sahají do 
roku 1887, kdy byla založena továr-
na na benzínové motory a slévár-
na Ignác Lorenz, jež znamenala 
počátek dnešního hlavního výrob-
ního programu firmy Magneton 
- elektrického a elektronického 
příslušenství pro široké spektrum 
technických zařízení, mezi nimiž 
mají rozhodující místo aplikace 
pro spalovací motory. Když za-

kladatel firmy Ignác Lorenz v roce 
1918 zemřel, továrnu převzali jeho 
synové, kterým se podařilo podnik 
rozšířit a mnohonásobně zvýšit 
zisk. Největší zájem byl o motory s 
nižším obsahem, ale firma vyrábě-
la motory i s výkonem až 85 koní. 
V roce 1943 byla továrna donuce-
na zavést vojenskou správu. V roce 
1948 byla znárodněna. 
Továrna na elektromagnetické

zapalovače Magneton, s. r. o. byla 
založena v roce 1926 konstruk-
térem Janem Kvapilem, který ze 
svého dlouholetého pobytu v 
zahraničí, zejména v USA a v Aus-
trálii, přinesl myšlenku na zavedení 
výroby magneto-elektrického 
zapalování. Podporu pro svůj am-
biciózní plán získal Jan Kvapil u 
továrníka Rudolfa Ordelta, který 
měl dodat patřičný kapitál. Pod-
mínkou pro založení firmy bylo 
zhotovení prototypu a jeho vy-
zkoušení na motorech firmy Lo-
renz. V průběhu několika měsíců 
zhotovil nástrojař Jaroslav Vopěn-
ka se svým synem Josefem pod 
Kvapilovým vedením prototyp 
odtrhovacího magneta na vysoké 
napětí typu S 11, které vyhovělo 
požadovaným zkouškám. Mezitím 
se pro firmu upravovaly prostory 
na Komenského náměstí č. 105, 

odkud se v roce 1942 přestěhovala 
do bývalé tzv. Färberovy továrny 
va Hulínské ulici.  V té době již 
byl Magneton součástí koncernu 
Československé zbrojovky. V roce 
1945 byla firma Magneton znárod-
něna a včleněna do podnikového 
ředitelství PAL. V letech 1948–1989 
byla monopolním výrobcem elek-
trického příslušenství a největším 
strojírenským podnikem v kro-
měřížském okrese.
Na Hulínské ulici se nacházela také 
továrna na zámky a nástroje Karel 
Mertl. Vyráběla stavební kování, 
zámky a nástroje na obrábění dře-
va. Její sídlo bylo v budově bývalé 
první moravské společenské 
továrny na kávové náhražky. Továr-
na na kávové náhražky vznikla v 
roce 1903, o devět let později byl 
podnik odkoupen Kolínskou továr-
nou na kávové náhražky. 
Poznámka: čerpáno z odborné li-
teratury (F. V. Peřinka, M. Mercová, 
M. Perůtka, J. Zezulová)

Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno-SOkA Kroměříž

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKýCH ULIC VII.

Reklama firmy Lorenc z roku 1939 (foto: SOkA Kroměříž)
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Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553 

Jak jsme objevovali Nitru
Není mnoho míst, která by příroda obdarovala tako-
vým krásným prostředím a výhodnou polohou jako 
Nitra. Říká se, že byla (podobně jako Řím), založena 
na sedmi pahorcích – Zobor, Hradní kopec, Kalvá-
rie, Borina, Dražovský vršek, Vršek a Martinský vrch. 
V  9.století bylo nitranské knížectví jedním z  center 
Velkomoravské říše.
Kroměříž s Nitrou spojuje dlouhodobá historie. Part-
nerství mezi městy se datuje od roku 1973. Od té 
doby jsou  navázána i osobní přátelství mezi lidmi, 
spolky, organizacemi. O tom, že Nitra roste do krásy, 
jsme se přesvědčili na vlastní oči. Navštívili jsme nej-
výraznější dominantu města Nitranský hrad. Jádro 
tvoří katedrála sv. Emeráma s biskupskou rezidencí. 
Diecézní muzeum je jediné na Slovensku, které je 
součástí hradního areálu. Je nově otevřené v  mo-
derním pojetí s  významými exponáty. Zaujalo nás 
i vnější opevnění hradu, kasematy, hradní studna, 
gotický příkop a kolem sochy knížete Pribiny jsme se 
přesunuli do Ponitranského muzea. Vekým zážitkem 
byla výstava mapující drátenické řemeslo. Nitranská 
synagoga patří k nejkrásnějším na Slovensku. Dnes 
slouží především jako koncertní a výstavní síň. I kro-
měřížští výtvarníci mají na výstavní prostory krásné 
vzpomínky. Procházka pěší zónou s krásnými histo-
rickými artefakty a odpočinkovými zákoutími nás 
dovedla k  výrazným hodinám na konci pěší zóny. 

Den v Nitře se nám vydařil. Objevili jsme nová zákou-
tí a prožili jsme krásný příběh z historie Nitry.  Za to 
všechno děkujeme paní Dagmar Bojdové, vedoucí 
odboru kultury v nitranského městského úřadu.                                                        

 Jitka Dvořáková, Centrum pro seniory Zachar

AKTUALITY Z KLUBU SENIORů

Městský útulek Čápka poskytuje 
dočasný domov mnoha pejskům. 
Bohužel se často stává, že jsou mezi 
nimi i tací, kteří zažili něco nepří-
jemného. Takovou  zkušenost má 
za sebou i DESI. Byla odebrána z ne-
vhodných podmínek společně se 
svými štěňaty. Ta už všechna mají 
své domovy a teď by si klidný život 
mezi přátelskými lidmi zasloužila i 
ona. DESI je fenka křížence většího 
plemene. Jsou jí 4 roky a váží 32 ki-
lo. Je klidná, hodná a kamarádská. 
Chodí pěkně na vodítku a bude no-
vým majitelům prima společníkem 
na procházkách přírodou. Vhodná 
by byla také na zahradu nebo dvůr.  

 
 

DESI

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

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

Foto: Centrum pro seniory Zachar 

SVOZ BIO ODPADU v ČERVENCI a SRPNU 2017 bude probíhat KAŽDý TýDEN.       
V SUDýCH TýDNECH bude svoz probíhat v ÚTERý.  V LICHýCH TýDNECH bude 
svoz ROZDĚLEN do 2 dnů dle níže uvedeného seznamu.

SVOZ ODPADU VE 2. POLOLETÍ 2017

Seznam ulic, které budou sváženy 
v LICHéM týdnu v ÚTERý:
Bedřicha Zelinky, Františka Vančury, gen. Svobody, 
Josefa Homoly, Josefa Obadala, K Vodojemu, Kazimíra 
Rudého, Kojetínská, Koperníkova, Květná, Ladislava 
Pavlíka, Lutopecká, Na Lindovce, Nad Lomy, Odbojářů, 
Pod Barbořinou, Prof. V. Tučka, Skalky, Smetanova, 
Soudní, Strážná, Školní, Štěchovice, U Sýpek, VÁŽANY, 
Vinohrádky, Víta Nejedlého, Žerotínova.

Seznam ulic, které budou sváženy 
v LICHéM týdnu ve STŘEDU:
Albertova, Boční, Boženy Němcové, Broskvová, Březinova, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Gen. Klapálka, Gen. Bočka, Gen. Píky, 
Gorkého, Havlíčkova, Jabloňová, Jiráskova, K Terezovu, Karla Čapka, 
Karolíny Světlé, Kollárova,  Kpt. Jaroše, Legionářů, Malý Val, Na Sladovnách, 
Meruňková, Milíčovo náměstí, Nábělkova, Ořechová, Purkyňova, Sadová, 
Svat. Čecha, Švestková, Třešňová, Tyršova, U Cihelny, Velehradská,
 Velké náměstí, Višňová, Vrchlického, Žižkova.

4. a 5. 7.
11. 7.

18. a 19. 7.
25. 7.

1. a 2. 8.
8. 8.

15. a 16. 8.
22. 8.

29. a 30 .8.
5. 9.

19. 9.

3. 10.
17. 10.
31. 10.
14. 11.
28. 11.
12. 12.
27. 12.

9. 1. 2018
23. 1. 2018

4. 7.
18. 7.
1. 8.

15. 8.
29. 8.
12. 9.
26. 9.

10. 10.
24. 10.
7. 11.

21. 11.

5. 12.
19. 12.

3. 1. 2018

ÚTERý a STŘEDA ÚTERý

ČTVRTEK a PÁTEK

PLASTY, PAPÍR

6. a 7. 7.
13. a 14. 7.
20. a 21. 7.
27. a 28. 7.

3. a 4. 8.
10. a 11. 8.
17. a 18. 8.
24. a 25. 8.
31.8. a 1. 9.

7. a 8. 9.
14. a 15. 9.
21. a 22. 9.
28. a 29. 9.
5. a 6. 10.

12. a 13. 10.
19. a 20. 10.
26. a 27. 10.

2. a 3. 11.
9. a 10. 11.

16. a 17. 11.
23. a 24. 11.

30.11. a 1. 12.
7. a 8. 12.

14. a 15. 12.
21. a 22. 12.
29. a 30. 12.

5. a 6. 1. 2018

STŘEDA

Firmy
1x 6 týdnů

Město 1x 4 týdny
Barevné Bílé
28. 6.
26. 7.
23. 8.
20. 9.

18. 10.
15. 11.
13. 12.

10. 1. 2018

12. 7.
9. 8.
6. 9.

4. 10.
1. 11.

29. 11.
28. 12.

24. 1. 2018

12. 7.
23. 8.
4. 10.

15. 11.
28. 12.

7. 2. 2018

Případné bližší informace Vám poskytneme na tel.: 573 502 789 nebo na e-mailové adrese: biopas@biopas.cz  /  www.biopas.cz

BIO ODPAD ZBYTKOVý ODPAD SKLO

Poděkování vedení města Kroměříže 
z klubu seniorů
Členové Klubu seniorů v  Kroměříži děkují vedení 
města za podporu činnosti kroměřížských seni-
orů, a to především při řešení potřeb týkajících se 
Kroměřížanů v seniorském věku a zvláště osob se 
zdravotním postižením. Velké díky patří za možnost 
využívat prostory Klubu seniorů v Kroměříži ve Ve-
lehradské ulici. Představitelé i návštěvníci klub seni-
orů přejí nejen svým členům a lidem dříve naroze-
ným, ale i všem ostatním krásné letní měsíce. 
Běžný provoz v  Klubu seniorů bude opět zahájen 
v měsíci září.                                Klub seniorů Kroměříž
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Michaela Judasová, Kvasice
Alice Plachá, Kroměříž
Tereza Sobková, Zahnašovice
Viktor Zigo, Medlov
Tomáš Slovák, Všetuly
Amélie Krejčiříková, Kroměříž
Sofie Janečková, Kojetín
David Daníček, Bohuslavice
Denis Kučera, Holešov
Tereza Kadlasová, Kyselovice 
Šimon Martiš, Hulín
Jiří Šťastník, Hulín
Václav Řezáč, Vrchoslavice
Jakub Říkovský, Kyselovice
Nikola Chmelová, Chropyně
Berenika Doleželová, Břest
Oliver Arnošt, Kroměříž
Ondřej Karlík, Pornice
Viktorie Zákostelská, Tetětice
Šimon Dvorník, Holešov
Pavel Borna, Chropyně

Jan Černocký, Chrášťany
Denisa Nesvadbová, Lutopecny
Nina Cenková, Přerov
Tobiáš Smrčina, Otrokovice
Lukáš Pišťáček, Vážany
Martin Adamov, Postoupky
Radim Kuba, Holešov
Natálie Šušková, Rataje
Jan Dvořák, Morkovice
Matyáš Mičák, Těšnovice
Marek Pácl, Věžky
Valerie Pospíšilová, Nětčice
Ondřej Tůma, Těšnovice
Sebastian Buša, Šelešovice
Bořek Trávníček, Hradisko
Nela Dřímalová, Šelešovice
Viktorie Kostková, Měrovice na Hané
Kryštof Adamík, Bystřice pod Hostýnem
Anna Látalová, Kroměříž
Dominik Žvak, Kroměříž
Beáta Trunečková, Roštín

Vladislav Sedlařík, *1950, Chropyně
Josef Malý, *1953, Litenčice
František Zápeca, *1947, Střížovice
Jaroslav Čagánek, *1934, Kroměříž
Blažena Žůrková, *1938, Velké Těšany
Drahoslava Vaculíková, *1935, Postoupky
Anna Škorvagová, *1944, Kroměříž
Marie Blahová, *1929, Kroměříž
Stanislav Trávníček, *1942, Zborovice
Miroslav Borek, *1944, Popovice
Jitka Vránová, *1961, Kyselovice
Božena Zoubková, *1928, Kyselovice
Mária Pěgřimová, *1922, Kroměříž
Josef Lapčík, *1940, Kroměříž
Mária Mlčochová, *1926, Kroměříž
Jaroslav Bureš, *1936, Kroměříž
František Šiška, *1939, Měrůtky
Vratislav Jandera, *1951, Počenice
Jarmila Koplíková, *1932, Prusinovice
Anna Hanzlíková, *1954, Kroměříž
Anna Dubovská, *1933, Kroměříž
Oldřich Přikryl, *1934, Kroměříž
Karel Konečný, *1949, Kroměříž
Josef Peštuka, *1935, Kroměříž
Rudolf Figar, *1958, Počenice
František Sedláček, *1930, Hulín
Marta Krylová, *1937, Hulín
RNDr. Josef Vezdenko, *1934, Kroměříž
Věra Šišková, *1930, Sulimov

Úmrtí – květen 2017

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKé ENERGIE 
3. 7. od 7.30 do 11 h - Kroměříž, Čelakovského 0 – NAVOS, a. s. (silo). // 3. 7. od 11.30 do 15 h 
– Kroměříž, Slovenského národního povstání 0, 3986, 3986/1, 3987, 3987/3, 3988/5, 3989, 3989/7, 
3990, 3990/9, 3991, 3991/11, 3992, 3992/13, 3993, 3993/15, 3994/17, 3995/19, 3996/21, 3997/23, 
Velehradská 4248, 4248/24a, 4248/4248, 4249, 4249/24b, 4259. // 12. 7. od 7.30 do 15 h – Kromě-
říž, Tomečkova 0, 4285/13, 4286/15, 4287/17, 4288, 4289/26, 4290/14, 4291, 4293, 4294/22, 4320/28, 
4292. 
Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailo-
vé podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, 
nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg 
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V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u  nichž  
pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Jolana Večerková Karolína Vítková Laura Čecháčková Barbora Šindelářová Dominik Kočař Ema Lukešová

Matěj Hutan Natálie Vilímkova Michal Müller Tomáš Koza Eva Rozsypalová Štěpánka Zezulová

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné domluvit 
se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 180. Nejbližší volné termíny vítání jsou: 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 26. 8.

Narození – květen 2017

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

Ondřej Prokop, Hranice – Zuzana Brokešová, Kroměříž
Petr Odrazil, Chudčice – Jana Chlupová, Brno
Jaroslav Dědek, Rataje – Lenka Sikorová, Rataje
Daniel Trusina, Valašské Meziříčí – Monika Truhlářová, Břest
Lukáš Bábek, Kroměříž – Jana Divilková, Kroměříž
Uvedeni jsou pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním  v tisku.

Sňatky – květen 2017
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Vybarvený běh Kroměříž, 10. června 2017

Foto na str.: M. Žíla a J. Soporský


