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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Nová filmová trasa zavede turisty na místa 
natáčení slavných snímků 

Se začátkem prázdnin spustila 
Kroměříž další atrakci zaměře-
nou na filmovou turistiku, která 
je hlavním tématem letošní sezo-
ny ve městě. Lidé se mohou vy-
dat po stopách filmů natočených 
ve zdejších exteriérech i interié-
rech. V místech, kde nejznámější 
filmy vznikaly, jsou rozmístěny 
nové panely s informacemi o 
jednotlivých snímcích. A proto-
že filmaři se většinou zajímají o 
atraktivní lokality, filmová trasa 
s informačními panely kopíruje 
nejzajímavější místa ve městě. 
„Informační cedule turisté najdou 
u Arcibiskupského zámku, u Květ-
né zahrady, na Velkém náměstí, u 
Justiční akademie na Masarykově 
náměstí a také nedaleko vstupu 

do Psychiatrické nemocnice v Hav-
líčkově ulici. Další tři panely jsou 
umístěny u vstupů do Podzámec-
ké zahrady, konkrétně z ulic Na 
Kopečku, Ztracená a Vejvanovské-
ho,“ prozradila Veronika Kuklová z 
radničního odboru kultury a ces-
tovního ruchu. Panely obsahují 

vždy text o snímcích natáčených v 
dané lokalitě, fotky z těchto filmů 
a také mapu s místem rozložení 
dalších informačních cedulí. Trasu 
informačně doplňuje nová brožura, 
která filmům věnuje větší prostor. 
Filmová trasa je jen jedním z bodů 
projektu Filmová Kroměříž 2015. 
Ten zahrnuje také například tema-
tické prázdninové prohlídky měs-
ta, výstavu originálních kostýmů z 
pohádky Peklo s princeznou, letní 
kino s projekcemi filmů, které se na-
táčely v Kroměříži, Divadelní spolek 
Kroměříž v pravidelných termínech 
nabízí speciální nastudování ever-
greenu Limonádový Joe a další di-
vadelní představení atd. Celou ná-
plň turistické sezony města najdete 
na www.kromeriz.eu                        (pz)

Kroměříž se letos již popáté vydala proti proudu času, a to do roku 1643, kdy švédské vojsko pod 
velením generála Torstenssona zasadilo městu zničující rány. Tento milník v historii města si Kroměříž 
připomíná jednou za dva roky akcí Dobývání Kroměříže Švédy. Letos se konal již 5. ročník. Účastníci 
dvakrát prošli v průvodu městem a program vyvrcholil v Podzámecké zahradě rekonstrukcí bitvy. Do 
bojové vřavy se vrhly historické skupiny z Moravy i Slovenska. Letos si organizátoři připravili překva-
pení… Obránci Kroměříže se vzchopili a město alespoň pro tentokrát před Švédy ochránili. „Dobývání“ 
pořádali Biskupští manové ve spolupráci s městem Kroměříží a Arcibiskupským zámkem a zahradami.

Foto: J. Soporský

Foto: P.  Zrna

Vážení a milí čtenáři!

Léto je v plném proudu a s ním i 
doba dovolených, odpočinku a 
volnočasových aktivit. Po letech 
jsem měl možnost se vydat se 
svými studenty na expedici do 
bulharských hor. Kdo tráví do-
volenou u bulharského moře, 
neví, jakou zemi navštívil. Zemi 
chudobnou a s mnoha sociální-
mi problémy. Nicméně obyčejní 
lidé se chovají velmi přátelsky a 
vstřícně i přesto, že mají hluboko 
do kapsy. Pro ilustraci snad jen 
jedno číslo: průměrná mzda je 
v této zemi méně než poloviční 
oproti našim poměrům. Na zpá-
teční cestě, kdy na hranicích pro-
bíhaly dlouhé opakované pasové 
kontroly, jsem si uvědomil, jak se 
máme dobře, ale jak si toho vů-
bec nevážíme. Záleží totiž vždy 
na tom, s kým se srovnáváme. 
Závisí na tom, k jakým hodnotám 
se hlásíme. A k tomu mě napadá 
jeden příběh. Rybář po namáha-
vé práci sedí spokojeně před svojí 
chatrčí. Přijde za ním byznysmen 
a říká: „Rybáři, ty si ale hloupý. 
Nečině tu sedíš a zatím bys mohl 
znovu vyjet na moře a nachytat 
další ryby.“ Rybář se zeptá: „Ale 
proč?“ „No, protože pak vyděláš 
víc peněz, koupíš si další loď,“ od-
poví podnikavý člověk. „A proč?“ 
odvětí opět rybář. „Abys vydělal 
další peníze a otevřel si pak to-
várnu na zpracování ryb. Pak už 
si můžeš finančně zabezpečený 
sednout na zahradu svého domu 
a odpočívat,“ zní opět rada boha-
tého člověka. „Ale to já dělám už 
teď,“ zní upřímná odpověď šťast-
ného rybáře. 

Pavel Motyčka
místostarosta
pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz



První prázdninový měsíc vyu-
žili zástupci kroměřížské rad-
nice k  několika návštěvám 
partnerských měst. Na pozvání 
jejich představitelů se ve větši-
ně případů zúčastnili kulturně 
společenských slavností v  jed-
notlivých městech, pobavili se 
v  rámci připravených programů, 
prodiskutovali některé společné 
problémy a inspirovali se ve způ-
sobu jejich řešení a v neposlední 
řadě předali členům vedení tam-
ních radnic pozvání k  účasti na 
dožínkových slavnostech, které 
se budou konat 21. a 22. srpna 
v Kroměříži. 
O prvním červencovém víkendu 
navštívila čtyřčlenná kroměřížská 
delegace v čele s místostarostou 
Pavlem Motyčkou Nitru. K účasti 
na tradičních slavnostech „Nitra, 
milá Nitra“ u příležitosti příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu pozval zástupce Kromě-
říže primátor partnerského měs-
ta Nitry Jozef Dvonč.

O týden později, 11. a 12. červen-
ce, navštívil polské partnerské 
město Piekary Slaskie starosta 
Jaroslav Němec. Společně s man-
želkou přijal pozvání vedení tam-
ní radnice na oslavy s  názvem 
“Dni Miasta“. Zajímavostí je, že 
Kroměříž je jediným družebním 
městem Piekar a zástupci Kromě-

říže tak byli jedinými zahraniční-
mi hosty akce.
V  přátelském duchu se neslo 
setkání amatérských umělců na 
Vlkolínci. To se v  rámci projektu 
Kroměříž - Ružomberok, města 
UNESCO a lidové kultury, realizo-
vaného z  operačního programu 
Přeshraniční spolupráce SR - ČR 
2007 – 2013 uskutečnilo koncem 
července. Kroměříž byla zastou-
pena kapelou Jamtour a míst-
ními řemeslníky, kteří předvedli 
přímo na místě své umění v ob-
lasti paličkování, malování na 
hedvábí, výroby vitráží a šperků 
a dalších činností. 
Poslední červencovou středu 
navštívili další partnerské město 
Krems v Rakousku místostarosta 
Pavel Motyčka a tajemnice úřadu 
Jana Kutá. Hlavním cílem cesty 
bylo prohloubení partnerských 
vztahů obou měst a osobní po-
zvání představitelů Kremsu do 
Kroměříže na letošní Dožínky 
Zlínského kraje.                           (šak)
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Není snadné zabavit děti o prázd-
ninách a najít pro ně smysluplný 
program. V tomto ohledu se roz-
hodli představitelé města Kromě-
říže podpořit aktivní děti a mládež 
do 18 let, kteří v  rámci jednotli-
vých sportovních klubů během 
roku využívají sportoviště sdruže-
ná v organizaci Sportovní zařízení 
města Kroměříže (SZMK), a umož-
ňují jim vstup na tato sportoviště 
zdarma.
Jedná se o koupaliště Bajda, brus-

lení veřejnosti na zimním sta-
dionu a plavání pro veřejnost na 
krytém plaveckém bazénu. Samo-
zřejmě se to týká pouze těch, kdo 
jsou členy jednotlivých sportov-
ních svazů a mají řádně zaplacené 
členské příspěvky. Tuto výhodu 
můžou malí a mladí sportovci 
využívat již od začátku prázdnin. 
Registrace je možná na webových 
stránkách www.szmk.cz v sektoru 
„Registrace“. Je k  tomu potřeba 
vyplnit krátký formulář a vložit 

fotografii. Bližší informace mají ve-
doucí oddílů jednotlivých sportů, 
kteří poskytli seznamy členů. 
Snahou města je podpořit děti, 
mládež, ale i rodiče, kteří věnují 
čas a finanční prostředky tomu, 
aby jejich děti aktivně sportovaly. 
Tuto podporu za první červencový 
týden využilo více jak sto dětí, a to 
těch, kteří se věnují fotbalu, hoke-
ji, basketbalu, judu, karate, boxu, 
atletice, plavání, stolnímu tenisu i 
dalším sportům.               Karel Holík

Foto: J. Soporský

Představitelé Kroměříže navštívili Nitru, 
Piekary Slaskie, Vlkolínec a Krems

Foto: A. Vrtal

Aktivní mladí sportovci mohou využívat 
volný vstup na sportoviště

Zájemci se mohou vyjadřovat k dokumentaci o farmě v Těšnovicích
Navýšení kapacity vepřína v Těšnovicích vyvolalo silnou reakci mezi obyvateli Kroměříže i okolních obcí. Ve 
třicetidenní lhůtě, tedy do 10. srpna 2015, mohou zájemci uplatnit připomínky k posudku o vlivech na ži-
votní prostředí a doplnění dokumentace EIA k záměru s oficiálním názvem „Farma chovu prasat Těšnovice“. 
Upozornění na tuto možnost je od 10. července vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kroměříž. Do 
posudku a  doplňku dokumentace je možné nahlédnout v informačním systému EIA na internetových strán-
kách Cenia, kód záměru, pod nímž je snadné materiál vyhledat, je ZLK774. Připomínky k posudku a dopňku 
dokumentace je třeba uplatnit písemně.                                                                                                                                (šak)

Hlasujte o „nej“ projekt 
podpořený z ROP 

Střední Morava
Také letos se veřejnost může zú-
častnit soutěže týkající se projektů 
Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava. Na stránkách 
www.mujprojekt.eu mají zájemci 
možnost celkem třemi hlasy pod-
pořit jeden z více než sedmi sto-
vek projektů, které jsou na webu 
publikovány a které v předchozím 
období finančně podpořil právě 
zmiňovaný operační program. Je 
možné hlasovat pro jeden, dva 
nebo tři projekty, které se zdají být 
nejzdařilejší. Letní hlasování začalo 
1. června a skončí 30. září. Vyhod-
nocení proběhne na začátku října, 
kdy budou vybrány za každý kraj tři 
nejlepší projekty v oblasti dopravy, 
rozvoje regionu a cestovního ru-
chu. Zároveň   bude za každý kraj 
vybrán jeden absolutní vítěz, tedy 
projekt, který získá nejvíce hlasů. 
Na atraktivní ceny, mezi nimiž jsou i 
dárkové poukazy na luxusní poby-
ty, se může těšit také 33 vylosova-
ných hlasujících.                            (šak)

Tradice a folklor 
v knihovně

V prostorách Knihovny Kromě-
řížska bude od 19. srpna do 
23. září k vidění prezentační výsta-
va Tradice a folkor na Kroměřížsku, 
která poprvé představí netradič-
ní formou národopisné soubory, 
spolky, sdružení a muzea lidových 
tradic a zvyků působící v našem 
regionu. Návštěvníci tak budou 
mít možnost dozvědět se o exis-
tenci a činnosti těchto organizací. 
Výstava bude přístupná v oteví-
racích hodinách knihovny. (kk)

Floria LÉTO se ponese 
v hudebním duchu

Poslední prázdninový víkend se na 
kroměřížském výstavišti Floria po-
nese v duchu hudby. Ve dnech od 
27. do 30. srpna se tam totiž usku-
teční 39. ročník celostátní prodejní 
expozice pro zahradníky a zahrád-
káře, tentokrát s podtitulem Zahra-
da plná hudby. Akce kromě široké-
ho sortimentu a bohaté květinové 
výzdoby láká také na doprovodný 
program, vystoupí například Mar-
cela Holanová či Jožka Černý. (tz)
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Prázdniny a letní měsíce jsou ob-
dobím, kdy vzhledem k vhodným 
povětrnostním podmínkám pro-
bíhají nejrůznější stavební práce, 
a to i na silnicích. Rekonstrukce 
komunikací v regionu působí sice 
problémy řidičům, nezbývá ov-
šem, než se s  nimi vyrovnat. Mo-
mentálně je v okolí Kroměříže ně-
kolik uzavírek silnic. Mezi obcemi 
Šelešovice a Olšina probíhá v době 
prázdnin oprava povrchu vozovky 
včetně mostu a až do 31. srpna 

není možné tento úsek ani v  jed-
nom směru projet. Řidiči musí vyu-
žít – podle tonáže a typu vozidla – 
některou z objízdných tras. Osobní 
auta jezdí přes Rataje a Nětčice. 
Do 4. září platí úplná uzavírka sil-
nice mezi obcemi Záříčí a Troubky, 
kde se rekonstruuje most. Trasa 
objížďky pro všechna vozidla je 
stanovena po  mostním provizo-
riu. Také obyvatelé a návštěvníci 
Vážan se musí připravit na drob-
né komplikace. Z  důvodu rekon-

strukce vodovodního řádu je od 
20. července do 15. září uzavřena 
místní komunikace Na Návsi mezi 
ulicemi Lesní a K Potoku. Částečná 
uzavírka silnice pak platí mezi Stříl-
kami a městem Koryčany. Zhruba 
pětikilometrový úsek silnice II/432 
prochází rekonstrukcí. Provoz tady 
je řízen kyvadlově, řidiči tak musí 
počítat s  mírnými komplikacemi 
či  případným zdržením.  Předpo-
kládaný termín ukončení uzavírky 
je 31. října.                                       (šak)

V regionu se rekonstruují silnice, řidiči by se měli 
obrnit trpělivostí

Chvála detailu.
Rád bych se vyjádřil k povrcho-
vé úpravě venkovní fasády 
historických objektů

Antika, ani románské a gotické stav-
by neměly problém s barevností. Tu 
určoval použitý materiál: kámen, 
dřevo či kov. Rytmus a plastické vy-
jádření záměru architekta (samo-
zřejmě mimo jiné) vyjadřovaly de-
taily, sochy, výklenky, drážky a jiné. 
Fasáda historických slohů dosaho-
vala účinnosti svojí plasticitou, která 
vytvářela dynamickou hru stínů a 
světla v průběhu dne. Zjednodušení 
stavebních postupů a přiznejme si 
i pohodlnost nové doby a snaha o 
rychlé řešení, zploštily fasádní prvky, 
odpadla jejich nosná (sloupy) nebo 
ochranná (nadokenní a patrové 

římsy) funkce a bylo třeba přistoupit 
k barevnému řešení a myslím si i je-
jich barevnému odlišení. Postupně 
s dobou se zaváděly nové stavební 
materiály a stavební technologie. 
Sloupy nahradily pilastry, všechny 
druhy říms pak mírně před fasádu 
vystupující štukové prvky. Jedno 
však zůstalo stejné do doby moder-
ny, funkcionalizmu a konstruktiviz-
mu: romantický odraz historických 

slohů v prvcích a výzdobě na fasádě, 
úcta k detailu. Připomeňme secesi. 
Proč ten obsáhlý úvod?
Prosazuje se totiž v poslední době, a 
to i mezi odborníky na ochranu pa-
mátek, novou fasádu chráněných 
objektů - promiňte mi ten výraz - 
přejet jednou štětkou v jedné barvě. 
Tento nešťastný osud potkal, mimo 
jiné, také fasádu vstupního objektu 
do Květné zahrady. Copak nemáme 
úctu k záměru architekta, autora 
stavby, který plastickými detaily 
chtěl fasádu oživit a vtisknout jí ráz 
tehdejší doby? Necítíme s řemeslní-
kem, který si dal práci a naplnil myš-
lenku stavitele i v detailu? Jako by-
chom chtěli jejich dílo zamaskovat. 
Vrací se doba šedivých paneláků, 
tentokrát v historické podobě?
                                              Ing. Jan Slanina
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Podomní prodej je vyhláškou na 
území města Kroměříže zakázán. 
Bohužel se někteří pochybní „ob-
chodníci“ stále snaží vnutit do 
domů a domácností a nabízet své 
zboží a služby. Nedávno se o něco 
podobného snažil osmnáctiletý 
mladík v lokalitě Slovan. Na pro-
dejce upozornila strážníky místní 
obyvatelka. Hlídka, která vyjela na 
místo, muže zajistila a uložila mu 
blokovou pokutu. Zároveň pří-
tomnost městské policie pomoh-
la starší paní zrušit již uzavřenou 
smlouvu, od níž chtěla odstoupit.   

Nová zelená úsporám: 
Peníze byly již vyčerpány
Ministerstvo životního prostředí a 
Státní fond životního prostředí ČR 
k 15. červenci 2015 ukončily příjem 
žádostí o dotace na energeticky 
úsporné rekonstrukce rodinných 
domů v  programu Nová zelená 
úsporám. Žadatelé o příspěvek měli 
v letošní výzvě k dispozici celkem 
900 milionů korun, které vyčerpali 
přesně za dva měsíce. Z těchto dů-
vodů je ukončena také pravidelná 
činnost poradny pro žadatele o 
dotace na městském úřadu v Kro-
měříži. Další výzva je plánována na 
letošní podzim, o případném zno-
vuotevření poradny budeme infor-
movat.                                                    (bš)

V Kroměříži rostou 
nejčastěji javory a lípy

Červencová horka jen potvrdila, jak 
je ve městech důležitá zeleň a hla-
vně stromy, které poskytují příjem-
ný stín. Kroměříž se může pochlubit 
plochou zeleně o rozloze 80 hektarů 
a na území města byste napočítali 
zhruba 10 tisíc stromů. Právě čísla tý-
kající se dřevin jsou velmi zajímavá. 
Ve městě je více než 60 druhů dře-
vin. Nejčastěji zastoupenými druhy 
jsou javor, lípa, třešeň, borovice, 
bříza, smrk, jasan, jeřáb, akát, platan, 
topol, hloh, slivoň, jírovec a jabloň. 
Na druhém konci pomyslného žeb-
říčku pak jsou cedr, brslen, moruše 
a sekvojovec, které byste ve městě 
našli pouze v  jednom exempláři.                                                         
                                                               (mp)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Vzhůru 
s Kmotrem
„Vzhůru s  Kmo-
trem“ je název 
letní akce, kte-
rou společnost 
KMOTR – Masna 
Kroměříž a. s. 
ve spolupráci s městem Kroměříží přichystala pro všechny příznivce 
výrobků značky KMOTR. Hlavním mottem této letní akce je jeden 
z  kmotrových sloganů, a to: „Loajalitu odměňuji!“ Právě za loajalitu 
se rozhodl KMOTR odměňovat tím, že zajistí svým fanouškům volný 
vstup na věž Arcibiskupského zámku. Odtud je totiž  nejkrásnější vý-
hled na celé město, ze kterého každý den vyráží salámy KMOTR na 
cestu ke svým zákazníkům. Vstupenku zdarma může získat každý, kdo 
si koupí alespoň tři trvanlivé salámy s přibaleným bookletem „Vzhů-
ru s Kmotrem“ a tyto booklety vymění na Informačním centru města 
Kroměříže za lístek na věž. Výrobky, které vás na vyhlídku mohou do-
stat, jsou např. Lovecký salám, Divočák, Fuety různých příchutí nebo 
Prázdninový mix trvanlivých klobás, Krabička Trio či Mix krájených 
salámů. Akce probíhá nejen na území České republiky, ale také na 
Slovensku. V Kroměříži si můžete z celé nabídky vybrat v podnikové 
prodejně u sídla společnosti KMOTR. Více informací o pořádané akci 
najdete na www.kmotr.cz nebo www.kromeriz.eu. 
Sbalte s sebou Kmotra na cesty a užijte si s ním spoustu chuti, zábavy a 
pohody! Krásné léto plné zážitků přejí zaměstnanci společnosti KMO-
TR – Masna Kroměříž a. s.                                                                                           (PR)

 
 

Dopravní hřiště je 
v provozu i během 
července a srpna

V době letních prázdnin se mo-
hou děti z Kroměříže a okolí za-
bavit na místním dětském do-
pravním hřišti. To je otevřeno 
pro širokou veřejnost každou 
středu a pátek vždy od 16 do 
19 hodin, a to po oba prázd-
ninové měsíce. Děti si mohou 
vzít jízdní kolo, koloběžku nebo 
kolečkové brusle a samozřej-
mostí je cyklistická přilba. Je 
nutné, aby všichni návštěvníci 
dětského dopravního hřiště 
respektovali jeho provozní řád 
a uvědomili si, že zaměstnanci 
hřiště nepřebírají za malé cyk-
listy ani jiné návštěvníky odpo-
vědnost. V případě nepříznivé-
ho počasí bude dopravní hřiš-
tě zavřené.                                     (šak)

Foto: Š. Kučerová
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Asistenti prevence 
kriminality 
pomáhají v ulicích 
Kroměříže 

Od začátku prázdnin se Kro-
měříž prostřednictvím městské 
policie zapojila do Programu 
prevence kriminality. Do ulic 
města vyrážejí každoden-
ně na pochůzky dva asistenti 
prevence kriminality. Podle 
ředitele Městské policie Kro-
měříž Mgr. Libora Kubiše je 
projekt dotován do konce 
roku 2015 z  programu, který 
vyhlašuje odbor prevence 
kriminality ministerstva vnit-
ra. Na pozice preventistů byli 
na základě výběrového řízení 
vybráni dva věkově rozdílní 
uchazeči, a to proto, aby se 
mohli přiblížit co nejširšímu 
věkovému spektru obyvatel-
stva. Oba muži byli proško-
leni, po celou dobu účinnosti 
projektu jsou odborně vedeni 
mentory z  řad městské poli-
cie. Náplní jejich činností není 
represivní forma práce, jak 
by se na první pohled mohlo 
zdát, nýbrž provádění dohle-
du v  součinnosti se strážníky 
při zabezpečování bezpečnosti 
veřejného pořádku s  využitím 
místní a osobní znalosti. Asis-
tenti prevence kriminality 
budou působit především 
v  rizikových lokalitách, kde se 
opakovaně vyskytují problémy, 
v  prázdninových dnech pak 
v okolí dětských hřišť a s nástu-
pem školního roku i v  blízkos-
ti základních a mateřských 

škol. Asistenti jsou snadno 
k  poznání. Mají specifické uni-
formy podobné stejnokrojům 
městské policie s  jasně viditel-
ným označením Asistent pre-
vence kriminality. 
„Aby se v tomto projektu mohlo 
pokračovat i po vypršení půl- 
roční garantované lhůty, na 
podzim letošního roku podáme 
žádost o dotaci na celý rok 2016. 
Vize je taková, že výhledově by 
mohli působit v  Kroměříži až 
čtyři asistenti prevence krimi- 
nality,“ plánuje starosta Kro-
měříže Mgr. Jaroslav Němec.
O prvních zkušenostech, příno-
sech a také o reakcích občanů 
jsme hovořili s  ředitelem 
Městské policie Kroměříž Li-
borem Kubišem.

Jaká je náplň práce asistenta 
prevence kriminality?
Mezi priority náplně práce asis-
tentů patří především provádění 
dohledu v součinnosti se strážníky 
při zabezpečování bezpečnosti 
a veřejného pořádku s  využitím 
místní a osobní znalosti, před-

cházení společensky nežádoucím 
činnostem a řešení vzniklých 
sporů souvisejících s narušováním 
zásad společenského soužití, upo-
zorňování občanů na dodržování 
obecně závazných zákonů a vy-
hlášek, zvládání osob, jejichž 
chování je v  rozporu s  dobrými 
mravy, informování o skutečnos- 
tech, ohrožujících bezpečnost 
ve městě a veřejný pořádek a 
především působení na děti 
a mladistvé zejména v  oblasti 
záškoláctví, kouření, konzumace 
alkoholických nápojů a drog. Rád 
bych však zdůraznil, že jejich čin-
ností není represivní forma práce, 
jak by se na první pohled mohlo 
zdát, nýbrž preventivní působení 
při zajišťování bezpečnosti veřej- 
ného pořádku.

Projekt prevence kriminality 
byl v  Kroměříži spuštěn teprve                  
1. července. Máte již zpětnou    
vazbu ze strany veřejnosti?
Reakce občanů jsou zatím mini- 
mální, přesto zaznamenané pod-
něty jsou pozitivní. Veřejnost 
kladně hodnotí, že jsou v  ulicích 
více vidět ochránci veřejného 
pořádku, i když si preventisty 
často pletou se strážníky Městské 
policie Kroměříž. Při bližším zkou- 
mání však zjistíte, že preventisté 
mají na uniformě, která je oprav- 
du velmi podobná uniformám 
strážníků, výrazný nápis Asistent 
prevence kriminality. Přiznávám, 
že zvolená podobnost uniformy 
byla záměrná a reakce lidí i první 
zkušenosti jen potvrzují, že jsme 
uvažovali správně.

Jak konkrétně a kde pracují 
asistenti? S  jakými problémy a 
požadavky se na ně může ve-

řejnost obracet? 
Preventisté nyní pravidelně 
procházejí vybrané lokality naše-
ho města. Zaměřují se na oblast 
v  okolí Zámečku, na Nitranskou 
a Lutopeckou ulici, na Bezručův 
park, kde v poslední době dochá-
zelo k vyššímu počtu problémů a 
přestupků, na Erbenovo nábřeží 
a na dětská hřiště. Každé ráno po 
instruktáži je asistentům určena 
lokalita, v  níž se mají pohybovat, 
a na konci denní služby spolu 
se svým mentorem vyhodnotí 
průběh služby. Monitorují terén 
i to, co se tam děje, upozorní 
na případné závady, například 
na chybějící odpadkový koš u 
bytového domu, poničenou 
lavičku, znečištění na dětském 
hřišti nebo nevhodné parkování. 
Zároveň však radí turistům při 
orientaci ve městě, upozorňují 
mladistvé na nevhodné sezení na 
opěradle lavičky, na odhazování 
odpadků mimo určené sběrné 
nádoby apod. Rovněž ovládají 
základní postup při poskytování 
předlékařské první pomoci a 
případně přivolají rychlou odbor-
nou pomoc.

Co od činnosti asistentů pre-
vence kriminality očekáváte?
Vzhledem k  velké úspěšnosti za-
vedení těchto pracovníků v jiných 
krajích České republiky věříme, 
že se nám podaří uskutečnit 
další krok ke zvýšení bezpečnosti 
občanů našeho města. Prozatím 
jsme získali dotace na půlroční 
trvání projektu, již nyní ale víme, 
že budeme chtít v  této činno-
sti pokračovat. Budeme podávat 
žádost o dotaci na celý následující 
rok a rádi bychom i zvýšili počet 
asistentů.                                       (js, šak)Foto: archiv MěP

Poznejte tajemství staré 
Kroměříže i místa 
natáčení filmů

Každý prázdninový pátek je pro návštěvníky 
i obyvatele města připravena podvečerní 
procházka působivými místy historické Kro-
měříže v  doprovodu biskupských vojáků a 
měšťanů v podání průvodců skupiny histo-
rického šermu Biskupští manové. Prohlídky 
probíhaly už loni a dokonce získaly od Cen-
trály cestovního ruchu Východní Moravy 
ocenění  HIT sezony pro nejzajímavější pro-
jekty podporující cestovní ruch. Na letošní 
léto připravili pořadatelé tři tematické okru-
hy. První provede účastníky obdobím 17. a 
18. století, druhý se věnuje historii města 

z přelomu 19. a 20. století a připravena je i 
procházka městem s podtitulem Po stopách 
filmů, která souvisí s  letošním tématem tu-
ristické sezony ve městě s názvem Kromě-
říž filmová. Prohlíd-
ky se konají vždy 
dvě po sobě, a to 
v  18 a 19.30 hodin 
a sraz účastníků je 
u  kašny na Velkém 
náměstí. Zájemci 
tak absolvují pří-
jemnou podvečerní 
procházku a navíc 
se z  úst průvodců 
v  dobových kostý-
mech dozví spoustu 
zajímavého. Připra-
veny jsou i hrané 

výjevy z  historie města. Vstupenky je 
možné zakoupit v Turistickém informač-
ním centru Kroměříž nebo přímo na mís-
tě u průvodců.                                          (pz, šak)

Foto: J. Soporský
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Klubíčko provede zájemce městem 
i jeho historií

Čas vzpomínek
Ta žena září, je krásně upravená a směje 
se tak nakažlivě… Ve svých třiadevadesá-
ti letech vypadá tak dobře, že jsem se sty-
děla, proč jsem se aspoň nenamalovala, 
když jsem ji pozvala do Centra pro senio-
ry Zachar na setkání, kde jsme jí chtěli 
pogratulovat k  červnovým 93. naroze-
ninám a zavzpomínat na střípky z jejího 
pohnutého života. 
Paní Zdena Skaličková (nar. 22. 6. 1922) 

absolvovala gymnázium, učila se na Masarykově škole sociální a 
zdravotní v Praze a po skončení války začala studovat na Vysoké škole 
sociální. Jelikož byla paní Zdena vždycky energická a aktivní, zúčast-
nila se legendárního pochodu studentů na Pražský hrad na podporu 
prezidenta E. Beneše. To byl důvod, proč byla takzvanou „demokra-
tizační komisí“ vyloučena ze všech vysokých škol v  Českosloven-
sku. A tak začala pracovat jako učitelka Zvláštní školy v Jeseníku. Po 
návratu do Kroměříže působila v  základní škole při nemocnici, ve 
zvláštní škole a v pedagogicko-psychologické poradně, a to do svých 
75 let.  V  roce 1990 byla plně rehabilitována. Pod tíhou minulosti 
si často lidé myslí, že je život obešel a spousta věcí pro ně skonči-
la. Paní Zdena Skaličková ale nemá na odpočinek ani pomyšlení. Je 
stále činorodá, houževnatá a všechno nové ji zajímá. Je zakládající 
členkou Centra pro seniory Zachar, čestnou členkou Klubu UNESCO, 
působí v seniorské sekci Farnosti p. Marie, podílí se na organizaci a 
přípravě odborných přednášek a besed v  rámci Křesťanské akade-
mie, spolupracuje s Galerií Orlovna a pomáhá při výchově svých dvou 
pravnuček.
Milá Zdeno Skaličková, děkujeme za celoživotní práci pro druhé, kdy 
ses rozdávala, trpělivě pomáhala a vychovávala svým pozitivním 
přístupem k životu.                                                          Mgr. Jitka Dvořáková       

Prázdninové měsíce jsou ob-
dobím, kdy se ulice města Kro-
měříže probouzejí, zaplňují se 
lidmi a konají se tu nejrůznější 
kulturní a společenské akce. 
Mezi ty, které již po několik 
let tvoří vrchol letního dění 
ve městě, se řadí slavnostní 
zakončení sklizně – Dožínky 
Zlínského kraje. 
Letos jim bude patřit centrum 
města předposlední srpnový 
víkend. Oslavu sklizně s pře-
hlídkou lidových tradic z Hané, 
Valašska a Slovácka bude měs-
to hostit 21. a 22. srpna. 
Obnovená dožínková tradice má 
za sebou v Kroměříži už devět let 

a připomíná lidem, jak význam-
nou roli zemědělství v  regionu 
hrálo a stále hraje. Na organizaci 
dožínek se podílejí město Kro-
měříž, Zlínský kraj, Okresní agrární 
komora Kroměříž, Dům kultury 
Kroměříž, Agrární komora Zlín 
a další partneři. Program zahájí 
v  pátek 21. srpna Dožínkový jar-
mark na Velkém náměstí a večer 
tu vystoupí folklorní soubory 
z Moravy i Slovenska. Hlavním bo-
dem sobotního programu bude 
dožínkový průvod, který projde 
z  Komenského náměstí na Velké 
náměstí, a právě tady bude oslava 
ukončení sklizně oficiálně zaháje-
na předáním dožínkového věnce 

hospodáři. Ocenění se dočká Re-
gionální potravina, v  prostorách 
Arcibiskupského zámku je připra-
vena Slavnost chleba a na dvoře 
Starého pivovaru vystoupí dětské 
soubory. Také pódium na Velkém 

náměstí bude po celé odpoledne 
patřit folkloru a dechovce a na 
večer se mohou těšit obdivovatelé 
Hradišťanu a Jiřího Pavlici, jejichž 
koncert program dožínek zakončí.
                                                        (pz, šak)                          

Kroměříž bude opět hostit dožínkové slavnosti

Pro rodiny s dětmi mladšího školní-
ho a předškolního věku jsou určeny 
zážitkové prohlídky městem s  ná-
zvem Koulelo se Klubíčko – za nití 
příběhu Kroměříže. Program pěti 
prázdninových sobot připravilo 
Mateřské centrum Klubíčko. Malí i 
velcí účastníci se mohou těšit na za-
jímavé povídání o městě a hravou 
formou prostřednictvím maňáska 
Klubíčka se seznámí s  důležitými 
etapami historie Kroměříže a s  vý-
znamnými místy a budovami. Děti 
pomocí speciálních kukátek samy 
objevují zajímavé objekty a detaily 
staveb, seznamují se s  architekto-
nickými charakteristikami jednotli-
vých období a s  novými poznatky 
si pro lepší zapamatování „pohrají“. 
Dozvídají se, že pro gotiku jsou cha-

rakteristické ostré kontury a lomené 
oblouky, jaké najdou třeba v kostele 
sv. Mořice, že kostel sv. Jana Křtitele 
je postaven v barokním slohu, který 
dbá na souměrnost a pravidelnost, 
a že hlavním znakem období roko-
ka jsou kudrlinky a zdobnost obec-
ně. S každou informací jsou spojené 
hry a úkoly, z nichž některé mohou 
plnit děti i dodatečně a jsou zadané 
v malém notýsku ve tvaru klubíčka, 
který všichni dětští účastníci dostá-
vají v závěru na krk jako medaili.
Ve druhém prázdninovém měsíci 
se prohlídky s  Klubíčkem konají 
8., 15. a 29. 8. vždy od 10 hodin 
dopoledne a místa je třeba si re-
zervovat v Turistickém informa- 
čním centru Kroměříž v Prusinov-
ského ulici.                                           (šak)

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Divadelní spolek Kroměříž ve 
spolupráci s městem Kroměříží 
připravil prázdninovou „pře-
hlídku“ tvorby spřátelených 
amatérských divadelních sou-
borů Divadlení 2015. Předsta-
vení se konají na nádvoří rad-
nice a Klubu Starý pivovar, a to 
vždy od 21.30 hodin. Celkem 
kroměřížští divadelníci pozvali 
čtyři divadla, dvě představení 
se odehrála v červenci, dvě mo-
hou zájemci navštívit v  srpnu. 
Na pátek 7. 8. je připravena 
absurdní komedie Romana 
Vencla S hlavou v oblacích, kte-

rou odehraje divadelní soubor 
Amadis Brno, a 21. 8. je možné 
navštívit muzikálové představe-
ní Rebelové připravené podle 
stejnojmenné filmové předlohy 
v podání Divadla Stodola Jiříko-
vice.                                             (šak)

Představení pod širým nebem lákají 
na radniční dvůr

Foto: J. Soporský



„Jsme kroměřížské centrum 
vzájemného setkávání rodin s 
dětmi. Nabízíme poradenství, 
vzdělávání i volnočasové akti-
vity.“ Tak se Mateřské centrum 
Klubíčko představuje na svých 
webových stránkách veřejno-
sti. Zcela prozaicky řečeno jde 
o zapsaný spolek, neziskovou 
organizaci. Klubíčko sídlí v 
Albertově ulici v prostorách 
Základní školy Zachar, vstup 
je od sousední mateřské ško-
ly. Vzniklo před třinácti lety 
jako místo pro přátelská set-
kání dětí i rodičů, jako prostor, 
kde je možné se věnovat hrám 
a zábavě, ale i získat potřeb-
né vědomosti a zkušenosti. 
O historii, současnosti ale i 
„klubíčkových“ plánech do 
budoucna jsme si povídali s 
ředitelkou centra Marcelou 
Bradovou.

Proč a kdy Klubíčko vzniklo a kdo 
stál u jeho zrodu?  
Naše Mateřské centrum Klubíčko 
jsme založily na podzim 2002. 
Měly jsme chuť nabídnout rodičům 
malých dětí místo ke společným 
setkáním, k předávání si zkušenos-
tí a smysluplnému využití volného 
času. A to jak pro dospělé, tak pro 
děti. Základní myšlenkou bylo a 
od založení naší organizace stále 
je, aby Klubíčko bylo místem, kde 
rodiče s dětmi společně tráví vol-
ný čas a sdílejí zážitky. Věříme, že v 
budoucnu bude úplně jedno, kolik 
máme na účtu, kde bydlíme a jaké 
máme auto. Bude důležité, kolik 
času jsme věnovali dětem. Klubíčko 
jsme založily tři - Jarmila Skopalová, 
Věra Hýbnerová a Marcela Bradová 
a z původní sestavy se stále drží 
poslední mušketýr.

Jaké zajímavé akce pořádáte                 
v mateřském centru i mimo něj?
Aktivity našeho centra se dají 
rozdělit do tří oblastí. První oblastí 
je setkávání rodičů a dětí, pořádáme 
besedy s odborníky, nabízíme po-
radenství - psychologické, sociální, 
logopedické, výživové nebo peda- 
gogické. Připravujeme jedenáct 
příměstských táborů pro děti, letos 
vyrážíme na tři výjezdové pobyty 
pro rodiny s dětmi na Rusavu, na 
horolezecký tábor na Antarik a 
na Vltavu. Můžete nás potkat na 
mnoha akcích pro rodiny. Kromě 
našich tradičních akcí Šťastný život 
bez úrazů – projekt s bezpečnos-

tní tematikou, Klubíčka světel na 
Hanáckém náměstí – akce se sociál-
ní tematikou se veřejnost může těšit 
na Drakiádu na letišti nebo Tajemné 
putování Podzámeckou zahradou 
za Mikulášem.
Druhou oblastí, které se věnujeme, 
jsou služby péče o děti. Nabízíme 
školku s výukou angličtiny, školku 
s prvky Montessori, přírodní školku 
a nově anglický klubík (družinu pro 
školáky). Mezi další patří jazykové 
aktivity, ty jsou třetí oblastí, které se v 
Klubíčku věnujeme. Nabízíme různé 
kurzy, např. hrajeme si a zpíváme 
anglicky, angličtinu pro děti, fran-
couzštinu pro děti různého věku. 
Do jazykových aktivit zapojujeme 
evropské zahraniční dobrovolnice, 
letos máme v Klubíčku Verónicu ze 
Španělska a Georgii z Anglie. Ne-
zapomínáme ani na pohyb – a tak 
si u nás mohou zacvičit společně 
rodiče s  dětmi od batolecího věku 
a pro starší nabízíme florbal či 
tanečky.

Jak získáváte peníze na provoz?
Motáme to, jak se dá. Jsme nezis-
kovou organizací už 13 roků, nově 
zapsaným spolkem. Důležité je 
vícezdrojové financování. Vlastní 
zdroje pokrývají maximálně 50 % 
našich nákladů, zbytek závisí na 
výsledcích dotací - městských, kraj- 
ských, ministerských nebo nadač- 
ních či evropských. Letos jsme 
nevynechali ani jednu příležitost 
podání žádosti, bohužel jsme u  vel-
kých projektů neuspěli a tak „jsme 
už v blocích“ a čekáme na budoucí 
evropské výzvy. Spolufinancování 
jednorázových akcí pro rodiny 
s  dětmi je částečně řešeno dotace-
mi z  Města Kroměříže a Zlínského 
kraje – za tuto mnohaletou podporu 
jim patří velké díky. Významná je pro 

nás v posledních letech podpora ze 
strany úřadu práce a dotovaných 
pracovních míst. A k  nezaplacení 
je práce mnoha dobrovolníků, 
kteří našemu centru pomáhají bez 
nároku na finanční odměnu.

Jaké máte plány do budoucna?
Zapracovali jsme na rozšíření akre-
ditace Erasmus+ , a tak jsme se stali 
vysílající i koordinující organizací 
pro výměnu mládeže či mladé ev-
ropské dobrovolníky. Pohráváme si s 
myšlenkou zřízení co-workingového 
centra (společné sdílené kanceláře), 
založení studentského klubu, 
zřízení sociální kavárny či lesní 
školky, uvažujeme také o rozšíření 
sportovních aktivit. Ale to zásadní 
zůstává – chceme být místem set-
kávání rodičů a dětí, komunitním 
centrem, oázou radosti a normál-
nosti.

V září končí zahraniční dobrovol-
nice, které jste už zmínila. Přije-
dou další? 
Je to dlouhá cesta od akreditace, 
podání žádosti až po získání zah-
raničního dobrovolníka. Teď už 
víme, že další zahraniční dobrovol-
níci u nás následně bohužel nejspíš 
nebudou. Náš projekt byl ohodno-
cen jako projekt velmi dobré kvality, 
ale pro vysoký počet žádostí se dostal 
na seznam náhradníků. Samozřej-
mě o dobrovolníky budeme usilovat 
v  příští podzimní výzvě. V případě, 
že náš projekt bude podpořen, jsme 
umístěni v databázi. Dobrovolníci  
nás sami kontaktují. Za ta léta, co 
pracujeme se zahraničními dobro-
volníky, jsme již navázali spolupráci 
s pěknou řádkou vysílajících orga-
nizací, takže hledáme i touto ces-
tou. Třetím kanálem, jak se k nám 
dobrovolníci dostávají, je osobní 
kontakt do vysílajících zemí. 

Jaké novinky připravujete v Klu- 
bíčku pro nadcházející období?
Zhruba rok pracuje v centru folklorní 
soubor Klubíčko pro děti, tomu by-
chom se rádi intenzivně věnovali i 
do budoucna. Na prázdniny jsme 
pro děti školního věku připravi-
li sportovní příměstské tábory. Ve 
spolupráci s Národním památko-
vým ústavem a městem Kroměříží 
pořádáme komentované prohlídky 
města Kroměříže pro rodiny s dětmi. 
Připravujeme zpracování metodiky 
výuky cizího jazyka s využitím mul-
tisenzorických prvků se zaměřením 
na děti předškolního věku. A rádi 
bychom realizovali výměnu mláde-
že v rámci programu Erasmus+.

Komentované prohlídky města 
běží celé prázdniny. Jaký je jejich 
cíl a jak se líbí?
Hlavním cílem projektu s názvem 
Koulelo se Klubíčko je přístup-
nou, hravou a zážitkovou formou 
přiblížit rodinám s dětmi (jak 
návštěvníkům, tak obyvatelům) 
historické jádro města Kroměříže a 
seznámit je s vybranými objekty a 
místy, které utvářejí jeho nezamě-
nitelný charakter. Průvodcem dětí 
je maňásek Klubíčko symbolizující 
odvíjející se nit příběhu města od 
jeho založení až po současnost. 
Chceme u dětí rozvíjet a podporo-
vat estetické vnímání a posílit pozi-
tivní vztah k památkám obecně, 
dále nabídnou rodině s dětmi kva-
litní formu společně stráveného 
času a podporovat interakci rodi-
ny. Z již uskutečněných prohlídek 
máme od dětí i dospělých význam-
ně pozitivní zpětnou vazbu. Vy-
bíráme např. ze slov paní Vejvo-
dové: „… úžasné, líbivé a strhující. 
Krásný závěr, že příběh nekončí a 
odvíjí se dále, poetické…“              (šak)
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V Klubíčku rodiče s dětmi společně tráví volný čas a sdílejí zážitky

Komentované prohlídky historického centra Kro-
měříže jsou určeny rodinám s  dětmi. Způsob o 
obsah výkladu je přizpůsoben dětskému vnímání 
a má hravou a zábavnou formu.

Zábavně poučný program Šťastný život bez úrazů, který se 
každoročně koná na Hanáckém náměstí, hravou formou sezna-
muje malé i velké s důležitostí prevence a dodržování nejrůznějších 
pravidel a předpisů.

Foto: J. Soporský
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Označení programů pro děti

2015
08 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

Mezinárodní festival vojenských hudeb | 29. - 30.  8. 

Filmové prohlídky města | 7., 21. a 28. 8. 

Koulelo se klubíčko | 8., 15. a 29. 8. 

út 18. 8.
21.15 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, Kroměřížské 
fi lmové léto, nádvoří radnice

st 19. 8.
18.00 I V HLAVĚ, bijásek 
20.30 I SCHMITKE, artkino

čt 20. 8.
20.30 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., premiéra

pá 21. 8.
18.00 I DÁREK, premiéra 
20.30 I PIXELY 2D, premiéra 

so 22. 8.
18.00 I UUUPS! NOE ZDRHNUL…, bijásek 
20.30 I DÁREK, premiéra 

ne 23. 8.
15.30 I UUUPS! NOE ZDRHNUL…, bijásek 
18.00 I PIXELY 3D, premiéra 
20.30 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., premiéra

st 26. 8.
18.00 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., premiéra 
20.30 I VELKÝ GATSBY, artkino

čt 27. 8.
20.30 I HITMAN: AGENT 47, premiéra

pá 28. 8.
18.00 I HITMAN: AGENT 47, premiéra
20.30 I BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ, premiéra

so 29. 8.
18.00 I BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ, premiéra
20.30 I HITMAN: AGENT 47, premiéra

ne 30. 8.
15.30 I JÁ, PADOUCH, Konec prázdnin v kině
18.00 I RYTMUS sídliskový sen, Konec prázdnin 
v kině
20.30 I JURSKÝ SVĚT 2D, Konec prázdnin v kině

po 31. 8.
15.30 I MIMONI 2D, Konec prázdnin v kině 
18.00 I FAKJŮ, PANE UČITELI, Konec prázdnin v kině
20.30 I RYTMUS sídliskový sen, Konec prázdnin 
v kině

BIJÁSek
V HLAVĚ
USA 2015, 102 min, bez omezení, dabing
Krásně zpracovaný animák, který velmi mile 
rozebírá lidské myšlení, vnímání a náladovost 
tak, aby zaujal jak dětské, tak i dospělé diváky. 
Sympatičtí průvodci s roztomilými hlasy a 
trefným chováním skvěle doplňují chvilky, kde 
se samotná hrdinka Riley vypořádává s dospí-
váním a nabýváním nových zkušeností. Ve fi nále 
navíc doplněno opět vynikající Giacchinovo hud-
bou.

MALÝ DRÁČEK
DEU 2014, 80 min, bez omezení, dabing
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili 
na Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosá-
ček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak 
masožravec, který se stal vegetariánem. Společně 
s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po le-
tech najednou probudila ...

PEKLO S PRINCEZNOU
CZE 2009, 90 min, bez omezení
Co se stane, když má hodný král starosti a tvrdo-
hlavá princezna Aneta si nechce vzít prince Jero-
nýma? Bude válka nebo svatba? Kdepak...Z pek-
la peklo, v pekle pomsta a na zemi pěkná mela...
Hlavně spousta legrace! Plná falešných i pravých 
čertů, kteří umějí pěkně zkomplikovat život!
 
BARBIE ROCK’N ROYALS
USA 2015
84 min, bez omezení, dabing
v roce 2015 se Barbie stane plnohodnotnou fi l-
movou hvězdou jako rocková princezna v Barbie 
Rock ń Royals. Muzikálová pohádka pracuje s oblí-
beným motivem záměny dvou naprosto odlišných 
charakterů. Aktérkou kardinálního nedorozumění 
se stane křehká princezna Courtney (Barbie), která 
původně mířila na letní přípravný tábor pro dívky 
s modrou krví, místo toho se však ocitla na kempu 
pro rockery.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
GBR / FRA 2015,
85 min, bez omezení, bez mluvení        
Hlavní hrdinka animovaného seriálu studia Aard-
man se dočkala vlastního fi lmu.  Když ovečka 
Shaun nechtěně způsobí, že farmář opustí svou 
farmu, společně se psem Blitzerem a celým stá-
dem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu 
do města, aby přivedla svého pána v pořádku zase 
domů…

UUUPS! NOE ZDRHNUL…
DEU / BEL 2015
86 min, bez omezení, dabing
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dosta-
tečně velká na vyhubení veškerého života na 
Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí 
Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední 
chvíli za pomoci Grumpíků. Když však archa od-
plouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Začíná 
pravé dobrodružství a hledání cesty zpátky na 
archu, boj se lstivými nepřáteli, ale také nalezení 
nových kamarádů.
 
JÁ, PADOUCH
USA 2010
91 min, bez omezení, dabing
Kdo by neznal Mimoně, fazolovité žluťásky, jejichž 
smysl života je sloužit tomu největšímu záporá-
kovi. Předtím, než měli vlastní fi lm, se poprvé na 
plátnech kin objevili ve snímku Já, padouch, kde 
přisluhovali profesionálnímu zloduchovi Gruovi. 
Ten se naplánuje loupež století, která ho má vrátit 
na trůn zla - chce totiž ukrást Měsíc! To však nebude 
tak jednoduché…

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

pReMIÉRa
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ 
USA 2015
do 12 let nevhodný, titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným 
Syndikátem, který je národem grázlů a nájemných 
vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před roz-
puštěním, ale to nechce dopustit Ethan Hunt (Tom 
Cruise). Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím 
nejtěžší misi ve svých životech. Musí dokázat, že 
Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi 
možnými prostředky.

IRACIONÁLNÍ MUŽ
USA 2015
96 min, bez omezení, titulky
Profesor fi lozofi e Abe Lucas (Joaquin Phoenix) si 
prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt 
smysl života, jeho slovy: „Nedokážu si vzpomenout, 
proč žiju“. Obrat nastává po setkání s jednou jeho 
studentkou (Emma Stone) do které se zamiluje. 
Nejnovější fi lm režiséra Woodyho Allena.

VĚČNĚ MLADÁ
USA 2015
110 min, do 12 let nevhodný, titulky
Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a 
stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc 
už nikdy nezestárne ani o jediný den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v běžném životě. 
Adaline bezmocně sleduje, jak lidé, které miluje, 
stárnou, a začíná si uvědomovat, že dlouhodobý 
milostný vztah je pro ni nesplnitelnou touhou…

VYKOLEJENÁ
USA 2015
125 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Vykolejená je další bláznivou a hodně nekorektní 
komedií režiséra Judda Apatowa, který je autorem 
fi lmů Zbouchnutá nebo 40 let panic. Když byla Amy 
malá, vysvětlil jí otec, že monogamie je nesmysl. 
Nyní už je novinářkou v pánském magazínu a tuto 
radu dodržuje. Žije hodně nespoutaným životem, 
bez jakýchkoliv závazků a to do té doby, než potká 
při reportáži jednoho sportovního lékaře…

NESMRTELNÝ
USA 2015, 117 min, do 12 let nevhodný, titulky
Průmyslový magnát již dlouho ovládá svůj 
svět, ve kterém ze své newyorské operační zá-
kladny mistrovsky rozehrává mocenské hry. Po 
vzájemném odcizení se svou dcerou Claire má 
opravdový vztah pouze ke svému celoživotní-
mu příteli a pravé ruce Martinovi. Ale diagnóza 
nevyléčitelné rakoviny ho přiměje podstoupit 
radikální lékařský zákrok, „odpoutání“, který 
pro něj zvrátí běh času.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
USA 2015, 94 min, do 12 let nevhodný, dabing / 
titulky
Jedni z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze 
stáje vydavatelství Marvel se vracejí, aby znovu 
získali své superschopnosti, které je proslavily po 
celém světě. Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní 
mladí outsideři, kteří mají sklony k bádání a překo-
návání hranic známého světa. Během neúspěšného 
pokusu o teleportaci se však stane něco nečekané-
ho…

KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E.
USA 2015, 116 min, do 12 let nevhodný, titulky
Hlavními postavami fi lmu z období studené války 
jsou agent CIA a agent KGB. Oba jsou nuceni od-
ložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na 
společném úkolu překazit plány tajemné zloči-
necké organizace, která chce šířením jaderných 
zbraní destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve 
světě. Dvojice agentů má jediné vodítko – dceru 
zmizelého německého vědce. Začíná závod o čas. 
Režie: Guy Ritchie

DÁREK
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Simon a Robyn jsou mladí manželé, jejichž život 
jde přesně podle plánu. Náhodné setkání se Si-
monovým bývalým známým ze středoškolských 
let však tuto idylu proměňuje v chaos. Po několika 
nečekaných návštěvách  začínají být Simon a Ro-
byn z Gordova chování a slov znepokojení. A navíc 
se začnou objevovat záhadné dary, díky nimž se 
odkrývají podivná tajemství z minulosti…

PIXELY
USA 2015, 106 min, bez omezení, dabing
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně 
vyloží videozáznamy klasických videoher jako 
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jedno-
tek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných 
videoher. Prezident Will Cooper je nucen vyzvat 
na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a 
skvělého hráče videoher Sama Brennera, aby se ujal 
vedení týmu s cílem vetřelce porazit a zachránit tak 
naši planetu.

HITMAN: AGENT 47 
USA 2015, 96 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Čtyřicet šest speciálních agentů bylo po dlouhá léta 
vymačkáváno do poslední kapičky, než se povedlo 
sestrojit agenta, který je identifi kovatelný jen a 
pouze díky číselnému kódu, který má vytetovaný 
na zadní části lebky. Agenta tak silného, nelítostné-
ho a efektivního, že je trnem v oku předchůdcům i 
svým strůjcům. Začíná šílená akční centrifuga plná 
nenávisti, násilí a tajných úkolů. 

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
USA 2015, 96 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý 
Rusty Griswold (Ed Helms) kráčí ve stopách své-
ho otce a v naději na posílení rodinných pout se 
rozhodne překvapit svou ženu Debbie (Christina 
Applegate) a jejich dva syny cestou zpět do Ame-
riky, do rodinného „oblíbeného zábavního parku“ 
Walley World.

přIdÁVÁMe
TERMINÁTOR GENISYS
USA 2015, 126 min, do 12 let nevhodný, titulky
John Connor, vůdce lidského hnutí odporu, posílá 
zpátky do roku 1984 seržanta Kylea Reese, aby 
ochránil jeho matku - Sarah Connorovou - a na-
plnil tak budoucnost. Nečekaný vývoj událostí, ale 
vytvoří odchylku v časovém kontinuu a Kyle se tak 
ocitá v nové verzi minulosti. V té musí čelit novým 
nepřátelům a důvěřovat nepravděpodobným spo-
jencům.

DOMÁCÍ PÉČE
CZE 2015, 92 min, bez omezení
O konečnosti lidské existence ví každý, okamžik 
skutečného uvědomění si limitů života se však 
dostavuje individuálně a často nečekaně. Obě-
tavá pečovatelka Vlasta (Alena Mihulová) žije pro 
manžela Láďu (Bolek Polívka), dceru a své klienty. 
Jeden všední den však končí jinak než ty předchozí 
a Vlasta je nucena reagovat. Zralý debut vypráví o 
smrtelně vážných věcech s jemným humorem.

aRTkINO
AMY
GBR 2015
128 min, do 12 let nevhodný, titulky
První autorizovaný dokument o vzestupech a pá-
dech zpěvačky Amy Winehouse, která na začátku 
tisíciletí jedinou deskou přepsala dějiny popové 
hudby. Film rekapituluje život i kariéru této před-
časně zesnulé britské zpěvačky prostřednictvím 
unikátních obrazových materiálů a audiozáznamů 
vzpomínek jejích rodičů, přátel a kolegů z branže.

SCHMITKE
CZE / DEU 2014
94 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Absolventský fi lm Štěpána Altrichtera je obrazově 
uhrančivá, mysteriózní komedie z krušnohorského 
pohraničí. Racionální inženýr v podání známého 
německého herce Petera Kurtha přijíždí opravit 
jeden skřípající větrník, přitom se ale v mlžných 
lesích pokouší najít vlastní duši. Dále hrají: Helena 
Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek…  
   
FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN
CZE / CAN 2015
102 min, bez omezení, česky / titulky
Životopisný fi lm, který se ohlíží za životem, dílem 
a významem klasika světového fi lmu. Zároveň od-
haluje inspirativní zdroje jeho tvorby, ohlas ve světě 
a nahlédne do kuchyně průkopníka fi lmových triků. 
Pokud spočteme ceny z festivalů či množství pub-
likací, dojdeme k závěru, že Karel Zeman je jedním z 
nejúspěšnějších a nejvíce ceněných českých fi lmařů 
ve světě.

VYNÁLEZ ZKÁZY
CZE 1958, 81 min, bez omezení
V Zemanově fi lmu toho z příběhu stejnojmenné 
slavné verneovky mnoho nezůstalo, snad jen 
skalnatý ostrov uprostřed oceánu, tajemná po-
norka, podivuhodný svět pod hladinou... A ovšem 
to nejdůležitější – atmosféra napětí a dobrodruž-
ství, vzrušení vycházející ze souboje šlechetných 
úmyslů s nízkými a také z defi lé úžasných tech-
nických vynálezů.

FILMJUKEBOX: DOBRODRUŽNÉ CESTY
Tématem srpnového Filmjukeboxu, který je po-
ctou legendě trikového fi lmu Karlu Zemanovi, jsou 
dobrodružné snímky věnující se různým cestám. 
Jako již tradičně vybíráte z pěti fi lmů jeden, který 
promítneme 15. 8. za zvýhodněnou cenu. Hlasujte 
do neděle 2. 8. 23.59 na www.fi lmjukebox.cz. 
O vaši přízeň zápolí tyto fi lmy:

CESTA DO PRAVĚKU
CZE 1955, 93 min, bez omezení
Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé 
kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Fa-
ntasticko-dobrodružný fi lm Karla Zemana ukazuje 
prehistorická stadia vzniku Země, fl ory a fauny.

DIVOČINA
USA 2014, 115 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Autobiografi cký příběh ženy, která se po smrti své 
matky a krachu svého manželství rozhodne vyrazit 
na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť. 

GRAVITACE
USA / GBR 2013, 91 min, bez omezení, titulky
Kosmonauti Sandra Bullock a George Clooney pře-
žili katastrofu, ale ještě zdaleka nemají vyhráno. 
Jejich raketoplán je rozbitý, kyslíku ubývá a šance 
na záchranu ze Země je minimální 

KON-TIKI
GBR / NOR 2012, 118 min, bez omezení, titulky
Dobrodružný fi lm o legendární plavbě Thora Heyer-
dahla a pěti jeho přátel z Peru do Polynésie na 
balzovém voru, kdy během 101 dní na moři překo-
nali 6980 kilometrů.

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA 
A ZMIZEL
SWE 2013, 114 min, do 12 let nevhodný, titulky
Adaptace románu Jonase Jonassona vypráví 
o  jednom veselém útěku a také o šíleném životním 
příběhu svéhlavého muže, který se sice nikdy neza-
jímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten 
do velkých historických událostí 20. století…

KONEC PRÁZDNIN V KINĚ
Na poslední dva dny prázdnin kino Nadsklepí 
připravilo zejména pro žáky a studenty fi lmový 
program za zvýhodněné ceny, např. Já, padouch či 
Fakjů, pane učiteli za 60 Kč.

RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN
SLO / CZE 2015, 90 min, do 12 let nevhodný
Snímek vznikající 8 let zblízka dokumentuje život 
jedné z nejznámějších osobností česko - slovenské 
hudební scény. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal 
v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli 
romskému původu se nejednou potkal s předsudky 
okolí. Dnes vydává alba v desetitisícových nákla-
dech. Film nabídne exkluzivní záběry z rodinných 
archivů i osobní výpovědi jeho nejbližších.

JURSKÝ SVĚT
USA 2015, 125 min, bez omezení, dabing
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. 
Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení 
přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. 
Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vy-
mknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se 
vracejí v novém fi lmu v produkci Stevena Spielber-
ga. V hlavní roli velkofi lmu o nebezpečných dino-
saurech, který navazuje na 22 let starý originál, září 
Chriss Pratt.
FAKJŮ, PANE UČITELI 
DEU 2013, 117 min, do 12 let nevhodný, dabing
Bláznivá jízda ze školního prostředí, plná hlášek, 
vulgarismů a jako bonus našlapaný soundtrack. 
Mačo frajerství M´Bareka tady přerůstá hranice Ně-
mecka a jeho charisma staví fi lmu pevné základy. 
Němci se konečně zbavili zatuchlého 90´ looku, s 
fi ltry si vyhráli jako kdyby šlo o minutovou reklamu 
a přes delší stopáž diváka nenechají vydechnout.

kROMĚříŽSkÉ FIlMOVÉ 
lÉTO 2015
Letní kino na nádvoří radnice

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA 2015, 124 min, titulky, nepřístupné pro děti do 
15 let
Adaptace prvního dílu erotické trilogie popisující 
vztah mladé studentky literatury Anastasie Steel 
s bohatým podnikatelem Christianem Greyem. Tito 
dva se vzájemně velmi přitahují, ale každý očekává 
něco jiného. Anastasie lásku, Christian vztah, ale za 
svých podmínek. Vášnivý vztah odkrývá mnoho 
jejich tajemství i temné sexuální touhy.

HODINOVÝ MANŽEL
CZE 2014, 100 min, nevhodný do 12 let
Čtyři přátelé, hráči vodního póla, společně provo-
zují bazén, který jim však jednoho dne jako nevy-
hovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem 
ocitá doslova na dně. Z nedostatku příležitostí 
začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a 
zakrátko si najdou klientelu mezi místními dáma-
mi. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale 
ty mají kromě oprav často i velmi specifi cká přání 
a potřeby.

Dožínky Zlínského kraje | 21. - 22.  8. 

S Kmotrem 
vzhůru!
Získejte vstupenku na věž Arcibiskupské-
ho zámku v Kroměříži zdarma! Stačí si 
koupit 3 vybrané druhy trvanlivých salá-
mů značky Kmotr a vstupenka je vaše. 

Více informací v příbalovém letáku 
nebo na www.kmotr.cz.



 

přehled akcí

so 1. 8. I 9.00 – 11.00
VeTeRÁNeM NeJeN
kROMĚříŽSkeM
V první srpnový den si přijdou na své především ob-
divovatelé naleštěných karoserií staršího data. Setkání 
majitelů automobilových veteránů nazvané Vete-
ránem nejen Kroměřížskem má za sebou už 8. ročníků 
a na Velkém náměstí nabídne opravdové technické 
skvosty. Majitelé, většinou v  dobovém oděvu, před-
vedou své miláčky nejen v centru města, ale také při 
orientační jízdě regionem a při plnění dovednostních 
úkolů. Součástí dne je i doprovodný program s vystou-
pením mažoretek, historickou módní přehlídkou a po 
celý den bude hrát kapela Swing-Dixie Olomouc AČR. 
Od 9:00 do 12:00 hod. bude na náměstí k prohlédnutí 
výstava závodních motocyklů. Sraz je konaný ve spolu-
práci s MěÚ pod záštitou starosty města Kroměříže.
Velké náměstí - Kroměříž

so 1. 8. I 16.00
FOlkOVÁ SOBOTa Ve dVOře
První ročník letního folkového open-air festivalu.
Vystoupí na něm písničkářka Heda Pěňová, Robert 
Křesťan & Druhá tráva, kroměřížská skupina Jam 
Tour, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček a celý večer završí 
zlínská folková legenda AG Flek v sestavě se zaklá-
dajícími členy Ivo Viktorínem, Karlem Markytánem 
a „zastupující“ zpěvačkou Petrou „Šany“ Šanclovou. 
Moderuje Hana Feltlová. Za nepříznivého počasí se 
akce uskuteční v Domě kultury v Kroměříži.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

st  5. 8.  I 16.00
TRadIČNí SeTkÁNí haRMONI-
kÁřŮ
Radniční sklípek 

pá 7.8. I 17.15
MalÝ a VelkÝ SMYČec 
Koncert v  cukrárně Amadeus – speciální host Mi-
loslav Gajdoš  - kontrabas, Hana Feltlová housle, 
Stanislav Malý - kytara

pá 7. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe  
-  pO STOpÁch FIlMŮ  
(NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY!)
Prohlídky města s průvodci. Každý prázdninový pátek se 
můžete projít  působivými místy historické Kroměří-
že spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v podání prů-
vodců skupiny historického šermu Biskupští manové. 
Sraz s Biskupskými many je u kašny na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

pá 7. 8. I 21.30
S hlaVOU V OBlacích
aBSURdNí kOMedIe
Divadelní představení v  rámci Divadlení 2015. Diva-
delní spolek Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž 
pořádá letní Divadlení 2015 na nádvoří radnice a Klubu 
Starý pivovar. Předprodej permanentek v TIC Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 8. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO
Za NITí příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny 
s  dětmi. Pojďte s Klubíčkem rozmotat zamotaný 
příběh města Kroměříže. Užijete si při tom spoustu 
legrace, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zajímavého. 
Program vedený lektory počítá s aktivním zapojením 
dětí i rodičů a to formou dialogu a tvůrčích úkolů. Lze 
jej doporučit dětem předškolního a mladšího školního 
věku. Hravou formou se seznámíme s historií a vy-
branými objekty či místy, která utvářejí nezaměnitelný 
charakter historického jádra města Kroměříže.
www.kromeriz.eu

so 8. 8. I 19.00
ZÁVĚReČNÝ kONceRT MeZINÁ-
ROdNích dIRIGeNTSkÝch kURZŮ
Tradiční představení účastníků mezinárodních di-
rigentských kurzů  a jejich provedení skladeb L. van 
Beethovena, J. Haydna a A. Dvořáka. Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín řídí Tomáš Netopil.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

st 12. 8. I 16.00
SkUpINa alFa 
(HRAJE BLUES PRO KROMĚŘÍŽ)
Radniční sklípek

pá 14. 8. I 17.15
kONceRTNí pOdVeČeR
V cUkRÁRNĚ aMadeUS  
Hana Feltlová housle, Stanislav Malý kytara.
Cukrárna Amadeus 

pá 14. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
OkRUh 19.–20. STOleTí
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 15. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO
Za NITí příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro ro-
diny s dětmi. Pojďte s Klubíčkem rozmotat za-
motaný příběh města Kroměříže. Užijete si při 
tom spoustu legrace, dozvíte se a vyzkoušíte 
si mnoho zajímavého. Program vedený lektory 
počítá s aktivním zapojením dětí i rodičů a to 
formou dialogu a tvůrčích úkolů. Lze jej dopo-
ručit dětem předškolního a mladšího školního 
věku. Hravou formou se seznámíme s historií a 
vybranými objekty či místy, která utvářejí ne-
zaměnitelný charakter historického jádra města 
Kroměříže.
www.kromeriz.eu

st 19. 8. I 16.00
pIÁNO Na UlIcI
přehlídka TaleNTŮ 
Radniční sklípek 

pá 22. 8. - so 21. 8. I 9.00 - 19.00 
dOŽíNkY ZlíNSkÉhO kRaJe 2015
Jednou z nejstarších domácích tradic jsou DOŽÍNKY 
(Obžínky). Slaví se od nepaměti a měly výrazný 
charakter  náboženský a lidový. Oslava úrody byla 
spojena s mnoha rituály, ale i s lidovou  veselicí. 
Významnou součástí dožínek je i Slavnost chleba 
a Regionální potravina na nádvoří Arcibiskupského 
zámku. 

pátek 
Velké náměstí
9.00 – 18.00 - Dožínkový jarmark
18.00 - Mužáci z Mutěnic a cimbálová muzika Grajcar

sobota
Velké náměstí
10.00 - Dožínkový průvod 
11.00 - Slavnostní zahájení 
19.00 - Galaprogram Hradišťan & Jiří Pavlica
Arcibiskupský zámek
10.00 – 16.00 - Slavnost chleba
13.00 – 16.00 - Regionální potravina 
Klub Starý pivovar 
14.00 – 16.00 Dětská scéna
 
Za nepříznivého počasí se konají Dožínky Zlínského 
kraje v Domě kultury, Regionální potravina v Arci-
biskupském zámku
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 21. 8. - so 22. 8. I 9.00 - 18.00
dOŽíNkOVÝ JaRMaRk
Velké náměstí

pá 21. 8. I 17.00
BeSeda U cIMBÁlU
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o. pořá-
dá   besedu u cimbálu. K poslechu hraje horňácká 
CM Petra Galečky z Lipova.   V ceně je neomezená 
konzumace vína a malé občerstvení. Srdečně zve-
me milovníky folkloru a dobrého moravského vína. 
Vstupenky objednávejte v prodejně Arcibiskup-
ských sklepů.
Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž

pá 21. 8. I 17.15
kONceRTNí pOdVeČeR
V cUkRÁRNĚ aMadeUS  
Hana Feltlová housle, Stanislav Malý kytara.
Velké náměstí

pá 21. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe  - 
pO STOpÁch FIlMŮ  
(NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY!)
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí
www.kromeriz.eu

pá 21. 8. I 21.30
ReBelOVÉ Ze STOdOlY  - MU-
ZIkÁl dle FIlMOVÉ předlOhY
Divadelní představení v  rámci Divadlení 2015 
představí Divadlo Stodola Jiříkovice. Muzikálové 
představení o lásce, naději a jedné velké zradě... 
Předprodej permanentek v TIC Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

st 26. 8. I 18.30
SeTkÁNí MUZIkaNTŮ Z MORaVY 
Vystoupí Event jazz trio. 
Starý pivovar

čt 27. 8.  - ne 30. 8. 
FlORIa lÉTO 2015
39. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky 
a zahrádkáře. Tradiční výstava Floria LÉTO 2015 je 
určena všem zahradníkům, chatařům, chalupářům a 
milovníkům květin. Nabídka zahradníků pokryje celý 
sortiment od skalniček až po vzrostlé stromy. Téma let-
ní výstavy „Zahrada plná hudby“ Velká květinová ex-
pozice rozkvete pod taktovkou významných českých a 
zahraničních skladatelů, interpretů či skupin, například 
Olympic, Beethoven, Nohavica, Queen a další…
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

pá 28. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe - 
pO STOpÁch FIlMŮ 
(NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY) 
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 29. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO - Za NITí 
příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny 
s dětmi. Pojďte s Klubíčkem rozmotat zamotaný 
příběh města Kroměříže. Užijete si při tom spous-
tu legrace, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zají-
mavého. Program vedený lektory počítá s aktivním 
zapojením dětí i rodičů a to formou dialogu a tvůr-
čích úkolů. Lze jej doporučit dětem předškolního a 
mladšího školního věku. Hravou formou se sezná-
míme s historií a vybranými objekty či místy, která 
utvářejí nezaměnitelný charakter historického 
jádra města Kroměříže.
www.kromeriz.eu

so 29. 8. – ne 30. 8.
MeZINÁROdNí FeSTIVal 
VOJeNSkÝch hUdeB
Mezinárodní festival vojenských hudeb pořádá 
Armáda České republiky a městem Kroměříží pod 
záštitou Ministerstva obrany ČR. Letos se armádní 
soubory sejdou na kroměřížském náměstí již po 
jednadvacáté. Divákům se na festivalu představí 
dechové orchestry z  Norska, Rakouska, Polska, 
Ústřední hudba AČR, Vojenská hudba Olomouc
a mažoretky Kontrasty Hulín. 

sobota
18.30 - 19.30 - Promenádní koncert Městské hud-
by Nördlingen, SRN, Velké náměstí
19.00 - 19.30 - Pochod městem - I. proud Vojenská 
hudba Bytom, Polsko + mažoretky

19.00 - 19.45  - Pochod městem - II. proud 
Vojenská hudba Tyrolsko, Rakousko + mažoretky
20.00 - 21.30 - Koncert Vojenské hudby norské 
armády, Velké náměstí
21.30 - Ohňostroj
 
neděle
13.50 - 14.15 - Průvod městem, nástup hudeb do 
Kovářské ulice
14.30 - Slavnostní zahájení
14.45 - Showprogramy vojenských hudeb Rakous-
ka, Slovinska, Itálie, Německa, ÚH AČR, exhibiční 
vystoupení Čestné stráže AČR
16.30  - Monsterkoncert - společné vystoupení 
vojenských hudeb Rakouska, Slovinska, Itálie, Ně-
mecka, Ústřední hudby AČR a mažoretky Kontrasty 
Hulín

Mezinárodní festival vojenských hudeb se koná na 
Velkém náměstí zdarma a za každého počasí.
Velké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

pá 4. 9. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
pO STOpÁch FIlMŮ 
NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY 
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 5. 9. - ne 6. 9.
hORTUS MaGIcUS 2015
(Festival barokní kultury)
Druhý ročník Festivalu barokní kultury v  kromě-
řížském Libosadu.Ve všech prostorách zahrady si 
v rámci  barokního festivalu Hortus Magicus užijete 
zpěv, hudbu, tanec, divadlo, hry nebo třeba barokní 
operu.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

ne 6. 9. I 14.00 
kROMĚříŽ paTří dĚTeM
Akce pro celou rodinu. Soutěžní zábavné od-
poledne pro děti i rodiče s bohatým programem, 
v  jehož rámci vystoupí různé zájmové skupiny. 
Pořádá Týdeník Kroměřížska.
Velké náměstí - Kroměříž

pá 3. 7. I 11.00 a pá 28. 8. I 14.00 
hRaVÁ kVĚTNÁ ZahRada
(KONÁ SE KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ PÁTEK V 11 
HODIN A VE 14 HODIN)
Zpestřete si návštěvu Květné zahrady. Pro malé i 
velké je připraven speciální program plný zážitků a 
her. Koná se každý prázdninový pátek v 11 hodin a 
ve 14 hodin. Poznejte Květnou zahradu v Kroměříži 
jinak! Pro všechny, kteří chtějí svým dětem zpestřit 
návštěvu Květné zahrady v Kroměříži, je připraven 
speciální program plný zážitků a her. Zahradou je 
totiž provede moudrý satyr Radix, který zná v Li-
bosadu každý kořínek a který se o své vědomosti 
rád podělí s dětmi i dospělými. Společně si třeba 
zahrají kuželky, poskládají vlastní zahrádku, za-
bloudí v bludišti a mnoho dalšího. Skrze hru se tak 
dozvědí nejen o historii zahrady, ale také jejích za-
pomenutých funkcích.
Květná zahrada
www.nczk.cz 

po 6. 7. I 11.00 a po 31. 8. I 14.00 
Salala
(KONÁ SE KAŽDÉ PRÁZDNINOVÉ PONDĚLÍ V 11 
HODIN A VE 14 HODIN)
Poznejte salu terrenu Arcibiskupského zámku jinak! 
Pro malé i velké je připravena spousta originálních 
her a aktivit. Koná se každé prázdninové pondělí 
v 11 hodin a ve 14 hodin. Zpestřete si prohlídku 
unikátního raně barokního prostoru Arcibiskup-
ského zámku. Provedou vás krásný mladík Narcis 
a šikovný satyr, kteří si pro malé i velké připravili 
spoustu originálních her a aktivit.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

so 1. 8. I 11.00 a po 31. 8. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
(KAŽDÝ VÍKEND V 11 HODIN A VE 14 HODIN)
Vydejte se s námi na procházku Podzámkou a pro-
nikněte do tajů historie i současnosti zahrady, jejích 
přírodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří 
zámku. Prohlídka trvá 90 minut.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 1. 8. I 11.00 a po 31. 8. I 14.00
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
kVĚTNÉ ZahRadY
(DENNĚ V 11 HODIN A VE 14 HODIN)
Vydejte se na procházku minulostí. Během komen-
tované prohlídky vám představíme nejen historii 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, stav-
by i mnohdy netušené funkce. Vydejte se na pro-
cházku minulostí. Během komentované prohlídky 
vám představíme nejen historii Květné zahrady, ale 
také její zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netu-
šené funkce. Prohlídka trvá 90 minut.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 1. 8. - po 31. 8. 
pRÁZdNINOVÉ hlídÁNíČkO
Hlídání děti od 2 let.
Připravený je zábavný program, hry, soutěže.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

po 10. 8. I 8.00 - pá 14. 8. I 15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda (CENA 1550,-)
Tábor pro děti od 6-14 let. Cena zahrnuje – pe-
dagogický dozor, sportování dětí v prostorách 
Sportcentra Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, 
pojištění.
Sportcentrum Paráda
www.sportparada.cz

po 17. 8. - pá 21. 8. 
dOBROdRUŽSTVí S pIRÁTY
3. turnus příměstského tábora.
Pořádá studio Kamarád.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

po 17. 8. I 8.00 - pá 21. 8. I 15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda 
Tábor pro děti od 6-14 let. Cena zahrnuje – pedago-
gický dozor, sportování dětí v prostorách Sportcentra 
Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, pojištění.
Sportcentrum Paráda
www.sportparada.cz

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá expozice. 
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr z 
umělcova díla. Téměř 130 originálů představuje 
sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné 
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

hISTORIe UkRYTÁ pOd 
dlaŽBOU MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou Velké-
ho náměstí a vrchnostenského kapitulního domu se do-
zvíte o historii města „od mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

do 31. 10.
caR a cíSař - SeTkÁNí V kROMĚ-
říŽI V SRpNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů - rakouského 
císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra 
III. Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci 
s  Arcibiskupským zámkem připomene menší vý-
stavou 130. výročí setkání ruského cara Alexandra 
III. s  rakouským císařem Františkem Josefem I. 
v  Kroměříži v  roce 1885. Ve dnech 24.–26. srpna 
se poklidné moravské maloměsto stalo středem 
pozornosti celé Evropy. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do 31. 8. 
hRY a klaMY
Nejen hravá a zábavná, ale také poučná expozice 
vhodná pro všechny věkové kategorie!
Znáte rychlost své reakce? Umíte provést kuličku 
složitým labyrintem? Už jste někdy viděli kompletní 
otisk svého těla nebo měli možnost si vyzkoušet 
Braillovo písmo? Všechny tyto aktivity a mnoho 
dalších si můžete vyzkoušet na interaktivní výstavě 
Hry a klamy v  Muzeu Kroměřížska. Exponáty po-
cházejí z libereckého zábavně – naučného centra 
IQpark. Putovní výstava je kombinací hry, zábavy 
i poučení a zahrnuje  přes padesát interaktivních 
exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k vyře-
šení nebo k soutěžení, takže platí heslo „dotýkat se 
exponátů přikázáno!“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 5. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939– 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v  období   pro-
tektorátu Čechy a Morava v  letech 1939–1945. 
Otevřeno je v pondělí a středu 8–16.30 hodin, úte-
rý, čtvrtek a pátek 8–15 hodin na zazvonění. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 8.
kROMĚříŽSkÉ dIVadlO ŽIJe
Výstava ke 150 letům ochotnického divadla 
v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži

do 31. 8. 
peklO S pRINceZNOU
Výstava originálních kostýmů z filmové pohádky, která 
se natáčela i na kroměřížském zámku a v zámeckých 
zahradách. Společný počin Muzea Kroměřížska a 
Města Kroměříž v  rámci projektu Kroměříž filmová 
aneb po stopách filmových záběrů. Kostýmy zapůjče-
ny z Barrandov Studio a.s. a doplněny dokumentací o 
natáčení a hercích. Můžete si vyzkoušet repliky pohád-
kových kostýmů, vyfotografovat se na památku a po-
hrát si v dílničce. Na výstavě bude také pohádka promí-
tána, takže pokud jste ji neviděli, máte příležitost!
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 8. 
kVĚTNÁ ZahRada hISTORIckÁ I 
SOUČaSNÁ
Výstava prací žáků a studentů základních a 
středních škola a dalších školských zařízení v 
Kroměříži. Vernisáž se koná 17. 6. v 16 h ve skleníku 
Květné zahrady. Pořádá Klub UNESCO.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

do 4.9. 
TakOVÁ VŠehOchUŤ
Výstava kreseb a obrazů Petra Vodáka.
Radniční sklípek

do 15. 9. 
SOchY ZahRadĚ V.
Občanské sdružení GET ART! pro vás připravilo další 
ročník přehlídky současného sochařství v Podzá-
mecké a Květné zahradě a veřejných prostorách 
města Kroměříže. Letos je v  Kroměříži k  nalezení 
více než 30 soch a objektů. Mapa na webu a FB GET 
ART! o.s. a v infocentru města Kroměříže.
Podzámecká zahrada, Květná zahra-
da, veřejné prostory města.
www.getart.cz

do 31. 8 
STROM FIlMOVÉ kROMĚříŽe
Strom představí filmové osobnosti města Kroměří-
že a filmy natočené v Kroměříži. Netradiční výstava 
na tradičním místě - strom v Podzámecké zahradě.
Podzámecká zahrada

do 30. 9.
FOTOGRaFIe Z RekONSTRUkce 
kVĚTNÉ ZahRadY (2012-2014)
Přijďte se podívat kolik práce je za dnešní krásou 
Květné zahrady. Říká se: „Bez práce nejsou kolá-
če“ a totéž platí i o dnešní podobě Květné zahrady 
- památky UNESCO. Za její dnešní krásou je velké 
odhodlání, moře námahy, kopec nervů i trpělivosti, 
Co všechno se zde dělo po dobu téměř dvou let Vám 
ukáže výstava fotografií Tomáše Vrtala.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

ne 16. 8. I 5.00 - 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉ-
hO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO 
pTacTVa
Zveme vás na nově vznikající prodejní výstavy 
drobného zvířectva a okrasného ptactva na vý-
stavišti Floria v Kroměříži.Výstavy se budou konat 
vždy každou 3. neděli v měsíci. Výstaviště nabízí 
komfort jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. 
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

st 19. 8. -  st 23. 9. 
TRadIce a FOlklOR Na kROMĚ-
říŽSkU
Panelová výstava. Představení národopisných 
kroužků a souborů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 27. 8. - ne 30. 8. 
FlORIa lÉTO 2015
39. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře. Tradiční výstava Floria 
LÉTO 2015 je určena všem zahradníkům, chatařům, 
chalupářům a milovníkům květin. Nabídka za-
hradníků pokryje celý sortiment od skalniček až 
po vzrostlé stromy. Téma letní výstavy „Zahrada 
plná hudby“Velká květinová expozice rozkvete 
pod taktovkou významných českých a zahraničních 
skladatelů, interpretů či skupin, například Olympic, 
Beethoven, Nohavica, Queen a další…    
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz/vystavy/floria-leto-2015

14. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Divadelní spolek Kroměříž uvádí hru na námět 
Jiřího Brdečky. Jedna z nejslavnějších a nejoblí-
benějších českých filmových komedií, kde správní 
muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a 
zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou 
muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem. 
Klub Starý pivovar Kroměříž - nádvoří
www. divadlokm.cz

 

kOUpalIŠTĚ BaJda V kROMĚříŽI
Otevřeno od 9:00 do 20:00, pondělí až neděle
Dílčí změny provozu (POČASÍ)
Sledujte web www.szmk.cz – Koupaliště Bajda
www.szmk.cz

ne 23. 8. I 15.30 
cYklOJíZda Na pOhOdU 
Start s vlastním kolem v neděli v 15.30 na Velkém 
náměstí. Vyrazíme kolem zámku přes Kojetínskou 
ulici průtahem města až k Moravě, kde zahneme 
doprava a budeme pokračovat podél Moravy a ko-
lem letiště až k restauraci Pohoda. Zažijte město na 
kole a pomozte podpořit myšlenky dopravy na kole.
Velké náměstí

so 29. 8. I 13.00
kROMplMeN
4. ročník triatlonového závodu. Trasa: plavání 
400m, cyklistická část 30km, běh 6km. Závod je 
určen nejen zkušeným závodníkům, ale i široké ve-
řejnosti. Distancemi jednotlivých disciplín se závod 
řadí mezi tzv. „krátké“ triatlony. Start je hromadný, 
plave se v Hrubém rybníce (Bágrák). Cyklistická i 
běžecká část jsou po asfaltovém povrchu.
Hrubý rybník - Bágrák
www.rudahvezda.webnode.cz

od 10. 8.
leTNí BRUSleNí VeřeJNOSTI 
Sezona hokeje a bruslení začíná V SRPNU!
První bruslení veřejnosti již v pondělí 10. srpna.
Více informací na webu www.szmk.cz – Zimní sta-
dion – Rozpis
Zimní stadion Kroměříž

so 1. 8.
18.00 I V HLAVĚ 2D, bijásek 
20.30 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra

ne 2. 8. 
15.30 I V HLAVĚ 3D, bijásek 
18.00 I IRACIONÁLNÍ MUŽ, premiéra
20.30 I VĚČNĚ MLADÁ, premiéra

út 4. 8. 
21.15 I PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, Kroměřížské fil-
mové léto, nádvoří radnice

st 5. 8.
18.00 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra 
20.30 I IRACIONÁLNÍ MUŽ, premiéra

čt 6. 8.
20.30 I VYKOLEJENÁ, premiéra

pá 7. 8. 
18.00 I VYKOLEJENÁ, premiéra 
20.30 I AMY, artkino

so 8. 8.
18.00 I MALÝ DRÁČEK 3D, bijásek 
20.30 I TERMINÁTOR: GENISYS 2D, přidáváme 
21.15 I PEKLO S  PRINCEZNOU, Kroměřížské fil-
mové léto, nádvoří radnice

ne 9. 8.
15.30 I MALÝ DRÁČEK 2D, bijásek 
18.00 I TERMINÁTOR: GENISYS 3D, přidáváme 
20.30 I NESMRTELNÝ, premiéra 

út 11. 8.
21.15 I HODINOVÝ MANŽEL, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice

st 12. 8.
18.00 I AMY, artkino
20.30 I NESMRTELNÝ, premiéra 

čt 13. 8.
20.30 I FANTASTICKÁ ČTYŘKA, premiéra

pá 14. 8.
18.00 I FANTASTICKÁ ČTYŘKA, premiéra
20.30 I DOMÁCÍ PÉČE, přidáváme 

so 15. 8.
18.00 I FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN, 
artkino
20.30 I FILMJUKEBOX: FILMOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

ne 16. 8.
15.30 I BARBIE ROCK’N ROYALS, bijásek
18.00 I VYNÁLEZ ZKÁZY, artkino
20.30 I FANTASTICKÁ ČTYŘKA, premiéra

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce

leTNí pROhlídkY ZahRad

pROGRaM
SpORTOVNích akcí

kINO NadSklepí

leTNí akTIVITY pRO dĚTI



 

přehled akcí

so 1. 8. I 9.00 – 11.00
VeTeRÁNeM NeJeN
kROMĚříŽSkeM
V první srpnový den si přijdou na své především ob-
divovatelé naleštěných karoserií staršího data. Setkání 
majitelů automobilových veteránů nazvané Vete-
ránem nejen Kroměřížskem má za sebou už 8. ročníků 
a na Velkém náměstí nabídne opravdové technické 
skvosty. Majitelé, většinou v  dobovém oděvu, před-
vedou své miláčky nejen v centru města, ale také při 
orientační jízdě regionem a při plnění dovednostních 
úkolů. Součástí dne je i doprovodný program s vystou-
pením mažoretek, historickou módní přehlídkou a po 
celý den bude hrát kapela Swing-Dixie Olomouc AČR. 
Od 9:00 do 12:00 hod. bude na náměstí k prohlédnutí 
výstava závodních motocyklů. Sraz je konaný ve spolu-
práci s MěÚ pod záštitou starosty města Kroměříže.
Velké náměstí - Kroměříž

so 1. 8. I 16.00
FOlkOVÁ SOBOTa Ve dVOře
První ročník letního folkového open-air festivalu.
Vystoupí na něm písničkářka Heda Pěňová, Robert 
Křesťan & Druhá tráva, kroměřížská skupina Jam 
Tour, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček a celý večer završí 
zlínská folková legenda AG Flek v sestavě se zaklá-
dajícími členy Ivo Viktorínem, Karlem Markytánem 
a „zastupující“ zpěvačkou Petrou „Šany“ Šanclovou. 
Moderuje Hana Feltlová. Za nepříznivého počasí se 
akce uskuteční v Domě kultury v Kroměříži.
Klub Starý pivovar
www.dk-kromeriz.cz

st  5. 8.  I 16.00
TRadIČNí SeTkÁNí haRMONI-
kÁřŮ
Radniční sklípek 

pá 7.8. I 17.15
MalÝ a VelkÝ SMYČec 
Koncert v  cukrárně Amadeus – speciální host Mi-
loslav Gajdoš  - kontrabas, Hana Feltlová housle, 
Stanislav Malý - kytara

pá 7. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe  
-  pO STOpÁch FIlMŮ  
(NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY!)
Prohlídky města s průvodci. Každý prázdninový pátek se 
můžete projít  působivými místy historické Kroměří-
že spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v podání prů-
vodců skupiny historického šermu Biskupští manové. 
Sraz s Biskupskými many je u kašny na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

pá 7. 8. I 21.30
S hlaVOU V OBlacích
aBSURdNí kOMedIe
Divadelní představení v  rámci Divadlení 2015. Diva-
delní spolek Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž 
pořádá letní Divadlení 2015 na nádvoří radnice a Klubu 
Starý pivovar. Předprodej permanentek v TIC Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 8. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO
Za NITí příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny 
s  dětmi. Pojďte s Klubíčkem rozmotat zamotaný 
příběh města Kroměříže. Užijete si při tom spoustu 
legrace, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zajímavého. 
Program vedený lektory počítá s aktivním zapojením 
dětí i rodičů a to formou dialogu a tvůrčích úkolů. Lze 
jej doporučit dětem předškolního a mladšího školního 
věku. Hravou formou se seznámíme s historií a vy-
branými objekty či místy, která utvářejí nezaměnitelný 
charakter historického jádra města Kroměříže.
www.kromeriz.eu

so 8. 8. I 19.00
ZÁVĚReČNÝ kONceRT MeZINÁ-
ROdNích dIRIGeNTSkÝch kURZŮ
Tradiční představení účastníků mezinárodních di-
rigentských kurzů  a jejich provedení skladeb L. van 
Beethovena, J. Haydna a A. Dvořáka. Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín řídí Tomáš Netopil.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

st 12. 8. I 16.00
SkUpINa alFa 
(HRAJE BLUES PRO KROMĚŘÍŽ)
Radniční sklípek

pá 14. 8. I 17.15
kONceRTNí pOdVeČeR
V cUkRÁRNĚ aMadeUS  
Hana Feltlová housle, Stanislav Malý kytara.
Cukrárna Amadeus 

pá 14. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
OkRUh 19.–20. STOleTí
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 15. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO
Za NITí příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro ro-
diny s dětmi. Pojďte s Klubíčkem rozmotat za-
motaný příběh města Kroměříže. Užijete si při 
tom spoustu legrace, dozvíte se a vyzkoušíte 
si mnoho zajímavého. Program vedený lektory 
počítá s aktivním zapojením dětí i rodičů a to 
formou dialogu a tvůrčích úkolů. Lze jej dopo-
ručit dětem předškolního a mladšího školního 
věku. Hravou formou se seznámíme s historií a 
vybranými objekty či místy, která utvářejí ne-
zaměnitelný charakter historického jádra města 
Kroměříže.
www.kromeriz.eu

st 19. 8. I 16.00
pIÁNO Na UlIcI
přehlídka TaleNTŮ 
Radniční sklípek 

pá 22. 8. - so 21. 8. I 9.00 - 19.00 
dOŽíNkY ZlíNSkÉhO kRaJe 2015
Jednou z nejstarších domácích tradic jsou DOŽÍNKY 
(Obžínky). Slaví se od nepaměti a měly výrazný 
charakter  náboženský a lidový. Oslava úrody byla 
spojena s mnoha rituály, ale i s lidovou  veselicí. 
Významnou součástí dožínek je i Slavnost chleba 
a Regionální potravina na nádvoří Arcibiskupského 
zámku. 

pátek 
Velké náměstí
9.00 – 18.00 - Dožínkový jarmark
18.00 - Mužáci z Mutěnic a cimbálová muzika Grajcar

sobota
Velké náměstí
10.00 - Dožínkový průvod 
11.00 - Slavnostní zahájení 
19.00 - Galaprogram Hradišťan & Jiří Pavlica
Arcibiskupský zámek
10.00 – 16.00 - Slavnost chleba
13.00 – 16.00 - Regionální potravina 
Klub Starý pivovar 
14.00 – 16.00 Dětská scéna
 
Za nepříznivého počasí se konají Dožínky Zlínského 
kraje v Domě kultury, Regionální potravina v Arci-
biskupském zámku
Velké náměstí - Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

pá 21. 8. - so 22. 8. I 9.00 - 18.00
dOŽíNkOVÝ JaRMaRk
Velké náměstí

pá 21. 8. I 17.00
BeSeda U cIMBÁlU
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o. pořá-
dá   besedu u cimbálu. K poslechu hraje horňácká 
CM Petra Galečky z Lipova.   V ceně je neomezená 
konzumace vína a malé občerstvení. Srdečně zve-
me milovníky folkloru a dobrého moravského vína. 
Vstupenky objednávejte v prodejně Arcibiskup-
ských sklepů.
Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž

pá 21. 8. I 17.15
kONceRTNí pOdVeČeR
V cUkRÁRNĚ aMadeUS  
Hana Feltlová housle, Stanislav Malý kytara.
Velké náměstí

pá 21. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe  - 
pO STOpÁch FIlMŮ  
(NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY!)
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí
www.kromeriz.eu

pá 21. 8. I 21.30
ReBelOVÉ Ze STOdOlY  - MU-
ZIkÁl dle FIlMOVÉ předlOhY
Divadelní představení v  rámci Divadlení 2015 
představí Divadlo Stodola Jiříkovice. Muzikálové 
představení o lásce, naději a jedné velké zradě... 
Předprodej permanentek v TIC Kroměříž.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

st 26. 8. I 18.30
SeTkÁNí MUZIkaNTŮ Z MORaVY 
Vystoupí Event jazz trio. 
Starý pivovar

čt 27. 8.  - ne 30. 8. 
FlORIa lÉTO 2015
39. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky 
a zahrádkáře. Tradiční výstava Floria LÉTO 2015 je 
určena všem zahradníkům, chatařům, chalupářům a 
milovníkům květin. Nabídka zahradníků pokryje celý 
sortiment od skalniček až po vzrostlé stromy. Téma let-
ní výstavy „Zahrada plná hudby“ Velká květinová ex-
pozice rozkvete pod taktovkou významných českých a 
zahraničních skladatelů, interpretů či skupin, například 
Olympic, Beethoven, Nohavica, Queen a další…
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

pá 28. 8. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe - 
pO STOpÁch FIlMŮ 
(NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY) 
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 29. 8. I 10.00 
kOUlelO Se klUBíČkO - Za NITí 
příBĚhU kROMĚříŽe
Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny 
s dětmi. Pojďte s Klubíčkem rozmotat zamotaný 
příběh města Kroměříže. Užijete si při tom spous-
tu legrace, dozvíte se a vyzkoušíte si mnoho zají-
mavého. Program vedený lektory počítá s aktivním 
zapojením dětí i rodičů a to formou dialogu a tvůr-
čích úkolů. Lze jej doporučit dětem předškolního a 
mladšího školního věku. Hravou formou se sezná-
míme s historií a vybranými objekty či místy, která 
utvářejí nezaměnitelný charakter historického 
jádra města Kroměříže.
www.kromeriz.eu

so 29. 8. – ne 30. 8.
MeZINÁROdNí FeSTIVal 
VOJeNSkÝch hUdeB
Mezinárodní festival vojenských hudeb pořádá 
Armáda České republiky a městem Kroměříží pod 
záštitou Ministerstva obrany ČR. Letos se armádní 
soubory sejdou na kroměřížském náměstí již po 
jednadvacáté. Divákům se na festivalu představí 
dechové orchestry z  Norska, Rakouska, Polska, 
Ústřední hudba AČR, Vojenská hudba Olomouc
a mažoretky Kontrasty Hulín. 

sobota
18.30 - 19.30 - Promenádní koncert Městské hud-
by Nördlingen, SRN, Velké náměstí
19.00 - 19.30 - Pochod městem - I. proud Vojenská 
hudba Bytom, Polsko + mažoretky

19.00 - 19.45  - Pochod městem - II. proud 
Vojenská hudba Tyrolsko, Rakousko + mažoretky
20.00 - 21.30 - Koncert Vojenské hudby norské 
armády, Velké náměstí
21.30 - Ohňostroj
 
neděle
13.50 - 14.15 - Průvod městem, nástup hudeb do 
Kovářské ulice
14.30 - Slavnostní zahájení
14.45 - Showprogramy vojenských hudeb Rakous-
ka, Slovinska, Itálie, Německa, ÚH AČR, exhibiční 
vystoupení Čestné stráže AČR
16.30  - Monsterkoncert - společné vystoupení 
vojenských hudeb Rakouska, Slovinska, Itálie, Ně-
mecka, Ústřední hudby AČR a mažoretky Kontrasty 
Hulín

Mezinárodní festival vojenských hudeb se koná na 
Velkém náměstí zdarma a za každého počasí.
Velké náměstí
www.dk-kromeriz.cz

pá 4. 9. I 18.00 a 19.30
TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
pO STOpÁch FIlMŮ 
NOVINKA LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY 
Prohlídky města s  průvodci. Každý prázdninový 
pátek se můžete projít působivými místy historické 
Kroměříže spolu s  biskupskými vojáky a měšťany v 
podání průvodců skupiny historického šermu Bis-
kupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny 
na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 5. 9. - ne 6. 9.
hORTUS MaGIcUS 2015
(Festival barokní kultury)
Druhý ročník Festivalu barokní kultury v  kromě-
řížském Libosadu.Ve všech prostorách zahrady si 
v rámci  barokního festivalu Hortus Magicus užijete 
zpěv, hudbu, tanec, divadlo, hry nebo třeba barokní 
operu.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

ne 6. 9. I 14.00 
kROMĚříŽ paTří dĚTeM
Akce pro celou rodinu. Soutěžní zábavné od-
poledne pro děti i rodiče s bohatým programem, 
v  jehož rámci vystoupí různé zájmové skupiny. 
Pořádá Týdeník Kroměřížska.
Velké náměstí - Kroměříž

pá 3. 7. I 11.00 a pá 28. 8. I 14.00 
hRaVÁ kVĚTNÁ ZahRada
(KONÁ SE KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ PÁTEK V 11 
HODIN A VE 14 HODIN)
Zpestřete si návštěvu Květné zahrady. Pro malé i 
velké je připraven speciální program plný zážitků a 
her. Koná se každý prázdninový pátek v 11 hodin a 
ve 14 hodin. Poznejte Květnou zahradu v Kroměříži 
jinak! Pro všechny, kteří chtějí svým dětem zpestřit 
návštěvu Květné zahrady v Kroměříži, je připraven 
speciální program plný zážitků a her. Zahradou je 
totiž provede moudrý satyr Radix, který zná v Li-
bosadu každý kořínek a který se o své vědomosti 
rád podělí s dětmi i dospělými. Společně si třeba 
zahrají kuželky, poskládají vlastní zahrádku, za-
bloudí v bludišti a mnoho dalšího. Skrze hru se tak 
dozvědí nejen o historii zahrady, ale také jejích za-
pomenutých funkcích.
Květná zahrada
www.nczk.cz 

po 6. 7. I 11.00 a po 31. 8. I 14.00 
Salala
(KONÁ SE KAŽDÉ PRÁZDNINOVÉ PONDĚLÍ V 11 
HODIN A VE 14 HODIN)
Poznejte salu terrenu Arcibiskupského zámku jinak! 
Pro malé i velké je připravena spousta originálních 
her a aktivit. Koná se každé prázdninové pondělí 
v 11 hodin a ve 14 hodin. Zpestřete si prohlídku 
unikátního raně barokního prostoru Arcibiskup-
ského zámku. Provedou vás krásný mladík Narcis 
a šikovný satyr, kteří si pro malé i velké připravili 
spoustu originálních her a aktivit.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

so 1. 8. I 11.00 a po 31. 8. I 14.00 
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
pOdZÁMeckÉ ZahRadY
(KAŽDÝ VÍKEND V 11 HODIN A VE 14 HODIN)
Vydejte se s námi na procházku Podzámkou a pro-
nikněte do tajů historie i současnosti zahrady, jejích 
přírodních zajímavostí a staveb. Sraz na nádvoří 
zámku. Prohlídka trvá 90 minut.
Podzámecká zahrada
www.nczk.cz

so 1. 8. I 11.00 a po 31. 8. I 14.00
kOMeNTOVaNÁ pROhlídka 
kVĚTNÉ ZahRadY
(DENNĚ V 11 HODIN A VE 14 HODIN)
Vydejte se na procházku minulostí. Během komen-
tované prohlídky vám představíme nejen historii 
Květné zahrady, ale také její zajímavá zákoutí, stav-
by i mnohdy netušené funkce. Vydejte se na pro-
cházku minulostí. Během komentované prohlídky 
vám představíme nejen historii Květné zahrady, ale 
také její zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netu-
šené funkce. Prohlídka trvá 90 minut.
Květná zahrada
www.nczk.cz

so 1. 8. - po 31. 8. 
pRÁZdNINOVÉ hlídÁNíČkO
Hlídání děti od 2 let.
Připravený je zábavný program, hry, soutěže.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

po 10. 8. I 8.00 - pá 14. 8. I 15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda (CENA 1550,-)
Tábor pro děti od 6-14 let. Cena zahrnuje – pe-
dagogický dozor, sportování dětí v prostorách 
Sportcentra Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, 
pojištění.
Sportcentrum Paráda
www.sportparada.cz

po 17. 8. - pá 21. 8. 
dOBROdRUŽSTVí S pIRÁTY
3. turnus příměstského tábora.
Pořádá studio Kamarád.
Studio Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

po 17. 8. I 8.00 - pá 21. 8. I 15.00 
leTNí příMĚSTSkÝ TÁBOR Ve 
SpORTceNTRU paRÁda 
Tábor pro děti od 6-14 let. Cena zahrnuje – pedago-
gický dozor, sportování dětí v prostorách Sportcentra 
Paráda, oběd, pitný režim, svačinky, pojištění.
Sportcentrum Paráda
www.sportparada.cz

paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO 
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvý-
znamnějších kromřížských rodáků. Stálá expozice. 
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr z 
umělcova díla. Téměř 130 originálů představuje 
sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nej-
starším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné 
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živo-
čišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

hISTORIe UkRYTÁ pOd 
dlaŽBOU MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho 
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou Velké-
ho náměstí a vrchnostenského kapitulního domu se do-
zvíte o historii města „od mamutů až po raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

do 31. 10.
caR a cíSař - SeTkÁNí V kROMĚ-
říŽI V SRpNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů - rakouského 
císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra 
III. Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci 
s  Arcibiskupským zámkem připomene menší vý-
stavou 130. výročí setkání ruského cara Alexandra 
III. s  rakouským císařem Františkem Josefem I. 
v  Kroměříži v  roce 1885. Ve dnech 24.–26. srpna 
se poklidné moravské maloměsto stalo středem 
pozornosti celé Evropy. 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do 31. 8. 
hRY a klaMY
Nejen hravá a zábavná, ale také poučná expozice 
vhodná pro všechny věkové kategorie!
Znáte rychlost své reakce? Umíte provést kuličku 
složitým labyrintem? Už jste někdy viděli kompletní 
otisk svého těla nebo měli možnost si vyzkoušet 
Braillovo písmo? Všechny tyto aktivity a mnoho 
dalších si můžete vyzkoušet na interaktivní výstavě 
Hry a klamy v  Muzeu Kroměřížska. Exponáty po-
cházejí z libereckého zábavně – naučného centra 
IQpark. Putovní výstava je kombinací hry, zábavy 
i poučení a zahrnuje  přes padesát interaktivních 
exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k vyře-
šení nebo k soutěžení, takže platí heslo „dotýkat se 
exponátů přikázáno!“.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 5. 
OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939– 
1945. Vystavené dokumenty a předměty přibližují 
každodenní život města i regionu v  období   pro-
tektorátu Čechy a Morava v  letech 1939–1945. 
Otevřeno je v pondělí a středu 8–16.30 hodin, úte-
rý, čtvrtek a pátek 8–15 hodin na zazvonění. 
Státní okresní archiv
www.kromeriz.mza.cz

do 31. 8.
kROMĚříŽSkÉ dIVadlO ŽIJe
Výstava ke 150 letům ochotnického divadla 
v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži

do 31. 8. 
peklO S pRINceZNOU
Výstava originálních kostýmů z filmové pohádky, která 
se natáčela i na kroměřížském zámku a v zámeckých 
zahradách. Společný počin Muzea Kroměřížska a 
Města Kroměříž v  rámci projektu Kroměříž filmová 
aneb po stopách filmových záběrů. Kostýmy zapůjče-
ny z Barrandov Studio a.s. a doplněny dokumentací o 
natáčení a hercích. Můžete si vyzkoušet repliky pohád-
kových kostýmů, vyfotografovat se na památku a po-
hrát si v dílničce. Na výstavě bude také pohádka promí-
tána, takže pokud jste ji neviděli, máte příležitost!
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

do 31. 8. 
kVĚTNÁ ZahRada hISTORIckÁ I 
SOUČaSNÁ
Výstava prací žáků a studentů základních a 
středních škola a dalších školských zařízení v 
Kroměříži. Vernisáž se koná 17. 6. v 16 h ve skleníku 
Květné zahrady. Pořádá Klub UNESCO.
Květná zahrada
www.unesco-kromeriz.cz

do 4.9. 
TakOVÁ VŠehOchUŤ
Výstava kreseb a obrazů Petra Vodáka.
Radniční sklípek

do 15. 9. 
SOchY ZahRadĚ V.
Občanské sdružení GET ART! pro vás připravilo další 
ročník přehlídky současného sochařství v Podzá-
mecké a Květné zahradě a veřejných prostorách 
města Kroměříže. Letos je v  Kroměříži k  nalezení 
více než 30 soch a objektů. Mapa na webu a FB GET 
ART! o.s. a v infocentru města Kroměříže.
Podzámecká zahrada, Květná zahra-
da, veřejné prostory města.
www.getart.cz

do 31. 8 
STROM FIlMOVÉ kROMĚříŽe
Strom představí filmové osobnosti města Kroměří-
že a filmy natočené v Kroměříži. Netradiční výstava 
na tradičním místě - strom v Podzámecké zahradě.
Podzámecká zahrada

do 30. 9.
FOTOGRaFIe Z RekONSTRUkce 
kVĚTNÉ ZahRadY (2012-2014)
Přijďte se podívat kolik práce je za dnešní krásou 
Květné zahrady. Říká se: „Bez práce nejsou kolá-
če“ a totéž platí i o dnešní podobě Květné zahrady 
- památky UNESCO. Za její dnešní krásou je velké 
odhodlání, moře námahy, kopec nervů i trpělivosti, 
Co všechno se zde dělo po dobu téměř dvou let Vám 
ukáže výstava fotografií Tomáše Vrtala.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

ne 16. 8. I 5.00 - 10.00
pROdeJNí VÝSTaVa dROBNÉ-
hO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO 
pTacTVa
Zveme vás na nově vznikající prodejní výstavy 
drobného zvířectva a okrasného ptactva na vý-
stavišti Floria v Kroměříži.Výstavy se budou konat 
vždy každou 3. neděli v měsíci. Výstaviště nabízí 
komfort jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. 
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež, 
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, 
psy a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

st 19. 8. -  st 23. 9. 
TRadIce a FOlklOR Na kROMĚ-
říŽSkU
Panelová výstava. Představení národopisných 
kroužků a souborů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 27. 8. - ne 30. 8. 
FlORIa lÉTO 2015
39. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře. Tradiční výstava Floria 
LÉTO 2015 je určena všem zahradníkům, chatařům, 
chalupářům a milovníkům květin. Nabídka za-
hradníků pokryje celý sortiment od skalniček až 
po vzrostlé stromy. Téma letní výstavy „Zahrada 
plná hudby“Velká květinová expozice rozkvete 
pod taktovkou významných českých a zahraničních 
skladatelů, interpretů či skupin, například Olympic, 
Beethoven, Nohavica, Queen a další…    
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz/vystavy/floria-leto-2015

14. 8. I 21.30
lIMONÁdOVÝ JOe
Divadelní spolek Kroměříž uvádí hru na námět 
Jiřího Brdečky. Jedna z nejslavnějších a nejoblí-
benějších českých filmových komedií, kde správní 
muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a 
zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou 
muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem. 
Klub Starý pivovar Kroměříž - nádvoří
www. divadlokm.cz

 

kOUpalIŠTĚ BaJda V kROMĚříŽI
Otevřeno od 9:00 do 20:00, pondělí až neděle
Dílčí změny provozu (POČASÍ)
Sledujte web www.szmk.cz – Koupaliště Bajda
www.szmk.cz

ne 23. 8. I 15.30 
cYklOJíZda Na pOhOdU 
Start s vlastním kolem v neděli v 15.30 na Velkém 
náměstí. Vyrazíme kolem zámku přes Kojetínskou 
ulici průtahem města až k Moravě, kde zahneme 
doprava a budeme pokračovat podél Moravy a ko-
lem letiště až k restauraci Pohoda. Zažijte město na 
kole a pomozte podpořit myšlenky dopravy na kole.
Velké náměstí

so 29. 8. I 13.00
kROMplMeN
4. ročník triatlonového závodu. Trasa: plavání 
400m, cyklistická část 30km, běh 6km. Závod je 
určen nejen zkušeným závodníkům, ale i široké ve-
řejnosti. Distancemi jednotlivých disciplín se závod 
řadí mezi tzv. „krátké“ triatlony. Start je hromadný, 
plave se v Hrubém rybníce (Bágrák). Cyklistická i 
běžecká část jsou po asfaltovém povrchu.
Hrubý rybník - Bágrák
www.rudahvezda.webnode.cz

od 10. 8.
leTNí BRUSleNí VeřeJNOSTI 
Sezona hokeje a bruslení začíná V SRPNU!
První bruslení veřejnosti již v pondělí 10. srpna.
Více informací na webu www.szmk.cz – Zimní sta-
dion – Rozpis
Zimní stadion Kroměříž

so 1. 8.
18.00 I V HLAVĚ 2D, bijásek 
20.30 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra

ne 2. 8. 
15.30 I V HLAVĚ 3D, bijásek 
18.00 I IRACIONÁLNÍ MUŽ, premiéra
20.30 I VĚČNĚ MLADÁ, premiéra

út 4. 8. 
21.15 I PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, Kroměřížské fil-
mové léto, nádvoří radnice

st 5. 8.
18.00 I MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ, 
premiéra 
20.30 I IRACIONÁLNÍ MUŽ, premiéra

čt 6. 8.
20.30 I VYKOLEJENÁ, premiéra

pá 7. 8. 
18.00 I VYKOLEJENÁ, premiéra 
20.30 I AMY, artkino

so 8. 8.
18.00 I MALÝ DRÁČEK 3D, bijásek 
20.30 I TERMINÁTOR: GENISYS 2D, přidáváme 
21.15 I PEKLO S  PRINCEZNOU, Kroměřížské fil-
mové léto, nádvoří radnice

ne 9. 8.
15.30 I MALÝ DRÁČEK 2D, bijásek 
18.00 I TERMINÁTOR: GENISYS 3D, přidáváme 
20.30 I NESMRTELNÝ, premiéra 

út 11. 8.
21.15 I HODINOVÝ MANŽEL, Kroměřížské filmové 
léto, nádvoří radnice

st 12. 8.
18.00 I AMY, artkino
20.30 I NESMRTELNÝ, premiéra 

čt 13. 8.
20.30 I FANTASTICKÁ ČTYŘKA, premiéra

pá 14. 8.
18.00 I FANTASTICKÁ ČTYŘKA, premiéra
20.30 I DOMÁCÍ PÉČE, přidáváme 

so 15. 8.
18.00 I FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN, 
artkino
20.30 I FILMJUKEBOX: FILMOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

ne 16. 8.
15.30 I BARBIE ROCK’N ROYALS, bijásek
18.00 I VYNÁLEZ ZKÁZY, artkino
20.30 I FANTASTICKÁ ČTYŘKA, premiéra

VÝSTaVY
a STÁle eXpOZIce

leTNí pROhlídkY ZahRad

pROGRaM
SpORTOVNích akcí

kINO NadSklepí

leTNí akTIVITY pRO dĚTI
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ZÁŘÍ – LISTOPAD 18.00
Dům kultury

DIVADELNÍ
PŘEDPLATNÉ
podzim 2015
 8/9 LUCERNA Slovácké divadlo 
  Uherské Hradiště
 12/10 SEMAFOR – SMÍCH 
  A PÍSNIČKY 
  Divadlo Semafor Praha
 18/11 NA MĚLČINĚ 
  Divadlo Kalich
 28/11 NA SKLE 
  MALOVANÉ 
  Městské 
  divadlo 
  Zlín
  bonus: 
  jedna 
  vstupenka 
  do Expozice 
  Karla Kryla

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na 
území města. Číslo 8/2015, I. ročník. Vyšlo dne 30. 7. 2015.
Vydává město Kroměříž nákladem 14 400 + 5 000 ks.
Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 
Kroměříž, IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225,
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.vrtal@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Za obsah není zodpovědná redakce ale pořadatel akcí.

Označení programů pro děti

2015
08 KULTURNÍ SERVIS 

města Kroměříže  

Mezinárodní festival vojenských hudeb | 29. - 30.  8. 

Filmové prohlídky města | 7., 21. a 28. 8. 

Koulelo se klubíčko | 8., 15. a 29. 8. 

út 18. 8.
21.15 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, Kroměřížské 
fi lmové léto, nádvoří radnice

st 19. 8.
18.00 I V HLAVĚ, bijásek 
20.30 I SCHMITKE, artkino

čt 20. 8.
20.30 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., premiéra

pá 21. 8.
18.00 I DÁREK, premiéra 
20.30 I PIXELY 2D, premiéra 

so 22. 8.
18.00 I UUUPS! NOE ZDRHNUL…, bijásek 
20.30 I DÁREK, premiéra 

ne 23. 8.
15.30 I UUUPS! NOE ZDRHNUL…, bijásek 
18.00 I PIXELY 3D, premiéra 
20.30 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., premiéra

st 26. 8.
18.00 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., premiéra 
20.30 I VELKÝ GATSBY, artkino

čt 27. 8.
20.30 I HITMAN: AGENT 47, premiéra

pá 28. 8.
18.00 I HITMAN: AGENT 47, premiéra
20.30 I BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ, premiéra

so 29. 8.
18.00 I BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ, premiéra
20.30 I HITMAN: AGENT 47, premiéra

ne 30. 8.
15.30 I JÁ, PADOUCH, Konec prázdnin v kině
18.00 I RYTMUS sídliskový sen, Konec prázdnin 
v kině
20.30 I JURSKÝ SVĚT 2D, Konec prázdnin v kině

po 31. 8.
15.30 I MIMONI 2D, Konec prázdnin v kině 
18.00 I FAKJŮ, PANE UČITELI, Konec prázdnin v kině
20.30 I RYTMUS sídliskový sen, Konec prázdnin 
v kině

BIJÁSek
V HLAVĚ
USA 2015, 102 min, bez omezení, dabing
Krásně zpracovaný animák, který velmi mile 
rozebírá lidské myšlení, vnímání a náladovost 
tak, aby zaujal jak dětské, tak i dospělé diváky. 
Sympatičtí průvodci s roztomilými hlasy a 
trefným chováním skvěle doplňují chvilky, kde 
se samotná hrdinka Riley vypořádává s dospí-
váním a nabýváním nových zkušeností. Ve fi nále 
navíc doplněno opět vynikající Giacchinovo hud-
bou.

MALÝ DRÁČEK
DEU 2014, 80 min, bez omezení, dabing
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili 
na Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosá-
ček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak 
masožravec, který se stal vegetariánem. Společně 
s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po le-
tech najednou probudila ...

PEKLO S PRINCEZNOU
CZE 2009, 90 min, bez omezení
Co se stane, když má hodný král starosti a tvrdo-
hlavá princezna Aneta si nechce vzít prince Jero-
nýma? Bude válka nebo svatba? Kdepak...Z pek-
la peklo, v pekle pomsta a na zemi pěkná mela...
Hlavně spousta legrace! Plná falešných i pravých 
čertů, kteří umějí pěkně zkomplikovat život!
 
BARBIE ROCK’N ROYALS
USA 2015
84 min, bez omezení, dabing
v roce 2015 se Barbie stane plnohodnotnou fi l-
movou hvězdou jako rocková princezna v Barbie 
Rock ń Royals. Muzikálová pohádka pracuje s oblí-
beným motivem záměny dvou naprosto odlišných 
charakterů. Aktérkou kardinálního nedorozumění 
se stane křehká princezna Courtney (Barbie), která 
původně mířila na letní přípravný tábor pro dívky 
s modrou krví, místo toho se však ocitla na kempu 
pro rockery.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
GBR / FRA 2015,
85 min, bez omezení, bez mluvení        
Hlavní hrdinka animovaného seriálu studia Aard-
man se dočkala vlastního fi lmu.  Když ovečka 
Shaun nechtěně způsobí, že farmář opustí svou 
farmu, společně se psem Blitzerem a celým stá-
dem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu 
do města, aby přivedla svého pána v pořádku zase 
domů…

UUUPS! NOE ZDRHNUL…
DEU / BEL 2015
86 min, bez omezení, dabing
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dosta-
tečně velká na vyhubení veškerého života na 
Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí 
Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední 
chvíli za pomoci Grumpíků. Když však archa od-
plouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Začíná 
pravé dobrodružství a hledání cesty zpátky na 
archu, boj se lstivými nepřáteli, ale také nalezení 
nových kamarádů.
 
JÁ, PADOUCH
USA 2010
91 min, bez omezení, dabing
Kdo by neznal Mimoně, fazolovité žluťásky, jejichž 
smysl života je sloužit tomu největšímu záporá-
kovi. Předtím, než měli vlastní fi lm, se poprvé na 
plátnech kin objevili ve snímku Já, padouch, kde 
přisluhovali profesionálnímu zloduchovi Gruovi. 
Ten se naplánuje loupež století, která ho má vrátit 
na trůn zla - chce totiž ukrást Měsíc! To však nebude 
tak jednoduché…

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

pReMIÉRa
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ 
USA 2015
do 12 let nevhodný, titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným 
Syndikátem, který je národem grázlů a nájemných 
vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před roz-
puštěním, ale to nechce dopustit Ethan Hunt (Tom 
Cruise). Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím 
nejtěžší misi ve svých životech. Musí dokázat, že 
Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi 
možnými prostředky.

IRACIONÁLNÍ MUŽ
USA 2015
96 min, bez omezení, titulky
Profesor fi lozofi e Abe Lucas (Joaquin Phoenix) si 
prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt 
smysl života, jeho slovy: „Nedokážu si vzpomenout, 
proč žiju“. Obrat nastává po setkání s jednou jeho 
studentkou (Emma Stone) do které se zamiluje. 
Nejnovější fi lm režiséra Woodyho Allena.

VĚČNĚ MLADÁ
USA 2015
110 min, do 12 let nevhodný, titulky
Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a 
stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc 
už nikdy nezestárne ani o jediný den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v běžném životě. 
Adaline bezmocně sleduje, jak lidé, které miluje, 
stárnou, a začíná si uvědomovat, že dlouhodobý 
milostný vztah je pro ni nesplnitelnou touhou…

VYKOLEJENÁ
USA 2015
125 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Vykolejená je další bláznivou a hodně nekorektní 
komedií režiséra Judda Apatowa, který je autorem 
fi lmů Zbouchnutá nebo 40 let panic. Když byla Amy 
malá, vysvětlil jí otec, že monogamie je nesmysl. 
Nyní už je novinářkou v pánském magazínu a tuto 
radu dodržuje. Žije hodně nespoutaným životem, 
bez jakýchkoliv závazků a to do té doby, než potká 
při reportáži jednoho sportovního lékaře…

NESMRTELNÝ
USA 2015, 117 min, do 12 let nevhodný, titulky
Průmyslový magnát již dlouho ovládá svůj 
svět, ve kterém ze své newyorské operační zá-
kladny mistrovsky rozehrává mocenské hry. Po 
vzájemném odcizení se svou dcerou Claire má 
opravdový vztah pouze ke svému celoživotní-
mu příteli a pravé ruce Martinovi. Ale diagnóza 
nevyléčitelné rakoviny ho přiměje podstoupit 
radikální lékařský zákrok, „odpoutání“, který 
pro něj zvrátí běh času.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
USA 2015, 94 min, do 12 let nevhodný, dabing / 
titulky
Jedni z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze 
stáje vydavatelství Marvel se vracejí, aby znovu 
získali své superschopnosti, které je proslavily po 
celém světě. Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní 
mladí outsideři, kteří mají sklony k bádání a překo-
návání hranic známého světa. Během neúspěšného 
pokusu o teleportaci se však stane něco nečekané-
ho…

KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E.
USA 2015, 116 min, do 12 let nevhodný, titulky
Hlavními postavami fi lmu z období studené války 
jsou agent CIA a agent KGB. Oba jsou nuceni od-
ložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na 
společném úkolu překazit plány tajemné zloči-
necké organizace, která chce šířením jaderných 
zbraní destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve 
světě. Dvojice agentů má jediné vodítko – dceru 
zmizelého německého vědce. Začíná závod o čas. 
Režie: Guy Ritchie

DÁREK
USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
Simon a Robyn jsou mladí manželé, jejichž život 
jde přesně podle plánu. Náhodné setkání se Si-
monovým bývalým známým ze středoškolských 
let však tuto idylu proměňuje v chaos. Po několika 
nečekaných návštěvách  začínají být Simon a Ro-
byn z Gordova chování a slov znepokojení. A navíc 
se začnou objevovat záhadné dary, díky nimž se 
odkrývají podivná tajemství z minulosti…

PIXELY
USA 2015, 106 min, bez omezení, dabing
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně 
vyloží videozáznamy klasických videoher jako 
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jedno-
tek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných 
videoher. Prezident Will Cooper je nucen vyzvat 
na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a 
skvělého hráče videoher Sama Brennera, aby se ujal 
vedení týmu s cílem vetřelce porazit a zachránit tak 
naši planetu.

HITMAN: AGENT 47 
USA 2015, 96 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Čtyřicet šest speciálních agentů bylo po dlouhá léta 
vymačkáváno do poslední kapičky, než se povedlo 
sestrojit agenta, který je identifi kovatelný jen a 
pouze díky číselnému kódu, který má vytetovaný 
na zadní části lebky. Agenta tak silného, nelítostné-
ho a efektivního, že je trnem v oku předchůdcům i 
svým strůjcům. Začíná šílená akční centrifuga plná 
nenávisti, násilí a tajných úkolů. 

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
USA 2015, 96 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý 
Rusty Griswold (Ed Helms) kráčí ve stopách své-
ho otce a v naději na posílení rodinných pout se 
rozhodne překvapit svou ženu Debbie (Christina 
Applegate) a jejich dva syny cestou zpět do Ame-
riky, do rodinného „oblíbeného zábavního parku“ 
Walley World.

přIdÁVÁMe
TERMINÁTOR GENISYS
USA 2015, 126 min, do 12 let nevhodný, titulky
John Connor, vůdce lidského hnutí odporu, posílá 
zpátky do roku 1984 seržanta Kylea Reese, aby 
ochránil jeho matku - Sarah Connorovou - a na-
plnil tak budoucnost. Nečekaný vývoj událostí, ale 
vytvoří odchylku v časovém kontinuu a Kyle se tak 
ocitá v nové verzi minulosti. V té musí čelit novým 
nepřátelům a důvěřovat nepravděpodobným spo-
jencům.

DOMÁCÍ PÉČE
CZE 2015, 92 min, bez omezení
O konečnosti lidské existence ví každý, okamžik 
skutečného uvědomění si limitů života se však 
dostavuje individuálně a často nečekaně. Obě-
tavá pečovatelka Vlasta (Alena Mihulová) žije pro 
manžela Láďu (Bolek Polívka), dceru a své klienty. 
Jeden všední den však končí jinak než ty předchozí 
a Vlasta je nucena reagovat. Zralý debut vypráví o 
smrtelně vážných věcech s jemným humorem.

aRTkINO
AMY
GBR 2015
128 min, do 12 let nevhodný, titulky
První autorizovaný dokument o vzestupech a pá-
dech zpěvačky Amy Winehouse, která na začátku 
tisíciletí jedinou deskou přepsala dějiny popové 
hudby. Film rekapituluje život i kariéru této před-
časně zesnulé britské zpěvačky prostřednictvím 
unikátních obrazových materiálů a audiozáznamů 
vzpomínek jejích rodičů, přátel a kolegů z branže.

SCHMITKE
CZE / DEU 2014
94 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Absolventský fi lm Štěpána Altrichtera je obrazově 
uhrančivá, mysteriózní komedie z krušnohorského 
pohraničí. Racionální inženýr v podání známého 
německého herce Petera Kurtha přijíždí opravit 
jeden skřípající větrník, přitom se ale v mlžných 
lesích pokouší najít vlastní duši. Dále hrají: Helena 
Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek…  
   
FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN
CZE / CAN 2015
102 min, bez omezení, česky / titulky
Životopisný fi lm, který se ohlíží za životem, dílem 
a významem klasika světového fi lmu. Zároveň od-
haluje inspirativní zdroje jeho tvorby, ohlas ve světě 
a nahlédne do kuchyně průkopníka fi lmových triků. 
Pokud spočteme ceny z festivalů či množství pub-
likací, dojdeme k závěru, že Karel Zeman je jedním z 
nejúspěšnějších a nejvíce ceněných českých fi lmařů 
ve světě.

VYNÁLEZ ZKÁZY
CZE 1958, 81 min, bez omezení
V Zemanově fi lmu toho z příběhu stejnojmenné 
slavné verneovky mnoho nezůstalo, snad jen 
skalnatý ostrov uprostřed oceánu, tajemná po-
norka, podivuhodný svět pod hladinou... A ovšem 
to nejdůležitější – atmosféra napětí a dobrodruž-
ství, vzrušení vycházející ze souboje šlechetných 
úmyslů s nízkými a také z defi lé úžasných tech-
nických vynálezů.

FILMJUKEBOX: DOBRODRUŽNÉ CESTY
Tématem srpnového Filmjukeboxu, který je po-
ctou legendě trikového fi lmu Karlu Zemanovi, jsou 
dobrodružné snímky věnující se různým cestám. 
Jako již tradičně vybíráte z pěti fi lmů jeden, který 
promítneme 15. 8. za zvýhodněnou cenu. Hlasujte 
do neděle 2. 8. 23.59 na www.fi lmjukebox.cz. 
O vaši přízeň zápolí tyto fi lmy:

CESTA DO PRAVĚKU
CZE 1955, 93 min, bez omezení
Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé 
kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Fa-
ntasticko-dobrodružný fi lm Karla Zemana ukazuje 
prehistorická stadia vzniku Země, fl ory a fauny.

DIVOČINA
USA 2014, 115 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Autobiografi cký příběh ženy, která se po smrti své 
matky a krachu svého manželství rozhodne vyrazit 
na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť. 

GRAVITACE
USA / GBR 2013, 91 min, bez omezení, titulky
Kosmonauti Sandra Bullock a George Clooney pře-
žili katastrofu, ale ještě zdaleka nemají vyhráno. 
Jejich raketoplán je rozbitý, kyslíku ubývá a šance 
na záchranu ze Země je minimální 

KON-TIKI
GBR / NOR 2012, 118 min, bez omezení, titulky
Dobrodružný fi lm o legendární plavbě Thora Heyer-
dahla a pěti jeho přátel z Peru do Polynésie na 
balzovém voru, kdy během 101 dní na moři překo-
nali 6980 kilometrů.

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA 
A ZMIZEL
SWE 2013, 114 min, do 12 let nevhodný, titulky
Adaptace románu Jonase Jonassona vypráví 
o  jednom veselém útěku a také o šíleném životním 
příběhu svéhlavého muže, který se sice nikdy neza-
jímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten 
do velkých historických událostí 20. století…

KONEC PRÁZDNIN V KINĚ
Na poslední dva dny prázdnin kino Nadsklepí 
připravilo zejména pro žáky a studenty fi lmový 
program za zvýhodněné ceny, např. Já, padouch či 
Fakjů, pane učiteli za 60 Kč.

RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN
SLO / CZE 2015, 90 min, do 12 let nevhodný
Snímek vznikající 8 let zblízka dokumentuje život 
jedné z nejznámějších osobností česko - slovenské 
hudební scény. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal 
v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli 
romskému původu se nejednou potkal s předsudky 
okolí. Dnes vydává alba v desetitisícových nákla-
dech. Film nabídne exkluzivní záběry z rodinných 
archivů i osobní výpovědi jeho nejbližších.

JURSKÝ SVĚT
USA 2015, 125 min, bez omezení, dabing
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. 
Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení 
přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. 
Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vy-
mknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se 
vracejí v novém fi lmu v produkci Stevena Spielber-
ga. V hlavní roli velkofi lmu o nebezpečných dino-
saurech, který navazuje na 22 let starý originál, září 
Chriss Pratt.
FAKJŮ, PANE UČITELI 
DEU 2013, 117 min, do 12 let nevhodný, dabing
Bláznivá jízda ze školního prostředí, plná hlášek, 
vulgarismů a jako bonus našlapaný soundtrack. 
Mačo frajerství M´Bareka tady přerůstá hranice Ně-
mecka a jeho charisma staví fi lmu pevné základy. 
Němci se konečně zbavili zatuchlého 90´ looku, s 
fi ltry si vyhráli jako kdyby šlo o minutovou reklamu 
a přes delší stopáž diváka nenechají vydechnout.

kROMĚříŽSkÉ FIlMOVÉ 
lÉTO 2015
Letní kino na nádvoří radnice

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA 2015, 124 min, titulky, nepřístupné pro děti do 
15 let
Adaptace prvního dílu erotické trilogie popisující 
vztah mladé studentky literatury Anastasie Steel 
s bohatým podnikatelem Christianem Greyem. Tito 
dva se vzájemně velmi přitahují, ale každý očekává 
něco jiného. Anastasie lásku, Christian vztah, ale za 
svých podmínek. Vášnivý vztah odkrývá mnoho 
jejich tajemství i temné sexuální touhy.

HODINOVÝ MANŽEL
CZE 2014, 100 min, nevhodný do 12 let
Čtyři přátelé, hráči vodního póla, společně provo-
zují bazén, který jim však jednoho dne jako nevy-
hovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem 
ocitá doslova na dně. Z nedostatku příležitostí 
začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a 
zakrátko si najdou klientelu mezi místními dáma-
mi. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale 
ty mají kromě oprav často i velmi specifi cká přání 
a potřeby.

Dožínky Zlínského kraje | 21. - 22.  8. 

S Kmotrem 
vzhůru!
Získejte vstupenku na věž Arcibiskupské-
ho zámku v Kroměříži zdarma! Stačí si 
koupit 3 vybrané druhy trvanlivých salá-
mů značky Kmotr a vstupenka je vaše. 

Více informací v příbalovém letáku 
nebo na www.kmotr.cz.
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Již více než čtvrtstoletí hostí Kro-
měříž každoročně mezinárodní 
hudební festival Forfest. Letos se 
ve druhé polovině června konal již 
pošestadvacáté. Ačkoliv se jedná 
především o  hudební akci, sou-
částí jejího programu jsou i  další 
projekty. 
Tentokrát se v  Kroměříži konaly 
koncerty, výstavy, performanč-
ní projekty, týdenní kompoziční 
kurzy pro začínající skladatele a 
mezinárodní konference s názvem 
Duchovní proudy v  současném 
umění. Letošního ročníku festivalu 
s  podtitulem Mezinárodní festival 

současného umění s  duchovním 
zaměřením se zúčastnili umělci 
z deseti zemí a program zahrnoval 
celkem 34 akcí, z  nichž většina se 
konala v  Kroměříži, některé pak 
v Olomouci, Brně a Bratislavě. 
Důležitou událostí 36. ročníku For-
festu bylo udělení prestižní Ceny 
České hudební rady festivalu a 
vstup do širšího evropského pro-
jektu EFFE (Europe for Festivals, 
Festivals for Europ). Ocenění bylo 
pořadatelům festivalu předáno v 
průběhu tiskové konference na 
kroměřížské radnici konané v rám-
ci festivalu.                                     (šak)

Premiéra divadelní hry Limonádový Joe zahájila letošní letní sérii 
představení pod širým nebem. Poslední červnová sobota tak pa-
třila na dvoře Starého pivovaru padouchům a hrdinům, krásným 
dámám lehkých mravů a problematické pověsti, pistolníkům, tri-
gerwhisky i kolalokově limonádě a jejím propagátorům. Vyproda-
né hlediště se bavilo příběhem tak notoricky známým, že zdánlivě 
nemohl přinést ani žádné překvapení… A přesto se do textu „vlou-
dily“ originální vtípky, nad nimiž bouřilo hlediště smíchem. Autoři 
představení dokázali skvěle přenést příběh z filmového plátna do 
venkovního prostoru a ještě ho vyšperkovat novými neotřelými ná-
pady. Jedním z nich bylo dlouho dopředu avizované otáčivé hlediš-
tě, které umožnilo návštěvníkům sledovat příběh hned na několika 
scénách a jehož podstata byla nakonec vcelku jednoduchá – každý 
divák usedl na otočné židli a sám zvolil pro sebe nejvhodnější „úhel 
pohledu“. Při červnové premiéře i následujících červencových reprí-
zách tak opakovaně zvítězilo dobro nad zlem, sourozenci s „kaka-
ovou skvrnou velikosti mexického dolaru“ na předloktí se šťastně 
našli, láska Joa a Winnifred okouzlila všechny přítomné, děvčata 
z Trigewhisky saloonu mnohokráte „vysekla“ svůj taneček a smyslná 
arizonská pěnice Tornádo Lou zazpívala známý tklivý song o baru, 
v němž houstne dým…                                                                               (šak)

Zákon přišel s Joem a kolalokou
Festival Forfest se dočkal 

významného ocenění

Knihovna Kroměřížska myslí 
na čtenáře i o prázdninách
K odpočinku a letní pohodě patří neodmys-
litelně dobrá kniha. Stejně jako v loňské se-
zoně mají možnost návštěvníci koupaliště 
Bajda v Kroměříži využít k relaxaci, zábavě i 
poučení nabídku knih a časopisů z Knihovny 
Kroměřížska.

Další netradiční příspěvek Knihovny Kroměřížska a Arcibiskupského zám-
ku a zahrad v Kroměříži souvisí s projektem Kroměříž filmová. Na tradič-
ním místě – v Podzámecké zahradě na jednom z největších habrů - před-
stavuje knihovna filmové osobnosti města Kroměříže a filmy natočené
v Kroměříži. Náhodní kolemjdoucí, turisté i obyvatelé města si mohou uni-
kátní strom prohlédnout do konce prázdnin.                                                  (kk)

Závěr měsíce srpna proběhne 
v rytmu řízných pochodů vojen-
ských hudeb. Do Kroměříže se 
sjedou 29. a 30. srpna tuzemské 
i zahraniční vojenské orchestry, 
které posluchačům a divákům, 
jež se každoročně do města sjíž-
dějí ze širokého okolí, poutavou 
formou představí muzikantské 
umění, přehlídku pestrých uni-
forem i pohybově náročné po-
chodové sestavy. Mezinárodní 
festival vojenských hudeb má koře-
ny v posledních ročnících festivalu 
Armádní soutěže umělecké tvoři-

vosti, který se v Kroměříži konal v 
letech 1967–1996. V roce 1992 se 
poprvé konal za účasti zahranič-
ních souborů a až na vý-
jimky se koná doposud. 
O posledním srpno-
vém víkendu proběhne 
21. ročník festivalu a hvěz-
dou mezi účinkujícími 
z nejrůznějších koutů Ev-
ropy bude prestižní krá-
lovská kapela z  Norska. 
V programu vystoupí také 
Vojenská hudba Bytom 
z Polska, rakouská Vojen-

ská hudba Tyrolsko, Městská hud-
ba Nördlingen z Německa, Ústřed-
ní hudba Armády České republiky 

a Vojenská hudba Olomouc. Na so-
botní podvečer jsou připraveny 
promenádní koncerty zahranič-
ních hostů, některé soubory za do-
provodu mažoretek projdou měs-
tem. V neděli odpoledne se všichni 
hudebníci sejdou v Kovářské ulici a 
připravený je průvod ulicemi Kro-
měříže a následovat bude hlavní 
program s vystoupením všech pro-
tagonistů.  Součástí dvoudenního 
programu bude v  sobotu večer 
slavnostní ohňostroj, jehož pořá-
dání bude další obnovenou tradicí.
                                                       (pz, šak)

Vojenské hudby zahrají pro zábavu i do pochodu

Foto: J. Soporský

Foto: archiv

Foto: J. Soporský

Foto: KK
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Cyklostezka je 
prostorem pro 
kolaře, bruslaře 
i pěší. 
I tady je ale 
třeba dbát na 
bezpečnost

Stezka označená modrou do-
pravní značkou, na níž jsou 
vyobrazeni jak lidé, tak i jízd-
ní kolo, slouží společně pro 
chodce a cyklisty. Jiní účast-
níci provozu by se zde nemě-
li vyskytovat a platí to i pro 
volně pobíhajících domácí 
mazlíčky. Všichni uživatelé 
stezek by měli respektovat 
ostatní, kteří se tu pohybují, 
jejich dovednosti, rychlost a 
způsob přepravy nebo chůze. 
To znamená především, že by 
chodec neměl cyklistu donutit 
k prudkému brzdění či změně 
směru jízdy, ale cyklista by 
naopak neměl chodce donutit 
uskakovat, vylekat jej nebo 
s ním přijít do fyzického kon-
taktu. V případě, že je stezka 

opticky rozdělena, musíme 
si uvědomit, že se nejedná o 
rozdělení na pruh pro cyklisty 
a chodce, ale rozdělení pro 
jednotlivé směry. Cyklista a 
chodec tedy využívají vždy 
společně pravou polovinu 
stezky (ve směru chůze či 
jízdy). Chodci by se neměli po-
hybovat ve větším počtu vedle 
sebe, naopak cyklisté by měli 
provozu přizpůsobit rychlost 
a styl jízdy. 

Cyklostezka nebo cyklotrasa?
Cyklostezka je samostatná do- 
pravní cesta vyhrazená cyklistům, 
může být i se smíšeným pro-
vozem, tedy pro cyklisty a chod- 
ce dohromady. Má zpevněný 
povrch, často je to asfalt.
Cyklotrasa představuje pouze 
vyznačení cesty v terénu po-
mocí cyklistických značek. Je to 
vlastně jen návod odkud kam a 
kudy jet. Cyklotrasa může vést 
po lesní nebo polní cestě, po 
silnici a také samozřejmě po 
cyklostezce, vyznačena bývá 
směrovkami ve žlutočerném 
provedení. 

Povinná výbava cyklisty
Na kole stejně jako při jakémkoliv 
jiném sportu či zájmové činnosti 
je důležitá bezpečnost. Proto je 
třeba dodržovat daná pravidla 
a důležitá je i kvalita a vybavení 
sportovního náčiní, tedy kola. To 
musí mít dvě na sobě nezávislé 
brzdy, volné konce řídítek musí 
být spolehlivě zaslepeny a za-
končení ovládacích páček brzd 
a měniče převodu obaleny ma-
teriálem pohlcujícím energii. 
Matice nábojů kol, pokud nejsou 
křídlové, rychloupínací nebo 
v kombinaci s krytkou konce 

náboje, musí být uzavřené. 
Povinná je také zadní odrazka 
červené barvy, přední odrazka 
bílé barvy, odrazky oranžové 
barvy na obou stranách pedálů 
a boční oranžová odrazka na 
paprscích předního nebo zad-
ního kola případně obou kol. 
V případě snížení viditelnosti 
je třeba mít na kole světlomet 
svítící dopředu bílým světlem, 
zadní svítilnu červené barvy a 
samozřejmě zdroje elektrického 
proudu (dynamo, baterie).

Na co nezapomenout?
Cyklista do 18 let a děti mají po-
vinnost mít za jízdy nasazenou a 
správně připevněnou ochranou 
helmu schváleného typu. Dítě 
mladší 10 let smí jet po silnici 
nebo místní komunikaci pouze 
pod dohledem osoby starší 15 
let. Samo může jet pouze po 
chodníku, stezce pro cyklisty 
nebo v obytné zóně. Osobu 
mladší 7 let v dětské sedačce 
může vést pouze osoba starší 
15 let. Cyklistům není dovo-
leno držet se jiného vozidla, 
vést za jízdy druhé jízdní kolo, 
ruční vozík, psa anebo jiné 
zvíře či vozit předměty, které by 
znesnadňovaly řízení jízdního 
kola nebo ohrožovaly jiné účast-
níky provozu.

Bruslaři na cyklostezkách
Bruslaři jsou bráni jako chodci a 
tudíž pro něj platí stejná pravid-
la jako pro chodce. Musí využí-
vat především chodníky nebo 
stezky pro chodce. Bruslař nesmí 
na chodníku nebo na stezce pro 
chodce ohrozit chodce. Jedná-li 
se o stezku pro chodce a cyklisty, 
na které je oddělen pruh pro cho-
dce a pruh pro cyklisty, je bruslař 

povinen využít pouze pruh pro 
chodce. Pruh pro cyklisty smí 
využít jen při předjíždění, nesmí 
však ohrozit cyklisty. Bruslaři by 
měli dodržovat některá základní 
pravidla: jezdit vždy vpravo, nik-
dy dva, tři vedle sebe, pokud by 
tím měli omezit protijedoucího. 
Protisměr by měli využít jen pro 
předjíždění a při tom se chovat 
ohleduplně a nikoho neohrozit. 
Při předjíždění v užších místech 
slušně požádat o místo (stačí 
slovo „děkuji“). Lidé na bruslích 
musí dávat při jízdě pozor i na 
protijedoucí cyklisty – bruslař 
přece jen potřebuje při jízdě 
větší prostor, na stezkách ne-
kličkovat ani nejezdit čelem 
vzad, z ničeho nic nezastavo-
vat uprostřed stezky, ale vždy 
na okraji (jako na sjezdovce), 
nepostávat ve středu stez-
ky a zejména ne v hloučcích, 
prostě neblokovat provoz. 
Je dobré neriskovat rych-
lou jízdou za hustého provo-
zu, v nepřehledných, zúžených 
místech, ve frekventovaných 
prudších stoupáních a klesáních. 
A ještě jedno důležité upo-
zornění: respektovat i chodce.
                                                           (rc)

Stalo se již tradicí, že v  prázdni-
nových měsících mohou obyva-
telé Kroměříže i jeho návštěvníci 
narazit při procházce městem na 
sochařská díla. Jsou součástí letní 
přehlídky nejen sochařské tvorby 
nejmladší generace tvůrců s  ná-
zvem Sochy zahradě. Ta letošní má 
pořadové číslo V (loňský ročník byl 
čtyř a půltý – nekompletní - vzhle-
dem k  tomu, že Květná zahrada 
byla v  rekonstrukci) a umělecká 
díla jsou umístěna nejen v Podzá-
mecké a Květné zahradě, ale také 
v ulicích města.

Přehlídku zahájila vernisáž v  so-
botu 27. června a její součástí byl 
hudební program, originální per-
formance s  tajemným námětem, 
dobré jídlo a pití, ale také tvorba „v 

přímém přenosu“. Jak výtvarníci, 
tak nejmenší návštěvníci akce pod 
širým nebem, kterou hostila louka 
u Dlouhého rybníka, měli k dispo-
zici velká plátna a mohli na ně pře-

nést své myšlenky a fantazie.
„Cílem projektu je především se-
znamovat veřejnost se současným 
výtvarným uměním. Konfrontovat 
sochy s  prostředím historické a 
zahradní architektury, která je 
zapsána na seznamu světového 
dědictví UNESCO, je pro nás také 
velkou výzvou. V neposlední řadě 
je důvodem naše přesvědčení, že 
výtvarné umění by mělo být nedíl-
nou součástí veřejného prostoru i 
kulturního vyžití občanů.“ řekla za 
pořádající občanské sdružení GET 
ART! Marie Konečná.                 (šak)

Sochy zdobí zahrady a město už pošesté

Foto: T. Vrtal
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Lenka Peremská: Vaše rodinná 
kronika krok za krokem
Získali jste desítky informací o svém 
rodě a chcete z nich sepsat kroniku, 
do které shrnete své pracné bádání? 
Tato publikace vám pomůže od 
prvních krůčků v samotném začát-
ku sepisování, s určováním toku 
příběhu, s tím, jak přehledně před-
stavit jednotlivé členy rodu i jak text 
obohatit dalšími rozšiřujícími infor-
macemi, statistikami a grafickými 
přehledy tak, abyste ve výsledku 
vytvořili přehlednou a ucelenou 
rodinnou kroniku.

Václav Papoušek: Cestikon
Levná doprava po zemi? Kvalitní a 
cenově dostupné ubytování? Autor, 
zkušený cestovatel, vám předá své 
know-how, díky kterému objevíte 
novou dimenzi cestování, a svět se 
před vámi otevře dokořán. 

www.knihkm.cz

Účast Kroměřížanů 
v bojích na západní 
frontě
Za svobodné Československo 
bojovali občané také v zahraničí, 
kam odešli po okupaci republiky 
fašistickým Německem. Vstoupi-
li do spojeneckých armád s 
cílem pomoci aktivně v boji o 
osvobození čs. republiky.  Kon-
cem roku 1939 bylo několik 
československých letců včleně-
no do francouzských jednotek. 
V únoru 1940 byl přijat projekt, 
v němž se počítalo s výstav-
bou samostatných českoslo-
venských stíhacích a bombardo-
vacích jednotek. Naši letci byli 
velmi úspěšní a patřili k elitním 
stíhačům. Prvního června 1940 
byla podepsána českosloven-
sko-francouzská letecká dohoda 
o zřízení samostatného čs. le-
tectva ve Francii, ovšem rychlá 
kapitulace Francie její realizaci 
znemožnila. Českoslovenští letci 
byli přesunuti k dalším bojům do 
Velké Británie, kde začaly rychle 
vznikat letecké útvary v rámci 
RAF (Royal Air Force), přičemž v 
některých případech v těchto út-
varech sloužili i britští příslušní-
ci, a naopak, někteří čs. letci a 
příslušníci posádky sloužili v čistě 
britských útvarech. Na podzim 
1940 byla podepsána českoslo-
vensko-britská dohoda o čs. 
branné moci, která kromě 
postavení a organizace 
československých vojenských 
jednotek ve Velké Británii upra-
vovala také způsob jejich finan-
cování. Mezi letci RAF byli také 
rodáci z Kroměříže. Bylo jich pět: 
Svatopluk a Zdeněk Bachůrkovi, 
Miloslav Mikulík, Ladislav Ševčík 
a Karel Valach. Z Kroměřížska 
bylo v rámci RAF téměř 40 letců 
a známý je zejména příběh rodá-
ka z Lutopecen a pozdějšího 
generála Aloise Šišky (1914 – 
2003). Při jednom z náletů byl 
jeho letoun poškozen, nouzově 
přistál v Severním moři na půli 

cesty z Nizozemí do Anglie. Šest 
dnů prožil v záchranném člunu 
a padl do zajetí na nizozemském 
pobřeží. Jak stíhací perutě, tak 
i bombardovací peruť zasáh-
ly krátce po svém založení do 
bojů, zejména pak do bitvy o 
Anglii, a vyznamenaly se v těch-
to bojích. Posádky byly přitom 
vystaveny navíc dalšímu ne-
bezpečí v případě sestřelení 
nad německými územími a za-
jetí. Na rozdíl od jiných letců 
nebyli podkládáni za válečné 
zajatce, ale jako příslušníci 
Německem ovládaného Protek-
torátu za velezrádce. To se týkalo 
především posádek 311. bom-
bardovací perutě, která podni-
kala dálkové nálety na německé 
vnitrozemí.  
Za svobodu nebojovali jen let-
ci, ale také vojáci pozemních 
jednotek, a nechyběli ani Kro-
měřížané, kteří byli součástí 
britských jednotek. V severní 
Africe byl nasazen 1. českoslo-
venský pěší prapor-východní, je-
hož příslušníky byli i Kroměřížané 
Josef Vavruša, Jiří Färber, Pavel 
Fall, Josef Fuks a Josef a Karel 
Brauchbarovi. Tito se zúčastnili 
i legendárních bojů u Tobruku. 
Po přesunu do Anglie se stali 
příslušníky 1. čs. samostatné obr-

něné brigády Josef Brauchbar, 
Josef Fuks, Antonín Daněk, Fran-
tišek Dočkal, Jan Frébort, Miro-
slav Hanák, Josef Hudeček, Jan 
Hilšar, Josef Janča, Josef Krejčí, 
František Kytlica, František Male-
novský, Františk Malina, Vladislav 
Olšina, Alois Podešva, Richard 
Pospíšil a František Růžička. 
Účastnili se bojů u města Dunker-
que. Na západní frontě padli Kro-
měřížané Ladislav Snídal, Old-
řich Kočař, Josef Vavruša a Josef 
Urválek. Působení příslušníků 
čs. letectva v jednotkách britské 
RAF během druhé světové války 
sehrálo důležitou roli v boji proti 
německému nacismu; o to smut-
nější je osud a pronásledování 
těchto vojáků v komunistickém 
Československu, kterým se až 
po roce 1989 dostalo uznání. 
Celkem čs. perutěmi RAF prošlo 
2500 mužů. V Kroměříži se při-
pravuje odhalení pamětní desky, 
která by připomínala hrdinství  
kroměřížských letců RAF. 

(Za mnohé poskytnuté informace 
děkujeme Z. Trávníčkové, kro-
nikářce z Bojanovic a příbuzné 
gen. A. Šišky) 

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž
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Vážení čtenáři,

po celý letošní rok se v rámci rub-
riky Kroměřížská historická ohléd-
nutí věnujeme období II. světové 
války a především skutečnostem, 
které se přímo dotkly města i jeho 
obyvatel. Na odbojové činnosti 
se velmi intenzivně podíleli čle-
nové Sokola. Sokolská organizace 
byla zakázána od dubna 1941 a 
její představitelé se stali terčem 
nejrůznějších represí. Přesto nebo 
možná právě proto byli Sokolové 
těmi, kteří se snažili proti hitlerov-
ské zvůli bojovat a pomáhat všem, 
ko pomoc potřebovali. V Kroměříži 
to byly - samozřejmě mimo jiné – 
sestry Josefa a Marie Pospíšilovy, 
jak věděli všichni soutěžící, z nichž 
jsme vylosovali tyto výherce:

Pavel Nečas
Jiří Michal

Eva Soumanová

Otázka č. 8
Jak se jmenovali alespoň 
tři letci RAF pocházející 

z Kroměříže?
Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. srpna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt!)

Památník v 
holandském 
Pettenu od-
halený v roce 
2012 je věno-
ván posádce
sestřeleného 
bombardova-
cího letounu, 
jejímž členem 
byl i A. Šiška. 

Zdroj: internet 

Oprava:
V minulém článku ve zpravo-
daji č. 07/2015 nedopatřením 
vyšly určité nepřesnosti, kte-
ré byly čerpány z literatury. 
Omlouváme se a uvádíme na 
pravou míru: Sestry Marie a Jo-

sefa Pospíšilovy a Marie Kabr-
nová po zákazu sokolské čin-
nosti a zatýkání poskytovaly 
pomoc postiženým rodinám. 
Profesorka Kabrnová, kterou 
nepojilo se sestrami příbuzen-
ské pouto, pouze sokolské, ne-

byla nikdy vězněna. Ve vězení 
naopak pobývaly obě sestry 
Pospíšilovy, v koncentračním 
táboře však byla internována 
pouze Marie Pospíšilová. Za 
upřesnění děkujeme J. Plinto-
vičové.
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INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
5. 8. od 9 do 14.30 h – Kroměříž-Vážany, Osvoboditelů 213/2, 214/214, 215/6, 216/8, 217/10. • 6. 8. od 7.30 do 15 h – Kroměříž-Vážany, Osvoboditelů 0/K/337, 101/13, 104/12, 112/7, 120/120, 121/121, 218/14, 
219/219, 220/220, 221/26, 248/9. 249/11, 249/249, 295/24a, 334, 66/66, 67/34, 69/32, 78/5, 81/28, 97/70, Pionýrů 118/2, Stavbařů 269/3, 270/1. • 7. 8. od 7.30 do 15.30 h – Kroměříž, Bratří Šilerů3355/4, 3356/2, 3357, 
3358, 3358/6, Broskvová 0, 4123 – 4138, 4162, 4164, Havlíčkova 0, 1072/1, 1083/95b, 1149/115, 1150/113, 121, 1211/92, 1232, 1265/50, 1267/94, 1269 – 1276, 1280, 1280/88, 1281, 1281/90, 1735/1735, 1735/86, 
1746, 1746/1746, 1746/84, 2579/109, 2579/2579, 2748, 2748/123, 2748/2748, 2768/95a, 2769, 2787/121, 2788/135, 2838/2838, 2887, 2887/2887, 2995/2995, 3025, 3041/127, 3057/3057, 3110/3110, 3286/121a, 
3334/77, 3338, 3349/75, 3361, 3361/52, 3362/54, 341/341, 354/103, 359/105, 360/99, 3717/79, 3718, 3722/83, 3853, 3853/56, 3854/58, 3855, 3855/60, 3856/62, 3886 – 3892, 3894, 3896, 3896, 125, 3896/3896, 3930 
- 3941, 3967 – 3970, 3978, 3979, 3979/3979, 3979/74, 4253/119e, 4254, 4257/119c, 436/159, 5000, 5003, 5004, 5017, 587/107, 744/97, 745/101, Jabloňová 0/4238, 0/4242, 4230 – 4236, 4239, 4241, 4243/3, 4244/1, 
4244/4244, 4327, K Terezovu 0, 0/8155, 1748, 2638/6, 2639/82769, 3101/3101, 3106/12, 4247/5, 4415, 7946, 4139 – 4148, Nitranská 4192, Ořechová 0, 3025 – 3029, Oskol 2638, Sadová 0, 4114 – 4122, 4149, 4151 – 
4156, 4165/26, 4166, 4167, 4169 – 4173, 4203/44, 4204, 4206 – 4209, 4263/2, 5000, Švestková 4098 – 4103, 4105 – 4113, 4157 – 4160, Třešňová 4191, 4193/23, 4194 – 4202, 4221 – 4229, 4246/12, 4473 – 4275, U 
Cihelny 1045/6, 1049/5, 1070/7, 1079, 2583/4, 2877/8, 2878, 3371/14, 3645/10, 3895/9, 643/12, 993/2, Višňová 4212 – 4220. 11. 8. od 7.30 do 15 h – Kroměříž, Erbenovo nábřeží 566. // Informace o přerušení 
dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http:// portal.eon.cz/cs/otg 

Dědictví aneb 
Kurvaseneříká
Dvojici komedií o nečekaně zbo-
hatnuvším Bohušovi Stejska-
lovi dělí více než dvacet let. 
Režie očekávaného pokračování 
filmu Dědictví s  podtitulem Kur-
vaseneříká se ujal Robert Sedláček, 
scénář napsal sám představitel 
hlavní postavy. Na plátno se tak 
opět vrací hlavní hrdina příběhu 
v  podání Bolka Polívky a spolu 
s  ním další divákům dobře známé 
postavy. Natáčelo se v  létě roku 
2013 například na farmě v Olša-
nech, na zámku u Sedlčan, v  do-
mově seniorů v  Pyšelích na 
Benešovsku a také v  Kroměříži na 

Velkém náměstí a v  prostorách 
psychiatrické léčebny. Diváci se 
mohou na plátně setkat s  tvářemi 
známými z prvního filmu i s novými 
postavami. Film – ač komedie – 

začíná poměrně smutně, pohřbem. 
Umřela Bohušova Vlastička a on tak 
přišel o ženu svého života. Pohřbu 
se účastní celá vesnice a setkáva-
jí se tak všechny postavy známé 

z prvního filmu. 
Všichni zestár-
li… Bohumil 
změnil svůj 
životní styl, už 
sedm let ne-
pije a celkem 
si zvykl na 
peníze. Ze smr- 
ti manželky je 
zdrcený a tak 
není divu, že se 
rozhodne „vrátit 
ke kořenům“. 

Po sedmi letech se zase napije…       
A bude to jízda, která končí až v pro-
tialkoholní léčebně. 
A připravena je opět soutěžní otáz-
ka: Kdo hrál a hraje Bohušovu 
Vlastičku? Své odpovědi posílejte 
do 20. srpna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž a 
označte ji heslem „Kroměříž filmo-
vá“. Nezapomeňte uvést adresu a 
telefonní kontakt. 
Ze správných odpovědí na čer-
vencovou otázku jsme vyloso-
vali tu, kterou poslala DAGMAR               
KRAJCAROVÁ. Ta si může svou 
výhru vyzvednout na odboru 
kultury kroměřížské radnice.

SERIÁL NA CELý ROK

Foto: SPACE FILMS spol. s r.o.

DOPISY ČTENÁŘů
Světlo za Lidice 2015
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se v polovině června vydal na celostátní 
přehlídku dětských a mládežnických sborů v Lidicích. Pod záštitou hejtmana 
Stanislava Mišáka reprezentoval Zlínský kraj. Akce Světlo za Lidice se konala 
již podeváté a bylo pro nás obrovskou ctí zúčastnit se jí a uctít tak památku 
lidických obyvatel, kteří zemřeli před 73 lety. V zahajovacím programu jsme 
zazpívali i s dalšími sbory českou hymnu, poté následoval koncert Václava 
Hudečka a jeho žáků. Následující ráno se neslo ve znamení zkoušky společ-
ných písní s dalšími čtrnácti sbory z jiných krajů naší vlasti a také s Leonou 
Machálkovou, která měla nad přehlídkou uměleckou záštitu. Kolem pole-
dne pak začala jednotlivá vystoupení sborů. My jsme před pubikum před-
stoupili jako poslední, a 
tak jsme měli příležitost 
poslechnout si ostatní 
sbory. Ačkoliv v nás pro-
středí Lidic vyvolávalo 
různé pocity, myslím si, 
že jsme si tento výlet po-
řádně užili. A to všichni.

Barbora Kubíčková, 
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ 

Kroměříž

Těšnovický sraz rodáků
„Já pocházím z téhle chalupy. Tady na tomto panelu je umístěna. Vidíš? Tam 
jsem vyrůstala a do této budovy jsem chodila do školy,“ vzpomíná nad sta-
rými fotografiemi paní Maruška. Dnes žije v Praze, ale do rodné obce přijela 
ráda. Využila k tomu srazu rodáků, který se v Těšnovicích před prázdninami 
konal. Pro zúčastněné byl připraven bohatý třídenní program. Začínal fotba-
lovým kláním, kde změřili své síly a kondici mladí i ti dříve narození. Dojemné 
a nezapomenutelné bylo setkání u pomníku padlých, který je místem k slav-
nostnímu zastavení, zamyšlení a položení kytice, či věnce. Předseda osadní-

ho výboru Josef Jelšík zhodnotil na tomto místě výsledky veškerého snažení 
obyvatel obce od posledního setkání. Za nejdůležitější považuje příliv mla-
dých a jejich snahu vnést do vesnice bohatý kulturní život, která byla jeho 
ústy oceněna. Za doprovodu dechové hudby Hanačka z Břestu se posléze 
celý průvod přemístil do prostor areálu Žlíbek, kde byl připraven bohatý ho-
dový program. Nedělní program byl vyhrazen cimbálové muzice Dubina, a 
tak se nejen zpívalo, ale opět tancovalo, vzpomínalo, jedlo, pilo a hodovalo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zdejšímu osadnímu výboru za úsilí a 
snahu zorganizovat takovou akci.                                               Občanka z Těšnovic

Páťáci ze Zámoraví se učili dějepis přímo ve Vídni
Nedílnou součástí vzdělávání na zámoravské škole jsou poznávací a naučné 
výlety. Koncem června tak obě páté třídy navštívily rakouskou Vídeň. Již v auto-
buse si účastníci vyslechli povídání o Rakousku, jeho hlavním městě, životě lidí, 
průmyslu, zemědělství, přírodě a spoustě jiného. Přímo ve Vídni se pak všichni 
vrátili o pár století zpět, do časů Habsburků. Komentovaná prohlídka byla nád-
herná. Průvodce ukázal a popsal zámek Schönbrunn, Neptunovu fontánu, ko-
lonádu Gloriette, operu, památníky Marie Terezie i Alžběty Bavorské, parlament 
a řadu dalších památek. Ve městě své posluchače provedl historickým centrem. 
Později odpoledne, jako třešničku na dortu, nabídl to, na co se (nejen ti menší) 
nejvíce těšili. Zastávku ve vyhlášeném Prátru. To bylo radosti! Všichni si téměř 
dvě hodiny doslova užívali na nejvšemožnějších atrakcích.          
                                                                                     Pedagogové a žáci ZŠ Zámoraví, Kroměříž
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Jakub Gryča

Julie Stejskalová

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad 
se koná vždy v sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je možné 
domluvit se na individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání 
pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti s  trvalým pobytem v  Kroměříži. Bližší 
informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181 (případně 573 321 180 - 2).  

Úmrtí – červen 2015
Alois Číhal, *1954, Šelešovice
Ludvík Urban, *1954, Počenice-Tetětice
Marie Medříková, *1950, Pačlavice
Antonín Pospíšil, *1936, Břest
Hana Šimová, *1954, Chropyně
Josef Havelka, *1935, Zlobice
Milada Zavadilová, *1921, Kroměříž
Ludmila Zezulová, *1957, Kroměříž
Jiřina Horáková, *1923, Kroměříž
Jaroslav železník, *1943, Lubná
Karel Labuda, *1940, Kroměříž
Zdeňka Diasová, *1930, Zlobice

Viktor Bleša, *1938, Morkovice-Slížany
Jiří Vítek, *1953, Kroměříž
Marie Chalupová, *1933, Kroměříž
Václav Mach, *1934, Kroměříž
Josef Novotný, *1947, Chropyně
Jarmila Vašíčková, *1933, Pačlavice
Jaroslav Ondruška, *1971, Kroměříž
Jan Motl, *1928, Kroměříž
Emilie Orságová, *1922, Kroměříž
Marie Olšinová, *1949, Kroměříž
Vladimír Poláček, *1928, Kroměříž
Květoslava Trnčáková, *1926, Kroměříž

Karel Trčala, *1938, Kroměříž
Anežka Janotová, *1934, Kroměříž
Zdeňka Podaná, *1936, Pačlavice
Emilie Pavková, *1922, Kroměříž
František Švec, *1940, Kroměříž
Štefan Tóth, *1930, Kroměříž
Anna Slámová, *1939, Chropyně
Pavel Stavinoha, *1948, Zborovice
Ladislava Vojáčková, *1973, Kroměříž
Jaroslav Škarpa, *1950, Kroměříž

Jiří Fojtů

Miroslav Luncar

Jakub Mich

Sňatky – červen 2015
Svatava Králíková, Zdounky – Petr Jaroš, Kvasice
Kateřina Kupcová, Zdounky – Rostislav Pospíšil, Nětčice
Andrea Palisová, Kroměříž – Tadeáš Budina, Příbram
Jaroslava Bábková, Kvasice – Oldřich Kopčil, Zlín
Pavlína Večeřová, Kroměříž – Roman Netopil, Kroměříž
Marie Simonová, Kroměříž – Jiří Doležal, Kroměříž
Julie Obručová, Morkovice – Ondřej Trávníček, Morkovice
Šárka Láníková, Hulín – Radek Navrátil, Hulín
Petra Mrhálková, Drahlov – Josef Hanák, Pravčice
Květa Machálková, Trávník – Zbyněk Dosoudil, Tupesy
Hana Přikrylová, Ivanovice na Hané – Petr Vala, Ivanovice na Hané
Jana Burgetová, Zdounky – Stanislav Cupák, Chvalnov
Veronika Veselá, Kroměříž – Ondřej Luběna, Kroměříž
Šárka Vaculíková, Kroměříž – Marek Dostál, Kroměříž
Romana Šustová, Kojetín – Hynek Buriánek, Kojetín
Lenka Sarlon, Kostelec u Hol. – Michael Peter Schwindling, SRN
Vlasta Pospěchová, Prostějov – Miroslav Přikryl, Skržice
Lucie Krejčová, Hulín – Martin Košťál, Kroměříž
Pavlína Coufalová, Skaštice – Milan Havlík, Skaštice
Miyuki Urata, Japonsko – Michal Pekárek, Brno
Jana Zajíčková, Kroměříž – Josef Pořízek, Kroměříž
Petra Večerková, Brno – Zdeněk Král, Brno
Julie Kožuchová, Brušperk – Luděk Šubert, Brušperk
Simona Sviteková, Skaštice – Josef Zahradník, Bezměrov
Ing. Eva Arnoštová, Polkovice – Milan Nečacký, Kojetín
Michala Stančíková, Drahlov – Petr Hrdlička, Drahlov
Dana Bulejková, Hulín – Adam Vávra, Kroměříž
Klára Kovácsová, Kroměříž – Martin Dvořák, Kroměříž

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

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou:  15. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 26. 9., 3. 10., 
10. 10., 24. 10. a 31. 10. Ondřej Jurkovič

Alžběta Erkerová Anna Farbulová Anna Poláková

NAROZENÍ – KVĚTEN 2015
Barbora Machálková, Slížany
Jiří Zapletal, Chropyně
Kristína Novotná, Tištín
Kateřina Jeníková, Nebovidy
Jimmy Horváth, Chropyně
Veronika Švecová, Kvasice
Adam Pělucha, Újezdsko
Julie Vyrobíková, Holešov
Sofie Koryčanová, Hulín
Natálie Čevorová, Kroměříž
Michaela Harvánková, Kroměříž
Eliáš Zapletal, Bílany
Eliška Saňáková, Holešov
Antonín Láník, Bílavsko
Eliáš Kříž, Nítkovice
Martin Omelka, Bystřice p. Host.
Jan Javornický, Kroměříž
Jakub Řezníček, Lubná
Anna Farbulová, Kroměříž
Zuzana Koppová, Kroměříž
Lukáš Bambuch, Kroměříž
David Krmenec, Nová Dědina
Daniel Hecl, Postoupky
Jana Kolomazníková, Kroměříž
Ema Husaříková, Kroměříž
Tomáš Knapek, Lubná
Adéla Mlčochová, Hulín

NAROZENÍ – ČERVEN 2015
Gabriela Pecinová, Kroměříž
Patrik Rafaja, Kroměříž

Jaroslav Bucha, Hulín
Rostislav Orsava, Kroměříž
Anna Šenkýřová, Komárno
Natálie Kutňáková, Kroměříž
Štěpán Novák, Postoupky
Alexandr Permedla, Kroměříž
Ondřej Gračka, Kroměříž
Viktorie Valentíková, Sulimov
Tomáš Věrný, Vážany
Ondřej Běhal, Popovice
Erik Jungwirt, Bystřice p. Host.
Radim Marek, Kroměříž
Ester Pavelková, Kroměříž
Magdalena Páclová, Kroměříž
Vojtěch Gaja, Míškovice
Laura Kňazovičová, Morkovice 
Sebastien Berger, Olomouc
Adam župka, Kroměříž
Vojtěch Sekanina, Rymice
Anna Stratilová, Kroměříž
Veronika Páleníčková, Pačlavice
Tomáš Pifka, Bystřice p. Host.
Jan Pavlík, Kroměříž
Filip Hynčica, Hulín
Dominika Hežová, Kroměříž
Jeremiáš Tydlačka, Pivín
Mikuláš Vlček, Kroměříž
David žáček, Tetětice
Alžběta Rušikvasová, Hulín
Monika Stašová, Bystřice p. Host.
V seznamu jsou uvedeny děti, jejichž
rodiče souhlasili se zveřejněním 
v tisku.
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21. – 22. srpna 
v KROMĚŘÍžI

DOžÍNKY Zlínského
kraje 2015

Velké náměstí
Arcibiskupský zámek
klub stArý piVOVAr

www.kromeriz.eu

21. 8. DOžínkOVý jArmArk
             mužáci A cimbálOVá muzikA GrAjcAr
             HOsté z ružOmberkA

22. 8. DOžínkOVý průVOD
slAVnOstní zAHájení 
předání dožínkového věnce hospodáři
VystOupení fOlklOrnícH sOubOrů
VyHlášení VýsleDků sOutěže 
reGiOnální pOtrAVinA
slAVnOst cHlebA
Dětská scénA  
jArmArk
HrADišťAn & jiří pAVlicA

Okresní agrární komora Kroměříž 
a město Kroměříž 

ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži
Vás srdečně zvou na XXI. MezInárodní festIval 

vojenských hudeb

29. – 30. srpna 2015

KROMĚŘÍŽ
sobota 29. 8. 
Velké náměstí
18.30 – 19.30 Promenádní koncert 
Městské hudby Nördlingen, SRN                 

19.00 – 19.30 POCHOd MěSTEM
I. proud Vojenská hudba Bytom, 
Polsko + mažoretky

19.00 – 19.45 POCHOd MěSTEM 
II. proud Vojenská hudba Tyrolsko, 
Rakousko + mažoretky

20.00 – 21.30  
kOncert VOjenské HuDby 
nOrské ArmáDy
21.30 
OHňOstrOj

NEDĚLE 30. 8. 
Velké náměstí
13.50 – 14.15  
průVOD městem
14.30 – 17.00  
HlAVní prOGrAmOVé 
ODpOleDne
• nástup vojenských hudeb 
   Rakouska, Polska, 
   Norska, Ústřední 
   hudby AČR, Vojenské 
   hudby Olomouc
• slavnostní zahájení 
   festivalu
• exhibiční vystoupení 
   Čestné jednotky AČR s puškou
• vystoupení mažoretek 
   s VH Olomouc

• sHOwprOGrAmy 

• mOnsterkOncert 

• zakončení festivalu a defilé hudeb

Akce se koná na Velkém náměstí 
zdarma za každého počasí. D M KULTURY

V KROM ŽI

pořádá Armáda České republiky ve spolupráci s městem kroměříží


