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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Frekventovanou křižovatku ulic Havlíčkova 
a Albertova budou řídit semafory

Místo, kde se u nemocnice kříží ulice 
Havlíčkova a Albertova, není zcela 
přehledné a stávají se tu poměrně 
často dopravní nehody. Křižovatkou 
denně projede řada automobilů, 
lidé tudy jezdí zejména do nemoc-
nice a do psychiatrické nemocnice. 
„Chceme tento dopravní problém v 
příštím roce vyřešit,“ uvedl starosta 
Jaroslav Němec. 
Kromě Havlíčkovy a Albertovy uli-
ce se v místě kříží také úzká silnice 
vedoucí mezi areálem psychiatrické 
nemocnice a Květnou zahradou, 
ve které často parkují návštěvníci 
nemocnice, psychiatrické nemoc-
nice i zmíněné zahrady, památky 

UNESCO. Havlíčkova ulice propoju-
je obě nemocnice s centrem města, 
Albertova zase se sídlišti Zachar a 
Slovan. Město již dříve pořídilo stu-
dii, která měla navrhnout řešení slo-
žité dopravní situace na křižovatce, 
v níž je v dopravní špičce odbočení 

z vedlejších silnic na hlavní Havlíč-
kovu velmi obtížné. Varianta s kru-
hovým objezdem se ukázala kvůli 
prostorovým podmínkám jako ne-
reálná, do úvahy tak připadá pouze 
světelná křižovatka. „Radnice nyní 
připraví dokumentaci až po územ-
ní rozhodnutí,“ dodal Němec. Podle 
místostarosty Pavla Motyčky se na 
financování světelné křižovatky 
bude podílet také Zlínský kraj, je-
muž patří silnice v Havlíčkově ulici 
a který je také zřizovatelem ne-
mocnice v Kroměříži. „Při jednání 
na krajském úřadě nám byla přislí-
bena podpora,“ potvrdil Motyčka. 
                                                                (jv)

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři!
Zrovna jsem přemýšlel, 
jakým tématem zahájit 
srpnové číslo zpravodaje, 
když v tom zazvonil telefon: 
„Dobrý den, pane mís-
tostarosto, tady Český hyd-
rometeorologický ústav…“ 
Volali, že se schyluje k dlou-
ho plánované opravě zdejší 
vodoměrné stanice ČHMÚ. 
Pozorný občan či návštěv-
ník jistě ví, že tato stanice 
se nachází v Podzámecké 
zahradě na pravém břehu 
řeky Moravy 250 metrů 
nad silničním mostem a je 
významnou součástí pozo-
rovací sítě českých hydro-
meteorologů v rámci sle-
dování stavu povrchových 
vod. Pozoruhodným faktem 
určitě je, že se zde hladi-
na vody měří již od roku 
1881 neboli zjednoduše-
ně česky řečeno odjakživa. 
Jak vyplývá z údajů za ta 
dlouhá léta, vůbec nejvíc 
vody bylo v Kroměříži dne 
10. července 1997 v 11 
hodin, kdy hladina dosaho-
vala 723 cm a průtok či-
nil 1 054 kubických metrů 
každou vteřinu. Naprostý 
opak nastal o padesát let 
dříve, a to 26. září 1947, 
kdy vodní stav byl pouhých 
5 cm při průtoku 2 kubíků 
za vteřinu. Sucha i povodně 
jsou prostě opačnými stra-
nami téže mince, moc vody 
je špatně, málo ještě hůř. 
S vodou se musíme naučit 
hospodařit. Naši předkové 
to zřejmě věděli, my na to 
možná taky přijdeme. Ji-
nak nás voda odnese nebo 
vyschneme. Ale zatím si 
užívejme léta!

Marek Šindler
místostarosta

Foto:  M. Zapletalová

Po dlouhých pěti desetiletích prošla bílanská chasa obcí, aby při „vodění práva“ potrestala nepravosti 
místních a pobavila sebe i ostatní. Bílany se tak vrátily k tradičnímu hanáckému zvyku, který se dodržuje 
v mnoha obcích na Kroměřížsku.

Foto:  Š. Kučerová



Autobusy s pohonem na stla-
čený zemní plyn šetří v kromě-
řížské MHD oproti vozidlům 
na naftu kolem 40 procent 
provozních nákladů. „Je zřej-
mé, že jsme se jejich pořízením 
vydali na správnou cestu,“ řekl 
starosta Jaroslav Němec. Dva 
autobusy na CNG značky Iveco 
jezdí v Kroměříži od konce le-
tošního ledna. Stály kolem 15 
milionů korun. 
„V souvislosti s  úsporami lze 
uvažovat také o rozšíření pro-
vozu MHD do vybraných míst-

ních částí Kroměříže. Rád bych, 
aby se tím na podzim zabývala 
městská rada,“ doplnil Němec. 
MHD ve městě provozují Kro-
měřížské technické služby. Podle 
jednatele KTS Petra Sedláčka sto 
kilometrů autobusem na naftu 
tak vyjde asi na 1020 korun, na 
CNG 655 korun.  „Provoz je sice 
levnější o zhruba 40 procent, 
ale na druhou stranu jsou vyšší 
pořizovací náklady na autobusy 
na CNG, platí se revize tlakových 
nádob a častější je výměna olejů. 
Celkové provozní náklady bude-

me vyhodnocovat až po roce,“ 
uvedl Sedláček. „Autobus na 
CNG z toho vyšel o něco lépe. Ne-
zanedbatelným aspektem je však 
také ochrana životního prostředí, 
autobusy na CNG jsou k němu o 
hodně šetrnější,“ dodal místosta-
rosta Marek Šindler. V budoucnu 
bude hrát roli i vývoj cen paliv a 
jejich daňové zatížení. Kroměříž 
bude podle starosty v  obměně 
vozového parku pro MHD v  dal-
ších letech pokračovat. Ráda by 
tak činila s podporou evropských 
dotací.                                                (jv)
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Oprava osvětlení a ozvučení zimního stadionu 
je u konce

Navrhněte kandidáty 
na Cenu města Kroměříže 

za rok 2017
Celkem sedm osobností spjatých 
s Kroměříží obdrželo v uplynulých 
letech cenu města. K  nim by se 
měla za rok 2017 přidat další, která 
bude – stejně jako její předchůd-
ci – oceněna za podstatný přínos 
v  nejrůznějších oblastech lidské 
činnosti a za činy hodné občanské 
pozornosti. Cenu města Kroměříže 
uděluje městské zastupitelstvo a 
oceněného vybírá z  návrhů, které 
předkládají občané, orgány měs-
ta, zastupitelé, právnické osoby, 
sdružení i jiné subjekty v Kroměříži 
působící. Oceněným může být oso-
ba starší 18 let, která žije či působí 
v  Kroměříži a která se významně 
přičinila o její rozvoj a propagaci. 
Udělení Ceny města Kroměříže 
je spojeno s  předáním čestného 
uznání, věcné ceny a peněžní od-
měny.
Zájemci mohou podávat nomi-
nace na udělení zmíněné ceny za 
rok 2017, a to písemně na adresu 
odboru kultury a cestovního ruchu 
MěÚ Kroměříž nebo elektronic-
kou poštou na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz. Nominace je 
možné posílat do pátku 13. října 
2017. Cenu města Kroměříže získa-
li postupně Jan Štěpánek, Jaromír 
Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Jane-
ček, Antonín Lukáš, Eva Nováková 
a Evžen Petřík.                                            (rc)

Dobrovolní hasiči 
v Bílanech a Postoupkách 
budou mít nová vozidla

Dobrovolní hasiči v místních čás-
tech Kroměříže Bílany a Postoupky 
se mohou těšit na novou techniku. 
Auta přijdou zhruba na celkem 
1,9 milionu korun. „Hasiči vozidla 
využijí k dopravě na zásahy i na své 
soutěže,“ uvedl místostarosta Ma-
rek Šindler. 
Půjde o devítimístná auta značky 
Ford Transit, která budou vybavena 
radiostanicí, požárními světlomety 
a dalším požárním příslušenstvím, 
lanovým navijákem i zařízením na 
dobíjení elektrické energie. Minis- 
terstvo vnitra na nákup vozidel 
přispěje částkou 900 tisíc korun, 
Zlínský kraj dá 600 tisíc korun a kro-
měřížská radnice uhradí zbylých 
399 700 korun.                                      (jv)
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V Knihovně Kroměřížska pro-
bíhá náročná rekonstrukce 
podlahy v  přízemí v oddělení 
pro dospělé čtenáře. Investi-
ce za 720 tisíc korun si vyžádá 
omezení provozu, celá knihov-
na tak bude do 20. srpna včet-
ně uzavřena. „Stávající povrch 
byl již v nevyhovujícím stavu. 
Po opravě bude oddělení pro 
čtenáře příjemnější a 
atraktivnější i díky výmě-
ně nábytku posezení ko-
lem fontány,“ uvedl mís-
tostarosta Pavel Motyčka. 
Původní staré marmoleum 
bude nahrazeno opět tím-
to druhem přírodní pod-
lahové krytiny. „Bylo staré 
20 let, místy prošlapané a 
podlaha pod ním je na ně-

kterých místech prasklá. Musí se 
tak opravit i podloží,“ popsala 
ředitelka knihovny Šárka Kašpár-
ková. Pracovníci knihovny za 
pomoci zaměstnanců Kroměříž-
ských technických služeb museli 
splnit především náročný logis-
tický úkol - všechny knihy i regály 
z  oddělení pro dospělé musely 
totiž pryč. Stěhovalo zhruba se 

jich kolem 60 tisíc a jsou uloženy 
v ostatních částech knihovny. Po 
dokončení opravy čeká knihov-
níky ještě náročnější úkol, vše 
musí totiž instalovat zpět tak, jak 
to bylo před opravou.
Po dobu uzavírky je v  knihovně 
vždy v pondělí a ve středu od 14 
do 17 hodin otevřené centrum 
celoživotního učení, kam lidé 

mohou vracet knihy, na-
jdou zde noviny a mohou 
jít i na internet. Kromě 
opravy podlahy v  oddě-
lení pro dospělé čtenáře 
bude knihovna zavádět 
také nový software, který 
připraví knihovnu na sa-
moobslužný systém půj-
čování.                              (jv)

Knihovna Kroměřížska mění podlahu v oddělení 
pro dospělé čtenáře

Kroměříž dokončila opravu osvět-
lení a ozvučení zimního stadionu. 
Investice si vyžádala náklady 2,9 
milionu korun bez DPH. „Rekon-
strukcí osvětlení a ozvučení jsme 
prakticky dokončili opravu střechy, 
do které se už nebude zasahovat. 
Díky novým světlům také výraz-
ně ušetříme na elektrické energii,“ 
uvedl místostarosta Ma-
rek Šindler. 
Při rekonstrukci byly 
odstraněny pochůzko-
vé rampy pod střechou 
stadionu. „Byly rezavé a 
střechu příliš zatěžova-
ly. Světla, která visela na 
rampách, byla nyní pově-
šena na nové konstrukci, 

stejně tak reproduktory,“ popsal 
Karel Holík, vedoucí příspěvkové 
organizace Sportovní zařízení měs-
ta Kroměříže. Dosavadních 32 vý-
bojkových světel nahradilo 78 LED 
světel. Atmosféru na stadionu také 
výrazně vylepší nové ozvučení, 
které nahradilo dosavadní původ-
ní z počátku 70. let minulého sto-

letí. Město by v příštím roce chtělo 
v opravách zimního stadionu po-
kračovat. Má připravený projekt 
za zhruba 36 milionů korun na 
rekonstrukci chladicího zařízení a 
strojovny. Sportovní zařízení měs-
ta Kroměříže by na ni podle Holíka 
chtělo získat dotaci kolem 25 mili-
onů korun z evropských fondů. 

Další nákladné opra-
vy však zimní stadion 
ještě čekají. V  plánu je 
celková rekonstrukce 
interiéru i venkovního 
pláště, a také výstavba 
nové tréninkové haly 
ze zadní strany bu-
dovy ještě v  letošním 
roce.                                                           (jv)

Provoz autobusů na CNG v kroměřížské MHD je téměř 
o 40 procent levnější

Foto: SZMK

Foto:  Š. Kučerová
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Kroměříž zatepluje dvě 
budovy městského 
úřadu, v jedné navíc 

vymění kotelnu

Stavební práce probíhají ve dvou 
budovách městského úřadu, kon-
krétně v objektu B na Husově ná-
městí a D v ulici 1. máje. V budově 
B bude navíc opravena plynová 
kotelna. Celkem tyto investice 
budou stát téměř 8,5 milionu ko-
run. „Cílem je především úspora 
energií,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec. 
Na budovách se zateplují obvo-
dové zdi až po čtvrté nadzemní 
podlaží. Fasáda pátého byla totiž 
zateplena už dříve při práci na 
střešní nástavbě. Zakázka počítá 
také s  výměnou oken a vchodo-
vých dveří. Práce byly zahájeny 
v  polovině července a hotové 
budou do tří měsíců. „Probíhají za 
provozu městského úřadu. Výmě-
na výplní otvorů je ale plánová-
na po etapách vždy od pátku od 
14 hodin do neděle, mimo provoz-
ní hodiny pro veřejnost,“ popsala 
projektová manažerka radnice 
Jana Kotková.
V kotelně objektu B budou instalo-
vány tři nové plynové kondenzač-
ní kotle. Stavbaři vybourají základy 
pod původními kotli i expanzními 
nádobami a vybudují nové železo-
betonové základy pod expanzní 
zařízení a úpravnu vody. Zbytek 
podlahy pokryje nová keramická 
dlažba. Nové budou i omítky, mal-
by i dveře, a to včetně protipožár-
ních z kotelny do skladu údržby.
Zateplení budov radnice připravo-
vala delší dobu. Loňské výběrové 
řízení na zhotovitele ale zhatilo 
podání námitek proti zadávacím 
podmínkám k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže od jedné 
z  firem, která se o zakázku chtěla 
ucházet. Veřejná zakázka byla ná-
sledně zrušena a letos ji radnice 
vyhlásila znovu. Rozdělila ji ale na 
dvě části. V  první vybrala firmu, 
která objekty zateplí, ve druhé 
zase společnost, která se postará o 
rekonstrukci kotelny.
Zakázku na zateplení vyhrála 
firma Pozemní stavitelství Zlín, 
a. s. s  nabídnutou cenou 6,044 
milionu a na rekonstrukci kotelny 
společnost Harko, s. r. o. s  cenou 
2,386 milionu korun. Obě částky 
jsou včetně DPH.                                   (jv)

Stavbaři tentokrát v Domě kultury 
pracují na protipožárních opat-
řeních ve druhém podlaží. Práce 
byly zahájeny 10. července a ho-
tové by měly být do konce srpna.  
„Po opravě bude kulturní dům z 
hlediska případného požáru 
bezpečnější a věřím, že i po 
stránce vzhledu bude pro 
návštěvníky příjemnější,“ 
uvedl starosta Jaroslav Ně-
mec. Oprava přijde zhruba 
na dva miliony korun bez 
DPH. 
Stavbaři nahradí stávající dě-
lící stěny mezi foyer a loutko-
vým sálem za nové. „Ve stě-
nách jsou navrženy dřevěné 

dvoukřídlové protipožární dveře,“ 
popsala projektová manažerka 
radnice Jana Kotková. Stávající 
podhledy ve foyer budou vymě-
něny za nové sádrokartonové, in-
stalováno bude i nové osvětlení. 

Nové budou i rozvody elektřiny. 
Protipožární prvky budou doplně-
ny také v ostatních částech Domu 
kultury. Město začalo s jeho opra-
vami krátce po roce 2000. Nejprve 
udělalo statické zajištění budovy 

a opravilo část střechy. 
Později přibyla zadní pří-
stavba objektu s  malým 
tanečním sálem a tech-
nickým zázemím a také 
boční přístavba s kuchyní, 
restaurací a hudebním sá-
lem. Loni se za asi 19 mi-
lionů korun opravovala 
střecha nad společen-
ským sálem a jeho interiér 
včetně vybavení.            (jv)

Během léta by měly být provedeny další opravy 
v Domě kultury

Kroměřížská radnice hledá bezpečnostní dobrovolníky
Jedná se o lidi, kteří by měli ve městě například pomáhat dětem a seniorům s přecházením fre-
kventovaných komunikací. Jeden bezpečnostní dobrovolník již v Kroměříži působí, nyní jich 
město hledá dalších pět. „Ohlasy na působení bezpečnostního dobrovolníka totiž máme pouze 
kladné,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka. 
Bezpečnostním dobrovolníkem je asi padesátiletý muž, který působí na sídlištích Oskol a Slovan. Komu-
nikuje s lidmi a dohlíží také na děti. Na rozdíl od policistů ale nemá například pravomoc vstupovat do 
vozovky a zastavovat auta. Bezpečnostní dobrovolník není za svou činnost placen, pouze díky dotaci od 
ministerstva vnitra získá vybavení, jako je například zmíněná reflexní vesta nebo pracovní boty. Lidé se 
mohou hlásit na e-mailové adrese dobrovolnik@mesto-kromeriz.cz. Radnice nyní shání zaměstnance 
i na takzvanou veřejnou službu, kteří se budou starat zejména o úklid okolí městských budov. Veřejná 
služba se týká klientů úřadu práce, kteří šest měsíců pobírají příspěvek na živobytí a zaměstnání si za 
tuto dobu nenašli. Pokud nebudou vykonávat alespoň 20 hodin měsíčně veřejnou službu, částka na ži-
vobytí jim bude snížena na existenční minimum, tedy na 2200 korun. Příslušná novela zákona je účinná 
od 1. srpna. Pokud klient vykoná veřejnou službu v rozsahu 30 hodin a více, bude mu částka na živobytí 
zvýšena o 605 korun.                                                                                                                                                        (jv)

Obyvatelé ulic Talichova, Vachova a Moravská 
se dočkají více parkovacích míst

Kroměřížská radnice připravuje 
revitalizaci komunikací, chodníků 
a nová parkovací místa v ulicích 
Talichova, Vachova a Moravská. 
Na sídlišti se tak počet stání zvýší 
o 84, ze stávajících 94 na celko-
vých 178. „Při přípravě akce jsme 
brali v úvahu připomínky obča-
nů. Chceme jim prostředí v okolí 
jejich domovů co nejvíce zpří-
jemnit,“ uvedl starosta Jaroslav 
Němec. 
Parkovací místa přibydou díky 
rozšíření komunikací v  ulicích, 
ale také mezi patnácti bytovými 
domy. Záměr zahrnuje také do-
plnění chodníků tam, kde dosud 
nejsou a kde lidé chodili k domům 
po cestě. Na rohu ulic Moravská 
a Třasoňova také už nebudou 
vjíždět ke svému domu přes au-
tobusovou zastávku, ale z  druhé 
strany ulicí Vachova. Investice za-

hrnuje i obnovu zeleně v lokalitě, 
některé stromy budou pokáceny, 
třeba alergenní břízy a nemocné 
stromy nebo dřeviny, které zasa-
hují do inženýrských sítí. Počítá se 
naopak s výsadbou nových keřů a 
stromů. Navržena jsou také nová 
kontejnerová stání pro odpady a 
odpočinkové plochy s lavičkami a 
herními prvky pro děti.

Radnice chce ještě letos dokon-
čit dokumentaci pro územní roz-
hodnutí a pro stavební povolení. 
Na začátku příštího roku by pak 
mohla vypsat výběrové řízení na 
zhotovitele. Město připravovalo 
také úpravy v nedaleké ulici Zeye-
rova, kde se ale majitelé bytových 
domů nakonec rozhodli, že lokali-
tu nechají beze změny.                (jv)

Foto:  Z. Slavíková

Foto:  Š. Kučerová



Akce nazvaná Svíčky za padlé se 
uskutečnila v neděli 2. července v 
den stého výročí bitvy u Zborova, 
jež měla velký význam pro vývoj 
československých legií v Rusku. Akt 
připomněl zemřelé a nezvěstné 
legionáře československé brigády 
a také padlé české vojáky rakous-
ko-uherských pluků. Za každého 
z  nich byla zapálena svíčka v  jeho 
rodném či domovském městě. V se-
znamu obětí je i rodák z Kroměříže 
Viktor Bosák, jenž byl po bitvě u 
Zborova veden jako nezvěstný. Pi-
etní akt se v Kroměříži uskutečnil u 
sochy Tomáše Garrigue Masaryka 
před budovou Justiční akademie 
na Masarykově náměstí. V  Kromě-
říži uctili památku padlých vojáků 
zástupci Československé obce legi-
onářské, Sokolové i město Kromě-
říž. „Neměli bychom zapomínat na 
hrdiny, kteří bojovali a mnozí z nich i 

padli za naši svobodu,“ uvedl staros-
ta Jaroslav Němec. Bitva u Zborova 
byla pro naše legie zlomová. Neče-
kaně úspěšná operace Českoslo-
venské střelecké brigády u Zborova 
se setkala s uznáním ruského vrch-
ního velení i vlády a zásadně změni-
la jejich dosavadní váhavý postoj k 
utváření nových československých 
jednotek. V bitvě u Zborova proti 

sobě stáli vojáci československého 
národa – jedni již ve své vlastní jed-
notce, druzí ještě v řadách rakous-
ko-uherské armády.  „Po sto letech 
od první světové války na ni nemů-
žeme nahlížet černobíle a hanebně 
zapomínat na padlé obou válčících 
stran,“ mínil předseda Českosloven-
ské obce legionářské Pavel Budin-
ský.                                                           (jv)
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Zástupci města a organizací uctili  památku obětí bitvy 
první světové války u Zborova

Radnice zřídila 
poradenské 

místo pro občany 
na využití solární 

energie
Kroměřížská radnice zřídila 
poradenské místo na využití 
solárních systémů pro úsporu 
energií v rodinných domech. 
V kanceláři číslo 207 v prvním 
patře budovy B městského úřa-
du na Husově náměstí bude 
zájemcům v níže uvedených 
termínech k dispozici odborník, 
který zdarma navrhne možná 
řešení a seznámí je také s tím, 
jak mohou získat dotaci. 
„Solární energie je zadarmo, je 
čistá, nemá žádné emise a je tak 
šetrná k  životnímu prostředí. 
Vstupní náklady na pořízení 
systému se lidem při získání 
dotace vrátí podle typu zvo-
leného zařízení zhruba za pět 
až deset let,“ uvedl Jiří Vlk, který 
poradenství zajišťuje. K dispozici 
jsou momentálně dotace z pro-
gramu Nová zelená úsporám, 
který podporuje také instalaci 
domácích fotovoltaických elek-
tráren a zájemci mohou získat 
až 150 tisíc korun. Podle místo-
starosty Pavla Motyčky, který 
je garantem této aktivity, by se 
v  budoucnu mohly solární sys-
témy instalovat také na městské 
budovy. Poradna bude lidem 
k  dispozici 7. a 21. srpna, 
4. a 18. září, 9. a 23. října, 6. a 
20. listopadu a 4. a 11. pro-
since, a to vždy od 14.30 do 
17 hodin.                                      (jv)

Město Kroměříž a francouzský 
Chateaudun pojí již bezmála 
padesátileté partnerství. Potvr-
zením dlouhodobých dobrých 
vztahů, které v  mnoha přípa-
dech přerostly v  osobní přátel-
ství, jsou vzájemné návštěvy a 
účast na důležitých událostech 
a akcích konaných v  obou měs-
tech. 
V  polovině měsíce června před-
stavitelé Kroměříže místostaros-
ta Marek Šindler s  manželkou a 
členka zastupitelstva a ředitel-
ka Knihovny Kroměřížska Šárka 
Kašpárková navštívili Chateaudun. 
Setkali se tu s členy městské rady 
v  čele se starostou Alainem Ve-
notem a zúčastnili se tradičních 

středověkých slavností ve městě. 
Od navázání spolupráce mezi Kro-
měříži a Chateaudunem uplyne 
v příštím roce 50 let a tak zástupci 
obou měst hovořili o plánovaném 
připomenutí tohoto výročí. 
Na oplátku pak zástupci fran-
couzského partnera přijeli v  po-
sledním červnovém týdnu na 

návštěvu Kroměříže. Hosty z  Cha-
teaudunu přijal starosta Kroměříže 
Jaroslav Němec a sešli se s  eu-
roposlankyní Michaelou Šojdro-
vou. Součástí čtyřdenního pro-
gramu bylo rovněž setkání s členy 
spolku Přátel Evropy Kroměříž, 
kteří byli s  hosty v  kontaktu po 
celou dobu pobytu, a s místními 

výtvarníky. Nechyběla návštěva 
Arcibiskupského zámku a Květné 
zahrady, chateaudunská delega- 
ce se vydala rovněž do Slavkova, 
kde si všichni prohlédli zámek, 
kostel a muzeum a připomněli si 
významnou historickou událost – 
bitvu tří císařů. „Pobyt se vydařil, 
setkání bylo pro obě strany velmi 
příjemné. Francouzští hosté byli 
spokojeni, ocenili kouzelné pro-
středí města Kroměříže, pohos-
tinnost a také speciality regionální 
kuchyně, kterou ochutnali. Už se 
těšíme na další setkání,“ potvrzuje 
dobré vztahy Šárka Kašpárková, 
která se s  dalšími zástupci města 
věnovala francouzským hostům 
při jejich návštěvě Kroměříže. (šak)

Kroměřížská delegace zamířila do Chateaudunu, 
Francouzi poctili svou návštěvou Kroměříž

Strážníci Městské 
policie Kroměříž 
dostanou zařízení 
na měření rychlosti
Náklady na pořízení měřiče rych-
losti se budou pohybovat mezi 400 
a 500 tisíci korunami. „Chtěli by-
chom začít s kontrolováním rychlo-
sti v některých úsecích ve městě,“ 
uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Městská policie by měla mít k dis-
pozici nový přístroj ještě v letošním 

roce. Podle starosty se množí 
stížnosti občanů na rychle jedoucí 
vozidla. Překračování rychlosti za-
znamenávají i informační cedule, 
které řidiče na jejich rychlost upo- 
zorňují, a to v  různých lokalitách 
Kroměříže. „Víme z  nich, že někdo 
jezdí městem rychlostí i přes 100 
kilometrů za hodinu. Stížnosti cho-
dí například ohledně ulic Spáčilova 
a Moravská či místní části Vážany,“ 
popsal Němec. Radnice podle něho 
nechce měřením rychlosti získat 
peníze do rozpočtu, důvodem je 
především bezpečnost obyvatel a 

návštěvníků města. „Většina řidičů 
jezdí slušně a ta malá skupina těch, 
kteří předpisy porušují a jezdí ry-
chle, by měla být měřena a poku-
tována,“ doplnil starosta. Strážníci 
by měli kontrolovat rychlost v okolí 
škol, sídlišť, v hlavních ulicích i na 
vjezdech do města. V  Kroměříži 
momentálně může měřit rychlost 
pouze státní policie. Město sice má 
vlastní zařízení na měření rychlosti, 
které je však letité. Náklady na jeho 
provoz a údržbu jsou vysoké, proto 
ho strážníci ke kontrole motoristů 
nepoužívají.                                             (jv)

Foto: Š. Kašpárková

Foto: J. Krejčiříková
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Dílna Hanáček usnadní 
postiženým v Kroměříži 
uplatnění na trhu práce

Sociální služby města Kroměříže od 1. ledna 
příštího roku zřídí sociálně terapeutickou díl-
nu Hanáček. Bude určena pro klienty s lehkým 
až středně těžkým mentálním postižením ve 
věku od 18 do 64 let. „Díky dílně se naučí pra-
covnímu režimu, aby se mohli uplatnit na trhu 
práce,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města 
Kroměříže Dagmar Klučková. 
Dílna bude fungovat v jednom z objektů do-
mova pro osoby se zdravotním postižením 
Barborka. Klientům bude poskytována zdar-
ma, a to vždy od pondělka do pátku od 8 do 
15 hodin. Kapacita dílny bude 22 klientů. 
Služba by měla být financována ze státního 
rozpočtu a vlastních zdrojů Sociálních služeb 
města Kroměříže. Očekávané náklady se po-
hybují ročně kolem 3,2 milionu korun. „Tento 
druh sociální služby v rámci obce s rozšířenou 
působností Kroměříž zcela chybí a vzhledem 
k probíhajícím transformacím služeb domovů 
pro osoby se zdravotním postižením v  rámci 
Zlínského kraje je více než potřebný,“ uvedl 
místostarosta Pavel Motyčka. Momentál-
ně mají Sociální služby města Kroměříže na 
zajištění služby vyčleněno 4,5 pracovního 
úvazku. V  budoucnu by tento počet chtěly 
navýšit. „Rádi bychom zřídili kavárnu Hanáček, 
která by měla být umístěna po opravě pros-
tor v přízemí městského domu na Hanáckém 
náměstí a ve které by měli pracovat i lidé s le-
hkým mentálním postižením,“ uzavřel Motyč-
ka.                                                                                 (jv) 

Loučíme se 
s Antonínem Lukášem
Antonín Lukáš byl kroměřížským rodákem 
(narodil se 17. 9. 1933). Kroměříž byla jeho 
město, které stále miloval a nikdy ho za 
jiné, i když měl řadu možností, nevyměnil. 
Vystudoval střední knihovnickou školu a 
později Filozofickou fakultu UK v  Praze. 
Své vědomosti uplatňoval od roku 1961 
v  Okresní knihovně v  Kroměříži, kterou 
přetvořil v moderní centrum knihovnických 
služeb v  celé síti jednotné soustavy kni-
hoven ve městě i v okrese. Později pracoval 
jako knihovník okresního muzea a poté i 
jako knihovník kroměřížského zámku. 
Jeho práce s  umělecko-historickými sbírka-
mi, rozvoj služeb vědeckým pracovníkům 
bádajícím ve sbírkách zámeckého archivu, 
zajišťování akcí propagujících věhlas zám-
ku a města, pomoc při natáčení filmů a tele-
vizních pořadů, rozhlasových relací měly 
vždy jeden cíl – dostat město a jeho poklady 
do povědomí široké veřejnosti regionu, re-
publiky i světa. Ještě výrazněji se to projevilo 
v jeho práci ředitele státního zámku a od roku 
1990 Arcibiskupského zámku a zahrad v Kro-
měříži. Jeho zájmy – literatura, historie, histo-
rie umění, hudba a numismatika - spojovaly 

práci a koníčky také s činností městské a státní 
správy. Byl předsedou Okresní komise památ-
kové péče a okresní konzervátor památek, řídil 
okresní aktiv knihoven. Podílel se jako člen Na-
dačního fondu Kroměřížská mincovna na její 
rekonstrukci. Je spoluautorem knihy o Alexeji 
Čepičkovi. Významně pomáhal při organizaci 
Kroměřížského hudebního léta, ARSfilmu, jaz-
zových festivalů. Známá je jeho přednášková 
činnost – od mateřských škol až po cykly pro 
seniory, ve kterých zasvěceně seznamoval 

posluchače s historií města, jeho památkami i 
pozoruhodnými osobnostmi města a regionu. 
Přispíval do městského zpravodaje.
Antonín Lukáš byl v  roce 1994 zvolen před-
sedou Klubu UNESCO v  Kroměříži. Byl spolu-
zakladatel klubu a měl velký podíl na vytvá-
ření programu dosud jediného městského 
Klubu UNESCO v  Evropě. V  roce 2004 se stal 
jeho čestným předsedou. S  kolektivem spo-
lupracovníků sestavoval žádost o zapsání 
kroměřížského zámku a zahrad na Listinu 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Žádost zdůrazňovala jedinečnost 
architektonického souboru dokumentu-
jícího určité historické období. Díky tomu, že 
žádost splnila dané podmínky, byl komplex 
zahrad a zámku v Kroměříži zapsán na Listinu 
světového kulturního dědictví UNESCO na 
plenárním zasedání UNESCO v  japonském 
Kjótu v prosinci 1998. Kroměříž se tak zařadi-
la mezi 580 míst světové významnosti ze 114 
zemí světa.
Mgr. Antonín Lukáš patřil mezi významné 
osobnosti kroměřížského kulturního a spo-
lečenského života. Proto mu zastupitelstvo 
města udělilo Cenu města Kroměříže v  roce 
2013 za podstatný přínos na rozvoji města, za 
jeho propagaci a reprezentaci. 
Antonín Lukáš zemřel 12. července 2017.

    Jitka Dvořáková

Činnost svépomocné skupiny Charitní pečova-
telské služby pohledem garanta i klientky

Již od roku 2013 se setkávají v  prostorách 
kroměřížské charity lidé dlouhodobě peču-
jící o své nemocné blízké. Pravidelně jeden-
krát měsíčně si v klidném prostředí kanceláře 
Charitní pečovatelské služby posedí a povy-
kládají u čaje nebo kávy s dalšími pečujícími, 
kteří jsou v obdobné situaci. 
Péče o osobu blízkou je životní situace, v níž 
se často příbuzní ocitají nečekaně a která je jak 
fyzicky, tak psychicky náročná. Může trvat dny, 
měsíce i roky.  Tehdy je svépomocná skupina 
místem, kde mohou pečující uvolnit své napětí, 
svěřit se s vlastními obavami, strachy, potíže-
mi… Obvykle zjistí, že v jejich situaci jsou zce-
la obvyklé a prožívají je obdobně i další pečující. 
„Naše svépomocná skupina je specifická tím, že 
v rámci ní mohou účastníci zjistit také odborné 
informace související s pečováním,  nacvičit si 
ve vybavené místnosti konkrétní pečovatelský 
úkon, prohlédnout si pomůcky, zapůjčit od-
bornou knihu nebo získat informační brožury 
a publikace - vše zdarma,“ upřesňuje činnost 
svépomocné skupiny Radka Křupková, garantka 
svépomocné skupiny z Charitní pečovatelské 
služby Oblastní charity Kroměříž. „V tuto chvíli 
svépomocná skupina funguje díky finančnímu 
daru od studia FLOW YOGA, za jehož podporu 
jsme velice vděční a děkujeme,“ dodává. 
„Když jsme si přivezli manželovu maminku 
z  nemocnice, byla nechodící, budou to již tři 
roky,“ popisuje situaci, do níž se dostala, jedna 
z  návštěvnic setkání svépomocné skupiny. „Na 
setkáních jsem se naučila, jak o ni pečovat, co 

takový člověk potřebuje a jak s ním zacházet a 
manipulovat. To nám na svépomocných skupi-
nách bylo názorně ukázáno a mohli jsme si to i 
zkusit, což je velká výhoda a pomoc. Maminka 
se rozchodila, ale stále potřebuje dohled a po-
moc s podáváním léků, oblékáním, hygienou i 
při chůzi. Celodenní péče je náročná na čas, fy-
zické i psychické síly. Na skupinách si proto radí-
me, co nám pomáhá, co se nám osvědčilo. Je to 
společenství lidí, kteří mají podobné problémy a 
ví, jak se cítíte, co prožíváte. Jsem vděčná za své-
pomocnou skupinu a děkuji Charitní pečovatel-
ské službě, která i prostřednictvím svépomocné 
skupiny nabízí pomoc pro pečující. Dodávají mi 
sílu,“ chválí jednu z mnoha činností místní chari-
ty spokojená klientka.                                               (rc)

Foto: M. Pilát



Dětské dopravní 
hřiště v Kroměříži 
využívá veřejnost 
i turisté
Kroměřížské dopravní hřiště v 
Koperníkově ulici mohou zá-
jemci díky dotaci od Zlínského 
kraje ve výši 160 tisíc korun na-
vštěvovat hned čtyři dny v týd-
nu. „Lidé si zde mohou zdoko-
nalit své znalosti a dovednosti 
v chování na pozemních komu-
nikacích,“ uvedl Václav Dostálek 
z  oddělení dopravy a silniční-
ho hospodářství kroměřížské 
radnice. Hřiště je otevřeno ve 
středu, pátek a 
neděli od 16 do 
19 a v sobotu od 
9 do 12 hodin. 
Zmíněná oteví-
rací doba platí 
do 4. září. „Ote-
vření dětského 
dopravního hřiš-
tě veřejnosti po-
važuji za velmi 
dobrou myšlen-
ku a také za pří-

ležitost k tomu, aby se dospělí i 
jejich děti poučili a vyvarovali se 
nepříjemností ve stále hustším 
provozu na silnicích,“ pozna-
menal starosta Jaroslav Němec. 
Návštěvníci mohou na dětském 
dopravním hřišti jezdit na kole 
s přilbou, na kolečkových brus-
lích či na koloběžce. Konají se 
zde ale také různé akce zaměře-
né na mladé cyklisty, jako byla 
například výuka žáků čtvrtých 
tříd, aktiv učitelů dopravní vý-
chovy, okresní a krajské kolo 
soutěže mladých cyklistů nebo 
příměstské tábory zaměřené na 
bezpečnost silničního provozu.      
                                                       (jv)
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Velké náměstí v  Kroměříži má 
kouzelnou atmosféru. V  horní 
části mu vévodí budova radnice, 
dominantou té spodní je Arcibi-
skupský zámek, po obvodu jej le-
mují historické budovy, v  nichž 
sídlí Muzeum Kroměřížska, ho-
tely, restaurace… Střed kolem 
kašny a morového sloupu však 
zůstává pustý a prázdný, zvláště 
pak v letních měsících, kdy místní 
i návštěvníky odrazuje nehostin-
né rozpálené dláždění.

Pracovníci kroměřížské radnice 
se proto rozhodli centrum města 
oživit a přímo na ploše Velkého 
náměstí otevřeli relaxační zónu. 
„Bude místem pro odpočinek, ale i 
pro aktivní vyžití,“ uvedl starosta Ja-
roslav Němec. „Chceme oživit cen-
trum města, které z pohledu turisty 
moc přívětivé není. Lidé si tu nemají 
kde sednout, je tady málo zeleně 
a s tím souvisejícího stínu,“ doplnil 
vedoucí radničního odboru kultury 
a cestovního ruchu Pavel Zrna. Re-

laxační zóna je prostor uprostřed 
náměstí vymezený mobilní zelení a 
lavičkami k posezení a jeho součástí 
je stánek s  občerstvením, stolky a 
křesílky pod obřími slunečníky, kde 
může posedět kdokoliv i s  vlast-
ním jídlem, odpočinková plocha 
s plážovými lehátky na umělém 
trávníku a hrací koutek pro děti 
s velkoplošným Člověče, nezlob se 
a Dámou.
Relaxační zóna je jedním z projektů 
letošní letní turistické sezony s  ná-

zvem Kroměříž nezastavíš, město 
tudíž pamatovalo i na aktivní relax 
na náměstí. Až do konce srpna při-
pravilo podvečerní cvičení, taneční 
lekce, vystoupení pouličních 
hudebníků i žonglérů. Do většiny 
z  nich se lidé mohou (a měli by) 
aktivně zapojit. Kompletní přehled 
všech aktivit je vyvěšený přímo 
v  relaxační zóně, na webu www.
kromeriz.eu a bližší informace a ak-
tuální pozvánky najdou zájemci na 
facebooku zóny.                            (šak)

Relaxační zóna na náměstí láká na klidné posezení i pohybové aktivity

Místní část Kroměříže Bílany si po 
dlouhých 50 letech připomněla 
kdysi tradiční masopustní zvyk 
Hanácké právo. O pořádek v obci 
se tak dva dny na začátku čer-
vence starala šestnáctičlenná cha-
sa krojovaných v čele s rychtářem. 
Bílany všelidovou zábavou oslavili 
výročí 750 let od první písemné 
zmínky o obci a také 120 let od 
založení místního sdružení dobro-
volných hasičů. Slavnost zahájilo 

v pátek 7. 7. převzetí práva od sta-
rosty Jaroslava Němce na Velkém 
náměstí v  Kroměříži, v sobotu 
8. 7. pak bílanská chasa, která 
soudila a trestala hříšníky, prošla 
obcí. Náročný den zakončila zába-
va ve volnočasovém areálu, kde 
se o hudební program postaraly 
Hanácká beseda Kojetín, decho-
vá kapela Věrovanka a pěvecký 
soubor Hlahol Mysločovice.
                                                              (rc)

Foto: Š. Kučerová

Do Bílan se po 50 letech vrátil 
masopustní zvyk Hanácké právo

Foto: M. Zapletalová

Foto: M. Nehodová



                 

Označení programů zdarmaOznačení programů pro děti

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 8/2017, III. ročník. Vyšlo dne 31. 7. 2017. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kromě-
říž, IČO  00 287 351. Tel. 573 321 224, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, 
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po 
uzávěrce Kulturního servisu.

2017
08 kulturní servis 

města kroměříže  

by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, 
než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje 
nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v 
ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing 

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 
FRA/USA 2017, 137 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureli-
ne jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. 
Na rozkaz ministra obrany se oba vydávají na misi 
do úchvatného místa, přezdívaného Město tisíce 
planet. Střed města ale skrývá tajemství... 

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO 
USA 2017, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Imunita sedmnáctileté dívky Madeline nedokáže 
bojovat s venkovním světem, a proto je stále za-
vřená doma ve svém sterilním pokoji. Všechno se 
ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu 
nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly. Jelikož se 
nemůže se záhadným sousedem setkat, začnou si 
psát emaily. Madeline si tak během krátkého času 
uvědomí, že její život není skutečný, a proto nabere 
odvahu všechno risknout.

ARTKINO
DRUHÁ STRANA NADĚJE
FIN/DEU 2017, 98 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Po epizodní kariéře pokerového hráče zakoupí 
stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström 
nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsin-
ském dvorku. Brzy se ukáže, že nepřístupná slupka 
málomluvného hrdiny skrývá veliké srdce – to když 
Wikström nabídne práci o poznání mladšímu muži, 
který se dílem osudu nachází ve zdánlivě bezvý-
chodné situaci.

KŘIŽÁČEK
CZE 2017, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel 

Roden), se jednoho letního dne obléká do dětského 
brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté 
země. Samota, klopýtání přes kořeny a překonání 
strachu ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím 
zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy se ztrácí a 
archetypálně dětský element vyprávění s ním. Film 
získal na letošním filmovém festivalu v Karlových 
Varech Křišťálový glóbus za nejlepší film.  

ŽIVOT ZA ŽIVOT
FRA/BEL 2016, 103 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Vše začíná v noci, tři mladí surfaři na bouřlivém 
moři. O několik hodin později, po cestě domů, 
dochází k nehodě. Vše je zcela závislé na životě 
v  nemocnici v Le Havre, Simonova existence je 
jenom iluzí. Mezitím v Paříži čeká žena transplanta-
ci orgánu, který jí dá nový život....

VÁŽENÝ OBČAN
ARG/ESP 2016, 117 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Spisovatel Daniel Mantovani právě získal Nobe-
lovu cenu za literaturu, ale místo zadostiučinění se 
dostavila kocovina. Autor, který si vyslouží takové 
uznání, už dávno není provokatér, ale jen spořá-
daná položka v kánonu. Zhrzený Daniel se uzavře 
přede všemi a přestane psát. Cosi se v něm zlomí 
ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních listů nalezne 
nenápadné psaní z rodného argentinského zapadá-
kova, odkud kdysi utekl...

DOBRÝ ČASY
USA 2017, 100 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní 
loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Robert Patti-
son) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou 
cestu městským podsvětím. Během jediné šílené 
noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na 
bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám sebe, pro-
tože si postupně začíná uvědomovat, že životy jich 
obou jsou v totálním hajzlu.

VARY V NADSKLEPÍ 2017
52. ročník Mezinárodního filmového festivalu v 
Karlových Varech je minulostí. V rámci ozvěn toho-
to festivalu vám začátkem srpna představujeme 
týden s těmi nejúspěšnějšími a nejzajímavějšími 
filmy, které byly letos ve Varech k vidění a jsou k 
dispozici pod záštitou českých distributorů. zde:  
www.dk-kromeriz.cz/vary-v-nadsklepi-2017.

DRUHÁ STRANA NADĚJE
FIN/DEU 2017, 98 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
 
SVĚT PODLE DALIBORKA
CZE 2017, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Svět podle Daliborka je filmový portrét autentické-
ho českého muže z Prostějova, kterého štáb reži-
séra Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let (2015 
– 2016). Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí 
amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a 
je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale stále bydlí 
se svojí mámou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, 
cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, 
pavouky a zubaře. 

ČÁRA
SVK/CZE/UKR 2017, 108 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, slovensky
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také 
hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje 
přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Když 
ale jedna z dodávek ztroskotá, spustí se lavina 
konsekvencí, během níž bude muset zpochybnit 
své vlastní mezníky, které dosud nechtěl překročit. 
Film získal na letošním filmovém festivalu v Kar-
lových Varech Cenu za režii. 

PĚKNĚ BLBĚ
USA 2017, 119 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu 
a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psycho-
logii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď 
nechce vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer 
stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail Emily 
okamžitě padne do oka, a i když oba tvrdí opak, 
brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu 

Dožínky Zlínského kraje | 18. – 20. 8.

Floria léto | 10. – 13. 8.

Veteránem nejen Kroměřížskem | 5. 8.

Folková sobota | 5. 8.

noc. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná 
nemoc, která Emily uvrhne do umělého spánku.

KŘIŽÁČEK
CZE 2017, 90 min, přístupné bez omezení, česky

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

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
CZE 2016, 97 min, přístupné bez omezení, česky
Když nový život, tak od základů! Eliška (Petra Hře-
bíčková) se rozhodne začít od nuly jako učitelka v 
malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperak-
tivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku 
do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej 
Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zku-
šenostem s „ženskejma definitivně skončil“.

MUZZIKANTI 
CZE 2017, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od 
folklorních kořenů až po mladou rockovou sou-
časnost, odehrávající se na československopolském 
trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského 
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab 
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své neza-
stupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě 
obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou lid-
skostí protkané příběhy s dobrým koncem...

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE
UK 2011, 96 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
Autoři filmu strávili více jak dva roky na cestách 
s Ozzy Osbournem. Skoro všichni přežili... Unikátní 
celovečerní portrét rockové legendy Ozzy Osbour-
na.

KNIHA DŽUNGLÍ
USA 2016, 105 min, přístupné bez omezení, dabing 
Kniha džunglí je hraný celovečerní velkofilm podle 
překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspi-
rovaný klasickým animovaným stejnojmenným 
snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec 
Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí 
smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér 
Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem...

so 26. 8. I 13.00
KROMPLMEN
6. ročník triatlonu, který je zařazen druhým rokem 
do okresního poháru TriSERIES. 
Hrubý rybník (Bagrák)
www.rudahvezda.webnode.cz

so 26. a ne 27.8. I 9.00 – 17.00 
ZA KRÁSAMI KROMĚŘÍŽE
Víkendová turistická akce je určena pro všechny 
věkové kategorie.  Pro účastníky budou připraveny 
dva okruhy městem.  Start je na Velkém náměstí 
(vedle Turistického informačního centra).
Velké náměstí

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

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

Bruslení veřejnosti v srpnu
Zimní stadion v Kroměříži
Přesné časy pro veřejnost: web  www.szmk.
cz – dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Petr Osina,
(mobil) 777 411 918, (email) zs@szmk.cz
www.szmk.cz

pá 11. a 25. 8. I 18.00
TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE
Podvečerní dvouhodinová procházka zajímavý-
mi zákoutími historického centra v  doprovodu 
jedinečných průvodců – členů skupiny Biskupští 
manové, s  nimiž prožijete nejedno překvapení. 
Vstupenky na místě.
Sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

pá 4. a 18. 8., 1. 9. I 18.00
Z ČASŮ DÁVNÝCH A NEDÁVNÝCH
Podvečerní procházka po známých i zapo-
menutých místech a zajímavostech Kromě-
říže, kombinující pohyb, poznání i zábavu. 
Vstupenky na místě.
Sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

so 2. 9.
KROM WARS
4. ročník největší letní freestylové akce v ČR. Letos 
se můžete těšit na střetnutí těch nejlepších zá-
vodníků z  několika freestylových sportů a bohatý 
doprovodný program.
Koupaliště Bajda

so 2.9. - ne 3.9.  
XXIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
VOJENSKÝCH HUDEB
Již po třiadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný pod 
záštitou ministerstva obrany ČR, Armádou české 
republiky a městem Kroměříží. Na festivalu, který 
již tradičně proběhne na Velkém náměstí se před-
staví jak domácí tak zahraniční vojenské hudby.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

út 1. 8.
17.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování 
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA,
Ploché břicho a pevný zadek *

st 2. 8.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo *

čt 3. 8.
17.00 I BLUES D´EFFECT, promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 7. 8.
10.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování
19.00 I CONTOURS FITNESS, Bodystyling *

út 8. 8.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA,
Ploché břicho a pevný zadek *

st 9. 8.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo * 

čt 10. 8.
17.00 I CIMBÁLOVÁ MUZIKA VESELICA,
promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

ne 13. 8.
16.00 I MÁG RADEKR, kouzelník

po 14. 8
16.00 I LUCIE MATEJČKOVÁ, kytara a zpěv
19.00 I CONTOURS FITNESS, HIIT *

út 15. 8. 
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Štíhlá a fit * 

st 16. 8.
19.00 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo *

čt 17. 8.
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 21. 8.
19.00 I CONTOURS FITNESS, Funkční trénink *

út 22. 8.
18.30 I PORTCENTRUM PARÁDA, Štíhlá a fit *

st 23. 8.
17.00 I LUCIE MATEJČKOVÁ, kytara a zpěv
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo *

čt 24. 8.
17.00 I SWING BAND, promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 28. 8.
17.00 I KST SWING, Sportovní tanec pro
děti a mládež *
17.45 I KST SWING, Salsa pro ženy *
19.00 I CONTOURS FITNESS, Bodystyling *

út 29. 8.
17.00 I KST SWING, Sportovní tanec pro
děti a mládež *
17.45 I KST SWING, Salsa pro ženy *
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Štíhlá a fit *

st 30. 8.
17.00 I KST SWING, Sportovní tanec pro
děti a mládež *
17.45 I KST SWING, Salsa pro ženy *
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Jumping *

čt 31. 8.
17.00 I JAMTOUR, promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

* Vezmi si sportovní oděv

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

Přijďte si zacvičit či podívat na vystoupení, vstupné ZDARMA! 

PRÁZDNINOVÉ AKCE

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

PROgRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ



 

PŘEHLED AKCÍ

út 1. 8. – čt 31. 8. I 
po – ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY 
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí 
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy 
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu a 
objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky zajiš-
ťuje Metodické centrum zahradní kultury Národní-
ho památkového ústavu v Kroměříži.    
Květná zahrada
www.nczk.cz

út 1. 8. – út 29. 8. I út 14.00 
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ 
DÍLNA 
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 až 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je na nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.nczk.cz

st 2. 8.–st 30. 8. I
st 9.30 a 14.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Akce pro rodiny s  dětmi. Přijměte poznání k  pro-
cházce letní biskupskou rezidencí v  Kroměříži. 
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu 
Castelcorna. Má pro vás připraveno mnoho zá-
bavných úkolů a her i vyprávění. Program o délce 
60 minut je vhodný pro mládež a děti, které již 
čtou, mladší děti v  případě, že jsou doprovázeny 
rodiči. Na  program je nutné se předem objednat 
na: cermakova@olmuart.cz nebo tel. 608 814 723, 
kapacita je omezena na 15 osob. Sraz objednaných 
na program je na nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 2. 8. I 21.30
DIVADLENÍ 2017:
UTÍKEJ, NITUŠKO!
hudební komedie. Divadelní spolek Kroměříž uvádí 
hudební komedii Utíkej, Nituško!
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

čt 3. 8. I 17.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017: 
KAPELA BLUES D´EFFECT
Čtvrtý koncert ze série prázdninových Pro-
menádních koncertů na Velkém náměstí představí 
folk-bluesovou formaci Blues d´Effect. Kapela 
vznikla z dlouholetých hráčů všemožných stylů, 
kteří si na starší kolena chtěli splnit sny z mládí, a 
zahrát muziku co se jim líbila, ale nebyla úplně ma-
instreamová, a nebo se nehodila do profilu kapel, 
ve kterých členové působili. Vznikla skupina, jejíž 
hlavním směrem je blues, folk a jeho tvrdší folkro-
cková odnož. Kroměřížští muzikanti hrají převzaté 
věci, které jsou srdcovky jednotlivých členů od 
Kalandry, Mišíka, přes Blues Effect, Roberta Křesťa-
na až po Marka Knopflera, a v poslední době pracují 
i na vlastních věcech.  V současnosti hraje Blues 
d´Effect v tomto složení: Aleš Fritscher: baskytary, 
zpěv, Milan Maštalíř: kytara, sólový zpěv, autor, 
Zdeněk Ferenz: kytara, foukací harmonika, zpěv, 
autor, Petr Sedláček: bicí
Velké náměstí , Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-blues-d-effect

pá 4. 8. – pá 25. 8. I pá 11.00 a 
14.00 
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA 
Akce pro rodiny s dětmi. Zažijte atmosféru Libosa-
du skrze vyprávění, hry, hudbu a dokonce i kouzla! 
Nebude chybět ani bludiště a kuželky. Co v zahradě 
voní a co se dá ochutnat? Program trvá 60 minut a 
je vhodný pro malé i velké návštěvníky od tří let. 
Tato nabídka platí také pro volnočasová sdružení 
dětí a mládeže a letní tábory.  Prosíme větší skupi-
ny, aby se nahlásily předem na info@nczk.cz nebo 
na tel. 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 4. 8. I 19.00
KONCERT:  LE JARDI
DES PLAISIRS 
Drama zapovězené lásky. Koncert se koná v Kreden-
ci v Arcibiskupském zámku. V zahradě potěšení se 
posluchačům otevírá komorní drama, příběh zapo-
vězené lásky anglické lady a francouzského rytíře.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

so 5.8. I 15.00
FOLKOVÁ SOBOTA VE DVOŘE
Na pohodovém hudebním setkávání folkových a   
žánrově příbuzných muzikantů v příjemném prostře-
dí nádvoří radnice a Starého pivovaru v   Kroměříži 
letos vystoupí skupina Neřež, písničkářka Lucie 
Redlová a Garde, domácí formace Jamtour, písničkář 
Pavel Dobeš společně s kytaristou Tomášem Kotrbou 
a olomoucká skupina Kofe@vlna. V ceně vstupenky je 
i volný vstup do Expozice Karla Kryla. 
Nádvoří radnice
www.dk-kromeriz.cz

so 5. 8. I 8.30 
VETERÁNEM NEJEN
KROMĚŘÍŽSKEM
9. ročník srazu historických vozidel. Sraz kombinuje 
prvky výstavy vozů, orientační jízdu a dovednostní 
úkoly. Během průběhu celého srazu je zajištěn bo-
hatý doprovodný program jak pro účastníky, tak i 
pro diváky.
Velké náměstí – Kroměříž
www.ceskyveteran.cz/novinky/detail/80

po 7.8.–po 28. 8. I po 11.00 a 14.00 
SALALA 
Akce pro rodiny s dětmi. Loutkoví neposedové vás 
provedou raně barokním prostorem saly terreny. 
Zažijete nevšední prohlídku kroměřížské památky 
skrze hry, vyprávění a hlavně nezapomenutelné zá-
žitky. Program trvá 60 minut a je vhodný pro malé 
i velké návštěvníky od tří let. Tato nabídka platí 
také pro volnočasová sdružení dětí a mládeže a 
letní tábory. Prosíme větší skupiny, aby se nahlásily 
předem na info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

čt 10. 8. – ne 13. 8. I 9.00 – 17.00 
FLORIA LÉTO 2017
41. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře. Nakoupíte vše potřebné pro 
dům a zahradu. Hudební program nabídne Jakuba 
Smolíka, Jaroslava Dolníka a další.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

čt 10. 8. I 17.00  
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017: 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA VESELIT-SA
Další ze série Promenádních koncertů na Velkém 
náměstí se ponese v ryze folklórním duchu a na 
„domácí“ půdě. Cimbálová muzika Veselit-sa  se 
totiž zrodila na půdě kroměřížské konzervatoře 
a již od počátku byla složena převážně ze stu-
dentů této školy. Úplné počátky kapely můžeme 
datovat do roku 2010, kdy muzika začala fungo-
vat zatím bez cimbálu tedy v „hudecké“ sestavě. 
Základ písňového repertoáru této kapely tvoří 
převážně lidové písně z jižní Moravy. Pro větší 
rozmanitost si však muzikanti našli zalíbení i v 
mnoha regionech Slovenských a občas zabrousí 
i do Maďarska. Muziku můžete slyšet na řadě 
kulturních akcí. Většina členů v minulosti spolu-
pracovala s tanečníky ze Souboru lidových písní 
a tanců Radošov z Veselí nad Moravou. V dnešní 
době jsou stálí členové posluchači vysokých hu-
debních škol v Praze a v Brně.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-cimbalove-kapely-
veselit-sa

pá 11. 8. I 21.30
DIVADLENÍ 2017: ŽENY V RINgU 
ANEB VŠE O ŽENÁCH
Divadelní představení Amadis Brno/ Stodola 
Jiříkovice. Celý život vedou ženy svůj boj na vý-
sluní společnosti. A je jim jedno, kdo jsou, jaké 
mají povolání, jak jsou staré. Bojují své drobné 
příběhy.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 12. a 26. 8. I 10.30 
KOULELO SE KLUBÍČKO ZA NITÍ 
PŘÍBĚHU KROMĚŘÍŽE
Zážitkové prohlídky Kroměříže pro rodiny s dětmi. 
Pojďte s  Klubíčkem rozmotat příběh Kroměříže. 
Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se a 
vyzkoušíme si mnoho zajímavého. Program vedený 
lektory počítá s  aktivním zapojením dětí i rodičů 
formou dialogu a tvůrčích úkolů. Hravou formou se 
seznámíme s historií a vybranými objekty či místy, 
která utvářejí nezaměnitelný charakter historické-
ho jádra města Kroměříže. Rezervace není nutná. 
Sraz před vstupem do Arcibiskupského zámku.
www.kromeriz.eu

so 12. 8. I 19.00
HZZ 2017: ZÁVĚREČNÝ
KONCERT MEZINÁRODNÍCH 
DIRIgENTSKÝCH KURZŮ
Již tradičně patří závěr festivalu Hudba v zahra-
dách a zámku Kroměříž 2017 absolventům mezi-
národních dirigentských kurzů, kteří se představí 
na speciálním koncertě. Stejně tradičně je i letos 
bude doprovázet Filharmonie Bohuslava Martinů 
Zlín. Průvodní slovo v prezentaci budoucích mistrů 
dirigentského pultu a taktovky bude mít hudební 
dramaturg festivalu, dirigent Tomáš Netopil.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/zaverecny-koncert-mezina-
rodnich-dirigentskych-kurzu

po 14. 8. I 19.30
AD ASTRA V KROMĚŘÍŽI
V letošním roce k nám opět zavítá švýcarské hudební 
těleso Orchestre des Jeunes de Fribourg (orchestr 
mladých z  Fribourgu). Tento smyčcový orchestr byl 
založen v roce 1971 a od té doby jím prošlo přes 300 
hudebníků ve věku 15 až 20 let. Orchestr uskutečňuje 
pravidelně koncertní turné po Švýcarsku i zahraničí. 
Uměleckým vedoucím orchestru a současně di-
rigentem je Théophanis Kapsopoulos, který hostuje 
též u orchestrů v USA a Brazilii. Sólistkou je flétnistka 
Jarmila Janeček, rodačka z  Bystřice pod Hostýnem, 
které vystudovala Konzervatoř v Kroměříži a potom 
pokračovala ve své profesionální přípravě na Janáč-
kově akademii muzických umění v Brně. V Kroměříži 
se poprvé představí i mladá talentovaná klavíristka 

Anna Kapsopoulos.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
zamek-kromeriz.cz/cs/akce/22158-ad-astra-v-kromerizi

pá 18. 8. – ne 20. 8.  
DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017
Tradiční oslava Dožínek začíná už v pátek 18. srpna 
Dožínkovým jarmarkem, workshopem Plody země 
v krásu proměněné a večer pak pozdravy partner-
ských měst.  Po loňských dobrých zkušenostech 
proběhne také letos Dožínkový gastrofestival na 
Starém pivovaře, který představí krajové speciali-
ty a nabídne také doprovodný folklórní program. 
Novinkou letošních Dožínek bude Dožínková 
wellness oáza pro všechny generace v klidném 
prostředí Zahrady u chrámu Sv. Mořice. Dožínky 
Zlínského kraje pořádá Okresní agrární komora 
Kroměříž a město Kroměříž ve spolupráci s Do-
mem kultury Kroměříž pod záštitou hejtmana 
Jiřího Čunka, členky Rady Zlínského kraje Margity 
Balaštíkové a starosty města Kroměříže Mgr. Jaro-
slava Němce za finanční podpory Zlínského kraje. 

Program:
Pátek 18. 8. 2017 I Velké náměstí
10.00 – 18.00 Dožínkový jarmark
15.00 – 18.00 Plody země v krásu proměněné: 
workshop pro všechny
19.00 Dožínkové pozdravy z partnerských měst
20.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR

Sobota 19. 8. 2017 I Velké náměstí
10.00-19.00 Dožínkový jarmark
10.00-18.00 Výstava zemědělské techniky
10.00 Dožínkový průvod
11.00 Slavnostní zahájení – předání dožínkového 
věnce hospodáři
11.30 Regionální potravina Zlínského kraje – pře-
dání ocenění
14.30 Ze zrnéček klásky – pořad dětského folkloru
16.00 Jak zaseješ, tak sklidíš – komponovaný 
pořad souborů, muzik a sólistů
18.00 Dechová hudba Stříbrňanka
20.00 Docuku – folklorbeatová kapela
22.00 Dožínkové muzicírování

až šedesátých let a ve svém bohatém repertoáru 
má skladby například Duke Ellingtona, Benny Go-
odmana či Irvinga Berlina, ale také skvělých čes-
kých swingařů, jakými byli Karel Hála či Gustav 
Brom.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-swing-band

pá 25. 8. I 21.30
DIVADLENÍ 2017:
NA LETNÍM BYTĚ
Divadelní představení DS Boleradice. Děj se ode-
hrává v idylických časech první republiky, v malých 
lázních uprostřed lesů. Poklid místa však razantně 
naruší paní Kapičková, která mezi hosty s vervou 
hledá nápadníky pro své dvě dcery. A také doktor 
Česal, který se zde setká se svou bývalou láskou, 
dnes již vdanou, a rozhodne se ji získat za každou 
cenu. Hra je doplněna dobovými hity. Autorem hry 
je Josef Štolba.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 26. 8. I 9.00 – 13.00
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z  Kroměřížska a okolních regio-
nů.  Kromě široké nabídky farmářských produktů 
se můžete těšit také na tematický doprovodný 
program, včetně programu pro děti.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

do pá 4. 8.
VÝSTAVA JAROSLAVA F. KOVAN-
DY „KUBISMUS V PRAXI“
Výstava sochaře, malíře, spisovatele a básníka. Jaro-
slav Kovanda (1941) je v českém kulturním prostoru 
solitér, a to jak způsobem své tvorby, tak šíří svého 
zájmu. Na špičkové úrovni vytváří nejen obrazy a so-
chy, ale píše rovněž vynikající poezii i prózu, a s jeho 

jménem je spjat i kultovní časopis pro současnou 
poezii Psí víno. Kovandův výtvarný styl je v podsta-
tě nezařaditelný, nicméně jsou v  něm patrné vlivy 
surrealismu a naivního umění. V  loňském roce se 
zúčastnil našeho velkého projektu Memento Tiziani, 
letos má celý prostor galerie sám pro sebe.
Galerie Orlovna 
www.galerie-orlovna.cz

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

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

do ne 3. 9.
KRÁVA KRÁČÍ K ABSTRAKCI
Přehlídka moderní světové grafiky ze soukromé 
sbírky. O kvalitě kolekce svědčí jména některých 

autorů: Roy Lichtenstein, Marc Tobey, André Mas-
son či Victor Vasarely. Z domácích František Kupka, 
Jiří Kolář či Zdeněk Sýkora.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

do so 30. 9. út–ne I 10.00 – 17.00 
BISKUPSKÁ MINCOVNA 
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnictví v 
původních prostorách biskupské Mincovny. Můžete se 
také zúčastnit Hledání pokladu biskupa Bruna a stát se 
na chvíli pregéřem (neboli mincmistrem) a vyrazit si 
vlastní minci. Letos bude expozice doplněna o výroční 
a pamětní ražby vztahující se k historii zdejší Mincovny.
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
út – ne I 10.00 – 17.00
gALERIE ORLOVNA  
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravila 
opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní akce. 
František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné ilustrace, 
Vendula Chalánková: 90 tenisových míčků,  Zdeněk 
Tománek: Z  mojí zahrádky,  Jaroslav Kovanda: 
Figuralista, Veronika Přikrylová, Jiří Klabal, Jakub 
Tytykalo, Barbora Dayef, Výběr z grafiky UMPRUM
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

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

do so 30. 9.  
út – ne I 10.00 – 17.00
ARCIBISKUPSKÁ VODÁRNA 
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

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

do čt 31. 5. I 2018  
ARCHIV A ČAS 1947 - 1997 – 2017
Nová výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořá-
daná Státním okresním archivem Kroměříž při pří-
ležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20. 
výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava 

je k vidění v budově Státního okresního archivu 
Kroměříž, Velehradská 4259.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

út 1. 8
20.30 I BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, Letní kino 2017

st 2. 8.
17.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D dab., 
přidáváme
20.30 I DRUHÁ STRANA NADĚJE,
Vary v Nadsklepí, artkino

čt 3. 8.
20.30 I ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, premiéra

pá 4. 8.
18.00 I SVĚT PODLE DALIBORKA,
Vary v Nadsklepí, premiéra
20.30 I ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, premiéra

so 5. 8.
18.00 I ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, premiéra
20.30 I ČÁRA, Vary v Nadsklepí, premiéra 

ne 6. 8.
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab.,
bijásek, přidáváme
18.00 I SVĚT PODLE DALIBORKA,
Vary v Nadsklepí, premiéra
20.30 I PĚKNĚ BLBĚ, Vary v Nadsklepí, premiéra

út 8. 8.
20.30 I MUZZIKANTI, Letní kino 2017

st 9. 8.
18.00 I PĚKNĚ BLBĚ, Vary v Nadsklepí, premiéra 
20.30 I KŘIŽÁČEK, Vary v Nadsklepí, artkino 

čt 10. 8.
20.30 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, premiéra

pá 11. 8.
18.00 I TANEČNÍK, premiéra
20.30 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, premiéra

so 12. 8.
18.00 I EMOJI VE FILMU 2D dab.,
bijásek, premiéra
20.30 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, premiéra

ne 13. 8.
15.30 I EMOJI VE FILMU 3D dab.,
bijásek, premiéra
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
2D dab., přidáváme 
20.30 I VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, přidáváme

út 15. 8.
20.30 I BŮH TI ŽEHNEJ, OZZY OSBOURNE,
Letní kino 2017

st 16. 8.
18.00 I EMOJI VE FILMU 2D dab.,
bijásek, premiéra
20.30 I ŽIVOT ZA ŽIVOT, artkino 

čt 17. 8.
19.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

pá 18. 8.
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I ZABIJÁK & BODYGUARD, premiéra 

so 19. 8.
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I ZABIJÁK & BODYGUARD, premiéra 

ne 20. 8.
15.30 I EMOJI VE FILMU 2D dab.,
bijásek, premiéra
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

st 23. 8.
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I VÁŽENÝ OBČAN, artkino

čt 24. 8.
20.30 I TEMNÁ VĚŽ, premiéra 

pá 25. 8. 
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER,
premiéra 

so 26. 8.
18.00 I TEMNÁ VĚŽ, premiéra 
20.30 I BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER,
premiéra

ne 27. 8.
15.30 I VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2,
bijásek, premiéra 
18.00 I TEMNÁ VĚŽ, premiéra 
20.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

út 29. 8.
20.30 I KNIHA DŽUNGLÍ, Letní kino 2017

st 30. 8.
18.00 I VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2,
bijásek, premiéra 
20.30 I DOBRÝ ČASY, artkino

čt 31. 8.
19.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

BIJÁSEK/RODINNÝ 
JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing 
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – 
agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: 
Margo, Edith a Agnes.

EMOJI VE FILMU 
USA 2017, 91 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, dabing
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do 
tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro 
textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná met-
ropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že 

se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen 
jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má 
výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se 
Gene rozhodne stát „normálním.“ 

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
CAN/USA 2017, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bru-
čoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton 
City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě 
pochybného zábavního parku.

PREMIÉRA
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
USA 2017, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) 
je vyslána během studené války do Berlína, aby vy-
šetřila vraždu kolegy.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
USA 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Annabelle 2 : Zrození zla je pokračováním velmi 
úspěšného hororu z roku 2014 „Annabelle“. Výrob-
ce panenek se svou manželkou přijmou několik let 
po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řá-
dovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčin-
ce. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, 
posedlého výtvoru výrobce panenek.

TANEČNÍK
UK 2016, 85 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Filmový portrét „Dancer“ bez příkras zachycuje 
cestu původem ukrajinského tanečního genia Ser-
geje Polunina na baletní výslunní. Díky obrovskému 
talentu, vlastní vytrvalosti i ambicím rodiny, která 
podřídila jeho kariéře vše, se v 19 letech stal his-
toricky nejmladším sólistou Královského baletu v 
Londýně. Součástí jeho každodenního života se staly 
strhující výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý 
dril ventilovaný excesy na divokých večírcích. 

PO STRNIŠTI BOS
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z 
filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, 
kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat 
se z Prahy na venkov k příbuzným.Městečko, kde 

chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává 
jeho domovem. Mladá městská rodina se musí 
přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod 
jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což 
zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před 
sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v míst-
ní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od 
jeho městského. 
 
ZABIJÁK & BODYGUARD
USA 2017, 118 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nejlepší bodyguard na světě (Ryan Reynolds) 
dostane nového klienta, nájemného vraha, který 
musí svědčit u Mezinárodního soudního dvora (Sa-
muel L. Jackson). Aby se včas dostavili k soudnímu 
řízení, musí oba zapomenout na to, že jsou tak tro-
chu jiní a že si možná až příliš lezou na nervy.

TEMNÁ VĚŽ
USA 2017, 91 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý 
příběh od jednoho z nejuznávanějších světových 
autorů, se konečně dostává na filmová plátna. 
Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, 
vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým 
též jako Muž v černém (Matthew McConaughey) a 
je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, 
která svou existencí drží pohromadě celý vesmír. 

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
USA 2017, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje jako pilot dopravního 
letadla a rutina amerických vnitrostátních letů ho 
čím dále víc ubíjí. I proto nadšeně skočí po nabídce 
agenta CIA, aby pilotoval pod záštitou tajných služeb. 
Barryho čekají sexy přelety nad základnami kolum-
bijských narkobaronů, ze kterých pořizuje fotodoku-
mentaci, nutnou pro boj s drogovými kartely. Jenže 
proč létat takhle naprázdno, když se můžete spojit i s 
protistranou a vozit do Ameriky i drogy?

PŘIDÁVÁME
SPIDER-MAN: HOMECOMING 
USA 2017, 129 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing
Peter (Tom Holland) se snaží vrátit ke svému běžné-
mu životu - což mu komplikuje touha dokázat, že 

Sobota 19. 8. 2017 I Klub Starý pivovar
8.00-19.00 Dožínkový gastrofestival
12.00-14.00 Doprovodný folklorní program

Sobota 19. 8. 2017 I Zahrada u chrámu Sv. Mořice
14.00-17.00 Dožínková Wellness – oáza pro 
všechny generace

Neděle 20. 8. 2017 / Chrám Sv. Mořice
10.15 Děkovná mše svatá za úrodu
 
V případě nepřízně počasí se hlavní část programu 
uskuteční v Domě kultury.
Velké náměstí , Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/dozinky-zlinskeho-kraje-2017

ne 20. 8. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

po 21. 8. I 19.00
Z CÍSAŘSKÉ HUDEBNÍ POKLADNI-
CE V ARCIBISKUPSKÉM ZÁMKU 
V KROMĚŘÍŽI
Klenoty hudby 17.  století z  vídeňského císařského 
dvora. Koncert se koná v Sala terreně Arcibiskup-
ského zámku. S. Capricornus, H. I. F. Biber, J. H. Sch-
melzer, A.  Bertali, císař Leopold I. Davide Monti 
(housle) Petr Wagner (viola da gamba) Jan Čižmář 
(loutna) N. N. (herec) 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz 

čt 24. 8. I 17.00  
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017: 
KAPELA SWINg BAND
Další ze série Promenádních koncertů na Velkém 
náměstí představí Swing Band - výborné swingové 
trio z Kroměříže, ve složení Zdeněk Mojžíš - klávesy, 
Karel Malenovský, kytara, zpěv a Milan Foltýn - 
tenorsaxofon, klarinet. Skupina se inspirovala pře-
devším zlatým věkem tanečního swingu třicátých 

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ



 

PŘEHLED AKCÍ

út 1. 8. – čt 31. 8. I 
po – ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY 
Komentovaná prohlídka Květné zahrady představí 
její historii, zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy 
netušené souvislosti. Navštivte Květnou zahradu a 
objevujte kouzlo barokní zahrady. Prohlídky zajiš-
ťuje Metodické centrum zahradní kultury Národní-
ho památkového ústavu v Kroměříži.    
Květná zahrada
www.nczk.cz

út 1. 8. – út 29. 8. I út 14.00 
ATELIÉR TIZIAN: VÝTVARNÁ 
DÍLNA 
Akce pro rodiny s dětmi. Přijďte ve stopách dávných 
mistrů tvořit na zámek. V návaznosti na obrazárnu 
II. patra zámku je pro vás připravena výtvarná díl-
na. Program trvá 60 až 90 minut a je  vhodný pro 
malé i větší návštěvníky. Sraz zájemců je na nádvoří 
zámku. Více informací: cermakova@olmuart.cz
Arcibiskupský zámek Kroměříž 
www.nczk.cz

st 2. 8.–st 30. 8. I
st 9.30 a 14.00 
SEN BISKUPA KARLA: PROHLÍDKA 
ZÁMKU SE ZAPŮJČENÝM TABLETEM
Akce pro rodiny s  dětmi. Přijměte poznání k  pro-
cházce letní biskupskou rezidencí v  Kroměříži. 
Provede vás sám pan biskup Karel z Lichtensteinu 
Castelcorna. Má pro vás připraveno mnoho zá-
bavných úkolů a her i vyprávění. Program o délce 
60 minut je vhodný pro mládež a děti, které již 
čtou, mladší děti v  případě, že jsou doprovázeny 
rodiči. Na  program je nutné se předem objednat 
na: cermakova@olmuart.cz nebo tel. 608 814 723, 
kapacita je omezena na 15 osob. Sraz objednaných 
na program je na nádvoří zámku.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

st 2. 8. I 21.30
DIVADLENÍ 2017:
UTÍKEJ, NITUŠKO!
hudební komedie. Divadelní spolek Kroměříž uvádí 
hudební komedii Utíkej, Nituško!
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

čt 3. 8. I 17.00 
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017: 
KAPELA BLUES D´EFFECT
Čtvrtý koncert ze série prázdninových Pro-
menádních koncertů na Velkém náměstí představí 
folk-bluesovou formaci Blues d´Effect. Kapela 
vznikla z dlouholetých hráčů všemožných stylů, 
kteří si na starší kolena chtěli splnit sny z mládí, a 
zahrát muziku co se jim líbila, ale nebyla úplně ma-
instreamová, a nebo se nehodila do profilu kapel, 
ve kterých členové působili. Vznikla skupina, jejíž 
hlavním směrem je blues, folk a jeho tvrdší folkro-
cková odnož. Kroměřížští muzikanti hrají převzaté 
věci, které jsou srdcovky jednotlivých členů od 
Kalandry, Mišíka, přes Blues Effect, Roberta Křesťa-
na až po Marka Knopflera, a v poslední době pracují 
i na vlastních věcech.  V současnosti hraje Blues 
d´Effect v tomto složení: Aleš Fritscher: baskytary, 
zpěv, Milan Maštalíř: kytara, sólový zpěv, autor, 
Zdeněk Ferenz: kytara, foukací harmonika, zpěv, 
autor, Petr Sedláček: bicí
Velké náměstí , Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-blues-d-effect

pá 4. 8. – pá 25. 8. I pá 11.00 a 
14.00 
HRAVÁ KVĚTNÁ ZAHRADA 
Akce pro rodiny s dětmi. Zažijte atmosféru Libosa-
du skrze vyprávění, hry, hudbu a dokonce i kouzla! 
Nebude chybět ani bludiště a kuželky. Co v zahradě 
voní a co se dá ochutnat? Program trvá 60 minut a 
je vhodný pro malé i velké návštěvníky od tří let. 
Tato nabídka platí také pro volnočasová sdružení 
dětí a mládeže a letní tábory.  Prosíme větší skupi-
ny, aby se nahlásily předem na info@nczk.cz nebo 
na tel. 778 531 417.
Květná zahrada
www.nczk.cz

pá 4. 8. I 19.00
KONCERT:  LE JARDI
DES PLAISIRS 
Drama zapovězené lásky. Koncert se koná v Kreden-
ci v Arcibiskupském zámku. V zahradě potěšení se 
posluchačům otevírá komorní drama, příběh zapo-
vězené lásky anglické lady a francouzského rytíře.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

so 5.8. I 15.00
FOLKOVÁ SOBOTA VE DVOŘE
Na pohodovém hudebním setkávání folkových a   
žánrově příbuzných muzikantů v příjemném prostře-
dí nádvoří radnice a Starého pivovaru v   Kroměříži 
letos vystoupí skupina Neřež, písničkářka Lucie 
Redlová a Garde, domácí formace Jamtour, písničkář 
Pavel Dobeš společně s kytaristou Tomášem Kotrbou 
a olomoucká skupina Kofe@vlna. V ceně vstupenky je 
i volný vstup do Expozice Karla Kryla. 
Nádvoří radnice
www.dk-kromeriz.cz

so 5. 8. I 8.30 
VETERÁNEM NEJEN
KROMĚŘÍŽSKEM
9. ročník srazu historických vozidel. Sraz kombinuje 
prvky výstavy vozů, orientační jízdu a dovednostní 
úkoly. Během průběhu celého srazu je zajištěn bo-
hatý doprovodný program jak pro účastníky, tak i 
pro diváky.
Velké náměstí – Kroměříž
www.ceskyveteran.cz/novinky/detail/80

po 7.8.–po 28. 8. I po 11.00 a 14.00 
SALALA 
Akce pro rodiny s dětmi. Loutkoví neposedové vás 
provedou raně barokním prostorem saly terreny. 
Zažijete nevšední prohlídku kroměřížské památky 
skrze hry, vyprávění a hlavně nezapomenutelné zá-
žitky. Program trvá 60 minut a je vhodný pro malé 
i velké návštěvníky od tří let. Tato nabídka platí 
také pro volnočasová sdružení dětí a mládeže a 
letní tábory. Prosíme větší skupiny, aby se nahlásily 
předem na info@nczk.cz nebo na tel. 778 531 417.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.nczk.cz

čt 10. 8. – ne 13. 8. I 9.00 – 17.00 
FLORIA LÉTO 2017
41. ročník celostátní prodejní výstavy pro za-
hradníky a zahrádkáře. Nakoupíte vše potřebné pro 
dům a zahradu. Hudební program nabídne Jakuba 
Smolíka, Jaroslava Dolníka a další.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

čt 10. 8. I 17.00  
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017: 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA VESELIT-SA
Další ze série Promenádních koncertů na Velkém 
náměstí se ponese v ryze folklórním duchu a na 
„domácí“ půdě. Cimbálová muzika Veselit-sa  se 
totiž zrodila na půdě kroměřížské konzervatoře 
a již od počátku byla složena převážně ze stu-
dentů této školy. Úplné počátky kapely můžeme 
datovat do roku 2010, kdy muzika začala fungo-
vat zatím bez cimbálu tedy v „hudecké“ sestavě. 
Základ písňového repertoáru této kapely tvoří 
převážně lidové písně z jižní Moravy. Pro větší 
rozmanitost si však muzikanti našli zalíbení i v 
mnoha regionech Slovenských a občas zabrousí 
i do Maďarska. Muziku můžete slyšet na řadě 
kulturních akcí. Většina členů v minulosti spolu-
pracovala s tanečníky ze Souboru lidových písní 
a tanců Radošov z Veselí nad Moravou. V dnešní 
době jsou stálí členové posluchači vysokých hu-
debních škol v Praze a v Brně.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-cimbalove-kapely-
veselit-sa

pá 11. 8. I 21.30
DIVADLENÍ 2017: ŽENY V RINgU 
ANEB VŠE O ŽENÁCH
Divadelní představení Amadis Brno/ Stodola 
Jiříkovice. Celý život vedou ženy svůj boj na vý-
sluní společnosti. A je jim jedno, kdo jsou, jaké 
mají povolání, jak jsou staré. Bojují své drobné 
příběhy.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 12. a 26. 8. I 10.30 
KOULELO SE KLUBÍČKO ZA NITÍ 
PŘÍBĚHU KROMĚŘÍŽE
Zážitkové prohlídky Kroměříže pro rodiny s dětmi. 
Pojďte s  Klubíčkem rozmotat příběh Kroměříže. 
Užijeme si při tom spoustu legrace. Dozvíme se a 
vyzkoušíme si mnoho zajímavého. Program vedený 
lektory počítá s  aktivním zapojením dětí i rodičů 
formou dialogu a tvůrčích úkolů. Hravou formou se 
seznámíme s historií a vybranými objekty či místy, 
která utvářejí nezaměnitelný charakter historické-
ho jádra města Kroměříže. Rezervace není nutná. 
Sraz před vstupem do Arcibiskupského zámku.
www.kromeriz.eu

so 12. 8. I 19.00
HZZ 2017: ZÁVĚREČNÝ
KONCERT MEZINÁRODNÍCH 
DIRIgENTSKÝCH KURZŮ
Již tradičně patří závěr festivalu Hudba v zahra-
dách a zámku Kroměříž 2017 absolventům mezi-
národních dirigentských kurzů, kteří se představí 
na speciálním koncertě. Stejně tradičně je i letos 
bude doprovázet Filharmonie Bohuslava Martinů 
Zlín. Průvodní slovo v prezentaci budoucích mistrů 
dirigentského pultu a taktovky bude mít hudební 
dramaturg festivalu, dirigent Tomáš Netopil.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/zaverecny-koncert-mezina-
rodnich-dirigentskych-kurzu

po 14. 8. I 19.30
AD ASTRA V KROMĚŘÍŽI
V letošním roce k nám opět zavítá švýcarské hudební 
těleso Orchestre des Jeunes de Fribourg (orchestr 
mladých z  Fribourgu). Tento smyčcový orchestr byl 
založen v roce 1971 a od té doby jím prošlo přes 300 
hudebníků ve věku 15 až 20 let. Orchestr uskutečňuje 
pravidelně koncertní turné po Švýcarsku i zahraničí. 
Uměleckým vedoucím orchestru a současně di-
rigentem je Théophanis Kapsopoulos, který hostuje 
též u orchestrů v USA a Brazilii. Sólistkou je flétnistka 
Jarmila Janeček, rodačka z  Bystřice pod Hostýnem, 
které vystudovala Konzervatoř v Kroměříži a potom 
pokračovala ve své profesionální přípravě na Janáč-
kově akademii muzických umění v Brně. V Kroměříži 
se poprvé představí i mladá talentovaná klavíristka 

Anna Kapsopoulos.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
zamek-kromeriz.cz/cs/akce/22158-ad-astra-v-kromerizi

pá 18. 8. – ne 20. 8.  
DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017
Tradiční oslava Dožínek začíná už v pátek 18. srpna 
Dožínkovým jarmarkem, workshopem Plody země 
v krásu proměněné a večer pak pozdravy partner-
ských měst.  Po loňských dobrých zkušenostech 
proběhne také letos Dožínkový gastrofestival na 
Starém pivovaře, který představí krajové speciali-
ty a nabídne také doprovodný folklórní program. 
Novinkou letošních Dožínek bude Dožínková 
wellness oáza pro všechny generace v klidném 
prostředí Zahrady u chrámu Sv. Mořice. Dožínky 
Zlínského kraje pořádá Okresní agrární komora 
Kroměříž a město Kroměříž ve spolupráci s Do-
mem kultury Kroměříž pod záštitou hejtmana 
Jiřího Čunka, členky Rady Zlínského kraje Margity 
Balaštíkové a starosty města Kroměříže Mgr. Jaro-
slava Němce za finanční podpory Zlínského kraje. 

Program:
Pátek 18. 8. 2017 I Velké náměstí
10.00 – 18.00 Dožínkový jarmark
15.00 – 18.00 Plody země v krásu proměněné: 
workshop pro všechny
19.00 Dožínkové pozdravy z partnerských měst
20.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR

Sobota 19. 8. 2017 I Velké náměstí
10.00-19.00 Dožínkový jarmark
10.00-18.00 Výstava zemědělské techniky
10.00 Dožínkový průvod
11.00 Slavnostní zahájení – předání dožínkového 
věnce hospodáři
11.30 Regionální potravina Zlínského kraje – pře-
dání ocenění
14.30 Ze zrnéček klásky – pořad dětského folkloru
16.00 Jak zaseješ, tak sklidíš – komponovaný 
pořad souborů, muzik a sólistů
18.00 Dechová hudba Stříbrňanka
20.00 Docuku – folklorbeatová kapela
22.00 Dožínkové muzicírování

až šedesátých let a ve svém bohatém repertoáru 
má skladby například Duke Ellingtona, Benny Go-
odmana či Irvinga Berlina, ale také skvělých čes-
kých swingařů, jakými byli Karel Hála či Gustav 
Brom.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/koncert-kapely-swing-band

pá 25. 8. I 21.30
DIVADLENÍ 2017:
NA LETNÍM BYTĚ
Divadelní představení DS Boleradice. Děj se ode-
hrává v idylických časech první republiky, v malých 
lázních uprostřed lesů. Poklid místa však razantně 
naruší paní Kapičková, která mezi hosty s vervou 
hledá nápadníky pro své dvě dcery. A také doktor 
Česal, který se zde setká se svou bývalou láskou, 
dnes již vdanou, a rozhodne se ji získat za každou 
cenu. Hra je doplněna dobovými hity. Autorem hry 
je Josef Štolba.
Klub Starý pivovar
www.divadlokm.cz

so 26. 8. I 9.00 – 13.00
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte ochutnat a zakoupit si výrobky farmářů a 
malých výrobců z  Kroměřížska a okolních regio-
nů.  Kromě široké nabídky farmářských produktů 
se můžete těšit také na tematický doprovodný 
program, včetně programu pro děti.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

do pá 4. 8.
VÝSTAVA JAROSLAVA F. KOVAN-
DY „KUBISMUS V PRAXI“
Výstava sochaře, malíře, spisovatele a básníka. Jaro-
slav Kovanda (1941) je v českém kulturním prostoru 
solitér, a to jak způsobem své tvorby, tak šíří svého 
zájmu. Na špičkové úrovni vytváří nejen obrazy a so-
chy, ale píše rovněž vynikající poezii i prózu, a s jeho 

jménem je spjat i kultovní časopis pro současnou 
poezii Psí víno. Kovandův výtvarný styl je v podsta-
tě nezařaditelný, nicméně jsou v  něm patrné vlivy 
surrealismu a naivního umění. V  loňském roce se 
zúčastnil našeho velkého projektu Memento Tiziani, 
letos má celý prostor galerie sám pro sebe.
Galerie Orlovna 
www.galerie-orlovna.cz

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

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

do ne 3. 9.
KRÁVA KRÁČÍ K ABSTRAKCI
Přehlídka moderní světové grafiky ze soukromé 
sbírky. O kvalitě kolekce svědčí jména některých 

autorů: Roy Lichtenstein, Marc Tobey, André Mas-
son či Victor Vasarely. Z domácích František Kupka, 
Jiří Kolář či Zdeněk Sýkora.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

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

do so 30. 9. út–ne I 10.00 – 17.00 
BISKUPSKÁ MINCOVNA 
Stálá expozice historie kroměřížského mincovnictví v 
původních prostorách biskupské Mincovny. Můžete se 
také zúčastnit Hledání pokladu biskupa Bruna a stát se 
na chvíli pregéřem (neboli mincmistrem) a vyrazit si 
vlastní minci. Letos bude expozice doplněna o výroční 
a pamětní ražby vztahující se k historii zdejší Mincovny.
Biskupská mincovna
www.galerie-orlovna.cz

do so 30. 9. 
út – ne I 10.00 – 17.00
gALERIE ORLOVNA  
V letošním roce pro vás Galerie Orlovna připravila 
opět velmi zajímavé výstavy a další kulturní akce. 
František Vrobel: Myška Hrabalka a jiné ilustrace, 
Vendula Chalánková: 90 tenisových míčků,  Zdeněk 
Tománek: Z  mojí zahrádky,  Jaroslav Kovanda: 
Figuralista, Veronika Přikrylová, Jiří Klabal, Jakub 
Tytykalo, Barbora Dayef, Výběr z grafiky UMPRUM
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

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

do so 30. 9.  
út – ne I 10.00 – 17.00
ARCIBISKUPSKÁ VODÁRNA 
Jedinečná technická památka umístěná v pů-
vodním prostředí, v dobrém technickém stavu, 
dokumentující úroveň vodárenské techniky z pře-
lomu 19. a 20. století.
Arcibiskupská vodárna

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

do čt 31. 5. I 2018  
ARCHIV A ČAS 1947 - 1997 – 2017
Nová výstava Archiv a čas 1947 - 1997 - 2017 pořá-
daná Státním okresním archivem Kroměříž při pří-
ležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20. 
výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava 

je k vidění v budově Státního okresního archivu 
Kroměříž, Velehradská 4259.
Státní okresní archiv
www.mza.cz

út 1. 8
20.30 I BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, Letní kino 2017

st 2. 8.
17.30 I SPIDER-MAN: HOMECOMING 2D dab., 
přidáváme
20.30 I DRUHÁ STRANA NADĚJE,
Vary v Nadsklepí, artkino

čt 3. 8.
20.30 I ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, premiéra

pá 4. 8.
18.00 I SVĚT PODLE DALIBORKA,
Vary v Nadsklepí, premiéra
20.30 I ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, premiéra

so 5. 8.
18.00 I ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI, premiéra
20.30 I ČÁRA, Vary v Nadsklepí, premiéra 

ne 6. 8.
15.30 I JÁ, PADOUCH 3 2D dab.,
bijásek, přidáváme
18.00 I SVĚT PODLE DALIBORKA,
Vary v Nadsklepí, premiéra
20.30 I PĚKNĚ BLBĚ, Vary v Nadsklepí, premiéra

út 8. 8.
20.30 I MUZZIKANTI, Letní kino 2017

st 9. 8.
18.00 I PĚKNĚ BLBĚ, Vary v Nadsklepí, premiéra 
20.30 I KŘIŽÁČEK, Vary v Nadsklepí, artkino 

čt 10. 8.
20.30 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, premiéra

pá 11. 8.
18.00 I TANEČNÍK, premiéra
20.30 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, premiéra

so 12. 8.
18.00 I EMOJI VE FILMU 2D dab.,
bijásek, premiéra
20.30 I ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, premiéra

ne 13. 8.
15.30 I EMOJI VE FILMU 3D dab.,
bijásek, premiéra
17.30 I VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
2D dab., přidáváme 
20.30 I VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO, přidáváme

út 15. 8.
20.30 I BŮH TI ŽEHNEJ, OZZY OSBOURNE,
Letní kino 2017

st 16. 8.
18.00 I EMOJI VE FILMU 2D dab.,
bijásek, premiéra
20.30 I ŽIVOT ZA ŽIVOT, artkino 

čt 17. 8.
19.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

pá 18. 8.
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I ZABIJÁK & BODYGUARD, premiéra 

so 19. 8.
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I ZABIJÁK & BODYGUARD, premiéra 

ne 20. 8.
15.30 I EMOJI VE FILMU 2D dab.,
bijásek, premiéra
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

st 23. 8.
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I VÁŽENÝ OBČAN, artkino

čt 24. 8.
20.30 I TEMNÁ VĚŽ, premiéra 

pá 25. 8. 
18.00 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 
20.30 I BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER,
premiéra 

so 26. 8.
18.00 I TEMNÁ VĚŽ, premiéra 
20.30 I BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER,
premiéra

ne 27. 8.
15.30 I VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2,
bijásek, premiéra 
18.00 I TEMNÁ VĚŽ, premiéra 
20.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

út 29. 8.
20.30 I KNIHA DŽUNGLÍ, Letní kino 2017

st 30. 8.
18.00 I VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2,
bijásek, premiéra 
20.30 I DOBRÝ ČASY, artkino

čt 31. 8.
19.30 I PO STRNIŠTI BOS, premiéra 

BIJÁSEK/RODINNÝ 
JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing 
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – 
agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: 
Margo, Edith a Agnes.

EMOJI VE FILMU 
USA 2017, 91 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, dabing
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do 
tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro 
textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná met-
ropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že 

se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen 
jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má 
výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se 
Gene rozhodne stát „normálním.“ 

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
CAN/USA 2017, 92 min, přístupné bez omezení, dabing
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bru-
čoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton 
City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě 
pochybného zábavního parku.

PREMIÉRA
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
USA 2017, 115 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) 
je vyslána během studené války do Berlína, aby vy-
šetřila vraždu kolegy.

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
USA 2017, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Annabelle 2 : Zrození zla je pokračováním velmi 
úspěšného hororu z roku 2014 „Annabelle“. Výrob-
ce panenek se svou manželkou přijmou několik let 
po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řá-
dovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčin-
ce. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, 
posedlého výtvoru výrobce panenek.

TANEČNÍK
UK 2016, 85 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Filmový portrét „Dancer“ bez příkras zachycuje 
cestu původem ukrajinského tanečního genia Ser-
geje Polunina na baletní výslunní. Díky obrovskému 
talentu, vlastní vytrvalosti i ambicím rodiny, která 
podřídila jeho kariéře vše, se v 19 letech stal his-
toricky nejmladším sólistou Královského baletu v 
Londýně. Součástí jeho každodenního života se staly 
strhující výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý 
dril ventilovaný excesy na divokých večírcích. 

PO STRNIŠTI BOS
CZE 2017, 111 min, přístupné bez omezení, česky
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z 
filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, 
kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat 
se z Prahy na venkov k příbuzným.Městečko, kde 

chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává 
jeho domovem. Mladá městská rodina se musí 
přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod 
jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což 
zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před 
sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v míst-
ní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od 
jeho městského. 
 
ZABIJÁK & BODYGUARD
USA 2017, 118 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nejlepší bodyguard na světě (Ryan Reynolds) 
dostane nového klienta, nájemného vraha, který 
musí svědčit u Mezinárodního soudního dvora (Sa-
muel L. Jackson). Aby se včas dostavili k soudnímu 
řízení, musí oba zapomenout na to, že jsou tak tro-
chu jiní a že si možná až příliš lezou na nervy.

TEMNÁ VĚŽ
USA 2017, 91 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý 
příběh od jednoho z nejuznávanějších světových 
autorů, se konečně dostává na filmová plátna. 
Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, 
vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým 
též jako Muž v černém (Matthew McConaughey) a 
je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, 
která svou existencí drží pohromadě celý vesmír. 

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
USA 2017, 114 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje jako pilot dopravního 
letadla a rutina amerických vnitrostátních letů ho 
čím dále víc ubíjí. I proto nadšeně skočí po nabídce 
agenta CIA, aby pilotoval pod záštitou tajných služeb. 
Barryho čekají sexy přelety nad základnami kolum-
bijských narkobaronů, ze kterých pořizuje fotodoku-
mentaci, nutnou pro boj s drogovými kartely. Jenže 
proč létat takhle naprázdno, když se můžete spojit i s 
protistranou a vozit do Ameriky i drogy?

PŘIDÁVÁME
SPIDER-MAN: HOMECOMING 
USA 2017, 129 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing
Peter (Tom Holland) se snaží vrátit ke svému běžné-
mu životu - což mu komplikuje touha dokázat, že 

Sobota 19. 8. 2017 I Klub Starý pivovar
8.00-19.00 Dožínkový gastrofestival
12.00-14.00 Doprovodný folklorní program

Sobota 19. 8. 2017 I Zahrada u chrámu Sv. Mořice
14.00-17.00 Dožínková Wellness – oáza pro 
všechny generace

Neděle 20. 8. 2017 / Chrám Sv. Mořice
10.15 Děkovná mše svatá za úrodu
 
V případě nepřízně počasí se hlavní část programu 
uskuteční v Domě kultury.
Velké náměstí , Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz/dozinky-zlinskeho-kraje-2017

ne 20. 8. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
A OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše pro vaše domácí zvířata. K vidění i 
prodeji jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci 
atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamí-
nů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž

po 21. 8. I 19.00
Z CÍSAŘSKÉ HUDEBNÍ POKLADNI-
CE V ARCIBISKUPSKÉM ZÁMKU 
V KROMĚŘÍŽI
Klenoty hudby 17.  století z  vídeňského císařského 
dvora. Koncert se koná v Sala terreně Arcibiskup-
ského zámku. S. Capricornus, H. I. F. Biber, J. H. Sch-
melzer, A.  Bertali, císař Leopold I. Davide Monti 
(housle) Petr Wagner (viola da gamba) Jan Čižmář 
(loutna) N. N. (herec) 
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz 

čt 24. 8. I 17.00  
PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017: 
KAPELA SWINg BAND
Další ze série Promenádních koncertů na Velkém 
náměstí představí Swing Band - výborné swingové 
trio z Kroměříže, ve složení Zdeněk Mojžíš - klávesy, 
Karel Malenovský, kytara, zpěv a Milan Foltýn - 
tenorsaxofon, klarinet. Skupina se inspirovala pře-
devším zlatým věkem tanečního swingu třicátých 

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ



                 

Označení programů zdarmaOznačení programů pro děti

KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města. 
Číslo 8/2017, III. ročník. Vyšlo dne 31. 7. 2017. Vydává město Kroměříž nákladem 
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kromě-
říž, IČO  00 287 351. Tel. 573 321 224, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, 
marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz. 
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po 
uzávěrce Kulturního servisu.

2017
08 kulturní servis 

města kroměříže  

by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, 
než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje 
nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v 
ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

JÁ, PADOUCH 3
USA 2017, 96 min, přístupné bez omezení, 2D, dabing 

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 
FRA/USA 2017, 137 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureli-
ne jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. 
Na rozkaz ministra obrany se oba vydávají na misi 
do úchvatného místa, přezdívaného Město tisíce 
planet. Střed města ale skrývá tajemství... 

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO 
USA 2017, 96 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Imunita sedmnáctileté dívky Madeline nedokáže 
bojovat s venkovním světem, a proto je stále za-
vřená doma ve svém sterilním pokoji. Všechno se 
ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu 
nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly. Jelikož se 
nemůže se záhadným sousedem setkat, začnou si 
psát emaily. Madeline si tak během krátkého času 
uvědomí, že její život není skutečný, a proto nabere 
odvahu všechno risknout.

ARTKINO
DRUHÁ STRANA NADĚJE
FIN/DEU 2017, 98 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Po epizodní kariéře pokerového hráče zakoupí 
stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström 
nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsin-
ském dvorku. Brzy se ukáže, že nepřístupná slupka 
málomluvného hrdiny skrývá veliké srdce – to když 
Wikström nabídne práci o poznání mladšímu muži, 
který se dílem osudu nachází ve zdánlivě bezvý-
chodné situaci.

KŘIŽÁČEK
CZE 2017, 90 min, přístupné bez omezení, česky
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel 

Roden), se jednoho letního dne obléká do dětského 
brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté 
země. Samota, klopýtání přes kořeny a překonání 
strachu ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím 
zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy se ztrácí a 
archetypálně dětský element vyprávění s ním. Film 
získal na letošním filmovém festivalu v Karlových 
Varech Křišťálový glóbus za nejlepší film.  

ŽIVOT ZA ŽIVOT
FRA/BEL 2016, 103 min, nevhodné pro děti do 12 
let, titulky
Vše začíná v noci, tři mladí surfaři na bouřlivém 
moři. O několik hodin později, po cestě domů, 
dochází k nehodě. Vše je zcela závislé na životě 
v  nemocnici v Le Havre, Simonova existence je 
jenom iluzí. Mezitím v Paříži čeká žena transplanta-
ci orgánu, který jí dá nový život....

VÁŽENÝ OBČAN
ARG/ESP 2016, 117 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Spisovatel Daniel Mantovani právě získal Nobe-
lovu cenu za literaturu, ale místo zadostiučinění se 
dostavila kocovina. Autor, který si vyslouží takové 
uznání, už dávno není provokatér, ale jen spořá-
daná položka v kánonu. Zhrzený Daniel se uzavře 
přede všemi a přestane psát. Cosi se v něm zlomí 
ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních listů nalezne 
nenápadné psaní z rodného argentinského zapadá-
kova, odkud kdysi utekl...

DOBRÝ ČASY
USA 2017, 100 min, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní 
loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Robert Patti-
son) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou 
cestu městským podsvětím. Během jediné šílené 
noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na 
bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám sebe, pro-
tože si postupně začíná uvědomovat, že životy jich 
obou jsou v totálním hajzlu.

VARY V NADSKLEPÍ 2017
52. ročník Mezinárodního filmového festivalu v 
Karlových Varech je minulostí. V rámci ozvěn toho-
to festivalu vám začátkem srpna představujeme 
týden s těmi nejúspěšnějšími a nejzajímavějšími 
filmy, které byly letos ve Varech k vidění a jsou k 
dispozici pod záštitou českých distributorů. zde:  
www.dk-kromeriz.cz/vary-v-nadsklepi-2017.

DRUHÁ STRANA NADĚJE
FIN/DEU 2017, 98 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
 
SVĚT PODLE DALIBORKA
CZE 2017, 105 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Svět podle Daliborka je filmový portrét autentické-
ho českého muže z Prostějova, kterého štáb reži-
séra Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let (2015 
– 2016). Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí 
amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a 
je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale stále bydlí 
se svojí mámou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, 
cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, 
pavouky a zubaře. 

ČÁRA
SVK/CZE/UKR 2017, 108 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, slovensky
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také 
hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje 
přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Když 
ale jedna z dodávek ztroskotá, spustí se lavina 
konsekvencí, během níž bude muset zpochybnit 
své vlastní mezníky, které dosud nechtěl překročit. 
Film získal na letošním filmovém festivalu v Kar-
lových Varech Cenu za režii. 

PĚKNĚ BLBĚ
USA 2017, 119 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu 
a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psycho-
logii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď 
nechce vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer 
stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail Emily 
okamžitě padne do oka, a i když oba tvrdí opak, 
brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu 

Dožínky Zlínského kraje | 18. – 20. 8.

Floria léto | 10. – 13. 8.

Veteránem nejen Kroměřížskem | 5. 8.

Folková sobota | 5. 8.

noc. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná 
nemoc, která Emily uvrhne do umělého spánku.

KŘIŽÁČEK
CZE 2017, 90 min, přístupné bez omezení, česky

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

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
CZE 2016, 97 min, přístupné bez omezení, česky
Když nový život, tak od základů! Eliška (Petra Hře-
bíčková) se rozhodne začít od nuly jako učitelka v 
malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperak-
tivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku 
do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej 
Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zku-
šenostem s „ženskejma definitivně skončil“.

MUZZIKANTI 
CZE 2017, 109 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od 
folklorních kořenů až po mladou rockovou sou-
časnost, odehrávající se na československopolském 
trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského 
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab 
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své neza-
stupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě 
obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou lid-
skostí protkané příběhy s dobrým koncem...

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE
UK 2011, 96 min, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
Autoři filmu strávili více jak dva roky na cestách 
s Ozzy Osbournem. Skoro všichni přežili... Unikátní 
celovečerní portrét rockové legendy Ozzy Osbour-
na.

KNIHA DŽUNGLÍ
USA 2016, 105 min, přístupné bez omezení, dabing 
Kniha džunglí je hraný celovečerní velkofilm podle 
překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspi-
rovaný klasickým animovaným stejnojmenným 
snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec 
Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí 
smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér 
Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem...

so 26. 8. I 13.00
KROMPLMEN
6. ročník triatlonu, který je zařazen druhým rokem 
do okresního poháru TriSERIES. 
Hrubý rybník (Bagrák)
www.rudahvezda.webnode.cz

so 26. a ne 27.8. I 9.00 – 17.00 
ZA KRÁSAMI KROMĚŘÍŽE
Víkendová turistická akce je určena pro všechny 
věkové kategorie.  Pro účastníky budou připraveny 
dva okruhy městem.  Start je na Velkém náměstí 
(vedle Turistického informačního centra).
Velké náměstí

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

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

Bruslení veřejnosti v srpnu
Zimní stadion v Kroměříži
Přesné časy pro veřejnost: web  www.szmk.
cz – dále Zimní stadion – Rozpis
Kontakt: Petr Osina,
(mobil) 777 411 918, (email) zs@szmk.cz
www.szmk.cz

pá 11. a 25. 8. I 18.00
TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE
Podvečerní dvouhodinová procházka zajímavý-
mi zákoutími historického centra v  doprovodu 
jedinečných průvodců – členů skupiny Biskupští 
manové, s  nimiž prožijete nejedno překvapení. 
Vstupenky na místě.
Sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

pá 4. a 18. 8., 1. 9. I 18.00
Z ČASŮ DÁVNÝCH A NEDÁVNÝCH
Podvečerní procházka po známých i zapo-
menutých místech a zajímavostech Kromě-
říže, kombinující pohyb, poznání i zábavu. 
Vstupenky na místě.
Sraz u kašny na Velkém náměstí
www.kromeriz.eu

so 2. 9.
KROM WARS
4. ročník největší letní freestylové akce v ČR. Letos 
se můžete těšit na střetnutí těch nejlepších zá-
vodníků z  několika freestylových sportů a bohatý 
doprovodný program.
Koupaliště Bajda

so 2.9. - ne 3.9.  
XXIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
VOJENSKÝCH HUDEB
Již po třiadvacáté se v Kroměříži uskuteční Mezi-
národní festival vojenských hudeb pořádaný pod 
záštitou ministerstva obrany ČR, Armádou české 
republiky a městem Kroměříží. Na festivalu, který 
již tradičně proběhne na Velkém náměstí se před-
staví jak domácí tak zahraniční vojenské hudby.
Velké náměstí, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

út 1. 8.
17.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování 
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA,
Ploché břicho a pevný zadek *

st 2. 8.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo *

čt 3. 8.
17.00 I BLUES D´EFFECT, promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 7. 8.
10.00 I TEREZA HERMANOVÁ, žonglování
19.00 I CONTOURS FITNESS, Bodystyling *

út 8. 8.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA,
Ploché břicho a pevný zadek *

st 9. 8.
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo * 

čt 10. 8.
17.00 I CIMBÁLOVÁ MUZIKA VESELICA,
promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

ne 13. 8.
16.00 I MÁG RADEKR, kouzelník

po 14. 8
16.00 I LUCIE MATEJČKOVÁ, kytara a zpěv
19.00 I CONTOURS FITNESS, HIIT *

út 15. 8. 
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Štíhlá a fit * 

st 16. 8.
19.00 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo *

čt 17. 8.
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 21. 8.
19.00 I CONTOURS FITNESS, Funkční trénink *

út 22. 8.
18.30 I PORTCENTRUM PARÁDA, Štíhlá a fit *

st 23. 8.
17.00 I LUCIE MATEJČKOVÁ, kytara a zpěv
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Taebo *

čt 24. 8.
17.00 I SWING BAND, promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

po 28. 8.
17.00 I KST SWING, Sportovní tanec pro
děti a mládež *
17.45 I KST SWING, Salsa pro ženy *
19.00 I CONTOURS FITNESS, Bodystyling *

út 29. 8.
17.00 I KST SWING, Sportovní tanec pro
děti a mládež *
17.45 I KST SWING, Salsa pro ženy *
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Štíhlá a fit *

st 30. 8.
17.00 I KST SWING, Sportovní tanec pro
děti a mládež *
17.45 I KST SWING, Salsa pro ženy *
18.30 I SPORTCENTRUM PARÁDA, Jumping *

čt 31. 8.
17.00 I JAMTOUR, promenádní koncert
18.00 I JÓGA  S BERUŠKOU, dětská jóga - do
cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče *
19.00 I M DANCE CREW KM, MTV Dance *

* Vezmi si sportovní oděv

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

Přijďte si zacvičit či podívat na vystoupení, vstupné ZDARMA! 

PRÁZDNINOVÉ AKCE

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

PROgRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ
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Kroměřížané se mohli letos 
do prázdnin sklouznout 
Originální skluzavka o délce 250 metrů 
v  Obvodové ulici umožnila malým i velkým, 
školákům i jejich rodičům vrhnout se do 
prázdnin doslova po hlavě. Poslední červnový 
den se mohli novopečení majitelé vysvědčení 
odměnit za celoroční práci a zároveň si užít 
právě zahájené prázdniny. Vstupenka na 
půldenní klouzání mohla být zároveň atrak-
tivní odměnou za školní výsledky. Akci 
uspořádalo město Kroměříž ve spolupráci se 
společností Slide Czech a do doprovodného 
programu se zapojila i firma Smarty, která 
věnovala dětskému oddělení Kroměřížské 
nemocnice 10 tisíc korun. Šek zástupcům 
nemocnice předal za účasti starosty Jaroslava 
Němce přímo u skluzavky Dominik Hašek.

KROMFEST byl zábavou 
pro celou rodinu
Odpoledne plné hudebních vystoupení, 
zábavy a pohody v příjemném prostředí Pi-
onýrské louky těsně sousedící s Podzámeck-
ou zahradou připravili pracovníci Domu 
kultury v  Kroměříži. V  sobotu 15. července 
si tu na druhém ročníku open air festivalu 
KROMFEST dali sraz všichni, kteří si chtěli užít 
prázdninové volno, vystoupení více i méně 
známých interpretů nebo se třeba jen setkat 
s přáteli. Na pódiu se v průběhu odpoledne a 
večera vystřídaly kapely Slza, Zrní, Gipsy.cz, 
zahráli Voxel či Lenka Dusilová a další.

Po stopách významných 
událostí a zajímavých lidí 
Komentované prohlídky v  doprovodu 
členů skupiny historického šermu Biskupští 
manové z  Koměříže jsou nodmyslitelnou 
součástí programu letní turistické sezony ve 
městě. Na letošní léto manové připravili již 
pátou „trasu“, tentokrát provázející zájemce 
historií poměrně mladou, a to významnými 
událostmí a místy 19. a 20. století. Průvodci 
účastníky procházky seznamují s  architek-
tonickými raritami, mnohdy již srovnanými 
se zemí, upozorňují na zajímavé osobnosti 
ve městě narozené či v  určitých obdobích 
tu žijící, na hrdiny kladné i zavrženíhodné, 
na události, na něž si mnozí ze zúčastněných 
sami pamatují i na ty, na něž je lepší zapo-
menout.

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský
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Oslava zakončení úspěšné sklizně 
a poděkování za úrodu – takový 
byl a je hlavní cíl a úkol dožínek. 
Dožínkové slavnosti se odnepa-
měti konají především v zeměděl-
sky zaměřených zemích a oblas-
tech. Jejich součástí jsou tradiční 
zvyky, třeba odvážení posledního 
snopu obilí z  pole nebo vázání 
a předávání dožínkového věnce 
hospodáři, příprava a konzumace 
nejrůznějších pokrmů (hostina s 
přehlídkou nejrůznějších dobrot 
byla a je vždy velkým lákadlem) a 
samozřejmě hudba, tanec, zábava.  
Letošní kroměřížská oslava za-
končení žní – Dožínky Zlínské-
ho kraje – proběhne ve dnech 
18. – 20. srpna. Začne v  pátek 
18. 8. Dožínkovým jarmarkem a 
workshopem Plody země v  krá-
su proměněné. Večer přijdou na 
řadu pozdravy partnerských měst, 
jejichž představitelé se tradičně 
v  tyto dny do Kroměříže sjíždějí, 

a koncertem folk-rockového sdru-
žení Tomáš Kočko &  ORCHESTR. 
Sobota 19. 8. bude patřit jednomu 
z  hlavních lákadel dožínek v  Kro-
měříži - dožínkovému průvodu 
městem a  slavnostnímu zahájení, 
při němž se předává dožínkový vě-
nec hospodáři. Stejně jako v  pře-
dešlých letech se na Velkém ná-
městí uskuteční i předání ocenění 

v rámci soutěže Regionální potra-
vina Zlínského kraje. Po loňských 
dobrých zkušenostech proběhne 
také letos Dožínkový gastrofesti-
val na nádvoří Klubu Starý pivo-
var a představí krajové speciality 
i doprovodný folklórní program. 
Novinkou letošních dožínek bude 
Dožínková wellness oáza pro 
všechny generace v klidném pro-

středí zahrady u chrámu sv. Moři-
ce nabízející netradiční způsoby 
relaxace a  uvolnění vycházející 
z lidových kořenů, například bylin-
kovou aromaterapii. Celé dožínky 
bude samozřejmě provázet hudba 
a tanec, od dětského programu po 
vystoupení známých cimbálových 
a  dechových kapel. K tanci a  po-
slechu zahraje dechová hudba 
Stříbrňanka a také Docuku – folk-
lór-beatová kapela z  Valašského 
Meziříčí. V  neděli 20. 8. pak do-
žínkový program zakončí Děkov-
ná mše svatá za úrodu v chrámu 
sv. Mořice. Dožínky Zlínského kra-
je pořádá Okresní agrární komora 
Kroměříž a  město Kroměříž ve 
spolupráci s  Domem kultury Kro-
měříž pod záštitou hejtmana Jiřího 
Čunka, členky Rady Zlínského kra-
je Margity Balaštíkové a  starosty 
města Kroměříže Jaroslava Něm-
ce za finanční podpory Zlínského 
kraje.                                                       (rc)

Dožínky Zlínského kraje lákají do Kroměříže na tradice, zábavu, 
dobré jídlo a atmosféru

Na Festivalu vojenských hudeb 
zahrají soubory ze Slovenska, 

Německa, Finska a Česka Na kroměřížské Bajdě proběhne 
po šesti letech originální zakonče-
ní léta, kde hlavní roli sehrají před-
ní evropští freestylový lyžaři, kteří 
skáčou až pět metrů nad vodní 
hladinou efektní triky s dopadem 
přímo do bazénu. Zájemcům o 
nevšední zážitky stačí zakrouž-
kovat v kalendáři datum sobota 
2. září a připsat KROM WARS. 
Svou premiéru měla akce v Kro-
měříži v  roce 2011 a sem se po 
dvou epizodách v Hulíně se vší 
parádou vrací.
Letošní KROM WARS bude jakýsi 
festival akčních sportů, kde náv- 
štěvníci uvidí tradičně skoky na 

lyžích, ale přibudou i další dis-
ciplíny, třeba snowboarding na 
pravém sněhu či wakeboarding, 
tentokrát přes dva bazény. Letní 
náladu podpoří mistr republiky 
na slackline, trampolínové exhi-
bice nebo mladý sport discgolf. 
Děti mohou otestovat pravé ha-
sičské vozy, nebo si zadovádět 
ve freesyle koutku Kolbenka. Pří-
stupný je již páteční trénink, po 
němž bude následovat  Warum 
Up Party, sobotní program pak 
zakončí  afterparty v  MC Slady, 
kde vystoupí mimo jiné skupina 
Prago Union. Více info na www.
kromwars.cz                                  (rc)

Již potřiadvacáté se v  Kroměříži 
uskuteční Mezinárodní festival vo-
jenských hudeb pořádaný Armá-
dou České republiky pod záštitou 
Ministerstva obrany ČR a  města 
Kroměříž. Dvoudenní festival začí-
ná v sobotu 2. září vystoupením 
vojenského uměleckého souboru 
Ondráš a  koncerty vojenských 
hudeb z  Bratislavy, německého 
Koblenze a Finska (The Conscript 
Band of the Finnish Defence For-
ces). Na neděli 3. září je plánován 
od 13.50 průvod městem a  poté 
bude následovat hlavní pro-
gram festivalu - showprogramy 
jednotlivých hudeb. Vystoupení 
zpestří výstupy mažoretek, Exhi-
biční jednotka Čestné stráže AČR, 
Motorizovaná jednotka Hradní 
stráže, Vojenské policie a  Policie 
ČR. Závěrečné finále pak obsta-

rají společně všechny zúčastně-
né hudby, kdy zazní Korunovační 
fanfára č. 1 J. I. Linka. Účast na 
jednotlivých akcích je zdarma 
a  konají se za každého počasí. 
Festival vojenských hudeb má 
v  Kroměříži dlouholetou tradi-
ci. Poprvé se v  podobě nultého 
ročníku uskutečnil v  roce 1992. 
Od prvního ročníku v  roce 1993 
probíhal nepřetržitě až do roku 
2008 s  jedinou výjimkou v  roce 
2002, kdy byla armáda nasazena 
na likvidaci povodňových škod, 
a festival byl odložen. Po odchodu 
armády z  města se festival v  le-
tech 2009 a 2010 nekonal. Spoje-
ným úsilím radnice, Domu kultury 
a AČR se podařilo v roce 2011 fes-
tival opět vzkřísit a od té doby je 
již nedílnou součástí kulturní na-
bídky města Kroměříže.                (jd)

Foto: J. Soporský

KROM WARS bude zážitkem, u nějž 
nemůžete chybět

Foto: J. Soporský

Foto: KROM WARS
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KNIŽNÍ NOVINKY

Richard Sobotka
Mizející Beskydy
Čas neúprosně zasahuje do krajiny 
i našich životů. Generace lidí odešly 
a hory dál stojí na svém místě. Ale 
člověk je ovlivňuje. Staré pohled-
nice a fotografie vydávají svědectví 
o proměně krajiny, stejně tak i malíři. 
S údivem sledujeme, jak důvěrně 
známou krajinu, město, vesnici, ulici, 
zátiší viděli naši předkové. 

Kateřina Ash: Černý velbloud
Příběh české dívky v Sýrii. V 
sedmnácti letech se Sáře změní 
život, když se dozví, že její otec je 
významný syrský hodnostář. Od té 
chvíle už její život není, jaký býval. 
Když pak v Sýrii o řadu let později 
vypukne válka a kolem Sáry se začí-
nají točit podezřelí lidé, rozhodne se, 
že si s otcem vyjasní, aby se jí přestal 
plést do života. Ovšem cesta válkou 
zmítanou zemí připraví Sáře nejtěžší 
zkoušku jejího života a zároveň jí dá 
lekce o tom, že často dostaneme 
pouze krátce vyměřený čas, který 
nesmíme promarnit. I když to 
znamená udělat krok do neznáma.

www.knihkm.cz

Vážení čtenáři,
zůstáváme za řekou Moravou a stej-
ně jako v minulém dílu historického 
seriálu se zaměřujeme více na firmy 
a podniky, než na konkrétní osoby a 
jména. Zajímavé jsou především fo-
tografie z již nenávratně ztracených 
míst a zákoutí, kdy se v  současné 
době nachází autobusové nádraží.   
Z autorů správných odpovědí z mi-
nulého čísla jsme vylosovali tři vý-
herce, jimiž jsou: 

Anna Kročilová
Jana Blažková
Martin Zobora

Úkol č. 8
Po kterém ze slavných kro-
měřížských rodáků je pojme-
nováno nábřeží, které s ulice-
mi Stoličkova a Skopalíkova 

sousedí? 

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. srpna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Skopalíkova 
a Stoličkova ulice
I tentokrát zůstaneme na levém 
břehu Moravy a projdeme ulice-
mi, které začaly vznikat na konci 
19. století -  Nádražní, Stoličkovou 
a Skopalíkovou. K těmto ulicím 
dojdeme kolem řeky Moravy, a to 
po Švabinského nábřeží, které 
bylo po kroměřížském rodákovi, 
slavném malíři Maxi Švabinském, 
pojmenováno v roce 1933. Na 
jeho počátku – u mostu – stojí 
blok domů postavených v letech 
1924-1925 podle návrhu Jarosla-
va Smítala a rozšířených po roce 
1945 čtyřmi činžovními domy 
podle návrhu Jana Zavřela. Na 
Švabinského nábřeží stojí vedle 
řady rodinných domů i budova 
školy, původně rodinné a později 
základní, která zde sídli dodnes. 
Tato školní budova byla postavena 
podle návrhu architekta Jaroslava 
Smítala ve 30. letech minulého 
století.

Nádražní ulice nese své jmé-
no od roku 1911 a je příznačně 
pojmenována podle vlakového 
nádraží, postaveného v roce 
1880 akciovou Společností kro-
měřížských drah na pozemcích 
darovaných městem. Z tohoto 
nádraží pak v uvedeném roce 
jako první vyjela parní lokomotiva 
„Fürstenberg“, a to do Hulína. Od té 
doby zde vystoupilo a nastoupilo 
mnoho cestujících – návštěvníků 
či obyvatel města. Nechyběly ani 
významné osobnosti – např. již v 

roce 1885 císař František Josef s 
císařovnou Sisi. V současnosti je 
nádraží nově opravené, moderni- 
zované a v jeho areálu najdeme i 
malé muzeum zachycující historii 
železnice v Kroměříži a okolí.
Od roku 1981 funguje naproti 
vlakovému nádraží autobusové, 
které bylo původně na Milíčově 
náměstí, ale rozvoj dopravy a měs-
ta si vyžádal i větší, modernější 
centrum dopravy. Toto rozhodnutí 
o přemístění a postavení nového 
autobusového nádraží bylo poči-
nem velmi dobrým, které prověřil 
čas. Na jeho vybudování ale bylo 
potřeba zbořit část domů stojících 
ve Stoličkově ulici a uvolnit tak 
vcelku velký prostor jak pro sa-
motná nástupiště, provozní bud-
ovu i přístupové cesty. Zbořen byl 
hotel Mostar, kde byla v roce 1921 
založena místní organizace Komu-
nistické strany Československa v 
Kroměříži. 
Stoličkova ulice byla pojmenová-
na podle významného příro-
dovědce, geologa, cestovatele a 
člena vídeňského geologického 
ústavu Ferdinanda Stoličky (1838–
1874), kroměřížského rodáka. 
Ulice nese své jméno od roku 1911 
a jako jedna z mála kroměřížských 
ulic nebyla v průběhu století pře-
jmenována. Stoličkova ulice vzni-
kala od konce 19. století a výstav-
bu domů si vyžádal rozvoj města, 
příchod lidí pracujících v různých 
podnicích, školách, úřadech. Žil 
zde například přednosta vla-
kového nádraží Ferdinand Novák s 
rodinou, ale i rodiny státních úřed-
níků, učitelů atd. Čtyři domy zde 
nechalo postavit Stavební druž-
stvo železničních zaměstnanců. Ke 
konci ulice bývalo tržiště a konaly 
se tu – jak napovídá název – trhy, 
a to hlavně koní a dalšího dobytka. 
Na této ploše dříve stávaly také 
cirkusy zajíždějící do Kroměříže. 
V současnosti zde jsou sídla a 

provozy firem – např. Klempířství 
Chytil a další.

Předěl mezi Stoličkovou a Sko-
palíkovou ulicí vytváří násyp 
železniční dráhy, vedoucí do 
Zdounek a Zborovic. Skopalíko-
va ulice je pojmenována po 
pokrokovém poslanci, záhlinickém 
starostovi Františku Skopalíkovi 
(1822–1891), který se zasloužil 
mimo jiné i o hospodářský rozvoj 
Kroměříže a celého regionu. Domy 
v této ulici byly postaveny až po 
roce 1900 a stavební ruch neutichl 
ani v současnosti. Na konci ulice 
od 50. let minulého století stojí 
rozsáhlý areál bývalého státního 
podniku ČSAD Kroměříž, který je 
od roku 1994 privátní společnos-
tí a od roku 2005 pak nese název  
KRODOS BUS, a. s. Zaměřuje se na 
osobní dopravu, opravárenství au-
tobusů a užitkových vozů. Na areál 
navazuje prostor skladů bývalého 
národního podniku ŘEMPO (od 
roku 1948) zaměřeného na dis-
tribuci řemeslnických potřeb. 
V současnosti zde působí firma 
ŘEMPO VEGA, s. r. o. Kroměříž, 
která se vyčlenila v roce 1997 z 
podniku ŘEMPO, a. s. Areál využí-
vají i další firmy a mezi nimi např. 
Česká pošta, s. p. Nejnovější a nej-
vyšší stavbou na konci této ulice 
je impozantní budova SLADOVNY 
SOUFFLET ČR, a. s. pobočka Kro-
měříž, která ale sídlí již v ulici Jožky 
Silného. A to je i jiný příběh. 

PhDr. Jitka Zezulová,  
MZA Brno-SOkA Kroměříž

PŘÍBĚHY 
KROMĚŘÍŽSKÝCH ULIC VIII.

Fotografie: Bourání Stoličkovy ulice v 80. letech minulého století. 

8  2017
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Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553 

Senioři, vstávat a cvičit!
Dříve narození Kroměřížané z Klubu seniorů na Ha-
náckém náměstí přijali pozvání od kolegů z Nitry na 
sportovní den. A tak jsme se 16. června vypravili do 
Nitry. Na hřišti nitranské ZŠ Tulipánová změřilo šest 
kroměřížských družstev své sportovní a pohybové 
schopnosti se stejným počtem nitranských senio-
rů. Nejdřív jsme měli obavy, zda disciplíny nebudou 
moc náročné, ale byli jsme potěšeni - všechny úkoly 
jsme hravě absolvovali a dokonce jedno naše druž-
stvo vyhrálo celou soutěž. O soutěžení v  pravém 
slova smyslu se však nedá hovořit. Šlo především o 
přátelské setkání s našimi přáteli. Měli jsme možnost 
předat si zkušenosti ze života a postavením seniorů 
v Nitře a Kroměříži. Každá strana se pochlubila tím, 
jak je jejich město přívětivé k  seniorům a jak jim 
v  jejich potřebách vychází vstříc, jak využívá jejich 
životních zkušeností  a jak jim umožňuje  zapojit se 
do veřejného života. Byli jsme překvapeni milým 
a neformálním přijetím a už se těšíme na 6. září na 
Zábavně sportovní den seniorů v Kroměříži, na kte-
rém přivítáme kromě seniorů z Nitry také naše nové 
přátele z Ružomberku. A také proto musíme vstávat 
a cvičit (i když se nám někdy nechce nebo nemů-
žeme), protože pohyb působí pozitivně v  každém 
věku. Díky pohybu sice nezastavíme čas ani stárnutí, 
ale uděláme vše pro to, abychom byli co nejdéle vi-
tální a plni energie.                                          Jitka Dvořáková

Krásná 
setkání
Ke krásným setká-
ním patří i setkání 
s ženou, která s vě-
kem získává šarm 
a zraje do krásy.
Ve svém životě se 
musela s ledačíms 
vyrovnat, přijímat 
nepohodu, ale i 
radosti a štěstí. A 
to vše  v  průběhu 
svých úspěšných 95 let. Jejich dovršení jsme se 
Zdeňkou Skaličkovou slavili 16. června letošní-
ho roku.
Žena s  jemnými rysy a modrýma očima, objímají-
címa svět kolem sebe vědoucím a laskavým po-
hledem. I když už člověk musí mít vrásky v obličeji, 
jeho oči mohou stále zářit! Zářit z radosti, z milých 
zážitků, z milých věcí, z milých setkání.
To, že mohu Zdeňce Skaličkové z celého srdce po-
blahopřát k jejímu významnému výročí, je pro mne 
veliká radost a čest, ale zároveň příležitost zjistit, co 
v trysku pomíjivých dní přichází a odchází a co zů-
stává. Zdeňka Skaličková je stejně mladá jako před 
10 nebo 20 lety a já jí přeji, aby jí její dobrá mysl, 
zdraví, pracovní elán a především spolehliví přáte-
lé vydrželi. Ti hlavně oceňují její zodpovědnost a 
ochotu pomáhat, stejně jako její úsudek a toleranci 
při výměně názorů. Pro mnoho lidí je vzorem disci-
plíny, idealismu a umění žít. Celý svůj aktivní život 
ale i ve věku pozdějším dává, pomáhá, stará se. Její 
energii a radost ze života jí mohou závidět i lidé ve 
věku jejích vnoučat.
Přála bych si, aby naše krásná setkání trvala ještě 
dlouhou dobu.                                                 Jitka Dvořáková                                                     

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ  
 

Hunter

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

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

Opět představujeme pejska, kte-
rý v  Městském útulku Čápka čeká 
na nového pána. Že má naději na 
nový domov, potvrzuje případ 
Desi, s  níž jsme vás seznámili před 
měsícem a která odešla před pár 
dny do nového domova. Pokud 
tedy zvažujete, že si v tomto letním 
období, které přeje vycházkám a 
výletům, pořídíte nového kama-
ráda, zkuste se zajít podívat do 
útulku za dnešním pejskem nebo 
za kterýmkoliv jeho kamarádem. 
HUNTER je v útulku od února 2016, 
kdy byl nalezen v  Kroměříži. Zpo-
čátku bývá rezervovaný a na nové 
lidi si musí zvyknout, pak je to ale 
hodný, milý a kontaktní pejsek. 
Jedná se o křížence velkého ple-
mene, váží 31 kilogramů a je mu 
šest let. Je zvyklý na vodítko, chodí 
na vycházky s venčiteli. Na Čáp-
ce pro něj hledají zkušeného člo-
věka s klidným přístupem. Byl by 
vhodný na dvůr nebo na zahradu. 

Zveme vás k nám do klubu seniorů 
Klub seniorů v Kroměříži na Hanáckém náměstí zahajuje v září opět svůj běžný provoz. Po dvou měsících 
prázdninového zklidnění začne v klubu opět plný provoz, pravidelné akce a tradiční i nové programy. Pokud 
máte zájem dozvědět se více, přijďte se do klubu seniorů podívat osobně. 
Sídlí v Kroměříži ve Velehradské ulici 625 v budově bývalého posádkového domu armády. Veškeré informace 
a podrobnosti o provozu i programu vám podá paní Hana Janková, vedoucí klubu, a to vždy ve středu (9 - 12 
hodin) a ve čtvrtek (9 - 11 a 12 - 13 hodin). Vstup do budovy je z Hanáckého náměstí. Klub se nachází v přízemí 
a je zcela bezbariérový. Těšíme se na setkání s vámi.                                                                       Klub seniorů v Kroměříži

Švýcarský orchestr 
obohatí kulturní léto 
2017 v Kroměříži 
V letošním roce opět do Kroměří-
že zavítá švýcarské hudební těleso 
Orchestre des Jeunes de Fribourg 
(Orchestr mladých z Fribourgu). 
Koncerty se uskuteční 14. srpna v 
19.30 h ve Sněmovním sále Arci-
biskupského zámku v Kroměříži 
a 15. 8. v 18,30 v kostele sv. Jiljí v 
Bystřici pod Hostýnem. Na progra-
mu jsou Skladby pro smyčce Bély 
Bartoka, Choralové předehry Jo-

hannese Brahmse, Koncert pro flét-
nu e moll Franze Bendy, Cavatina 
op. 130 Ludwiga van Beethovena a 
(pouze v Kroměříži) Mozartův Kon-
cert pro klavír A dur KV 414.
Smyčcové těleso bylo založeno 
v roce 1971 a od té doby jím pro-
šly více než tři stovky hudebníků 
ve věku od 15 do 20 let. Orchestr 
uskutečňuje pravidelně koncert-
ní turné po Švýcarsku i zahraničí. 
Uměleckým vedoucím orchestru a 
současně dirigentem je Théopha-
nis Kapsopoulos, který hostuje též 
u orchestrů v USA a Brazilii. Sólist-
kou je flétnistka Jarmila Janeček, 

rodačka z Bystřice pod Hostýnem, 
která vystudovala konzervatoř v 
Kroměříži a potom pokračovala 
ve své profesionální přípravě na 

Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně. V Kroměříži se po-
prvé představí i mladá talentovaná 
klavíristka Anna Kapsopoulos.     (rc) 
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Alexandra Zbořilová, Kroměříž- Vážany
Aneta Hrbáčková, Kroměříž - Vážany
Magdaléna Luncarová, Kroměříž
Tomáš Homola, Kroměříž - Kotojedy
Marek Mitko, Kvasice
Sebastián Záboj, Kojetín
Ema Macháčková, Stříbrnice
Adam Svoboda, Kroměříž
Tobiáš Horák,  Tetětice
Nela Stavinohová, Kroměříž
Patrik Látal, Cvrčovice
Adam Vysekal, Kunkovice
Viktorie Rybková, Hulín
Vivien Plášková, Přílepy
Oliver Macháček, Kroměříž
Ivo Zabloudil, Zelená Hora

Vojtěch Luzar, Kroměříž
Mikuláš Nedbal, Kroměříž
František Vymazal, Růžďka
Liliana Jahodová, Hulín
Adéla Kaštylová, Zdětín
Adéla Nesvadbová, Kroměříž
Michaela Mrhálková, Kroměříž
Martin Navrátil, Přílepy
Nela Kolesíková, Rataje
Eliška Kolesíková, Rataje
Michael Aurel Mach, Kunovice
Eliáš Havránek, Chropyně
Izabela Vávrová, Popovice
Tereza Husaříková, Jarohněvice
Vojtěch Zelina, Míškovice
Iveta Vaňharová, Zdounky

Jarmila Vaculíková, *1957, Kvasice
Monika Pospíšilová, *1981, Kroměříž
Emil Gloza, *1945, Morkovice
Anežka Rumplíková, *1925, Dřínov
Anna Novotná, *1940, Jarohněvice
František Zavadil, *1948, Litenčice
Vlasta Nováková, *1925, Roštín
Stanislav Krhovský, *1930, Kroměříž
Vilemína Husaříková, *1927, Jarohněvice
Eva Paulová, *1928, Kroměříž
Jiřina Opravilová, *1926, Kroměříž
Radomil Kotek, *1934, Vážany
Roman Vystavěl, *1963, Sobělice
Ludmila Loncová, *1932, Kroměříž
Marie Gazdová, *1946, Kroměříž
Stanislav Sláma, *1958, Zlámanka
Julius Németh, *1928, Kroměříž
Jan Brázdil, *1945, Zborovice
Libuše Šmeralová, *1922, Kroměříž
Ludmila Čechová, *1940, Kroměříž
Rostislav Bednařík, *1940, Kroměříž
Anna Maníková, *1936, Kroměříž
Libuše Píchalová, *1928, Kroměříž

Úmrtí – červen 2017

15

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

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Ella Michalová Maxmilián Michal Eva Vylegalová Filip Janáč Jakub Polášek Jiří Loučka

Juliána Sofková Julie Janošková Karel Glozyga David Vaculík Michael Rec Tobiáš Navrátil

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

Narození – červen 2017

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

Štěpán Czudek, Kosice – Kateřina Němcová, Kroměříž
Jan Kouba, Vyškov – Eva Kotásková, Zlín
Michal Řezáč, Kroměříž – Ludmila Váňová, Slopné
Radoslav Rezák, SR – Alica Branická, SR
Jiří Mancl, Kroměříž – Martina Matůšová, Kroměříž
Michal Omelka, Kroměříž – Hana Grajová, Kroměříž
Petr Ošťádal, Kojetín – Lenka Hudcová, Kojetín
Martin Vinklát, Konárovice – Lenka Dokoupilová, Kroměříž
Marek Szabó, Kroměříž – Natálie Vaňková, Kroměříž
Martin Spurný, Olomouc – Monika Šišková, Kroměříž
Jan Sýkora, Kroměříž – Lenka Seilerová, Litvínovice
Martin Nepraš, Kroměříž – Veronika Řehová, Morkovice-Slížany
Ondřej Marcián, Těšnovice – Laura Vacká, Kroměříž
Uvedeni jsou pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním  v tisku.

Sňatky – květen 2017

INFORMACE PRO PŘáTELE KROMĚŘÍŽE 
Přátelé Kroměříže v Praze oznamují, že se pravidelně scházejí, 
a to (mimo letní prázdniny) každé první úterý a každý třetí čtvrtek 
v měsíci vždy od 15,30 do cca 17,30 nově v Křesťanské kavárně (ka-
várna sv. Ludmily) na rohu nám. Míru a Francouzské ulice (vchod 
z nám. Míru) v Praze 2. Rádi uvítáme nové zájemce. 

MUDr. Josef Kvapilík



   8   2017Pozvánky na akce

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ – informační měsíčník města Kroměříže. Číslo 8/2017, ročník XIV, vyšlo dne 31. července 2017.
Vydává město Kroměříž nákladem 14.400 ks. Bezplatná distribuce do všech domácností v Kroměříži a místních částech. Adresa vydavatele: město Kroměříž, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 00 287 351. Redakce: Pavel Zrna, Šárka Kučerová, Jan Vondrášek, Marcela Nehodová • tel.: 573 321 222, 
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,  www.mesto-kromeriz.cz. Tisk: JUTTY Group Přerov.  Přetiskování článků je povoleno jen se souhlasem vydavatele. 
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14888.

18. – 20. srpna 2017 
v KROMĚŘÍŽI

DOŽÍNKY Zlínského
kraje

Hudba
v zahradách
a zámku Kroměříž

Pátek 18. 8. 2017 / Velké náměstí
10.00 – 18.00  Dožínkový jarmark
15.00 – 18.00  Plody země v krásu proměněné: workshop pro všechny
19.00 Dožínkové pozdravy z partnerských měst
20.00 Tomáš kočko & orchesTr

Sobota 19. 8. 2017 / Velké náměstí
10.00 – 19.00  Dožínkový jarmark
10.00 – 18.00  výstava zemědělské techniky

10.00  Dožínkový průvod
11.00  slavnostní zahájení – předání dožínkového věnce hospodáři
11.30  regionální potravina Zlínského kraje – předání ocenění
14.30  Ze zrnéček klásky – pořad dětského folkloru
16.00  jak zaseješ, tak sklidíš – komponovaný pořad souborů a sólistů  
18.00  Dechová hudba stříbrňanka
20.00  Docuku – folklorbeatová kapela
22.00  Dožínkové muzicírování

Klub Starý pivovar
  8.00 – 19.00  Dožínkový gasTrofesTival
12.00 – 14.00  Doprovodný folklorní  program

Zahrada u chrámu Sv. Mořice
14.00 – 17.00 Dožínková Wellness – oáza 
pro všechny generace

Neděle 20. 8. 2017 
Chrám Sv. Mořice
10.15  Děkovná mše svatá za úrodu

V případě nepříznivého počasí 
změna programu vyhrazena.

XXIII. MezInárodní 
festIval vojenských 
hudeb kroměříž

2. – 3. září 2017

Pořádá armáda České republiky ve spolupráci s městem kroměříží
 
sobota 2. 9. 
velké náměstí – koncerty vojenských hudeb
15.30 – 17.00 vystoupení VUS Ondráš
18.00 – Vojenská hudba Bratislava (Slovensko)
19.15 – Vojenská hudba Koblenz  (Německo)
20.45 – The Conscript Band of the Finnish Defence Forces ( Finsko)
 
neděle 3. 9. / velké náměstí
13.50 – 14.15 průvod městem
14.30 – 17.00 hlavní program festivalu -
 SHOWPROGRAMY
• Vystoupení mažoretek 
   s Vojenskou hudbou Olomouc
• Vojenská hudba Koblenz (Německo)
• Exhibiční jednotka Čestné stráže AČR
• Vojenská hudba Bratislava (Slovensko)
• Motorizovaná jednotka 
   Hradní stráže, Vojenské policie
   a Policie ČR
• The Conscript Band of the Finnish 
• Defence Forces (Finsko) s Exhibiční 
   jednotkou Čestné stráže AČR
• Ústřední hudba AČR s VUS Ondráš

Závěrečné finále v podání všech 
orchestrů – J. I. Linek: Korunovační 
fanfára č.1
  
akce se koná na velkém 
náměstí zdarma 
za každého počasí.


