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Kouzlo starých aut soupeřilo
s krásou města

Revitalizace Spáčilovy ulice
bude dále pokračovat
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SLOVO
ÚVODEM
Vážení a milí čtenáři!

Foto: J. Soporský
Slavnostní průvod je neodmyslitelnou součástí celodenního programu Dožínek Zlínského kraje. Diváci
si tak užijí barevnou krásu krojů, seznámí se s členy jednotlivých delegací, představiteli místní radnice
a hosty oslav a mají možnost si prohlédnout dožínkový věnec – symbol zakončení sklizně.

Dožínky byly zážitkem i pro zahraniční hosty
Dožínky Zlínského kraje jsou jednou z nejvýznamnějších společenských a kulturních událostí, které
v průběhu roku hostí Kroměříž.
Velký folklorní svátek je oslavou
zakončení sklizně, ale i příležitostí
k setkání s přáteli z partnerských
měst, jež jsou tradičně při této
příležitosti zváni. Poslední srpnový dožínkový víkend strávili
v Kroměříži zástupci rakouského
Kremsu, přátelé z Ramnicu Valcea
v Rumunsku, delegace reprezentující polské Piekary Slaskie, zástupci Nitry a Ružomberoka a po
několika letech také představitelé francouzského Chateaudunu.
Oficiální program jejich návštěvy

zahájila slavnostní večeře, kde se
hosté setkali s představiteli Kroměříže v čele se starostou Jaroslavem Němcem. Absolvovali páteční
kulturní program, který se nesl ve

Foto: Š. Kučerová
Z partnerského Kremsu přijela na letošní dožínky radní paní Anna Wegl.

folklorním duchu a v němž vystoupily soubory Liptov z Ružomberoka, Mužáci z Mutěnic a cimbálová
muzika Grajcar. V rámci sobotního
programu prošli zástupci partnerských měst v dožínkovém průvodu městem a byli svědky slavnostního zahájení Dožínek Zlínského
kraje na Velkém náměstí a následujícího kulturního programu, který vyvrcholil večerním koncertem
Hradišťanu v čele s Jiřím Pavlicou.
Zahraniční hosté využili možnosti
navštívit Arcibiskupský zámek a
nově zrekonstruovanou Květnou
zahradu, která je zaujala natolik, že
si zde pořídili také pár soukromých
fotografií.
(lr, šak)

A máme po prázdninách.
A že ty letošní byly! Prožili
jsme jedno z nejteplejších
lét za poslední řadu roků.
Sluníčka, koupání, opalování a dalších aktivit jsme
si mohli užít víc než dosyta. Bohužel vysoké teploty a hlavně dlouho trvající sucho přinesly i řadu
starostí zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům,
zdravotníkům i hasičům.
To je prostě druhá strana
mince. Všem, kteří se podíleli na likvidaci či zmírnění škod na majetku či
zdraví, patří náš velký dík.
V Kroměříži byl konec
prázdnin
již
tradičně
spojen i s dvěma velkými
kulturními akcemi - Dožínkami Zlínského kraje
a oblíbeným Mezinárodním festivalem vojenských
hudeb. No ale, máme po
prázdninách. Můžeme jen
vzpomínat.
Je tady září a s ním každoroční
rituál.
Začíná
nový školní rok. Školákům,
hlavně těm nejmladším,
prvňáčkům, se otevírá
nová kapitola jejich života. Nové povinnosti, nové
zážitky, nové zkušenosti.
Přeji proto všem klukům
a holkám, ať jim jde práce
od ruky a jejich rodičům,
učitelům a vychovatelům
hodně trpělivosti, porozumění a lásky.
Krásné babí léto.
Marek Šindler
místostarosta
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Rekonstrukcí silnice revitalizace
ve Spáčilově ulici nekončí

INFO Z MĚSTA
O těšnovické farmě
jednala veřejnost se
zástupci úřadů
Veřejné projednávání k záměru
„Farma chovu prasat Těšnovice“ se
uskutečnilo ve čtvrtek 30. července v prostorách Městského úřadu
Kroměříž za účasti zástupců oddělení hodnocení ekologických
rizik odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje, zástupců společnosti SZP Těšnovice, a. s., čelních
představitelů města Kroměříže a
široké veřejnosti. Předmětem jednání určeného právě veřejnosti
byla dokumentace EIA a její doplnění, posudek a vyjádření dotčených správních orgánů a veřejnosti.
Projednání se zúčastnilo celkem 35
osob, z toho 21 občanů, převážně
obyvatel Těšnovic. Ing. Pavel Kulička, pracovník odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Zlínského kraje, který veřejné projednání řídil, hned v úvodu
přiblížil všem přítomným cíl a smysl procesu EIA, provedl rekapitulaci
jednotlivých kroků procesu posuzování vlivů na životní prostředí a
přislíbil zapracování připomínek
vznesených na veřejném projednání. Ve druhé části veřejného programu vystoupili zástupci jednotlivých
stran. Z jednání bylo zřejmé, že odpůrci nové výstavby, byť v malém
počtu, byli na jednání velmi pečlivě
nachystáni a do přípravy odborných podkladů investovali nemalé
finanční prostředky. Je evidentní, že obě strany usilovně hledají
společné řešení, ale každá trochu
jiným způsobem. Závěr je tedy ten,
že se zúčastněným stranám prozatím nepodařilo dospět k dohodě.
Určitě proběhne další jednání, ve
kterém se obě strany pokusí o smír
k oboustranné spokojenosti. (js)

Nedávno ukončená rekonstrukce
komunikace ve Spáčilově ulici je
akcí velmi sledovanou nejen obyvateli této ulice, ale širokou veřejností. Možná není příliš známým
faktem, že rekonstrukce Spáčilovy
ulice je součástí rozsáhlého souboru projektů, který vznikal v letech
2008 - 2009. Tehdy byl zpracován
Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže, který umožnil za
přesně daných podmínek rekonstruovat bytové domy a veřejná
prostranství s podporou Evropských fondů. Realizace tohoto
plánu prochází už třetím volebním
obdobím, právě práce ve Spáčilově ulici jej jako celek uzavírají
a projekt byl připraven předchozím vedením města Kroměříže.
Rekonstrukce komunikace proběhla nejšetrnějším možným
způsobem, vozovka má původní
rozměr a byla zachována všechna

parkovací místa tak, aby nedošlo
k omezení možností, které jsou
občané zvyklí využívat. Projekt byl
doplněn o úpravu dětských hřišť,
které získaly nové, bezpečnější povrchy, byla vysázena zeleň.
Nyní je Integrovaný plán rozvoje
města ukončen, další dotace už
nebude možno získat. Přesto považuji za zásadní, aby celková revitalizace Spáčilovy ulice a jejího

Foto: Š. Kučerová

okolí pokračovala i v následujících
letech. Za nezbytnou považuji
zejména postupnou rekonstrukci chodníků v prostoru mezi nábřežím a opravenou komunikací,
ale také doplnění mobiliáře pro
příjemné trávení volného času.
Radnice velmi pozorně sleduje
názor veřejnosti a to, jak se zaváděné novinky usazují v každodenním životě. Situaci ve Spáčilově
ulici budeme pečlivě monitorovat a přizpůsobovat další kroky
potřebám obyvatel. Osobně vnímám jako pozitivní to, že Kroměřížané mají aktivní zájem o projekty,
které město realizuje, a neváhají se
k nim vyjadřovat. Právě otevřenou
komunikaci totiž považuji za jednu
z nezbytných podmínek pro dobrou spolupráci a spokojený život
ve městě.
Jaroslav Němec
starosta města

Stavební úpravy školy na Oskole
povedou k úspoře energií

Foto: J. Sílešová
S aktivitami a nabídkou služeb studia Kamarád se při své
prázdninové návštěvě seznámili
starosta města Jaroslav Němec
a místostarosta Radek Vondráček. Kamarád nabízí komplexní
služby pro rodinu i domácnost.
V období právě začínajícího školního roku stojí zato vyzvednout
i nabídku doučování, hlídání,
vyzvedávání dětí z mateřských
a základních škol a doprovázení do zájmových kroužků, což
jsou nejžádanější služby studia. Podrobnou nabídku aktivit a služeb Kamaráda najdete
na www.studiokamarad.ic.cz.

V Kroměříži se po letech uskuteční Den bez aut

V těchto dnech začíná rozsáhlá
rekonstrukce Základní školy Oskol
Kroměříž. Město Kroměříž se při
její realizaci nezaměřilo na vnitřní
prostory školy, ale na energetické
úspory. „Škola získá kromě zateplené fasády a nových oken tam,
kde ještě k jejich výměně nedošlo,
nový zdroj tepla a teplé vody. Právě v posledním bodě je celá akce
specifická. Nově totiž budou školu
vytápět tepelná plynová čerpadla
země – voda, která podstatnou
část energie přivedou přímo ze
země,“ vysvětluje jedinečnost projektu vedoucí odboru
rozvoje města Kroměříže
Jana Pšejová.
Všechny práce na budově školy budou probíhat
souběžně. Některé kroky
budou viditelné i pro veřejnost – zateplení školy
či výměna oken, naproti
tomu vznik nové kotelny

bude zvenčí patrný méně. Výrazné
budou práce na vrtech pro tepelná čerpadla, stroje provádějící vrtné práce budou nepřehlédnutelné. Snahou dodavatele však bude
maximálně snižovat dopad prací
na okolí, především pak na životní
prostředí. Celou rekonstrukci provede firma Cergomont, s. r. o. Blansko, vítěz veřejné soutěže. Město
Kroměříž na tuto akci získalo
z Evropských fondů dotaci ve výši
19 milionů korun. Stavba by
měla být hotova 30. listopadu
tohoto roku.
(tz)

Foto: Š. Kučerová

king a informovat se o jeho pozitivních dopadech na zdraví. Podstatným
bodem programu bude Kroměřížská kostka - průběžně konaný závod
jízdních kol po obvodové komunikaci náměstí, která bude uzavřena pro
ostatní dopravu. Samotný závěr programu obstará podvečerní společná
cyklojízda na Pohodu, která z náměstí odstartuje v 18 hodin.
Den bez aut je mezinárodní kampaň, do níž se každoročně zapojují
stovky měst po celém světě s cílem omezování přebujelého městského automobilismu a podpory udržitelných způsobů dopravy.
(vs)

V rámci zářijového Evropského týdne mobility se letos v Kroměříži
po mnohaleté přestávce uskuteční Den bez aut. Na Velkém náměstí
bude v úterý 22. září připraven odpolední bohatý zábavní a sportovní program pro děti i dospělé.
Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní stánky organizace BESIP a Skupiny tisku a prevence Policie ČR i městské policie. Zatímco děti ocení přítomnost koloběžek, dospělí si budou moci zdarma vyzkoušet nordic wal2
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Konference TEDxKroměříž po roce nabídne elixír
zajímavých myšlenek a osobností
Populárně naučná akce TEDxKroměříž letos už potřetí láká
na zajímavé myšlenky z různých
oblastí lidského vědění. Konference se uskuteční poslední neděli v září v kině Nadsklepí, kde
zazní příběhy deseti osobností.
Tento rok vystoupí například
cyklokoordinátor pro Českou
republiku Jaroslav Martinek
nebo místní rodák a zakladatel známé české módní značky
youngprimitive Filip Urban.
Konference TEDxKroměříž se
zakládá na vzdělávacím modelu zvaném TED (T-echnology,
E-ntertainment, D-esign), který
vznikl před třiceti lety v Kalifornii
s cílem šířit poznání napříč lidmi,
kontinenty a obory. Na akci zazní krátké přednášky odborníků
z různých oblastí, jako jsou dopra-

va, urbanismus, cestování, média,
věda či životní styl. Akce je určená
všem, kdo se rádi dovědí něco
nového, bez ohledu na věk nebo
vzdělání.
Letošní konference nese podtitul
Elixír života a odkazuje k propojené paletě hodnot lidského života.
„Každý životní příběh je jedinečný. Každému z nás se staví do
cesty jiné překážky nebo výzvy. A
je na nás, jak k nim přistoupíme,“
vysvětluje organizátorka Monika
Stachoňová. V minulých letech na
TEDxKroměříž promluvili napří-

klad známý kroměřížský psychiatr
Stanislav Kratochvíl, zakladatel
projektu Kola pro Afriku Roman
Posolda, dirigent Tomáš Netopil
nebo zlínský oční chirurg Pavel
Stodůlka. Kromě atraktivních témat a řečníků lákají organizátoři
také na doprovodný program
plný workshopů, ochutnávek a
dalších netradičních aktivit. Konference se uskuteční v neděli
27. září v kině Nadsklepí. Vstupenky je možné koupit pouze předem,
a to online na webových stránkách www.tedxkromeriz.cz. (tz)

Foto: TEDxKroměříž

Běh pro Gambii opět pomůže Africe
Kroměřížané mohou již potřetí pomoct s přesunem kol na
černý kontinent. V neděli 4. října se bude v Kroměříži konat
třetí ročník Běhu pro Gambii,
z jehož výtěžku je financována
doprava jízdních kol určených
gambijským dětem.
Přijít může každý a přinést pohybem něco dobrého sobě i dětem, které to v životě mají zcela
jiné v porovnání s dětmi u nás.
Další kola pro cestu afrických
dětí za vzděláním pojedou i díky

účastníkům běhu již v říjnu, záhy
po avizované akci. Podrobnosti o projektu Běh pro Gambii a
informace o možnostech, jak se
zapojit, najdete na: www.kolaproafriku.cz.
V průběhu června byla předána
dosud poslední zásilka darovaných jízdních kol dětem v západoafrické Gambii. Za tři roky projektu Kola pro Afriku bylo dětem
doručeno téměř čtyři tisíce kol
od českých dárců. Kola průběžně
opravují odsouzení v ostravské

Foto: archiv KPA
věznici, finančně pomáhají i děti
v rámci benefičních aktivit. Kroměřížané, zvláště děti a mladí
lidé z kroměřížských škol svým
přispěním již „odeslali“ přibližně
800 kol díky benefičnímu běhu
v místní Podzámecké zahradě.
(rp, šak)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
Až zákazem pobytu na území města
Kroměříže může skončit porušování zákonů či vyhlášek města. Platí
to i pro skupinku sedmi lidí, která
na veřejném prostranství holdovala alkoholu. Na oznámení jedné
z obyvatelek města se na místo
jejich „pikniku“ na Erbenově nábřeží vydala hlídka městské policie.
Strážníci skutečně osoby požívající
alkoholické nápoje našli a problém
s nimi řešili. Ukázalo se, že ne poprvé. Osoby ve věku od 39 do 51 let
se sice k pití alkoholu na veřejnosti
přiznaly, odmítly ale připustit, že se
dopouštějí něčeho protiprávního.
Problém bude muset vyřešit správní
orgán a všem sedmi osobám hrozí
– pokud nemají na území města trvalý pobyt a problémy působí opakovaně – již zmíněný zákaz pobytu.
Had vyděsil majitelku zahrady
v Kroměříži. Na pomoc proto přivolala hlídku městské policie. Strážníkům ukázala, kde ho zahlédla.
Za pomocí odchytového nářadí
hlídka hada odchytila, uložila do
přepravního boxu a převezla do
nedalekého lesíka, kde jej vypustila do volné přírody. Šlo o zhruba
80 centimetrů dlouhou užovku.
Velmi nevhodně se na Velkém náměstí choval pětašedesátiletý muž
posilněný alkoholem. Obtěžoval
kolemjdoucí a hosty zrcadlového
bludiště. Nadával a opakovaně
se dožadoval vstupu do bludiště přes uzamčené dveře. Strážníci jej museli převést na záchytku.

Poslední poděkování Martě Zapletalové

Foto: V. Navrátil
Místostarosta Pavel Motyčka
strávil uprostřed horkých prázdninových dní příjemné dopoledne v Domově pro seniory
U Moravy. Na setkání si se zdejšími klienty zazpíval a zahrál na
kytaru, následně se seznámil s
provozem domova a zaměstnanci, se kterými pohovořil o
radostech a strastech jejich profese. S návštěvami chce pokračovat i v dalších zařízeních.

Paní Martu Zapletalovou v Kroměříži všichni znali jako kronikářku města, průvodkyni po zámeckých prostorách, učitelku, metodičku. Absolvovala Učitelský ústav
v Kroměříži v roce 1948. Učila na různých školách našeho regionu, základních a
středních, naposledy od roku 1970 až do odchodu do důchodu na Základní škole
na Komenského náměstí. Během své učitelské kariéry si doplnila vysokoškolské
vzdělání v oboru český jazyk a dějepis. Vychovala stovky žáků, které naučila kromě odborných znalostí také citové kultivovanosti a úctě k jiným lidem. Vedení
kroniky převzala v roce 1988 po náhlém úmrtí Václava Krůpy a psala ji celých 23
let do roku 2011. Shromažďovala informace, statistiky, zajímavosti, aby je utřídila
a systematicky zpracovala. Poutavé byly její besedy nad kronikami ať už nejstaršími, tak novodobými. Poskytovala
rady kronikářům místních částí Kroměříže. Do zpravodaje přispívala zajímavostmi z bohaté historie města. Je také
autorkou několika publikací a metodických příruček pro učitele. Velmi ráda provázela hosty našeho města po zámku a zahradách, uměla to nejen v češtině, ale i v němčině, francouzštině a ruštině. Svým výkladem dovedla strhnout
jak vzácné a náročné hosty, tak i děti. Spolupracovala s Knihovnou Kroměřížska. Její besedy a přednášky v Akademii
třetího věku byly vzorem, jak aktivně bojovat se stářím. A také její spolupráce se Státním okresním archivem byla výborná. S úctou a obdivem na ni budou vzpomínat Kroměřížané žijící v Brně a Praze, pro které připravovala zajímavé
odborné přednášky. Ve spolupráci s informační kanceláří provázela zájemce o historii města po Kroměříži. Byla čestnou členkou Klubu UNESCO, Kruhu přátel výtvarného umění Maxe Švabinského, aktivní členkou Klubu učitelů seniorů
a nejstarší a vděčnou posluchačkou Univerzity třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Její vitalita a životní
optimismus ovlivnily každého, kdo ji poznal. Město Kroměříž ji ocenilo Pamětní medailí.
(*14. 3. 1929 – † 27. 7. 2015)
Mgr. Jitka Dvořáková
3
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Odborná konference a výstava připomenou 70. výročí konce války
Přední
historici,
pamětníci
válečných událostí i zahraniční
hosté – pracovníci Institutu pro
politická a obranná studia a vojenskou historii v Bukurešti se
zúčastní ve dnech 16. a 17. září
odborné konference nazvané Kroměřížsko v kontextu
II. světové války.
Tu společně pořádají Muzeum
Kroměřížska, Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv v
Kroměříži a Knihovna Kroměřížska
ve spolupráci s Městem Kroměříž,
Českým svazem bojovníků za svobodu v Kroměříži, Domem kultury Kroměříž a Klubem UNESCO
Kroměříž. Záštitu nad konferencí
převzali: Velvyslanectví Rumunska

měty vězňů koncentračních táborů.
Pro školy je připravena nabídka
odborného výkladu vedeného
autorkou výstavy, muzejní historičkou Markétou Mercovou. Výstava
potrvá do 18. října. Další aktivitou
je výstava Odvrácená tvář války
- Kroměřížsko v
kontextu 2. světové
války, kterou ve
svých prostorách
ve
Velehradské
ulici pořádá kroměřížský okresní
archiv. Ta je veřejnosti přístupná od
letošního května a
potrvá do května
roku následujícího.

v České republice, Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje, Jaroslav
Němec, starosta města Kroměříže,
europoslankyně Olga Sehnalová
a Michaela Šojdrová a Kateřina
Smutná, ředitelka Moravského
zemského archivu Brno.
Konferenci budou provázet rozličné doprovodné akce. V Muzeu
Kroměřížska bude 16. září v 17 hodin zahájena výstava Kroměřížský
příběh války, v níž unikátní dobové
fotografie z muzejního archivu
doplní mj. předměty zapůjčené z
Východočeského muzea v Pardubicích nebo soukromými sběrateli
– ukázky výstroje a výzbroje bojujících armád, dochované části
oblečení a drobné osobní před-

Dny evropského dědictví představí zajímavá místa
a lákají na poutavý program
Každoročně se v měsíci září otvírají
veřejnosti brány nejzajímavějších
památek a objektů včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo dokonce zcela nepřístupné. Děje se tak
v rámci Dnů evropského dědictví
(European Heritage Days – EHD).
Také letos můžete v druhém zářijovém týdnu navštívit zajímavá místa,
která nejsou v průběhu roku běžně
k vidění. Téma letošních EHD je „Památky znovuzrozené“ a v Kroměříži
budou od 5. do 13. září přístupné:
Arcibiskupský zámek a zahrady,
Biskupská mincovna s vodárnou,
Galerie Orlovna, chrám sv. Mořice,
kostely Blahoslavené Panny Marie
a sv. Jana Křtitele, budova Justiční
akademie Kroměříž, lunety Maxe
Švabinského, Muzeum Kroměříž-

Aktivity Ladislava
Františe ocenilo
ministerstvo kultury
Za celoživotní práci v oboru
filmu a videa udělilo Ministerstvo kultury České republiky
Cenu za neprofesionální audiovizuální a výtvarné aktivity
Ladislavu Františovi. Ten je jednou z významných a výrazných
osobností, které po dlouhá léta
svým nadšením a prací ovlivňují
neprofesionální filmovou a video tvorbu v celé České republice i v zahraničí. Styl jeho práce
a jeho dlouhodobá tvůrčí amatérská filmová tvorba vytváří

v Muzeu Kroměřížska či Fotografie z rekonstrukce Květné zahrady
Tomáše Vrtala přímo v „Květné“.
Více informací a podrobný program
najdete na www.ehd.cz nebo na
www.kromeriz.eu.
(šak)

ska, Kino Nadsklepí a Dům kultury v Kroměříži. Na 12. září je pak
připraven jako součást EHD Den
památek techniky a průmyslového
dědictví, kdy si lidé mohou prohlédnout mimo jiné protiatomový kryt
pod knihovnou, lokomotivní depo
na vlakovém nádraží, Hvězdárnu
v Dolních Zahradách, větrný mlýn
ve Velkých Těšanech či Foulcaultovo kyvadlo v Květné zahradě. Na
zmíněné období je připraven také
doprovodný program – barokní
festival v Květné zahradě Hortus
Magicus, 47. ročník festivalu Kroměřížské hudební léto, zábavný program pro děti na Velkém náměstí
Kroměříž patří dětem a výstavy
Sochy zahradě, Malina není Oliva
v Orlovně, Umění je stav duše X

Foto: J. Soporský
UNICA. Je nápomocen při zajišťování krajských i celostátních soutěží v oboru neprofesionálního filmu. Jako lektor a
organizátor je již dlouhá léta
přínosem pro Celostátní soutěž
neprofesionální filmové tvorby
Český Videosalon, ARS film a Seniorforum Kroměříž. Celostátní
soutěž neprofesionální filmové
tvorby Český Videosalon patří
mezi uznávané kulturní akce
celostátního významu s vysokou kvalitou. Je zařazena do
dotačního Programu podpory
neprofesionálních uměleckých
aktivit, na které ministerstvo
kultury poskytuje neinvestiční
dotaci ze státního rozpočtu. (tz)

kulturní hodnoty. Každoročně
reprezentuje Českou republiku na mnoha zahraničních
neprofesionálních
filmových
soutěžích a na Světové soutěži

Foto: MK ČR
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Je zaměřena na každodenní život
obyvatel města a okolí ve válečných
letech. Knihovna Kroměřížska
vydala ve spolupráci s Muzeem
Kroměřížska a Státním okresním
archivem v Kroměříži sborník
Vzpomínky na válku.
(mm)

V knihovně
se představují
národopisné soubory, kroužky
a muzea
našeho regionu
Až do 23. září probíhá v
Knihovně Kroměřížska výstava Tradice a folklor na
Kroměřížsku. Představuje
se zde celkem 11 spolků a
zařízení z různých koutů
našeho regionu.
K vidění jsou prezentace
Muzea Františka Skopalíka
v Záhlinicích, Košíkářského muzea v Morkovicích a
Souboru lidové architektury
Rymice, který spravuje Muzeum Kroměřížska. Dále se
představuje Folklorní soubor Hanáci z Hulína, volný
spolek přátel živé lidové
kultury ve Střílkách a Zástřizlech Súsedé, o. s. a dětské
folklorní soubory Jabloňka
Martinice a Malý Ječmínek
z Chropyně, hanácký dětský
soubor Zrníčko, který působí pod Střediskem volného
času TYMY Holešov, dětský
soubor Klubíčko, působící při
Mateřském centru Klubíčko
v Kroměříži, dětský soubor
Oskoláček z MŠ Mánesova v
Kroměříži a dětský folklorní
kroužek Malý Hanáček z MŠ
Kollárova v Kroměříži.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách knihovny.
Ivana Skácelová

SPOLEČNOST, KULTURA

9 2015

Dnu uniformovaných sborů bude kralovat bitva u mostu,
tank i maketa letadla
Vojenskou tradici sahající až do
dob Marie Terezie si v sobotu
3. října připomene Kroměříž.
Z mnoha koutů republiky se do
města sjedou milovníci vojenské,
policejní i hasičské historie i
současnosti a společně oslaví
Den uniformovaných sborů.
Přehlídka techniky, výzbroje a
výstroje s akčními ukázkami zakončí úspěšnou turistickou sezonu a při příležitosti letošního
70. výročí ukončení 2. světové
války nabídne hned několik
atraktivních překvapení.
Kroměříž byla po několik století
neodmyslitelně spjata s působením vojenských posádek. Po
odchodu armády v roce 2004 se

povědomí o této bohaté tradici
zpřetrhalo, cílem akce je proto oslovit co nejširší veřejnost a vojenskou
historii Kroměříže si aktivně a atraktivně připomenout. Ne náhodou
se hlavní program akce koná na
Hanáckém náměstí, tedy v areálu bývalých Žižkových
kasáren.
Už v pátek 2. října
odpoledne mohou lidé
navštívit areál Klubu ČSLA
na Hvězdě, který mimo jiné
nabízí jízdy v obrněném
voze BVP. Téhož dne v
19 hodin začne v Sokolském domě retro tancovačka s hercem Zdeňkem
Junákem
a
skupinou

Vinařští romantici. Stěžejní část
programu přijde na řadu v sobotu
3. října. Už v 8.45 hodin se návštěvníci vrátí v čase o 70 let a stanou
se svědky bitvy o Zborovský most.
Živá ukázka bojů z konce 2. světové
války bude znázorňovat osvo-

Foto: J. Soporský

Divadelní podzim v Domě kultury
láká na klasiku a známá jména

Přátelské setkání umělců
na Vlkolínci

Výtvarníci a řemeslníci z Kroměřížska
se po roce opět zúčastnili uměleckého
sympozia s názvem Neděle na Vlkolínci. To proběhlo jako součást projektu Kroměříž - Ružomberok, města
UNESCO a lidové kultury realizovaného z operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 – 2013
Foto: archiv
poslední červencový víkend. Kroměříž
reprezentovala kapela Jamtour a místní řemeslníci, kteří předvedli paličkování, malování na hedvábí, výrobu vitráží a šperků a další činnosti.
Díla, která při této akci vznikla, byla od 8. do 31. srpna vystavena ve Vlkolínské sýpce, kde si je mohli prohlédnout zájemci z řad veřejnosti. (šak)

Už koncem května byl v Domě kultury v Kroměříži zahájen předprodej na podzimní cyklus divadelního předplatného. V atraktivní
nabídce budou od září do prosince letošního roku uvedeny čtyři inscenace a jedno bonusové divadelní představení. Ze známých herců uvidí kroměřížské publikum například Ivu Janžurovou, Barboru
Munzarovou nebo Miroslava Vladyku, ale chybět nebude ani legendární semaforské duo Jitka Molavcová a Jiří Suchý.
První představení bude uvedeno 8. září, půjde o „klasickou“ Jiráskovu Lucernu, kterou na jevišti Domu kultury v Kroměříži uvede – v režii Igora
Stránského - soubor Slováckého divadla Uherské Hradiště. Bez zajímavosti není, že autorem scénické hudby je Jura Pavlica. Druhou hrou podzimního cyklu divadelního předplatného bude 12. října hudebně zábavný
pořad Semafor – smích a písničky, v němž hlavními protagonisty budou Jiří Suchý a Jitka Molavcová, a to za doprovodu orchestru J. Svobody. Pořad plný semaforské poetiky i humoru slibuje pohlazení po duši i
dobrou zábavu. Na mělčině – to je název hořké komedie nizozemského
dramatika Franka Houtappelse, se kterou do Kroměříže 18. listopadu přijede pražské Divadlo Kalich. V režii Juraje Nvoty se v hlavní roli představí
Iva Janžurová. Čtvrtým titulem bude 28. listopadu nejslavnější polský
muzikál Malované na skle z pera Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerové
o zbojníku Jánošíkovi. Inscenace, kterou na jevišti zlínského divadla režírovala Hana Mikolášková, je uváděna v překladu Jaromíra Nohavici. V roli
Jury Jánošíka se představí Tomáš David. Bonusovým představením bude
inscenace Jako Thelma a Louise, se kterou se kroměřížskému publiku
3. prosince představí Divadelní spolek Frída. Protagonisty hry jsou Barbora Munzarová, Martin Trnavský, Marika Procházková a Radim Novák. (rr)

Expozice Karla Kryla oslaví
v září první narozeniny
Místo, které příchozím zprostředkovává výlet do srdce
i duše významného kroměřížského rodáka, se otevřelo
veřejnosti 17. září 2014. Od té
doby prošly expozicí v suterénu
Starého pivovaru bezmála čtyři
tisícovky návštěvníků. Ti měli
a mají možnost se v intimních
zákoutích a za zvuků hudby
prostřednictvím Krylových písniček i básnických textů vrátit o
několik desetiletí zpět a zavzpomínat na časy nesvobody a především na skladatele, textaře,
básníka a spisovatele, novináře,
kterému osud nedopřál mnoho
času k žití.
Dům kultury v Kroměříži ve
spolupráci s městem Kroměříž připravil na pátek 18. září
oslavu prvního výročí vzniku

bození města s překonáním řeky,
průjezdem parního vlaku a reálnou
kulisou železničního mostu.
Hlavní program dne začne od
10 hodin na Hanáckém náměstí,
přičemž přesun návštěvníků od
Zborovského mostu zajistí historické autobusy. Zde bude po celý
den k vidění přehlídka výzbroje a
výstroje, komentované statické i
dynamické ukázky, vojenská a policejní historická i současná technika apod. Mezi největšími taháky
bude pro malé i velké bude tank
Praga AH-IV, maketa bojového letadla v životní velikosti, funkční motor tanku T 34, historická policejní
vozidla a další technické skvosty.
(pz)

Expozice Karla Kryla. Program
zahájí v 18 hodin vzpomínání
na vznik expozice za účasti architekta projektu Jana Konečného a autorky námětu Daniely
Hebnarové. Připravena je prohlídka expozice s komentářem
pana architekta a následovat
bude promítání fotografií z rekonstrukce suterénu Starého pivovaru. Součástí narozeninové
oslavy bude výstava předmětů,
které do expozice darovali návštěvníci – fotografie, koláže – a
po rozkrojení dortu přijde v 19
hodin na řadu vzpomínkový
koncert Remember Karel Kryl,
jehož hlavními protagonisty
budou Pavel Foltán a Karel Mišurec. Program se koná v prostorách expozice a v sále Klubu
Starý Pivovar.
(hf, šak)
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Olympijský úspěch, který není jen o sportovních výkonech
Málokdo z obyvatel města i znalců sportu ví, že v Kroměříži žije
hned dvojnásobná olympijská
medailistka. Jednadvacetiletá
Denisa Horníčková, obyvatelka
Domova pro osoby se zdravotním
postižením
Barborka,
získala dva vzácné kovy na Letních světových hrách speciálních olympiád konaných letos
na přelomu července a srpna
v americkém Los Angeles.
Speciální olympiády
Projekt speciálních olympiád
vznikl v 60. letech v USA a jeho
cílem je umožnit co největšímu
počtu lidí s mentálním postižením
pravidelně sportovat a účastnit se
sportovních soutěží bez ohledu
na absolutní výkonnost. Program
má vedle vlastní sportovní hodnoty velký význam sociální, kdy
sportovci vstupují do uznávaných
a oceňovaných rolí závodníků, a
přispívá i k obohacení citového
života mentálně postižených i lidí
žijících v jejich okolí. Myšlenku
uznává i Mezinárodní olympijský
výbor a dal sportovním setkáním
oprávnění používat termín „olympiáda“. Do tohoto projektu se řadí
i České hnutí speciálních olympiád. To sdružuje 130 sportovních
klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování
je v těchto klubech zapojeno
přes 2500 sportovců s mentálním
postižením. Mezi kluby se řadí již
15 let také kroměřížská Barborka. Letos se její zástupce poprvé
zúčastnil zahraniční akce a hned
s velkým úspěchem.

Liturgická hudba má
být odrazem nebe,
říká oceněný
František Macek
Dny dobré vůle, které každoročně začátkem července hostí Velehrad, jsou oslavou svátku Dne
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje a staly se postupně příležitostí k setkávání, ke společným
modlitbám, k účasti na kulturním
a společenském programu. Vyvrcholením dnů je slavnostní
bohoslužba, při které uděluje
Česká biskupská konference ocenění tvůrčím osobnostem v oblas-

Z Brna do Los Angeles

k výpravě gymnastek přibrala kolegyně z jiného zařízení. V Los Angeles si ji převzala paní profesorka
Válková, která měla na starost přímo atlety. Denisa tak trávila čas
s novými lidmi a bez těch, na něž
je zvyklá. Byla do jisté míry sama
a jsme moc rádi, že to tak dobře
zvládla, což je vidět i na výsledcích,
kterým jsme zpočátku ani nevěřili
a říkali jsme si: Tohle je opravdu
naše Denisa?“ hovoří s úsměvem o
úspěchu klientky Barborky zástupkyně vedoucí tohoto zařízení Gabriela Perútková. „Přijela spokojená, je ráda středem pozornosti a
úspěch jí to umožnil. Byla nadšená
už z toho, že byla nominována do
reprezentace, nemohla se dočkat
odjezdu a všem o tom stále dokola vyprávěla.“ Denisa žije v Barborce tři roky, přišla sem rovnou
z dětského domova. Sport je jejím
velkým koníčkem, byť s ním nemá
dlouhodobé zkušenosti.

V Česku se konají Letní hry české
speciální olympiády. Právě na této
olympiádě - v pořadí 11. v Brně,
která se konala od 30. 6. do 3. 7.
2014 - zaujala svými výkony Denisa Horníčková a byla na základě
výsledků vybrána na světovou
olympiádu do Los Angeles. Té se
zúčastnilo 6500 sportovců s mentálním postižením ze 157 zemí. Do
programu her byly zařazeny sporty
jako například cyklistika, bowling,
stolní tenis, gymnastika a atletika – Denisina doména. Denisa
běhá krátké tratě a hází granátem.
V Americe absolvovala závod na
100 metrů a obsadila druhé místo a zúčastnila se závodu v hodu
oštěpem (Američané granátem
neházejí, proto jej nahradili
speciálně upraveným zkráceným
oštěpem), který vyhrála.

přijdou zcela samozřejmé. U atletů
například to, že nesmí soupeřům
křížit dráhu, jak se zachovat při
startovním výstřelu, na nějž mnozí
běžci nejsou zvyklí, jak používat
startovní bloky…
Velký úspěch, velký zážitek
„Letěla jsem poprvé letadlem a
byl to úžasný pocit,“ popisuje své
zážitky sama Denisa Horníčková.
„Nejvíc se mi líbil program přímo
na místě. Chodili jsme na večeře

Sportování v Barborce
I když domov nemá speciální
trenéry, ani s žádnými v Kroměříži nespolupracuje, umožňuje
svým klientům sportovní vyžití.
Klienti mohou cvičit a trénovat
v tělocvičně v areálu domova
a mají přístup také na atletický
stadion AK Kroměříž, což využívají zvláště před důležitými sportovními akcemi. Denisa a ostatní
atleti nemají speciální teoretickou
přípravu, ale pracovníci domova,
kteří se jim v této oblasti věnují,
s nimi musí některé věci zevrubně
probrat a mnohé jim vysvětlit. Třeba i ty, které zdravým sportovcům

Výkon nejen sportovní
„Pro Denisu byla olympiáda zkouškou nejen sportovní, ale i testem
samostatnosti. Musela jet sama,
většinou trenéři z jednotlivých
zařízení s klienty nejezdí, bylo by to
finančně velmi náročné. Vypravili jsme ji do Hulína na vlak, kde ji

ti umění a kultury. Letos se dostalo
vyznamenání Františku Mackovi
z Kroměříže, který obdržel z rukou kardinála Dominika Duky děkovné uznání za hudební přínos
v oblasti dirigentské, skladatelské
a pedagogické a za 25 let hudební
dramaturgie všech bohoslužeb při národních poutích na Velehradě.
František Macek vešel do
povědomí Kroměřížanů
jako zakladatel smíšeného pěveckého sboru
Ave při Arcibiskupském
gymnáziu. O jeho kvalitách svědčí řada ocenění
doma i v zahraničí, z nichž
si František Macek nejvíce

váží vítězství v mezinárodní soutěži katedrálních sborů ve francouzském Saint-Quentin v roce 2000.
K důležitým dirigentským počinům pana Macka patří také vedení národních poutí na Velehradě,
kde svým dirigentským gestem

Foto: archiv
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Foto: archiv
do restaurace, třeba na hamburgery, na bowling, pořádali pro
nás diskotéky. Bavili jsme se mezi
sebou hlavně my Češi. Měli jsme
sice překladatelku Lenku, která
uměla anglicky, ale se sportovci
ze zahraničí jsem si nepovídala.“
Samozřejmě Denisa vzpomíná na
zážitky ze stadionu a chlubí se:
„V běhu nás bylo ve finále osm,
všechny dráhy byly plné. A porazila
mě jenom Číňanka.“
(šak)

sjednocoval až dvě stovky hudebníků. Věnuje se rovněž činnosti
pedagogické – je učitelem a ředitelem v Katedrálním vzdělávacím
středisku liturgické hudby a zpěvu v Olomouci – a skladatelské,
přičemž většina jeho skladeb je
určena právě pro Velehrad. Práce,
za niž bylo uděleno Františku Mackovi děkovné uznání, se dotýká
především hudební dramaturgie
velehradských poutí. Vybrat k bohoslužbě správnou hudbu totiž
není jednoduché. Je určena nejen
poutníkům, ale i divákům televize
a rozhlasu. Liturgická hudba by
měla vycházet z textu a snažit se
o uchopení toho, co nejde popsat
slovy.
(šak)

KONKURS
CZE 1963, 82 min, bez omezení
Druhá část povídkového diptychu vznikla z němého
dokumentu o Semaforu, který Forman spolu s Ondříčkem soukromě natáčel na svou 16mm kameru
Pentaflex. Původní materiál, jehož součástí byly
také záběry z konkursu na novou zpěvačku, předvedli na Barrandově a dostali prostředky na natoBEZ KALHOT XXL
čení už profesionálního filmu, propojeného hraným
USA 2015, 115 min, do 12 let nevhodný, titulky
Děj filmu navazuje na první film tři roky poté, kdy motivem dvou uchazeček o místo.
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i
zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy OČIMA FOTOGRAFKY
se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat CZE / SLO 2015, 81 min, do 12 let nevhodný
po svém: společně s legendární hlavní hvězdou Ma- Slovenská fotografka Zuzana Mináčová je
gickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů uznávanou profesionálkou, která ovlivnila tvář slov posledním dech beroucím představení v Myrtle venské i české fotografie. Respekt i obdiv si vydobyla svými uměleckými experimenty, legendární
Beach a udělat tak tlustou čáru za minulostí.
jsou její fotografie domácích i světových filmových
hvězd, které zvěčnila coby dlouholetá spolupraRYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN
covnice MFF Karlovy Vary. Matej Mináč natočil o své
SLO / CZE 2015, 90 min, do 12 let nevhodný
Snímek vznikající 8 let zblízka dokumentuje život matce a jejím životním příběhu dokumentární film
jedné z nejznámějších osobností česko - slovenské s prvky inscenace.
hudební scény. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal
v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli DIVOKÉ HISTORKY
romskému původu se nejednou potkal s předsudky ARG / ESP 2014, 122 min, do 12 let nevhodný, titulky
okolí. Dnes vydává alba v desetitisícových nákla- Situace z běžného života, které všichni známe a
dech. Film nabídne exkluzivní záběry z rodinných které na celém světě naštvou denně miliony lidí.
Drobné nespravedlnosti všedního dne, nad kterými
archivů i osobní výpovědi jeho nejbližších.
tisíckrát mávnete rukou. Některým postavám černé
povídkové komedie z produkce Pedra Almodóvara
aRTkINO
nervy přetečou a oni pak bez zábran překračují
AMY
hranici dobrých mravů.
GBR 2015, 128 min, do 12 let nevhodný, titulky
První autorizovaný dokument o vzestupech a pádech zpěvačky Amy Winehouse, která na začátku DNY OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
tisíciletí jedinou deskou přepsala dějiny popové V průběhu tradičních Dnů otevřených památek se
hudby. Film rekapituluje život i kariéru této před- poprvé představí i budovy Domu kultury (13. 9.
časně zesnulé britské zpěvačky prostřednictvím 15.30–18.00) a kina Nadsklepí (12. 9. 14.00–18.00).
unikátních obrazových materiálů a audiozáznamů Kromě pestrého programu ZDARMA (vystoupení M
vzpomínek jejích rodičů, přátel a kolegů z branže. Dance Crew, filmy Domácí péče a Ovečka Shaun)
si návštěvníci prohlédnou veřejnosti běžně nepřístupné prostory – jeviště, točnu, zázemí spolků,
PRIDE
promítací kabinu a sklepní prostory s dalším kulGBR 2014, 120 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Komedie Pride se zakládá na skutečném příběhu turním programem.
a zachycuje skupinu aktivistů LGSM, kteří vybírali
peníze na pomoc rodinám postiženým stávkou OVEČKA SHAUN VE FILMU
horníků ve Velké Británii. Jenže se píše rok 1984 a Ná- GBR / FRA 2015, 85 min, bez omezení, bez mluvení
rodní svaz horníků se zdráhá přijmout jejich podporu Hlavní hrdinka animovaného seriálu studia Aarddítě! Úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že
když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. Dobrou, i když možná lehce znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává
v doprovodu věrného parťáka Johnnyho ještě o pár
kroků dál.

z obav, aby nebyli spojováni s gay hnutím. A tak se man se dočkala vlastního filmu. Když ovečka Shaun
aktivisté rozhodnou svůj finanční příspěvek přivézt nechtěně způsobí, že farmář opustí svou farmu,
přímo do malé hornické vesnice ve Walesu…
společně se psem Blitzerem a celým stádem se vydává na nevšední a dobrodružnou cestu do města,
VETŘELCI
aby přivedla svého pána v pořádku zase domů…
USA / GBR 1986, 137 min, do 12 let nevhodný,
titulky
DOMÁCÍ PÉČE
Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila CZE 2015, 92 min, bez omezení
boj na život a na smrt v nákladní lodi Nostromo O konečnosti lidské existence ví každý, okamžik
s vesmírným vetřelcem, je po několika letech nale- skutečného uvědomění si limitů života se však
zena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když dostavuje individuálně a často nečekaně. Oběuž se zdá, že je po všem, začíná horor znova, ten- tavá pečovatelka Vlasta (Alena Mihulová) žije pro
tokrát na vzdálené nedávno kolonizované planetě. manžela Láďu (Bolek Polívka), dceru a své klienty.
Tentokrát ne všichni proti jednomu, ale Ripleyová Jeden všední den však končí jinak než ty předchozí
se skupinou speciálně vycvičených vojáků proti tisí- a Vlasta je nucena reagovat. Zralý debut vypráví
cihlavé smrtící síle vetřelců.
o smrtelně vážných věcech s jemným humorem.

Označení programů pro děti
KULTURNÍ SERVIS MĚSTA KROMĚŘÍŽE – přehled akcí konaných na území města.
Číslo 9/2015, I. ročník. Vyšlo dne 31. 8. 2015. Vydává město Kroměříž nákladem
14 400 + 5 000 ks. Neprodejné! Tisk je přílohou Kroměřížského zpravodaje.
Adresa vydavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
IČO 00 287 351. Tel. 573 321 225, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz, ales.
vrtal@mesto-kromeriz.cz.
Uzávěrka pro zveřejnění vaší akce je vždy k 17. dni předchozího měsíce!
Vydavatel neodpovídá za programové změny provedené pořadateli akcí po uzávěrce Kulturního servisu.
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KULTURNÍ SERVIS

města Kroměříže

Festival
barokní kultury

Hortus Magicus | 5. - 6. 9.
Kroměřížské hudební léto | 10. - 30. 9.
Vinařské slavnosti | 12. 9.
Petr Kolář | 23. 9.

přehled akcí
st 2. 9. I 16.30

VINceNZO BellINI: pURITÁNI
Hudební akademie. Pořad s hudebními ukázkami.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz
pá 4. 9. I 18.00 a 19.30

TaJeMSTVí STaRÉ kROMĚříŽe
(III. OKRUH - PO STOPÁCH FILMŮ - NOVINKA
LETOŠNÍ FILMOVÉ SEZÓNY !!!)
Prohlídky města s průvodci.
Každý prázdninový pátek se můžete projít působivými místy historické Kroměříže spolu s biskupskými vojáky a měšťany v podání průvodců skupiny
historického šermu Biskupští manové. Sraz s Biskupskými many je u kašny na Velkém náměstí.
Velké náměstí - Kroměříž
www.kromeriz.eu
pá 4. 9. I 20.30

ne 6. 9. I 16.00

so 12. 9. I 20.30

dÁŠeŇka ČIlI ŽIVOT ŠTĚNĚTe
Divadelní představení pro děti v rámci osmého
ročníku projektu Pohádková Podzámecká zahrada.
Pohádka v podání divadla Marky Mikové. V případě
příznivého počasí se hraje na louce pod zámkem
u saly terreny nebo u Chotkova rybníka, za špatného počasí ne Starém pivovaru. Pořádá Hortus Moraviae, o. s.
Podzámecká zahrada

ReNÉ lackO TRIO
René Lacko, bluesový kytarista z Handlové, který
patří k mimořádným zjevům slovenské bluesrockové scény. živé vystoupení osloví diváky nejen
hudbou, ale i show s obdivuhodným nasazením…
Uslyšíte i covery světových velikánů, Led Zeppelin,
J.Hendrix a další.
Stará masna
www.stara-masna.cz

po 7. 9. I 17.00

so 12. 9. I 17.00 - 24.00

MalINa NeNí OlIVa – VeRNISÁŽ
Vernisáž výstavy obrazů Michala Maliny a plastik
Ondřeje Olivy.
Galerie Orlovna
www-galerie-orlovna.cz
út 8. 9. I 16.00

SVÉpOMOcNÁ SkUpINa pRO
peČUJící V dOMÁcNOSTI
Srdečně zveme všechny domácí pečující na setkání
svépomocné skupiny. Přijďte si za námi odpočinout, zjistit nové informace nebo se procvičit v pečovatelských dovednostech. Potkáte se s dalšími
pečujícími, kteří jsou v obdobné situaci jako vy.
Sejdeme se v kanceláři Charitní pečovatelské služby
- Malý Val 1 552 v Kroměříži (cca 50 m od nemocnice
Milosrdných sester, směr Milíčovo náměstí).
Charitní pečovatelská služba
www.charitni-pecovatelska-sluzba8.webnode.cz

10. kROMĚříŽSkÉ VINařSkÉ
SlaVNOSTI
Jubilejní desátý ročník vinařských slavností se uskuteční tentokráte v prostorách Květné zahrady, kde se
představí vinařství z Čech, Moravy i zahraničí.Součástí slavností bude i bohatý kulturní program.
Květná zahrada
www.vinitis.cz
ne 13. 9. I 14.30

pOhÁdkY dO kapSY - dIVadlO
SeMTaMFÓR
Veselá hudební pohádka pro děti od tří let. Procházka
do světa fantazie a výmyslů za pomoci Kašpárka připomene nejmladším divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky. Těšit se můžete na čtyři klasické pohádky v provedení divadla SemTamFór ze Slavičína.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 17. 9. I 17.00

pĚŠí pOUTNIcTVí aNeB
Z kROMĚříŽe dO říMa Za 40 dNí
Kdo je poutník? A co dokáže přimět člověka
k mnohadennímu pěšímu putování i v době, kdy
umíme urazit tisíce kilometrů za pár hodin? Odpovědi nejen na tyto otázky uslyšíte na besedě
o na téma pěšího poutnictví. Přednáší PhDr. Pavel
Motyčka, Ph.D. a studenti. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility 2015.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 17. 9. I 17.00

kROMĚříŽSký příBĚh VÁlkY VeRNISÁŽ
Výstava byla připravena jako připomínka sedmdesátého výročí konce II. světové války, která poznamenala osudy milionů lidí celého světa, stejně
jako životy obyvatel Kroměříže a okolí.
Muzeum Kroměřížska, Malá galerie
www.muzeum-km.cz

čt 18. 9. I 18.00

IN GRINd We TRUST
Thrash / crust / grindcoreová legenda ČAD ze
Slovenska, BBYB - experimental electro/tekkno/
cyber/metal/grind/core z Ostravy, SAGVAN TÖFI
- dance-music-grind z Heřmanova Městce, YOUR
LAST BREATH - post hardcore z Kostelce n. Orlicí a
BRUTAL COMMA - grind/ hard core z Hulína, BELLY
ERROR - grind z Kroměříže. To všechno na SLADECH.
Hudební klub Slady
út 8. 9. I 18.00
www.sladykm.cz
lUceRNa - SlOVÁckÉ dIVadlO
UheRSkÉ hRadIŠTĚ
so 5. 9. I 10.00 – 22.30 a ne 6. 9. I
Začátek letošní divadelní sezóny bude patřit ob9.00 – 18.00
líbenému žánru české národní klasiky v podání
hORTUS MaGIcUS 2015
Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Spojení
sobota
reálných vesnických témat (tentokráte z podhůří
11.00–11.45: Divadlo. Geisslers Hofcomoedianten: Orlických hor) a dobové novoromantické a secesní
Chůdy – Křesťanské hodiny – Kolonáda
pohádky - to je slavná dramatická báchorka Lucer13.00: dle zájmu. Divadlo. Geisslers Hofcomoedi- na napsaná Aloisem Jiráskem v roce 1905. Divadelní
anten: Ambrosia – Rotunda
inscenace Lucerny uvede na jevišti Domu kultury
16.00–17.00: Hudba. Musica Florea – Lesk virtuo- v Kroměříži – v režii Igora Stránského - soubor
zity v hudbě 18. století – Velký skleník
Slováckého divadla Uherské Hradiště.
17.30–18.30: Divadlo. Geisslers Hofcomoedianten: Dům kultury v Kroměříži
Polibky – U Zápasníků
www.dk-kromeriz.cz

eXpOZIce kaRla kRYla SlaVí
1. NaROZeNINY
Začátek programu v 18h., vzpomínky na vznik
expozice pana Ing. akad. arch. Jana Konečného.
Promítání fotografií z rekonstrukce prostor Starého
pivovaru výstava a prezentace předmětů – darů
návštěvníků, které expozice obdržela během roku,
18.45 slavnostní rozkrajování dortu a blahopřání
út 15. 9. I 17.00
expozici, 19.00 vzpomínkový koncert Remember
ROdINNý ŽIVOT V kROMĚříŽI
Karel Kryl, účinkují Pavel Foltán a Karel Mišurec.
Diskusní fórum. Město Kroměříž diskutuje s Vámi Vstupné na celou akci a celodenní vstup do expoo rodinném životě v Kroměříži.
zice – zdarma.
Knihovna Kroměřížska
Expozice Karla Kryla
www.knihkm.cz
čt 18. 9. I 20.30
út 15. 9. I 19.00
TaNGO
eVa kýValOVÁ (PÍSŇOVÝ RECITÁL)
Frontman M. Imrich z Abraxas přijede se svou kapeCyklus devíti komorních koncertů v Nadsklepí před- lou Tango. Koncerty Tanga tvoří písně jak ze starších
staví jak špičkové profesionální hudebníky, tak i dob (např. Co s tím sklem, Elektrický bál, Jdeme do
mladé začínající umělce a pedagogy konzervatoře. hor, Obyčejný svět od Abraxasu atd.), tak i z tohoto
Kino Nadsklepí
století.
www.konzkm.cz
Stará masna
www.stara-masna.cz

20.00–21.00: Hudba a tanec. Collegium Marianum:
Forlana – U Rotundy
21.30–23.00: Divadlo. Imaginace. Geisslers Hofcomoedianten: Magdalena lascivní a kajícná. Theatrum Pyrotechnicum: Barokní ohňostroj - Jahodový
kopec, Pstruží rybník

út 15. 9. I 20.00

st 9. 9. I 17.00

UMĚNí Je STaV dUŠe X (VERNISÁž)
Již desátá přehlídka výtvarné tvorby klientů arteterapeutického ateliéru Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži.
Muzeum Kroměřížska, Galerie
v podloubí
10.00–17.00: Komentované prohlídk. Prohlídky www.muzeum-km.cz
pro širokou veřejnost v každou celou hodinu
– Čestný dvůr Květné zahrady
st 9. 9. I 17.00
10.00–17.00: Hry pro celou rodinu ve všech prosto- ČaSNýM JaReM
rách Květné zahrady
Foto Dr. Voňka - beseda.
10.00–17.00: Půjčovna historických kostýmů - Pal- Klub seniorů na Hanáckém náměstí
mový skleník
10.00–17.00: Ukázky aranžování květin – Palmový čt 10. 9. I 15.00
skleník
TadY ŽIJU!
Výstava urbanisticko-dopravních studií a výstuneděle
pů z červnové výstavy Města s dobrou adresou,
11.00 –12.00: Hudba. Moravští madrigalisté: Mi- v rámci níž mohli občané prostřednictvím nálepek
stři vokální hudby – Rotunda
připevňovaných na mapu města upozorňovat na
12.30–13.30: Divadlo. Geisslers Hofcomoedianten: nebezpečná místa ve městě. Akce se koná v rámci
Láska ke třem pomerančům – Holandská zahrada
Evropského týdne mobility 2015.
14.00–15.00: Hudba a tanec. Hudební lahůdky Foyer radnice
a Plaisirs de Musique: Tele–man – Kolonáda
15.30–16.30: Loutkové divadlo. Karromato: Dřevě- čt 10. 9. I 19.00
ný cirkus – Edukační louka
JaROSlaV SVĚceNý a VÁclaV
16.00–17.00: Divadlo. Geisslers Hofcomoedianten: MÁcha - ZahaJOVací kONceRT
Valdštejn – U Rotundy II
khl 2015
Zahájení letošního ročníku fetivalu bude patřit
so 5. 9. I 20.30
Jaroslavu Svěcenému, který rozezní struny svých
ZÁVIŠ - kNíŽe pORNOFOlkU
houslí za klavírního doprovodu Václava Máchy, drVlastním jménem Milan Smrčka, porozen v padesá- žitele 1. ceny Viotti-Valsesia v Itálii za interpretaci
tých letech minulého století v Citonicích u Znojma. Beethovenových skladeb. Právě tomuto skladateli
Nějaký čas pobýval v Brně, nyní už je zase zpátky ve bude patřit první polovina večera.
Znojmě. Označován za lidového umělce volnomyš- Arcibiskupský zámek
lenkářského cítění bez škatulky.
www.dk-kromeriz.cz
Stará masna
www.stara-masna.cz
pá 11. 9. I 17.00
NOc SOkOlOVeN
ne 6. 9. I 14.00
Komentovaná prohlídka Sokolského domu, ukázkROMĚříŽ paTří dĚTeM
ky cvičení a divadelního představení. Výstava
Akce pro celou rodinu.
k 150. výročí Tělocvičné jednoty. Od 17.00 do 21.00
Soutěžní zábavné odpoledne pro děti i rodiče s bo- hodin komentované prohlídky Sokolského domu,
hatým programem, v jehož rámci vystoupí různé ukázky cvičení a divadelního představení.
zájmové skupiny. Pořádá Týdeník Kroměřížska.
Sokolský dům Kroměříž
Velké náměstí - Kroměříž

paRTIČka
Partička z TV Prima míří opět do Kroměříže! V úterý 15. září rozesměje divadelní sál Domu kultury
v Kroměříži šestice známých šílenců, které dobře
znáte: Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej
Sokol, Igor Chmela, Marián Čurko a Dano Dangl.
Možná příjde i speciální host... Navíc se vše bude
tentokrát zaznamenávat na filmové kamery!
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 18. 9. I 20.30

VlTaVa - 30 případŮ kapITÁNa
peJSka
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Toto
přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou
mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem Roberta
Nebřenského. S nedávným návratem dechových
nástrojů nabídne Vltava svůj původní legendární
sound a obměněný repertoár, kde zazní aktuální
st 16. 9. I 13.00 – 15.00
skladby z připravovaného alba „Osamělý jezdec“ i
BĚh NadĚJe
největší hity kapely.
Cílem 8. ročníku této humanitární akce je shromaž- Hudební klub Slady
ďování prostředků pro výzkum rakoviny a propagace pravidelného sportování. Běh navazuje na tradici pá 19. 9. I 9.00
Běhu Terryho Foxe, který se v České republice konal pOdZIMNí VYRÁBĚNí - dílNa
od roku 1992. Pořádá TJ Sokol Kroměříž. Akce se pRO dĚTI
Tradiční vyrábění pro velké i malé s podzimní temakoná v rámci Evropského týdne mobility 2015.
tikou. Od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Hanácké náměstí
Muzeum Kroměřížska, 1. patro
st 16.9. I 17.00
www.muzeum-km.cz
TUNISkO I. ČÁST
so 19. 9. I 10.00
Video p. Šmídová - beseda.
cYklOJíZda dO pRaVČIc
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
Tradiční akce s europoslankyní Olgou Sehnalovou
st 16. 9. I 19.00
tentokrát povede do pravčického muzea zemědělJ. BRahMS a a. dVOřÁk
ské techniky. Nenáročná trasa je vhodná i pro rodiOlomoucká filharmonie pod taktovkou svého šéf- ny s dětmi a vede v rovinatém terénu převážně po
dirigenta Petra Vronského představí nadějného cyklostezkách. Pro zájemce je připraveno i čipování
houslového virtuoza Patrika Sedláře. Tento mladý kol a servisní prohlídka. Akce se koná v rámci Evropumělec patří mezi úspěšné absolventy Konzervato- ského týdne mobility 2015.
ře P. J. Vejvanovského Kroměříž.
Velké náměstí
Arcibiskupský zámek
ne 20. 9. I 13.00
st 16. – čt 17. 9.
pĚŠí VYchÁZka S eXkURZí Na
kROMĚříŽSkO V kONTeXTU
MeTeOROlOGIckOU STaNIcI
II. SVĚTOVÉ VÁlkY (KONFERENCE)
Každoroční pěší vycházka nás tentokrát zavede do
Muzeum Kroměřížska, ve spolupráci s Městem Zemědělského výzkumného ústavu v Havlíčkově
Kroměříž pořádá odbornou mezinárodní konfe- ulici, v jehož areálu funguje meteorologická stanirenci nazvanou „Kroměřížsko v kontextu II. světové ce. Budete mít příležitost se zeptat, jak stanice
války“. Na konferenci vystoupí se svými příspěvky funguje a nahlédnout i do historie meteorologicképřední historici, pamětníci válečných událostí i za- ho měření v Kroměříži. Akce se koná v rámci Evrophraniční hosté.
ského týdne mobility 2015.
Dům kultury Kroměříž
Hanácké náměstí

ne 20. 9. I 16.00

píSNIČkY Z klOBOUkU
Divadelní představení pro děti v rámci osmého
ročníku projektu Pohádková Podzámecká zahrada.
Pohádka v podání souboru Ententýky. V případě příznivého počasí se hraje na louce pod zámkem u saly
terreny nebo u Chotkova rybníka, za špatného počasí
ne Starém pivovaru. Pořádá Hortus Moraviae, o. s.
Podzámecká zahrada

so 26. 9. I 9.00

SVaTOVÁclaVSkÉ SlaVNOSTI 2015
Kulturní program pro celou rodinu.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz
so 26. 9. I 20.30

T4 ROck
Seskupení výborných muzikantů,Roman Dragoun,
Guma Kulhánek, Standa Kubeš, Martin Kopřiva.
ne 20. 9. I 19.00
Podle odborného tisku se jedná o „poctivou hudScReaMeRS + TechTle
bu, která je kombinací tří velkých temperamentů
MechTle: přIJela pOUŤ
tuzemské rockové scény“.
Netradiční spojení dvou předních českých travesti Stará masna
skupin - Screamers a Techtle Mechtle - přesně to www.stara-masna.cz
nabízí nová show s názvem ,,Přijela pouť“. Pánové
Lukáš, Jarda, Lukáš, Honza a Patrik se již několik ne 27. 9. I 12.00
let na prknech divadel a kulturních domů téměř TedX kROMĚříŽ
každý večer promění ve slečnu Paulu, Lili, Dolores, Na zářijové konferenci TEDxKroměříž se účastníci
Stacey a Halinu. V letošním roce se rozhodli pro setkají s více než desítkou inspirativních osobností,
navázání vzájemné spolupráce a společně s mode- video-přednáškami a doprovodným programem.
rátorem Láďou Černým máte možnost je vidět ve Každý přednášející má deset až osmnáct minut
dvouhodinovém pořadu, který je nabitý humorem, na to, aby svou silnou myšlenku předal do světa.
nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, Přednášky jsou tak skutečně výstižné a také přizpůsobené různorodému laickému publiku. Letos
hereček, ale i politiků.
vystoupí cyklokoordinátor pro Českou republiku
Dům kultury
Jaroslav Martinek nebo místní rodák a zakladatel
www.dk-kromeriz.cz
známé české módní značky youngprimitive Filip
po 21. 9. I 19.00
Urban.
FelIX a. SlOVÁČek a BORIS
Kino Nadsklepí
kRaJNý
www.tedxkromeriz.cz
Významní sólisté české hudební scény, Felix Slováček a Boris Krajný, jsou s Kroměříží osudově spojeni po 28. 9. I 16.00
díky studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského. SINdIBÁdOVa dOBROdRUŽSTVí
Pro klavírního virtuóza Borise Krajného bude ten- Divadelní představení pro děti v rámci osmého
to nevšední koncert také jeho dalším návratem do ročníku projektu Pohádková Podzámecká zahrada.
Pohádku pro děti hraje Divadlo Koráb. V případě přírodného města.
znivého počasí se hraje na louce pod zámkem u saly
Arcibiskupský zámek
terreny nebo u Chotkova rybníka, za špatného počasí
www.dk-kromeriz.cz
ne Starém pivovaru. Pořádá Hortus Moraviae, o. s.
út 22. 9. I 17.00
Podzámecká zahrada
eXpedIČNí JachTING
Putování evropskými moři a Atlantikem až na st 30.9. I 17.00
Kapverdy s cestovatelem a jachtařem Tomášem TUNISkO II. ČÁST
Video p. Šmídová - beseda.
Kůdelou.Pořádá Europe Direct Kroměříž.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
Knihovna Kroměřížska
www.tomaskudela.cz
st 23. 9. I 8.00

deN BeZ aUT S ČeSkýM
ČeRVeNýM kříŽeM
Každoroční dopolední program pro školní kolektivy dětí 5. tříd základních škol organizuje místní
pobočka Českého červeného kříže. Děti se mohou
těšit na zopakování znalostí nabytých v dopravní
výchově v uplynulém školním roce.
Dopravní hřiště v Koperníkově ulici
st 23.9. I 17.00

JaRNí VýleTY
Foto Dr. Voňka - beseda.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí
st 23. 9. I 19.00

kONceRT peTRa kOlÁře
S kapelOU
Zpěvák Petr Kolář, který je doma v popu, rocku i muzikálech, si během své kariéry zazpíval s celou řadou
rockových kapel. Věnuje se nejrůznějším hudebním
projektům v nahrávacích studiích i na koncertech.
V Kroměříži představí nejen svou doprovodnou kapelu, ale především svůj současný repertoár.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 30. 9. I 19.00

kONceRT kONZeRVaTOře p.
J. VeJVaNOVSkÉhO kROMĚříŽ
Konzervatoř P. J. Vejvanovského je hudebním
klenotem města Kroměříže. Na festivalu se představí tělesa a soubory, které výběrem skladeb i
jejich provedením opět potvrdí vysokou kvalitu
školy. Absolventi kroměřížské konzervatoře se řadí
k předním umělcům na české i světové hudební
scéně.
Arcibiskupský zámek
www.dk-kromeriz.cz
čt 1. 10. I 17.00

SeTkÁNí S JOSeFeM ZíMOU
Devadesátiminutový pořad, kde se střídá mluvené
slovo s písničkami. Jako hlavní hvězda se představí
herec, muzikálový zpěvák a nekorunovaný král
české dechovky Josef Zíma. Program, který Dům
kultury v Kroměříži věnuje především seniorům,
bude ve společenském sále moderovat moderátor
a spisovatel Vítek Chadima.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
pá 2. 10. I 20.30

pUMpa
V roce 2012 se podařilo Pumpě vydat zatím poslední album, které dostalo název „Masařka“. Na
novinku se dostaly koncerty osvědčené a ověřené
kousky, ale samozřejmě i novější věci.
Stará masna
www.stara-masna.cz

so 3. 10. I 8.45

deN UNIFORMOVaNých SBORŮ
Přehlídka techniky, výzbroje a výstroje s akčními
ukázkami. Zakončení turistické sezony a připomenutí 70. výročí ukončení 2. světové války.
Zborovský most, Hanácké náměstí
so 3. 10. I 20.30

cIMRMaNOVO TORZO - JeThRO
TUll ReVIVal
Hudební zaměření pokrývá oblast skladeb od blues
po hard rock od slavných skupin 60. a 70. let, hlavně
pak Jethro Tull, jejichž tehdejší úpravy většinou
Cimrmanových hitů se v dnešní přetechnizované
době stávají evergreeny. Skladby se snaží hrát
s dravým rockovým cítěním. Především pak vynikající flétna I. Andersona v podání Mirka Válka zní
neuvěřitelně věrohodně.
Stará masna
www.stara-masna.cz
st 7. 10. I 19.00

kaRel plíhal - kONceRT
Zpěvák, skladatel, textař, folkový a jazzový kytarista, hudební režisér a aranžér – to všechno v jednom
je populární písničkář Karel Plíhal, který se po dvou
a půl letech opět vrací do hudebního sálu Domu
kultury v Kroměříži, aby předvedl průřez své bohaté písničkářské kariéry včetně poslední desky
Vzduchoprázdniny z roku 2012.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

VýSTaVY
a STÁle eXpOZIce
paMÁTNík MaXe ŠVaBINSkÉhO
(STÁLÁ EXPOZICE)
Reprezentativní přehled tvorby jednoho z nejvýznamnějších kromřížských rodáků. Stálá expozice
V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr
z umělcova díla. Téměř 130 originálů představuje
sedm desetiletí Švabinského tvorby.
Muzeum Kroměřížska

příROda a ČlOVĚk (STÁLÁ EXPOZICE)
V expozici se snoubí archeologické doklady o nejstarším osídlení regionu od nejstarší doby kamenné
po dobu slovanskou spolu s nahlédnutím do živočišné a rostlinné říše Kroměřížska.
Muzeum Kroměřížska
hISTORIe UkRYTÁ pOd dlaŽBOU
MĚSTa (STÁLÁ EXPOZICE)
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho
vzniku do raného novověku. Doslova pod dlažbou
Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního
domu se dozvíte o historii města „od mamutů až po
raný středověk“.
Muzeum Kroměřížska
eXpOZIce kaRla kRYla
(STÁLÁ EXPOZICE)
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé
podobě. Klade důraz na osobní prožitky každého
návštěvníka a „nutí“ ho, aby si z prohlídky odnesl
vlastní poznatky, názory a nálady a aby se s dílem a
osobností Karla Kryla vyrovnal po svém.
Klub Starý pivovar

do 31. 10.

caR a cíSař - SeTkÁNí
V kROMĚříŽI V SRpNU 1885
Výstava ke 130. výročí setkání vladařů - rakouského
císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III.
Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem připomene menší výstavou 130.
výročí setkání ruského cara Alexandra III. s rakouským
císařem Františkem Josefem I. v Kroměříži v roce 1885.
čt 24. 9. I 15.00
so 3. 10. I 17.30 a 20.00
Arcibiskupský zámek Kroměříž
BeZpeČí pRO SeNIORY
Na STOJÁka lIVe! VOl. 2
Další hodina z cyklu Akademie III. věku
Oblíbená stand-up comedy tentokrát na Sladech www.zamek-kromeriz.cz
Knihovna Kroměřížska
ve složení Iva Pazderková, Daniel Čech a Karel
Hynek. Dvě představení od 17:30 a od 20:00 hodin. do 31. 5.
pá 25. 9. I 20.30
Vstupenky pouze na předprodejních místech - v OdVRÁceNÁ TVÁř VÁlkY
pROJecT F
Radničním sklípku a U Mincovny. Po skončení Kroměřížsko v kontextu II. světové války 1939 – 1945.
Vystavené dokumenty a předměty přibližují každoHard rocková kapela, která je složena ze starších programu afterparty v Café Separé.
denní život města i regionu v období protektorátu
muzikantů, vychovaných muzikou 70. - 80. let mi- Hudební klub Slady
Čechy a Morava v letech 1939 – 1945.
nulého století a hlavně špiček mezi kapelami rocku www.sladykm.cz
Státní okresní archiv
– skupin URIAH HEEP a DEEP PURPLE.
www.kromeriz.mza.cz
Stará masna

čt 24. 9. I 8.00

deN JaZYkŮ
Program pro základní a střední školy.
Pořádá Europe Direct Kroměříž.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do 15. 9.

SOchY ZahRadĚ V.
Občanské sdružení GET ART! připravilo další ročník
přehlídky současného sochařství v Podzámecké
a Květné zahradě a veřejných prostorách města
Kroměříže. Pátý ročník letní přehlídky (nejen) sochařské tvorby nejmladší generace je tady! Kroměříž tentokrát opět obsadí na všech frontách – sochy
jsou ve městě, v Květné i v Podzámecké zahradě.
www.getart.cz

do 30. 9.

FOTOGRaFIe Z RekONSTRUkce
kVĚTNÉ ZahRadY (2012 – 2014)
Za její dnešní krásou je velké odhodlání, moře námahy, kopec nervů i trpělivosti, Co všechno se zde
dělo po dobu téměř dvou let vám ukáže výstava
autorských fotografií Tomáše Vrtala, který se neohroženě pohyboval mezi dělníky, stavebními stroji
a nánosy bahna... To vše za každého počasí.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

do 3. 9.

dUO BOYS - MaRTIN helÁN
a VÁclaV STRaTIl
Výstava Martina Helána a Václava Stratila.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do 3. 9.

ZUZaNa RŮŽIČkOVÁ - VelRYBY
Netradiční grafické práce pražské grafičky vzniklé
při její cestě po Thajvanu.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

do 23. 9.

TRadIce a FOlklOR
Na kROMĚříŽSkU
Panelová výstava. Představení národopisných
kroužků a souborů.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do 25. 9.

„... NIkde NeNí JakO dOMa...“
Autorská výstava kroměřížského fotografa Miroslava
Pláňavy zobrazující život v Azylovém domě pro ženy
a matky s dětmi Kroměříž u příležitosti Dne charity.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz
út 7. 9. – st 7. 10.

MalINa NeNí OlIVa
Výstava malířských prací Michala Maliny a soch
a objektů Ondřeje Olivy.
Galerie Orlovna
www.galerie-orlovna.cz

čt 17. 9. – pá 18. 10.

kROMĚříŽSký příBĚh VÁlkY
Výstava byla připravena jako připomínka sedmdesátého výročí konce II. světové války, která poznamenala osudy milionů lidí celého světa, stejně
jako životy obyvatel Kroměříže a okolí.
Muzeum Kroměřížska, Malá galerie
www.muzeum-km.cz

ne 20. 9. I 5.00 - 10.00

pROdeJNí VýSTaVa dROBNÉhO ZVířecTVa a OkRaSNÉhO
pTacTVa
Nově vznikající prodejní výstava drobného zvířectva
a okrasného ptactva na výstavišti Floria v Kroměříži.
Prodávat lze drobná hospodářská zvířata, drůbež,
holuby, exotická zvířata, okrasné ptactvo, kočky, psy
a další potřeby pro chovatele.
Výstaviště Floria Kroměříž
www.vystavistefloria.cz

út 22. 9. – po 28. 9.

ZVlÁŠTNí lIdÉ – kaTaSTROFY
lIdSkÉhO TĚla
Výstava voskových figurín lidí, kteří svými fyzickými zvláštnostmi vystupují z davu. Na vlastní oči je
možné spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji,
čtyřma očima, několik siamských dvojčat nebo muže
s vlčím syndromem… Ze sbírky petrohradského
antropologického muzea. Přístupné denně 10 – 18 h.
Hudební klub Slady

po 28. 9. - čt 15. 10.

MalOVÁNí Na hedVÁBí
Výstava prací Květy Pokorné.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pROGRaM
SpORTOVNích akcí
st 16. 9. I 14.00

BĚh NadĚJe a SOkOleNí
Sportovně charitativní akce.
Běh naděje navazuje na Běh Terryho Foxe. Sokolení
je sportovně zábavné odpoledne pro veřejnost,
školy, družiny a školky.
Hanácké náměstí
so 19. 9. I 8.00

NW pOchOd kROMĚříŽSkOU
pOdZÁMeckOU ZahRadOU
Nordic walkingovým pochodem bude finančně
podpořen klub nemocných cystickou fibrózou.
Tato akce je vytvořená pro veřejnost - zkušené závodníky, ale i laiky, studenty a družstva základních
škol. Hůlky rádi zapůjčí a vysvětlí správné kroky
nordic walkingu. Dvě trasy - 6 a 15 km. Budete
probíhat doprovodný program: zábava pro děti,
občerstvení a prezentace produktů.
Podzámecká zahrada
www.eventy.cz
so 19. 9. I 8.00

kROMĚříŽSkÁ padeSÁTka
Turistický závod okolím Kroměříže. Kroměřížská
padesátka je turistický pochod (pro fyzicky otrlejší
běh) po zpevněných i nezpevněných cestách v okolí
Kroměříže. Zve tedy všechny příznivce turistiky,
pochodů, běhů, procházek, přírody, prostě všechny, co rádi tráví svůj volný čas venku. V den startu
musí být jednotlivci alespoň 15 let a pochodu se
s ním zúčastní osoba ve věku alespoň 18 let za něj
zodpovědná.
Cyklokemp Na Hrázi
www.kromerizskapadesatka.cz

pá 11. 9.

17.30 I GANGSTER KA, premiéra
20.00 I NIKDY NENÍ POZDĚ, premiéra
so 12. 9.

14.30 I OVEČKA SHAUN VE FILMU, Dny otevřených
památek, bijásek
17.30 I DOMÁCÍ PÉČE, Dny otevřených památek
20.00 I CESTA VZHŮRU + beseda, premiéra
ne 13. 9.

17.30 I NIKDY NENÍ POZDĚ, premiéra
20.00 I SINISTER 2, premiéra
po 14. 9.

17.30 I LABYRINT: ÚTĚK, přidáváme
20.00 I GANGSTER KA, premiéra
st 16. 9.

17.30 I KONKURS, artkino
20.00 I SINISTER 2, premiéra
čt 17. 9.

20.00 I LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 2D, premiéra
pá 18. 9.

17.30 I LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 3D, premiéra
20.00 | AMERICAN ULTRA, premiéra
so 19. 9.

17.30 I AMERICAN ULTRA, premiéra
20.00 I LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 3D, premiéra
ne 20. 9.

14.30 I V HLAVĚ 3D, bijásek
17.30 I LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 2D, premiéra
20.00 I LOVE 2D, premiéra
po 21. 9.

17.30 I AMERICAN ULTRA, premiéra
20.00 I LOVE 3D, premiéra
st 23. 9.

17.30 I MÉĎA 2, přidáváme
20.00 I OČIMA FOTOGRAFKY, artkino
čt 24. 9.

20.00 I EVEREST 2D, premiéra
VYchÁZkY Na MĚSíc ZÁří 2015
12. 9. - Česká Třebová, Kozlovský kopec
12 km, vede p. Hanzlíková
19. 9. - Hrubá voda, Pohořany, Sv. Kopeček
11 km, vede p. Stratil
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

kINO NadSklepí
st 2. 9.

17.30 I AMY, artkino
20.00 I PRIDE, artkino
čt 3. 9.

20.00 I WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY ZAČÍNÁ,
premiéra
pá 4. 9.

pá 25. 9.

20.00 I EVEREST 3D, premiéra
so 26. 9.

14.30 I SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 2D, bijásek
18.00 I GANGSTER KA, premiéra
20.00 I EVEREST 3D, premiéra
po 28. 9.

17.30 I EVEREST 2D, premiéra
20.00 I BEZ KALHOT XXL, přidáváme
út 29. 9.

20.00 I ROGER WATERS: THE WALL, záznam koncertu
st 30. 9.

17.30 I RYTMUS sídliskový sen, přidáváme
20.00 I DIVOKÉ HISTORKY, artkino

17.30 I WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY ZAČÍNÁ,
premiéra
ROGER WATERS: THE WALL
20.00 I KURÝR: RESTART, premiéra
Roger Waters The Wall je koncertní film, který
zachycuje světové turné zakládajícího člena legenso 5. 9.
dární britské skupiny Pink Floyd v letech 2010 až
14.30 I MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE 3D, bijásek
2013. Záběry, pořízené ve třech městech na dvou
17.30 I KURÝR: RESTART, premiéra
kontinentech, putují mezi 150 metrů dlouhým
20.00 I ŽIVOT JE ŽIVOT, přidáváme
jevištěm a zákulisím, ze kterého vše exkluzivně
komentuje sám Waters.
ne 6. 9.

14.30 I MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE 2D, bijásek
BIJÁSek
17.30 I MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ, MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE
přidáváme
FRA 2015, 85 min, bez omezení, dabing
20.00 I WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY ZAČÍNÁ, Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal,
v bájném světě jmenován strážcem Měsíce, tedy
po 7. 9.
tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune ale při17.30 I HITMAN: AGENT 47, přidáváme
tahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna,
20.00 I KURÝR: RESTART, premiéra
aby ukradl Slunce. S pomocí hrdého strážce Slunce
Sohona a křehké Ciry se Mune vydává za neobyst 9. 9.
čejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu
17.30 I KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E., přidáváme
mezi strážci!
20.00 I VETŘELCI, artkino
V HLAVĚ
čt 10. 9.
USA 2015, 102 min, bez omezení, dabing
20.00 I GANGSTER KA, premiéra
Krásně zpracovaný animovaný film od studia Pixar
velmi mile rozebírá lidské myšlení, vnímání a ná-

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM
USA 2015, 129 min, do 12 let nevhodný, titulky
V dalším pokračování Labyrintu čelí Thomas a jeho
kamarádi Placeři zatím největší výzvě: hledají
informace o tajemné a mocné organizaci známé
jako W.C.K.D. Jejich cesta je zavede do Spáleniště,
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
pusté krajiny plné nepředstavitelných překážek.
USA 2015, 84min, bez omezení, dabing
Placeři se spojí s bojovníky odporu, zasáhnou vrchní
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, velení W.C.K.D. a odhalí tak šokující plány, které na
bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křu- ně byly přichystány.
pavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením
je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem LOVE
i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s hu- FRA 2015, 130 min, do 18 let nepřístupný, titulky
morem, někdy pořádně svérázným. Jak napovídá Po brutalitou prosycených snímcích se Gaspar Noé
název, v tomhle filmu ho patrně humor přejde, pro- rozhodl natočit film o lásce. Nebyl by to však správný
tože se ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostře- rebel obsahu i formy, aby tento cit nepojal po svém
dí – tedy na souši.
a nezvolil explicitní sex jako klíč. Trojrozměrné putování zákoutími, o nichž se ve slušné společnosti
pouze šeptá, je nejen dráždivou podívanou, ale také
pReMIÉRa
lovestory s nostalgickým podtextem.
WE ARE YOUR FRIENDS - PÁRTY ZAČÍNÁ
USA 2015, 93 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Cole Carter (Zac Efron) je třiadvacetiletý DJ, který EVEREST
se snaží prosadit se ve světě elektronické hudby a USA / GBR 2015, 121 min, do 12 let nevhodný, titulky
hollywoodského nočního života. Ujme se ho cha- Dvě expediční skupiny na Mount Everest postihla
rismatický, ale poněkud pošramocený postarší DJ v roce 1996 jedna z nejhorších katastrof v dějinách
Jamesem, který mu v jeho kariéře hodně pomáhá. horolezectví. Snímek vypráví dramatický příběh
Věci se však začnou zamotávat, když si Cole začne americké skupiny, vedené Scottem Fischerem (Jake
Gyllenhaal), a novozélandské skupiny pod vedením
s Jamesovou mladší přítelkyní Sophií...
Roba Halla (Jason Clarke) při jejich pokusu dobýt vrchol
nejvyšší hory světa. Ten se však změnil v boj o přežití.
KURÝR: RESTART
FRA / CHN 2015, 96 min, do 12 let nevhodný, titulky
Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti přIdÁVÁMe
své vůli spojit s nájemnou vražedkyní Annou, aby ŽIVOT JE ŽIVOT
dostali skupinu bezcitných ruských překupníků CZE 2015, 95 min, do 12 let nevhodný
s lidmi. Našlapaný mix akce s úžasnou kung-fu Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský
řežbou, vizuálně excelentními automobilovými ho- pár řeší v komedii život je život milostné a životní
ničkami, zabijácky krásnou „roštěnkou“ a pořádnou eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je
porcí nadhledu!
láska, oproti „Lásce“ ale „život“ slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situací. Ondřej Vetchý se
GANGSTER KA
navíc ve filmu objeví ve dvojroli dvou zcela rozCZE 2015, 100 min, do 12 let nevhodný
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou dílných mužů.
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Když
je zrazen, rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ
Káčko překračuje pomyslnou hranici od finanční- USA 2015, do 12 let nevhodný, titulky
ho zločince k nelítostnému řezníkovi. Kriminální Agentura IMF je postupně likvidována bájným
thriller podle námětu autora knihy „Padrino Krej- Syndikátem, který je národem grázlů a nájemných
ladovost tak, aby zaujal jak dětské, tak i dospělé
diváky. Sympatičtí průvodci s roztomilými hlasy
a trefným chováním skvěle doplňují chvilky, kde
se samotná hrdinka Riley vypořádává s dospíváním
a nabýváním nových zkušeností.

číř“ zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před rozvnáší světlo do šesti miliardového tunelu a snaží se puštěním, ale to nechce dopustit Ethan Hunt (Tom
Cruise). Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím
objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.
nejtěžší misi ve svých životech. Musí dokázat, že
Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi
NIKDY NENÍ POZDĚ
možnými prostředky.
USA 2015, 101 min, do 12 let nevhodný, titulky
V poutavém snímku plném hudebních vystoupení
ztvárnila Meryl Streep postavu Ricki Rendazzové, HITMAN: AGENT 47
slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své USA 2015, 96 min, do 15 let nepřístupný, titulky
sny o rock‘n‘rollové slávě dopustila nepřeberného Čtyřicet šest speciálních agentů bylo po dlouhá léta
množství životních chyb. Během návratu domů vymačkáváno do poslední kapičky, než se povedlo
dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby sestrojit agenta, který je identifikovatelný jen
napravit a změnit se. Film natočil oscarový reži- a pouze díky číselnému kódu, který má vytetovaný
sér Jonathana Demme podle scénáře oscarové na zadní části lebky. Agenta tak silného, nelítostného a efektivního, že je trnem v oku předchůdcům i
scenáristky Diablo Cody.
svým strůjcům. Začíná šílená akční centrifuga plná
nenávisti, násilí a tajných úkolů.
CESTA VZHŮRU
CZE 2015, 100 min, do 12 let nevhodný
Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E.
vlastních a obecně lidských limitů, ale také USA 2015, 116 min, do 12 let nevhodný, titulky
o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné Hlavními postavami filmu Guye Ritchieho z období
osobní výkony stát. Film představí dlouhou a ná- studené války jsou agent CIA a agent KGB. Oba jsou
ročnou životní pouť horolezce Radka Jaroše až na nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupravrchol poslední osmitisícovky – na K2. Prostřednic- covat na společném úkolu překazit plány tajemné
tvím rozsáhlého Jarošova archívu, budeme moci zločinecké organizace, která chce šířením jaderných
sledovat jeho cestu od počátků až k poslednímu zbraní destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve světě.
vrcholu. Po filmu bude následovat beseda s reži- Dvojice agentů má jediné vodítko – dceru zmizelého
německého vědce. Začíná závod o čas.
sérem.
AMERICAN ULTRA
USA 2015, 96 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Akční komedie o věčně zhuleném prodavači Mikovi,
který žije v malém městečku spolu se svou přítelkyní Phoebe. Jednoho dne se ale objeví neznámí
lidé a Mike zjišťuje, že je tzv. spícím agentem. Bohužel ale jedním z těch, kteří jsou určeni k likvidaci.
V patách má bandu zabijáků a tak musí sebrat odvahu a začít bojovat.
SINISTER 2
USA 2015, 97 min, do 15 let nepřístupný, titulky
Po úspěchu hororu Sinister nás scénárista prvního
dílu C. Robert Cargill zavede do strašidelného venkovského domu, do kterého se přestěhuje mladá
matka se svými syny, dvojčaty, aniž by tušili, že
dům je předurčen pro smrt a zlo.

LABYRINT: ÚTĚK
USA 2014, 114 min, do 12 let nevhodný, titutlky
Thomas se jednoho dne probudí uvězněný v obřím
bludišti společně se skupinou dalších chlapců. Na
svět venku nemá žádné vzpomínky, jen podivné
sny o záhadné organizaci známé jako W.C.K.D.
Když se mu podaří poskládat dohromady jednotlivé
fragmenty ze své minulosti podle vodítek v bludišti,
může doufat, že odhalí svůj skutečný cíl a způsob,
jak z bludiště uniknout. Film je adaptací bestselleru
Jamese Dashnera.
MÉĎA 2
USA 2015, 125 min, do 15 nepřístupný, titulky/dabing
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí
chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní
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Legendy i místní hudebníci se představili na prvním ročníku
folkového festivalu
Tři hvězdná seskupení, jedna
místní formace a jedna začínající
písničkářka zahrály na prvním
ročníku festivalu Folková sobota
ve dvoře, který proběhl v sobotu
1. srpna na nádvoří Klubu Starý
pivovar. Výsledkem bylo příjemné hudební odpoledne pozvolna
přecházející do vlahého letního
večera.
Po úvodním minikoncertu holešovské písničkářky Hedy Pěňové, která
zpívá jen své vlastní písně, patřilo
pódium věhlasným hudebníkům
- Robertu Křesťanovi a Druhé trávě. Po jejich přibližně hodinovém

programu, kde zazněly staré známé hity i novinky, předvedla svůj
um kroměřížská kapela Jamtour
se zpěvačkou Janou Štěpánovou.
Poté následovalo vystoupení Stanislava Wabiho Daňka, který se představil se svým parťákem, kytaristou
Milošem Dvořáčkem. Bylo to další
příjemné setkání plné známých
hitovek, které publikum náležitě
ocenilo. Po folkovém bardu patřilo
pódium zlínské legendární kapele
AG Flek, která první ročník Folkové
soboty ve dvoře uzavřela. Vůbec
nevadilo, že namísto Blanky Táborské vystoupila Petra Šany Šanclová.

Byl to záskok dokonalý. Šany má totiž Blančiny písničky vryté hluboko
pod kůží a navíc dobrou techniku,
temnější barvu hlasu a nechybí jí
ani charisma.

Pořadatel, jímž byl Dům kultury,
zajistil nejen zajímavý hudební obsah, ale i stánky s občerstvením, na
které došlo ve chvílích, kdy se na
podiu měnila kapela.
(rr)

Foto: R. Rohál

Dirigentské kurzy završil
závěrečný koncert

Katastrofy lidského těla v podání voskových figurín
Od pradávna se v naší společnosti vyskytovali jedinci svým zevnějškem
výrazně vystupující z davu. Společnost se jich stranila, ale zároveň byla
přitahována jejich zvláštnostmi. Z postižení takových lidí často pramenila
neskutečná síla a odhodlání vzepřít se osudu a předvést okolí svůj neobyčejný vzhled jako dar, chtěli být respektováni a uznáváni. Nyní mají zájemci
jedinečnou možnost poznat tyto výjimečné lidi na vlastní oči, spatřit osoby se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima, několik siamských
dvojčat nebo muže s vlčím syndromem. Od 22. do 28. září bude v prostorách hudebního klubu Slady přístupná výstava voskových figurín pocházejících ze sbírky petrohradského antropologického muzea, kde bylo
vytvořeno 25 věrných napodobenin z vosku, byly použity lékařské oční a zubní implantáty
a do vosku vpichované pravé
lidské vlasy, proto sochy působí dokonale živým dojmem.
Výstava s názvem Zvláštní
lidé – Katastrofy lidského
těla je díky svému tématu
unikátem. Otevřena bude
denně od 10 do 18 hodin. (tz)

Foto: J. Soporský
Šestnáctý ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku, jehož
jednotlivé koncerty neodmyslitelně patří do nabídky kulturních událostí letní společenské sezony ve městě, patří minulosti.
Cyklus v sobotu 8. srpna uzavřel Závěrečný koncert mezinárodních dirigentských kurzů. Hlavními protagonisty byli Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín a lektoři a absolventi dirigentských kurzů.
Na programu, kterým provázel světoznámý kroměřížský rodák Tomáš Netopil, byly skladby Antonína Dvořáka, Igora Stravinského a
Ludwiga van Beethovena. Koncert hostil ve svých prostorách Arcibiskupský zámek a byl důstojným zakončením letní série koncertů
vážené hudby.
(šak)

Dotýkat se exponátů přikázáno…
Letošní tropické léto lákalo především k vodě, přesto (nebo možná právě
proto) hledala spousta Kroměřížanů i návštěvníků města zábavu, při níž
se dalo slunci uniknout. Možnost pobavení i poučení a třeba i prověření
vlastních znalostí a zkušeností nabízela do konce srpna zájemcům výstava Hry a klamy v Muzeu Kroměřížska - nejen hravá a zábavná, ale také
poučná expozice vhodná pro všechny věkové kategorie. Putovní výstava,
kde exponáty pocházely z libereckého zábavně naučného centra IQpark,
byla kombinací hry, zábavy i poučení a zahrnovala přes padesát interaktivních exponátů, které byly určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže návštěvníci se nejen mohli, ale vlastně měli řídit pokynem
„dotýkat se exponátů přikázáno!“.
(šak)

Foto: Š. Kučerová, A. Vrtal
Pětadvacet let své činnosti slaví v letošním roce kroměřížský
Jazz Club a připomíná se i během léta – jak jinak než hudbou. Ve
středu 5. srpna v podvečer připravil na nádvoří Klubu Starý pivovar tradiční Setkání muzikantů z Moravy, jehož hvězdou byl tentokrát špičkový brněnský saxofonista Radim Hanousek. O týden
později se pak na zahrádce restaurace Radniční sklípek představila
dvojice muzikantů Mirek Málek a Petr Hochmaier pod názvem Alfa
Zlín. Dalším počinem, nad nímž drží Jazz Club Kroměříž „ochrannou
ruku“, je projekt Piáno na ulici. Právě na zahrádce Radničního sklípku může každý veřejně předvést, jak to s bíločernými klávesami umí.

Foto: A. Vrtal
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zajímavosti
CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI
Vážení čtenáři,
po celý letošní rok se v rámci rubriky Kroměřížská historická ohlédnutí věnujeme období II. světové
války a především skutečnostem,
které se přímo dotkly města i jeho
obyvatel. Důležitou součástí boje
proti okupantům byl zahraniční
odboj a podpora skupin a jednotek
vznikajících mimo území Protektorátu Čechy a Morava. Právě pomoci
ze zahraniční se týká dnešní otázka a na spolupráci s cizinou byla
zacílena i ta minulá směřovaná na
letce RAF. Ze správných odpovědí
na tento dotaz jsme vylosovali tyto
výherce:
Marcela Hasoňová
František Kročil
Lubomír Novohradský

Otázka č. 9

Odkud směřovaly na naše
území výsadky, které měly
podpořit odbojovou činnost?
Správnou odpověď označenou
heslem „Soutěž“ posílejte do
20. září na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt).

knižní novinky
Zuzana Koubková:
Ztracený templářský poklad
Doba je neklidná. O vládu nad
Českým královstvím soupeří dvě
krásné korunované ženy – Eliška
Přemyslovna a její nevlastní matka
Alžběta Rejčka, spory mezi šlechtou a králem Janem Lucemburským
vrcholí. Na východ od Prahy, v
Černém lese, se usadí obzvláště nebezpečná banda a terorizuje okolí,
dochází k záhadným úmrtím a četným loupežím...
Ljuba Štíplová:
Knížka plná her
Nové vydání oblíbené knížky plné
zajímavých úkolů a návodů pro volný čas. Skládanky z papíru, návody
na výrobu šperků z přírodnin, detektivní hádanky, úkoly na tříbení
logického uvažování, malý praktický
herbářík, písničky a básničky pro
všechny šikovné a zvídavé děti.
www.knihkm.cz
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KROMĚŘÍŽSKÁ
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ IX.
Výsadek S 1/R
a rodina Svobodových
-Stratilových
V československém protinacistickém odboji sehrály v období
druhé světové války důležitou
roli výsadky vyslané na území
Protektorátu Čechy a Morava
exilovým ministerstvem obrany
z Londýna (operace Benjamin,
Antropoid...) nebo z území SSSR
(výsadek S 1/R…). Pro náš region je víc než symbolické, že
úplně prvním parašutistou mezi
příslušníky pozemních jednotek
se stal kroměřížský rodák Otmar
Riedl, jediný člen výsadku Benjamin, který kvůli navigační chybě
sice nepředal domácímu odboji
poselství exilového prezidenta
republiky Edvarda Beneše, ale
přežil a zemřel v Holešově v roce
1994.
V letošním roce si v září
připomínáme sedmdesáté čtvrté výročí seskoku padákového
výsadku S 1/R ze SSSR, který
přistál v okolí Dřínova v noci dne
10. září 1941. Členové výsadku
po seskoku dopadli na různá
místa a každý výsadkář poté jednal sám za sebe. Rotný Brauner,
který měl na starosti vysílačku,
ji i s padákem zahrabal v parku
dřínovského zámku. Přes odbojáře Aloise Žůrka zkontaktoval
členy Obrany národa MUDr.
Aloise Dubovského a Antonína
Raita, který bydlel v Kroměříži v
domě rodiny Ludvíka Svobody.
V noci z 12. na 13. září 1941 Irena
Svobodová, četnický praporčík
František Pavličík a Alois Dubovský vyzvedli s pomocí mnoha dalších zainteresovaných
spolupracovníků
schovanou
vysílačku a ukryli ji v altánku u
Svobodových.
Výsadkářům poskytli útulek
bratři Ireny Svobodové - Eduard Stratil ve mlýně v Uherském
Brodě a Jaroslav Stratil ve mlýně
v Nezamyslicích. Všichni členové
výsadku a jejich spolupracovníci
z řad domácího odboje však byli
Oprava
I tentokrát rády píšeme opravu informací z minulého článku (zpravodaj č. 8/2015), který byl věnován
účasti Kroměřížanů v bojích na západní frontě. Informace jsme čerpaly z dokumentů uložených v našem
12

postupně pomocí konfidentů
odhaleni a pozatýkáni. Uniknout
se podařilo jen několika - Irena
Svobodová s dcerou Zoe se do
konce války skrývala na Českomoravské vysočině. Syn Miroslav,
student reálného gymnázia v
Kroměříži, byl zatčen v Nezamyslicích a popraven se svými strýci
a dalšími příbuznými v koncen-

archivu a také z dostupných publikací a novin. A tak jsme napsaly, že
na západní frontě padli Ladislav
Snídal a Josef Urválek. Ovšem Ing.
J. Urválek válku přežil, na podzim
1945 se oženil a zemřel v roce 1960.
Ing. L. Snídal se také z 2. světové vál-

tračním táboře v Mauthausenu
v roce 1942. Pro ženy byl určen
koncentrační tábor Ravensbrück,
kde zemřela maminka Ireny Svobodové Anežka Stratilová, a koncentrační tábor Svatobořice, v
němž byla do konce války vězněna řada rodinných příslušníků
obou manželů Svobodových.
Bilance výsadku S1/R byla
tragická - 160 spolupracujících odbojářů bylo zatčeno,
91 popraveno a umučeno ve
fašistických věznicích a koncentračních táborech. Jejich
hrdinství a obětavosti však
patří stejná úcta a vděk jako
výsadkářům, kteří bojovali v
týlu nepřítele. S velkou pietou
je uchovávána památka členů a
spolupracovníků výsadku S1/R v
obci Dřínov, kde byl v roce 1981
před obecním úřadem slavnostně odhalen památník.
PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová
MZA Brno – SOkA Kroměříž

ky vrátil a zemřel v roce 2001. Za informace a upřesnění děkujeme dceři Ing. L. Snídala Mgr. O. Kurzové a
dceři ing. J. Urválka Mgr. Marii Šeré.
Ceníme si zájmu veřejnosti o naše
příspěvky a vítáme další informace,
fotografie apod.
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dopisy čtenářů
World UNESCO Heritage in Europe
Žáci Základní školy Kroměříž, Komenského náměstí mají rádi svou zemi, proto se rozhodli její krásy představit v eTwinningovém projektu World UNESCO Heritage in Europe.
V rámci tohoto projektu jsme navázali úspěšnou spolupráci se školami v Polsku, Německu, Řecku, Francii, Gruzii, Španělsku, Finsku, Slovinsku, Rumunsku, na Ukrajině a ostrově
Réunion. Vytvořili jsme mapu památek UNESCO v České republice, vyhledali potřebné
informace a zpracovali je nejen s využitím výpočetní techniky, ale i malbou či kresbou.
Výsledky naší práce jsme prezentovali partnerským školám a seznámili se i s jejich památkami. Své znalosti světového kulturního dědictví jsme si ověřili v závěrečném kvízu.
Mgr. Renata Večerková, učitelka

seriál na celý rok
Chateaubriand
Životopisný film zabývající se
osudy francouzského diplomata a spisovatele, jednoho z nejvýznamnějších představitelů romantismu, autora novely Atala. François-Auguste-René de
Chateaubriand je považován
za jednoho z nejvýznačnějších
představitelů romantismu ve francouzské literatuře. Působil krátce
ve službách císařské diplomacie.
Období revolučního teroru strávil
v exilu. Za restaurace se vrátil do
diplomatických služeb; ve 30. letech byl dvakrát s diplomatickým
posláním v Praze u exilového
francouzského krále Karla X.
Do francouzské literatury vnesl
témata, která předznamenala nástup romantismu, jeho dílo mělo
obrovský vliv nejen na francouz-

jadřovat i nejmodernější umělecké
obsahy.
Film se stejně jako mnoho dalších
francouzských historických snímků natáčel v Arcibiskupském
zámku Kroměříž, diváci tak mohli
obdivovat nádheru zámecké knihovny i reprezentačních sálů.

skou literaturu 19. století (zejména
na tvorbu Victora Huga), ale na evropskou a severoamerickou prózu
vůbec. V Česku je znám především
svou novelou Atala aneb Láska
dvou divochů na poušti, kterou
přeložil Josef Jungmann ve snaze
dokázat, že čeština je schopna vy-

Foto: © Pierre Guibert/VISUAL Press Agency, OOKO Production

V hlavní roli filmu se představil
Frédéric Diefenthal známý z akční
série Taxi natočené pod režijním
vedením Luca Bessona.
Pro ty, kteří si rádi hrají a vyhrávají, jsme opět připravili soutěž
o propagační dárky města Kroměříže. Otázka zní: Jaké národnosti byl François-Auguste-René
de Chateaubriand? Odpovědi
posílejte do 20. září na adresu
zpravodaj@mesto-kromeriz.
cz, nebo na adresu: Kroměřížský
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767
01 Kroměříž a označte ji heslem
„Kroměříž fil-mová“. Nezapomeňte
uvést adresu a telefonní kontakt.
Ze správných odpovědí na srpnovou otázku jsme vylosovali tu, kterou poslala RENÁTA
ALEXY. Ta si může svou výhru
vyzvednout na odboru kultury
v 1. patře kroměřížské radnice.

odvoz tříděného odpadu v kroměříži do konce roku 2015
Upozornění: tento kalendář platí pro občany, kteří mají v nájmu zbytkovou + bio popelnici
ČTVRTEK a PÁTEK
plasty, papír
3. 9.
4. 9.
10. 9.
11. 9.
17. 9.
18. 9.
24. 9.
25. 9.
2. 10. (pa)
3. 10. (so)
8.10.
9.10.

15. 10.
16. 10.
22. 10.
23. 10.
29. 10.
30. 10.
5. 11.
6. 11.
12. 11.
13. 11.
19. 11.
20. 11.

ÚTERÝ a STŘEDA
8. 9.
22. 9.
6. 10.
20. 10.
3. 11.
17. 11.
1. 12.
15. 12.
29. 12.
12. 1. 2016
26. 1. 2016

ÚTERÝ
1. 9.
15. 9.
30. 9. (st)
13. 10.
27. 10.
10. 11.
24. 11.
8. 12.
22. 12.
5. 1. 2016
19. 1. 2016

STŘEDA
sklo

26. 11.
Město 1x 4 týdny
Firmy
27. 11.
Barevné
1x 6 týdnů
Bílé
3. 12.
9. 9.
9. 9.
23. 9.
4. 12.
21. 10.
7. 10.
21. 10.
10. 12.
2. 12.
4. 11.
18. 11.
11. 12.
13. 1. 2016
2. 12.
16. 12.
17. 12.
24. 2. 2016
30. 12.
13. 1. 2016
18. 12.
10. 2. 2016 27. 1. 2016
24. 12. (čt)
24. 2. 2016
26. 12. (so)
31. 12. (čt)
2. 1. 2016 Bližší informace: BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, 767 01Kroměříž, Tel.: 573 502 789,
(so)
777 838 402 • e-mail: biopas@biopas.cz • www.biopas.cz
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Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Lukáš Čermák

Adam Župka

Anna Macková

Elen Dvořáková

Barbora Všetičková

Barbora Kopčilová

Antonie Miková

Gabriel Miko

Josef Bryan Jonáš

Martin Vonka

Michal Vonka

Emilie Eugenie
Nazarcu

Ondřej Přikryl

Petr Osina

Romana Jonášová

Viktorie Matová

Zuzana Koppová

Nejbližší volné termíny
vítání občánků jsou:
26. 9., 3. 10., 10. 10.,
24. 10. a 31. 10.

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

Sňatky – červenec 2015

Narození – červenec 2015

Kateřina Valíčková, Zlín – Lukáš Válek, Bojanovice
Marika Pošvancová, Kroměříž – Miroslav Michajlovič, Kroměříž
Eva Hrkalová, Bruntál – Miroslav Juhas, Hlinsko
Petra Tupá, Praha – Mark Timothy Pickering, Spojené království
Martina Zapletalová, Kroměříž – Marek Zapletal, Žeranovice
Helena Úlehlová, Kojetín – Mojmír Zlámal, Kojetín
Pavlína Járková, Přerov – Martin Morbicr, Přerov
Sabina Vymětalíková, Kroměříž – Oldřich Mach, Kroměříž
Andrea Filová, Slovenská republika – Stanislav Hába, Kroměříž
Vendula Masláková, Nový Malín – Slavomír Černý, Zdounky
Petr Seidl, Spojené státy – Andrea Balážová, Slovenská republika
Miroslava Štauberová, Břest – Petr Koryčan, Kroměříž
Hana Gajdošíková, Napajedla – František Gajdošík, Napajedla
Michaela Obručníková, Němčice n. H. – Michal Babirád, Němčice n. H.
Alena Míková, Kroměříž – Miroslav Remiaš, Těšnovice
Eva Bönischová, Libhošť – Ivo Navrátil, Oldřichovice
Markéta Nováková, Kroměříž – Tomáš Skřehot, Bruntál
Romana Sedlářová, Bystřice pod Hostýnem – Petr Ťažký, Libomyšl
Romana Gryčová, Popovice – Pavel Hrabal, Popovice
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Ella Poláchová, Vážany
Petr Plšek, Kyselovice
Maxmilián Hubáček, Lhotka
Viktor Zanáška, Holešov
Dominik Fojtíček, Pravčice
Štěpán Vrábel, Chropyně
Jakub Večerka, Hradisko
Radoslav Olejníček, Hulín
Štěpánka Ospalíková, Morkovice
Sofie Halířová, Kroměříž
Lukáš Skácel, Lubná
Leo Švrček, Přerov
Veronika Živná, Kroměříž
Tereza Kovaříková, Chropyně
Vendula Brabencová, Bílavsko
Rozálie Stelmachová, Kvasice
Daniel Fedas, Chropyně
Nikol Frkalová, Popovice
Šimon Horáček, Hulín
Nela Přidalová, Nezamyslice
Štěpán Ohlídal, Kojetín
Matouš Pokora, Sobělice
Mia Mirvaldová, Bezměrov
Adriana Valková, Hulín
Laura Hronová, Uherský Brod
Šimon Gauč, Kroměříž
Tobiáš Opravil, Kvasice
Matyáš Šindelka, Zborovice
Selma Filipová, Kroměříž
Anna Lehkoživová, Hulín
Richard Němec, Ivanovice n. H.
Sabina Kadlčíková, Bařice
Anežka Motyčková, Kroměříž
Natálie Gúcka, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeny děti, jejichž rodiče souhlasili se zveřejněním v tisku.

Úmrtí – červenec 2015
Zdeňka Pěnčíková, *1925, Pačlavice
Verona Levcová, *1933, Kroměříž
Karel Čičatka, *1947, Kroměříž
Josef Vítek, *1951, Bezměrov
Danuše Velčovská, *1934, Kroměříž
Vlasta Brázdilová, *1935, Kroměříž
Vratislav Krejčíř, *1953, Kroměříž
Věra Vybíralová, *1935, Zborovice
Dagmar Drábková, *1960, Kroměříž
Ludmila Žurmanová, *1923, Roštín
Vlastislava Schwarzová, *1929, Kroměříž
Václav Vojče, *1931, Kroměříž
Jiřina Plačková, *1930, Kroměříž
Josef Brázdil, *1933, Kostelany
Růžena Vilímková, *1920, Kroměříž
Miroslava Doleželová, *1923, Kroměříž
Marie Chocholatá, *1935, Lubná
Marta Běhalová, *1948, Kroměříž
Alois Galatík, *1929, Zdounky
Květoslava Krčková, *1929, Kroměříž
Danuše Bímová, *1942, Kroměříž
Marta Sedláčková, *1956, Šelešovice
Jana Nováková, *1952, Kroměříž
Albína Zámečníková, *1935, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni jen ti zemřelí, u nichž pozůstalí souhlasili se zveřejněním v tisku.
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Vladimír Koutňák, *1927, Morkovice
Ludmila Daňková, *1931, Kroměříž
Tekla Výrostková, *1921, Kroměříž
Adolf Pospíšil, *1944, Lubná
Jindřich Jahoda, *1952, Kroměříž
Marta Zapletalová, *1929, Kroměříž
Stanislav Král, *1936, Kroměříž
Oldřich Pospíšilík, *1933, Kroměříž
Pavel Vavříček, *1977, Lutopecny
Ludmila Žárská, *1949, Kroměříž
Jan Kutra, *1944, Kroměříž
Věra Zatloukalová, *1934, Kroměříž
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Přehlídka veteránů připomněla léta dávno minulá
Automobily se staly za dobu své
existence neodmyslitelnou součástí života lidí. Jsou využívány k dopravě i zábavě, k podnikání i sportování, málokdo bez nich dokáže
fungovat. Nadšení automobilisté
obdivují krásu a ladnost moderních vozidel nejrůznějších značek,
ale dokážou ocenit i nádheru historických kousků, umění tehdejších
řemeslníků a nadšení a fortel současných majitelů.
Přehlídkou motoristické minulosti
je setkání historických vozidel na

vesničkami a klikatými cestičkami
Chřibů až na Velehrad. Vrcholným
zážitkem byl samotný start jízdy,
kdy v centru města najednou ožilo
všech 90 historických vozidel české
i zahraniční výroby bravurně ovládaných řidiči a spolujezdci v dobových kostýmech. O zajímavosti
a oblíbenosti akce, která je jedním
z vrcholů letní společenské sezony
v Kroměříži, svědčí tradičně vysoká
návštěvnost. „Vzhledem k finanční
a organizační náročnosti se však
sraz Veteránem nejen Kroměříž-

kroměřížském Velkém náměstí s
názvem Veteránem nejen Kroměřížskem. Letos je místní Veterán
klub pořádal již poosmé. Záštitu
nad akcí převzal starosta Jaroslav
Němec, který sraz zahájil a odměnil cenou starosty města Kroměříže nejstaršího účastníka soutěžní
přehlídky, majitele nejstaršího vozu
a majitele nejstaršího motocyklu.
Součástí programu byla výstava
vozidel se soutěží elegance, jízda
zručnosti, ale především orientační spanilá jízda, vedená okolními

skem bude od nynějška pořádat
každý lichý rok, další ročník se tedy
uskuteční v roce 2017,“ upozorňuje
jeden z hlavních pořadatelů František Kudela. To ovšem neznamená,
že Veterán klub Kroměříž bude napřesrok zahálet. V mezidobích se
bude konat veteránský sraz v menším rozsahu. „Milovníci starých aut
se také mohou příští rok těšit na
akci s názvem Loukotě a řemeny
v Kroměříži, která představí auta
vyrobená v letech 1899 – 1918,“
dodává Kudela.
(šak)

Foto: J. Soporský

47. ročník festivalu vážné hudby

10. září / 19 hodin

zahajovací koncert festivalu

Jaroslav Svěcený – housle
Václav Mácha – klavír
16. září / 19 hodin
Moravská filharmonie
Olomouc
Patrik Sedlář – housle
Pořadatel:

21. září / 19 hodin
Felix Slováček – klarinet
Boris Krajný – klavír
30. září / 19 hodin
Koncert Konzervatoře
P. J. Vejvanovského
Kroměříž

www.dk-kromeriz.cz/KHL

Ve spolupráci:

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
2. 9. od 7.30 do 14 h – Kroměříž, Víta Nejedlého 3083, 3116 – 3120 • 3. 9. od 10 do 12 h – Kroměříž-Vážany, Lesní 299/54 (domov důchodců) • 3. 9. od 12.30 do 14.30 h – Kroměříž, Hulská 0/K/667/84, 350/5,
353/11, 354/8, 356/4, Kopce 0, 341 – 345, 359/19, Osvoboditelů 5001, Polní 5001, Vážany 0, 340, 346/13, 355/6, 360/21. • 4. 9. od 13 do 16 h – Kroměříž-Vážany, K Potoku 0, 303, 304/1, Lesní 0, 26/26, 266/37, 28/5, 37/9,
Luční 325 – 329, Osvoboditelů 0/K/337, 100/100, 100/51, 101/13, 104/12, 112/7, 115/21, 120/120, 121/121, 213 – 221, 248/9, 249/11, 249/249, 250 - 252,267/267, 292/292, 295/24a, 334, 43/43, 45/45, 56/41, 59/31,
60/60, 62/62, 66/66, 67/34, 69/32, 78/5, 81/28, 96/68, 97/70, Pionýrů 188/2, Požárníků 0/K/593/2, 111/111, 111/3, 119/119, 254 – 260, 262/262, 27/27, 297/297, 301/301, 302/302, 316/16, 322/1d, 335, 47/7, 48/48,
49/49, 5000, 5002, 5003, 53/53, 54/54, 55/55, 79/8, 83/10, 83/83, 84/84, 95/95, Stavbařů 269/3, 270/1, Vážany 0, 318, Kroměříž, Velehradská 3893/30 • 7. 9. od 7.30 do 9.30 h – Kroměříž-Vážany, Na Dílech 155 – 181,
287 – 291, 5007. Osvoboditelů 0/K/337, 102, 103, 105, 113, 114, 222 – 228, 230 – 232, 300, 323, 5000, 56/91, 82/48, 87 – 90, 93, 94, 96 – 99, Pionýrů 108, 189 – 202, 271, 272, 85. Polní 0/K/265/2, 203 – 212, 332, 5000,
5006, Příčná 123 – 154, Stavbařů 0, 183 – 187, 317, 58, 80 • 7. 9. od 10 do 12 h – Kroměříž-Vážany, K Potoku 0, 305, 306, 311, 9/307. Skřivánčí 0/K/693/89, 376, 377, 379, 380, 384, 385, Spojovací 394, Zvonková 0, 368 •
7. 9. od 12.30 do 14.30 h – Kroměříž-Vážany, Lesní 0, 106, 109, 1, 110, 241247, 253, 265, 266, 268, 274, 276, 278 – 286, 296, 30, 34, 36, 38, 45, 5000, 5004, 51, 52, 71 – 76, Na Návsi 0, 10, 107, 11, 118, 12, 122, 13, 15 –
20, 2, 22, 23, 263, 264, 277, 294, 33, 3, 39, 43, 44, 4, 5001, 50, 5, 57, 63, 34, 6 – 8, Osvoboditelů 0/K/337, 238, 239, 240, Zahradní 233 – 237 • 11. 9. od 7.30 do 13 h – Kroměříž, Chropyňská 0, 1738, 1739/96, 1754, 1798,
1835, 1853/25, 1856/17, 1867/1867, 1902/15, 1989, 1989/12, 2052/62, 2094/64, 2101, 2115, 2115/2115, 2115/9, 2154/41, 2155/43, 2161/39, 2182/68, 2218, 2226/18, 2262/110, 2263/20, 2278/46, 2295/76, 2319/33,
2340, 2483, 2540/44, 2581, 2626/48, 2661/50, 2692/28, 279/106, 2909/54, 3019/58, 3020/56, 3112/32, 3187/66, 3306/3306, 3306/40, 3307, 3307/42, 3309/74, 3679/90, 3758/34, 3759/36, 5004, 5056, 5060, 5064,
5068 - 5074, 5076, 5086, 5088, 5089, 5091, 81/81, Kaplanova 0, 1696, Zámecká zahrada 5000, Skaštice 136, 81. // Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové podobě nebo
prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http:// portal.eon.cz/cs/otg
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Návštěvníky dožínek lákalo vystoupení
folklorních souborů, sváteční dobroty
na jarmarku i koncert Hradišťanu
Dožínkový víkend se letos vydařil po všech stránkách. Tradiční slavnost připomínající
završení sklizně navštívili letos
zástupci všech partnerských
měst, počasí bylo přívětivé a po
tropických vedrech a následném několikadenním dešti se
umoudřilo a přálo jak průvodu,
který prošel městem, tak programu, který se konal současně
na několika místech.
Oficiálním zahájením Dožínek
Zlínského kraje bylo předání
dožínkového věnce hospodáři –
krajskému hejtmanovi Stanislavu
Mišákovi. Toho na Velké náměstí
v průvodu doprovodili nejen čelní představitelé města, ale i ministr zemědělství Marian Jurečka
či šéf zlínské agrární komory Jan
Hašek a další. Před jejich zraky
prošly a mnohdy protančily náměstím folklorní soubory a krojo-

vané spolky z nejrůznějších koutů
Zlínského kraje. Poté se v rámci
kulturního programu na pódiu
vystřídaly všechny zúčastněné
kapely i taneční uskupení včetně
hostí z Ružomberoka – souboru
Liptov. Na nádvoří zámku probíhala Slavnost chleba, z níž vzešly
dva vítězné pekařské produkty
vybrané profesionálními znalci
chleba i laickými návštěvníky.
Také zde vystupovaly folklorní
soubory. Nejmenší účastníci dožínek - vystupující i návštěvníci – si
dali dostaveníčko na dvoře Klubu Starý pivovar, kde na „dětské“
scéně probíhal program určený
právě mladší generaci. Ten doplnily zajímavé soutěže a dílničky.
Celodenní program vyvrcholil
vystoupením souboru Hradišťan
s Jiřím Pavlicou, které přilákalo na
náměstí nespočet diváků a posluchačů.
(šak)

Foto: J. Soporský
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