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Dlužné nájemné v městských bytech se daří snižovat, 
říká místostarosta Holík

Dluhy na nájemném v městských 
bytech v Kroměříži za první polovi-
nu letošního roku klesly o více než 
450 tisíc korun. Od konce loňského 
roku se asi o dvě desítky 
snížil také počet dlužníků. 
„Je vidět, že důslednější 
postup vůči neplatičům 
v podobě žalob k soudu i 
hrozby vyklizení bytu nese 
ovoce. Budeme v tom urči-
tě pokračovat,“ uvedl mís-
tostarosta Karel Holík. 
Městské byty má ve vý-
půjčce městem vlastněná 
společnost Kroměřížské 
technické služby. Dluhy k 

31. prosinci 2018 činily téměř 3,5 
milionu korun, ke konci letošní-
ho června už jen asi 3,04 milionu 
korun. Dlužníků bylo na konci 

loňského roku 119, v polovině 
letošního roku pak rovných 100. 
„V městských bytech jich ale z to-
hoto počtu bydlelo jen 67,“ řekla 

právnička KTS Kristýna 
Juříková. Na konci mi-
nulého roku dlužili tři 
největší „hříšníci“ asi 230 
tisíc, 195 tisíc a 180 tisíc 
korun. K polovině letoš-
ního roku jsou „rekord-
many“ lidé, kteří dluží 
asi 190, 180 a 175 tisíc 
korun. „Jedna dlužnice 
snížila své závazky o 
více než 170 tisíc korun. 

(pokračování na str. 3)

Milí čtenáři!
Doznívají v  nás tóny prázdnino-
vých měsíců. Jsme posíleni slu-
níčkem, relaxací na dovolené a 
častějším kontaktem s  přírodou. 
Proč září? Během září se počíná 
říje jelenů, kteří postupně tu a tam 
zaříjí. Tak je září napojeno svým 
názvem a jelení aktivitou na říjen. 
V Chorvatsku začíná říje očividně 
dříve, protože ti vybrali pro září 
slovo rujan. Velmi blízké našemu 
říjnu. Po návratu z  dovolených 
měli možnost ti z  nás, kteří zcela 
nezavrhli moudré a prozíravé pří-
stupy, objevit a docenit perlu pod 
prahem vlastního domu. Skryté 
poklady kolem nás a v  nás, které 
kvůli absenci odstupu, nadhledu, 
pro naši upachtěnost, malicher-
nost, nevelkorysost a všelikou ma-
lost včetně smutku nad dobrem 
druhého (závist) zhusta nevidíme. 
To je pro mě i smyslem cestování. 
Objevit perlu pod prahem vlast-
ního domu. Podržme si co nejdéle 
smysl pro krásu, kterou jsme zaku-
sili během prázdnin. Ten příjemný 
osvěžující pocit bosých nohou ve 
studeném potoce během horkého 
léta. Jedno Turkmenské přísloví 
praví: každý kdo byl obdarován 
smyslem vidět krásu, může čas-
to konat procházky rájem. Stále 
potřebujeme vedle sebe někoho, 
kdo nás, co se díváme, ale nevidí-
me, učí vidět. Anebo slyšet. Často 
totiž posloucháme, ale neslyší-
me, ačkoli nejsme sluchově nijak 
postižení. Neslyšíme druhé vedle 
nás, neslyšíme sebe sama. O to 
více mluvíme.  V září nás čeká ne-
jen nelehký začátek školy. Držím 
všem dětem palce, aby se jim za-
čátek podařil. V  září se můžeme 
se i těšit na zajímavá setkání jako 
například Neslýchaně zábavný 
večer, který pořádá Poradenské 
centrum pro sluchově postižené 
Kroměříž.  
Příjemné čtení Kroměřížského 
zpravodaje přeje

Vít Peštuka
místostarosta

Dožínky jsou připomenutím a oslavou zakončení žní a zároveň příležitostí k prvnímu zhodnocení výnosů. 
Podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska, který se zúčastnil dožínkové slavnosti v Kroměří-
ži, bude v České republice letošní úroda zhruba o osm procent vyšší, než tomu bylo loni.

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová



Čilý stavební ruch panuje v pro-
storách skládky Zachar u vážanské 
cihelny. Hotová je příjezdová cesta 
pro těžkou techniku a zhotovi-
tel, společnost Rovina stavební z 
Hulína, již pracuje na samotném 
zpevnění paty skládky a čelního 
svahu. „Počasí je příznivé, práce 
probíhají podle harmonogramu,“ 
uvedl místostarosta Vratislav 
Krejčíř. Hotovo by mělo být v lis-
topadu letošního roku. Náklady 
na akci činí zhruba 7,2 milionu 
korun. Někteří lidé na sociálních 
sítích tvrdí, že cihelna je zaváže-
na stavební sutí nebo cihlami. 
„Není to pravda. Zaváží se ma-
teriálem přesně podle projek-
tové dokumentace. Jedná se o 

lomový kámen o hmotnosti cca 80 
až 200 kilogramů,“ popsal Jaroslav 
Takáč z radničního odboru rozvo-
je města. Kámen je vhodný pro 
vodohospodářské stavby, je ne-
nasákavý. Občany může mást to, 
že na okraji někdejší skládky od-
bor služeb provizorně uskladňuje 
kostky a jiný materiál, který zbyl 

z opravovaných chodníků. „Nic z 
toho se ale na zpevnění paty a čela 
skládky nepoužívá,“ dodal Krejčíř. 
Areál skládky je oplocený a vyba-
vený cedulemi se zákazem vstupu. 
„Přestože je pohyb na staveništi 
zakázán, někteří lidé zákaz poru-
šují. Přitom skládku monitoruje ka-
mera, takže riskují i postih ze strany 

městské policie,“ upozornil stav-
byvedoucí Hynek Netopil. 
Po dobu prací by lidé měli v oko-
lí sběrného dvora a sídliště na 
Zacharu dbát zvýšené opatrnos-
ti. Je nutné počítat se zvýšeným 
provozem. Přes sběrný dvůr 
najíždějí nákladní automobily. 
Areál je průjezdný, změnilo se 
rozmístění kontejnerů.              (jv)
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Nový odbor regionální-
ho rozvoje pomůže při 

čerpání dotací, 
říká starosta Němec

Kroměřížská radnice má nově od-
bor regionálního rozvoje. S jeho 
zřízením počítá nový organizační 
řád městského úřadu, který je účin-
ný od 1. září. „Odbor regionálního 
rozvoje pod sebe soustředil pro-
jektové manažery, kteří dosud byli 
rozmístěni v různých odborech, 
což bylo nelogické, nesystematické 
a nekoncepční. Díky tomu budou 
moci lépe sdílet informace a lépe 
se orientovat v možnostech čer-
pání dotačních prostředků,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec.
Na odboru regionálního rozvoje 
se počítá se sedmi zaměstnanci. 
„Když to řeknu nadneseně, bude to 
mozek samosprávy. Bude vymýšlet 
a projektovat, zatímco dřívější od-
bor rozvoje města přejmenovaný 
na odbor investic bude především 
realizovat s tím, že projektově bude 
řešit jen akce stavebně technické-
ho charakteru,“ popsala tajemnice 
městského úřadu Veronika Škraba-
lová. Podle ní je vhodnější zřídit 
dva odbory, než aby radnice měla 
jeden velký, pod který by spadalo 
projektování i realizace investic. 
„Menší odbory jsou lépe řiditelné, 
jsem o tom přesvědčena,“ dodala 
Škrabalová. Na odboru regionál-
ního rozvoje je zařazen také eko-
log. O zřízení této pozice rozhod-
la městská rada již dříve. „Město 
služeb ekologa využije tam, kde 
bude vedlejším účastníkem řízení 
a bude potřeba vyjádření města, a 
také v případech, kde město bude 
jako vlastník pozemků hlavním 
účastníkem řízení. Odbor životního 
prostředí vykonává státní správu, 
ekolog bude přímo hájit zájmy sa-
mosprávy, a tedy obyvatel Kromě-
říže,“ vysvětlila Škrabalová.
Nový organizační řád přinesl i na-
výšení počtu zaměstnanců z 218 
na 219. Stalo se tak díky zřízení 
jednoho pracovního místa na od-
dělení sociálně právní ochrany dětí 
v odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví. „Důvodem je nedostatečné 
personální zajištění výkonu sociál-
ně právní ochrany dětí, které vyply-
nulo ze závěrů kontroly nadřízené-
ho orgánu. Nově vzniklé pracovní 
místo ale bude plně financováno 
ze státního příspěvku,“ doplnila 
Škrabalová.                                          (jv)
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Radnice v úterý 6. srpna zaháji-
la druhou etapu prací na opravě 
povrchu Vodní ulice. „Jsem rád, že 
stejně jako loni nám plynárenská 
skupina innogy vyšla vstříc a že 
jsme mohli začít oproti plánu s 
předstihem. Věřím, že 
práce půjdou stejně 
dobře jako doposud 
a že během podzimu 
bude celá Vodní ulice 
v novotě,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Němec. 
Stejně jako o první 
etapu se i o druhou 
stará pražská společ-
nost PORR, a. s., nákla-
dy činí za obě etapy 
celkem zhruba 14,8 

milionu korun. Loni stavbaři pra-
covali v části ulice od obchodního 
domu Baťa po křižovatku s ulicemi 
Dobrovského a Farní, letos přišla 
na řadu zbylá část Vodní ulice. Jako 
první v ulici skončila společnost 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
která zde obnovovala kanalizaci 
a vodovod, rovněž plynaři do-
končili výměnu potrubí. Povrch 
ulice bude stejný, jako je v loni 
opravené části. „Historický ráz 

ulice zůstane zacho-
ván. Po obou stranách 
budou chodníky z pá-
sových žulových desek, 
silnice bude z žulových 
kostek. Chodníky bu-
dou širší na úkor ko-
munikace. Bude tak 
více místa pro pěší a 
také pro restaurační 
předzahrádky,“ popsal 
Jaroslav Pajgr z odboru 
rozvoje města.            (jv) 

Město zahájilo druhou etapu opravy povrchu 
Vodní ulice

Odpad ze zahrádek 
nelze ukládat na 
veřejných plochách
V Kroměříži v poslední době přibý-
vá případů, kdy lidé odkládají od-
pad ze zahrádek na veřejných plo-
chách, nejčastěji k cestám nebo ke 
stanovištím kontejnerů. „Dopouští 
se tak přestupku v rovině zakládá-
ní černé skládky. Peníze vynalože-
né na jejich odstranění by přitom 
město mohlo využít účelněji, na 
údržbu zeleně nebo na úklid,“ 
upozornil starosta Jaroslav Němec. 
Jakmile na veřejnou plochu při-
nese odpad jeden člověk, na toto 
místo jej mnohdy začnou nosit i 
další občané. „Vzniká nevzhledné 

místo a kritika jde na vrub města. 
Odpad je následně odvezen, ale 
lidé jej sem často donesou znovu 
v přesvědčení, že město to řeší 
automaticky. Přitom každý občan 
Kroměříže může zdarma uložit 
odpad ze zahrádky na sběrném 
dvoře,“ dodal Martin Posolda z 
odboru služeb. Město navíc dva-
krát ročně zelený odpad ze sou-
kromých zahrad sváží. Lidé ho 
mohou dát před dům v pytlích či 
krabicích, aby se dal dobře naložit. 
Termíny jsou známy dopředu, le-
tos se svoz plánuje na 9. a 16. listo-
padu. Kromě odpadu ze zahrádek 
se ve městě nyní objevují i černé 
skládky nábytku. „Někteří lidé jej 
začali vyhazovat na ulici, přesto-
že mají také možnost odvézt ho 

zdarma do sběrného dvora. Po-
kud nábytek odvezeme my, další 
nezodpovědní lidé ho vyhodí na 
ulici také v domnění, že i o jejich 
nechtěný nábytek se město po-
stará,“ uvedla Pavla Cielecká z od-
boru služeb. Systém odpadového 
hospodářství ve městě Kroměříž 
je přitom nastaven tak, že každý 
občan má možnost zlikvidovat od-
pad povoleným způsobem.    (jv) 

Práce na zpevnění paty a čela skládky probíhají 
podle plánu

Foto: J.  Vondrášek

Foto: J.  Vondrášek

Foto: M. Posolda
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Město připravuje plán 
rozvoje sportu v Kromě-

říži. Zapojte se i vy
Pohyb, sport a sportovní vyžití patří 
neodmyslitelně k  životu. Vztah ke 
sportu a pohybové návyky si obvyk-
le všichni nesou od dětství. Pro jeho 
vytvoření je třeba připravit v  rámci 
rodiny, ale i města, kvalitní pod-
mínky ke sportování. Právě proto 
radnice ve spolupráci se společností 
Lokal Sport v současné době zpra-
covává strategický dokument Plán 
rozvoje sportu pro město Kroměříž 
do roku 2025, který se týká rozvoje 
podmínek jak pro organizovaný 
sport, tak pro neorganizované akti-
vity obyvatel Kroměříže. Chtěli by-
chom vás v této souvislosti vyzvat 
k vyplnění krátkého dotazníku. Do-
tazník je určen dospělým osobám 
a středoškolákům, kteří navštěvují 
školy v jiném městě. Žáci a studen-
ti   kroměřížských škol vyplňují jiný 
dotazník v rámci výuky ve školách. 
Součástí je zjišťování míry sportová-
ní, oblíbenosti jednotlivých sportů 
či spokojenosti s podmínkami pro 
sportovní a volnočasové aktivity v 
Kroměříži. Zároveň máte možnost 
vyjádřit se k současnému stavu 
podpory a rozvoje sportu. Výsledky 
šetření ovlivní budoucí směřová-
ní veřejné podpory sportu, rozvoj 
sportovní infrastruktury či realizaci 
sportovních programů a akcí pro 
veřejnost. Dotazník je určen i těm, 
kteří se o sport nezajímají, nebo se 
sportu aktivně nevěnují. Je možné 
jej vyplnit od 1. do 20. září na adrese: 
www.lokalsport.cz/kromeriz      (red)    
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Dvě domovnice – preventistky 
začaly dohlížet na pořádek v měst-
ských domech v ulicích Kotojed-
ská a Nitranská. „Jejich úkolem 
je primárně předcházet poten-
ciálním konfliktním situacím, ať 
už mezi obyvateli tamních bytů, 
nebo mezi nimi a lidmi z okolí,“ 
uvedl místostarosta Vít Peštuka. 
Ve zmíněných domech bydlí pře-
devším senioři, matky samoživitel-
ky i lidé s nízkými příjmy. „Dům v 
Nitranské ulici lze zařadit mezi pro-
blémové lokality, kam naše hlídky 
jezdí každý měsíc. Domovnice by 
nás například mohly informovat 
o různých lidech, kteří nemají v 
domech co dělat a přespávají ne-
legálně ve sklepích. Přínosem tak 

může být i zvýšení pocitu bezpečí 
pro obyvatele domů,“ popsal ře-
ditel městské policie Libor Kubiš. 
Podle Martiny Hadwigerové, ku-
rátorky pro dospělé z radničního 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, domovnice kromě obyvatel 
domů a městské policie komuni-
kují také s radnicí. „Hlásí například 
případné problémy na zařízení 

domů. Jelikož do nich docházejí 
denně, mají tyto informace z první 
ruky,“ dodala Hadwigerová. Do-
movnice také spolupracují s asi-
stenty prevence kriminality, kteří 
pracují pod městskou policií, mají 
s nimi například společná školení. 
Město domovnice najalo díky do-
taci z projektu prevence krimina-
lity ministerstva vnitra, ze kterého 
bude jejich odměna hrazena do 
konce příštího roku. Před několika 
lety v Kroměříži fungovali domov-
níci v lokalitě Račín, zajišťovala je 
nezisková organizace. Zmíněný 
projekt ministerstva vnitra nelze 
využít na financování domov-
níků v soukromých objektech.                

               (jv)      

Na pořádek v některých městských domech 
dohlížejí i domovnice

Defibrilátor může 
návštěvníkům koupa-
liště Bajda zachránit 
život
Sportovní zařízení města Kroměří-
že, příspěvková organizace města, 
zakoupila v  průběhu prázdnin nový 
defibrilátor na koupaliště Bajda. „Pří-
stroj, který je schopný elektrickým 
výbojem obnovit správnou činnost 
srdce, může návštěvníkovi, jehož po-
stihne zástava srdce, zachránit život,“ 
uvedl místostarosta Karel Holík. Pří-
stroj přišel zhruba na 50 tisíc korun. 
Až skončí letní sezona na koupališti 
Bajda, defibrilátor bude k dispozici na 
krytém bazéně. Na podzim se podle 
Holíka plánuje nákup dalšího defib-
rilátoru na zimní stadion a v příštím 

roce také na fotbalový stadion a do 
tělocvičny Slavia. „Při srdeční zástavě 
hrají roli vteřiny. Investice do těchto 
přístrojů je v porovnání s možnou 
záchranou života minimální. Naštěstí 
dosud na našich sportovištích nikdo 
na zástavu srdce nezemřel, ale ne-
chceme čekat na to, až se to přihodí,“ 
uzavřel Holík.                                          (jv)

Foto: Š. Kučerová

Klienti Barborky 
si užívají nový bazén, 
speciálně upravený 
pro postižené
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Barborka má nový ba-
zén, který klienti využívají k rekre-
aci, ale i k rehabilitačním cvičením, 
jež pozitivně přispívají k udržení 
jejich pohybových schopností. Ná-
klady činily téměř půl milionu ko-
run. „Nový bazén je přístupný i pro 
uživatele s těžkým pohybovým 
postižením a také pro starší uživa-
tele. Díky rehabilitačnímu zvedáku 
mohou bazén využívat i plně imo-
bilní klienti,“ uvedl místostarosta 
Vít Peštuka. Původní bazén v do-
mově Barborka již nebyl vyhovu-
jící. Prasklým opláštěním vytékala 
voda, nosníky byly zrezivělé. „Hlav-

ně se ale jednalo o bazén nad-
zemní, do kterého se vstupovalo 
po závěsných schůdkách. Většina 
uživatelů se tak do něj po schůd-
kách kvůli svému zhoršujícímu se 
zdravotnímu stavu, případně vyš-
šímu věku nebyla schopna dostat,“ 
popsala Dagmar Klučková, ředi-
telka Sociálních služeb města Kro-
měříže, pod které Barborka spadá. 
Zdravotní postižení uživatelům 
domova nedovoluje vy-
užívat veřejná plavecká 
zařízení. Sociální služby 
nedávno také získaly 
pro svou činnost nové 
automobily. Vozidla 
Škoda Octavia a Dacia 
Dokker slouží pro terén-
ní odlehčovací službu 
Chůvičky, která je urče-
ná lidem vyžadujícím 
podporu a péči v domá-

cím prostředí, další vůz Dacia Dok-
ker je určený pro terénní službu 
podpora samostatného bydlení. 
„Automobily máme díky darům 
od firem TOSHULIN, Plastika, Chro-
pyňská strojírna a dalších menších 
dárců, výtěžku z květnového bene-
fičního večera s Olgou Lounovou a 
díky projektu sociální automobil 
reklamní agentury Kompakt,“ uza-
vřela Klučková.                                   (jv)

(dokončení ze str. 1)
Dluh již řešil soud, byla zahá-
jena exekuce a dlužnice poté 
začala plnit. Největší dlužník 
letos snížil dluh téměř o 40 
tisíc korun, a to pod hrozbou 
exekuce na vyklizení,“ dodala 
Juříková. KTS jen v letošním 
roce podala pět žalob na za-
placení dlužné částky, z toho 
dvě již byly pravomocně roz-
hodnuty a u dlužníků byly 
zahájeny exekuce. U soudu je 
také osm letošních žalob na 
vyklizení bytu. „O některých 
již soudy rozhodly. Očekává-
me, že rozsudky budou pravo-
mocné během léta. Pokud pak 
dlužníci byt nevyklidí dobro-
volně, budeme podávat návrh 
na exekuci,“ doplnila Juříková. 

Podle Holíka se obecně pla-
tební morálka uživatelů měst-
ských bytů v posledních mě-
sících zlepšila. „Někteří začali 
platit pod hrozbou možného 
vyklizení bytu, další dlužníci 
sami požádali o splátkový ka-
lendář, aby se vyhnuli výzvě 
k zaplacení dluhu a vyklizení 
bytu. Budeme nadále v těchto 
krocích pokračovat. Neplati-
če tolerovat nelze,“ řekl Holík. 
Kroměříž má 510 bytů. Většina 
z nich, 422, je v takzvaných 
domech zvláštního určení pro 
soběstačné seniory a zdravot-
ně postižené. Další byty jsou 
určené pro příjmově vyme-
zené skupiny obyvatel, zbylé 
jsou vedeny jako městské byty.

 (jv)
Foto: J.  Vondrášek

Foto: Sociální služby města KM



Evropský týden mobility je projekt, 
který se každoročně ve třetím záři-
jovém týdnu snaží přimět radnice i 
obyvatele českých měst a obcí, aby 
dali větší šanci alternativní dopra-
vě. Jde o celoevropskou kampaň 
na podporu veřejné dopravy, udr-
žitelné mobility a aktivního pohy-
bu. Cílem letošního ročníku je pod-
pořit zdánlivě nejobyčejnější druh 
dopravy - pěší chůzi. Chůze je nej-
přirozenější druh pohybu a jedná 
se o pohybovou aktivitu vhodnou 
i pro zaryté nesportovce. Navíc se 
při pěších přesunech dají ušetřit 
peníze i životní prostředí.
Program kroměřížského 
týdne mobility je připra-
vený od soboty 14. do 
pátku 20. září. Zahájí 
jej „závodění s  vláčkem“. 
Stejně jako v minulých 
letech bude v nákladním 
obvodu železniční stani-
ce připravena lokomo-
tiva Prasátko, aby si s ní 
mohli změřit síly odváž-

livci všech věkových kategorií. Již 
potřetí se totiž na kroměřížském 
vlakovém nádraží uskuteční spor-
tovně kulturní akce S vláčkem o 
závod, kterou pořádají spolky Kro-
měřížská dráha a Kolem KM za pod-
pory města Kroměříže a Českých 
drah. Pro zájemce bude otevřené 
Železniční muzeum vedle budovy 
vlakového nádraží, připravený je 
program pravčických cykloveterá-
nů PRAKR nebo různé dovednost-
ní soutěže. A možná opět přijedou 
toulavý historický autobus Škoda, 
motoráček Hurvínek nebo slavný 

náklaďák Tatra. S vláčkem o závod 
bude možné se utkat v  sobotu 
14. 9. od 10 do 16 hodin. V pon-
dělí 16. 9. jsou zájemci zváni do 
Knihovny Kroměřížska na cestova-
telskou přednášku Jakuba Venglá-
ře Půl roku na cestě a jak se z toho 
nepodělat. Ve středu 18. 9. se na 
Hanáckém náměstí pod vedením 
sokolů uskuteční Běh naděje a 
Sokolení – zábavné sportovní od-
poledne pro děti, na dopravním 
hřišti si pak páťáci v kroměřížských 
základních škol zopakují, jak posky-
tovat první pomoc a jak se chovat 

v  silničním provozu 
v  rámci Dne bez aut 
s  Českým červeným 
křížem. Posledním 
projektem týdenního 
programu bude 20. 9. 
Den bez aut na Velkém 
náměstí – odpolední 
atraktivní program pro 
malé i velké na téma 
bezpečnost v dopravě.                                       

(red)

Město požádá 
o peníze na sociální 
pracovníky pro osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením 
Kroměřížská radnice na podzim 
podá žádost o dotaci z evropských 
fondů, ze které by chtěla platit te-
rénní sociální pracovníky, kteří bu-
dou pracovat s lidmi ohroženými 
sociálním vyloučením. „Jde o ob-
čany, kteří se z různých důvodů za-
dlužili, případně mají nízké příjmy 

a hrozí, že skončí, nebo již skončili 
na ulici. Terénní pracovník by měl 
tyto osoby vyhledávat, předávat 
jim informace, poskytovat pora-
denství, případně je doprovodit k 
odborníkovi, který jim s problémy 
poradí,“ uvedl místostarosta Vít 
Peštuka. Radnice bude žádat asi 
o 2,5 milionu korun. „Ucházet se o 
tuto dotaci můžeme jen díky spo-
lupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování, kterou zřizuje úřad 
vlády a která městu na základě 
naší žádosti již potvrdila spoluprá-
ci. Agentura v podstatě potvrdila, 

že se zde sociálně vyloučení lidé 
vyskytují a že pro ně v Kroměříži 
chybí terénní sociální služby, které 
by s těmito lidmi pracovaly,“ po-
psal vedoucí radničního odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Ra-
dovan Klabal. Podle něj by město 
mohlo získat prostředky na plat na 
dva až tři pracovníky, kteří by na-
stoupili v polovině příštího roku. 
Spolupráce s Agenturou pro soci-
ální začleňování může být podle 
Klabala přínosem také pro místní 
poskytovatele sociálních služeb. 

(jv)
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Dožínky Zlínského kraje se po roce 
opět staly příležitostí k  přátelské-
ho setkání Kroměříže a zástupců 
partnerských měst. Letošní pozvá-
ní přijaly delegace z  rumunského 
Ramnicu Valcea, z polského města 
Piekary Slaskie a ze slovenské Nitry. 
K této trojici se připojila také dele-
gace z Báčskeho Petrovca v Srbsku, 
s níž se představitelé Kroměříže se-
známili při svých cestách do Nitry a 
Ružomberka. Členové jednotlivých 
delegací šli v  doprovodu „svých 
patronů“ – místostarostů a radních 
- městem v  dožínkovém průvodu, 
navštívili folklorní program připra-
vený na Velkém náměstí i na nádvo-

ří radnice, prohlédli si Arcibiskupský 
zámek i Podzámeckou zahradu, 
někteří prošli centrum města s kos-
týmovanými průvodci, jiní je pro-
jeli elektrovláčkem. V  dožínkovém 
programu se opakovaně představil 
hudební a taneční soubor Liptov 
z  Ružomberka – dalšího partner-
ského města Kroměříže, který 
uchvátil diváky svým vystoupením 
plným barev, rytmů a především 
energie. Návštěva souboru a také 
účast ružomberských řemeslníků 
ve stáncích na Velkém náměstí se 
uskutečnila v  rámci projektu Pod-
pora uměleckých aktivit Kroměříž 
– Ružomberok spolufinancované-

ho v rámci Fondu malých projektů 
(CZ.´/FMP/11b/01/022v).              (red)

Letošní dožínky si nenechali ujít hosté 
z partnerských měst

Program týdne mobility láká na běh 
S vláčkem o závod

Foto: S. Plachý

Šestiletá Adélka trpí 
syndromem, který 
ji brzdí ve vývoji. 

Potřebuje vaši pomoc

Adélka Petříková má šest let. Trpí 
vzácnou vrozenou vadou, syndro-
mem Phelan Mc Dermid. V mozku 
jí chybí část chromozomu, což 
způsobuje hypotonii, která ji brzdí 
ve fyzickém vývoji. O Adélku a její-
ho zdravého brášku, dvojče Tade-
áška, se stará maminka. Nedávno 
se přestěhovali do bytu v Kromě-
říži. S  hrazením nákladů na jeho 
koupi a opravu pomáhá spolek 
Srdce na pravém místě. „Zapojit 
se a přispět ale může každý z nás,“ 
uvedl místostarosta Vít Peštuka.
Spolek funguje od ledna 2015. 
„Chtěli jsme podporovat konkrét-
ní rodinu, pomáhat jí dlouhodobě 
a vidět okamžitě zpětnou vaz-
bu. Sami máme zdravé děti. To je 
hlavní důvod, proč podporujeme 
rodinu, jež takové štěstí neměla,“ 
popsal předseda spolku Jakub Ko-
houtek. Jak se bude nemoc Adélky 
v budoucnu vyvíjet, je těžko před-
vídatelné. „Každý případ je odliš-
ný a příznaky jsou individuální,“ 
poznamenal Kohoutek. Holčička 
nechodí, je na vozíku a je plně od-
kázaná na péči matky. „Nemluví, 
ale projevuje emoce. Reaguje tře-
ba na srandovní grimasy,“ doplnil 
Kohoutek. Náklady na koupi bytu 
v panelovém domě činily 1,75 mi-
lionu korun, dalších 600.000 korun 
spolkla jeho rekonstrukce. Byt je 
bezbariérový, bylo nutné upravit 
například podlahy a koupelnu. 
„Pomoc Petříkovým nás naplňuje. 
Je to příklad pro mé dcery a vě-
řím, že bude inspirovat i ostatní, 
aby se zapojili,“ dodal čtyřnásobný 
otec Kohoutek. Peníze na pomoc 
Petříkovým získává spolek od růz-
ných dárců, ať už z řad občanů či 
firem. Kromě toho pořádá chari-
tativní akce. Lidé mohou přispět, 
ať už jednorázově či pravidelně, 
třeba jednou za měsíc, také zaslá-
ním peněz na transparentní účet 
2800727944/2010. V  budoucnu 
by spolek chtěl pomáhat i dalším 
rodinám.                                             (jv)

Foto: J.  Soporský
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Chci do kulturního dění vtáhnout mladé, říká nový ředitel Domu kultury

Dům kultury v  Kroměříži povede 
od 1. října absolvent kroměřížské 
konzervatoře a Pedagogické fakul-
ty UK Praha Pavel Sedláček. Mnozí 
obyvatelé Kroměříže dobře znají 
především jeho hlas. Devětačtyři-
cetiletý Sedláček totiž posledních 
17 let pracoval jako redaktor veřej-
noprávního Českého rozhlasu, kde 
se mimo jiné věnoval právě oblasti 
kultury.

Co vás motivovalo k tomu, 
abyste se ucházel o místo 
ředitele Domu kultury?
Rozhlas je moje srdeční záležitost 
a opouštím ho s  těžkým srdcem, 
to netajím. Ale možnost podílet se 
na rozvíjení kultury v „mém“ měs-

tě se neodmítá. Domnívám se, že 
ve svých letech už mám dostatek 
profesních i životních zkušeností, 
abych post ředitele Domu kultury 
zvládl se ctí a naplnil očekávání, 
která má vedení města, kulturní 
veřejnost a samozřejmě obyvatelé 
Kroměříže.

Jaké budou vaše první kroky po 
nástupu do funkce?
Čeká mě seznámení se zaměst-
nanci a přebírání agendy ředitele. 
Určitě nelze očekávat, že v prvních 
dnech naši diváci pocítí výrazné 
změny.

Co podle vás patří mezi silné 
stránky oblasti kultury 
v Kroměříži?
Určitě je jím exkluzivní prostředí 
dané památkami UNESCO, zám-
kem a zahradami, samotné genius 
loci města, a také fungující insti-
tuce, jako jsou jediná konzervatoř 
ve Zlínském kraji, základní umě-
lecká škola, Muzeum Kroměřížska, 
Knihovna Kroměřížska, informační 
centrum nebo ochotnický spolek 
divadelníků. Mezi klady patří i bo-
hatý, a podle mě početně dosta-
čující, kalendář akcí a velký počet 
aktivních spolků.

Na čem je naopak potřeba 
pracovat?
Možná trochu schází širší nabídka 

akcí pro mladé, která by byla sku-
tečně cílená na jejich zájmy. Jsou 
to budoucí konzumenti kultury 
v našem městě. Je třeba na to my-
slet. Rád bych přispěl i k  rozvoji 
studentských kulturních aktivit a 
k lepší spolupráci veřejné a soukro-
mé sféry v  kulturní oblasti. Někdy 
vázne i spolupráce mezi jednot-
livými kulturními institucemi, na-
příklad kvůli špatné komunikaci se 
velké akce dvou pořadatelů kona-
jí ve stejném termínu. Je tu vel-
mi kvalitní konkurence, například 
v  podobě zámku nebo výstaviště. 
Chci komunikovat s  každým, kdo 
se ve městě do kulturního dění ak-
tivně zapojuje. Vážím si takových 
lidí, protože to většinou dělají ve 
volném čase a jejich stimulem ne-
bývá ekonomický zisk.

Jaké novinky plánujete v oblasti 
propagace?
Budu chtít uplatnit své zkušenosti 
z médií. Myslím, že správně cílená 
a realizovaná propagace dokáže 
divy. Například mám v  plánu vy-
užít nápady studentů zlínské uni-
verzity. Patent na rozum rozhodně 
nevlastním. Jsem týmový hráč, rád 
vyslechnu názory druhých. U mě 
bude mít každý dveře otevřené. 

Mohou se návštěvníci Domu 
kultury těšit na nové akce?
Nebudu v tuto chvíli hovořit o kon-

krétních akcích, spíš zmíním dlou-
hodobé cíle. Dům kultury vnímám 
jako organizaci, která má sloužit 
lidem a starat se o kulturní nabíd-
ku pro všechny generace. Budu 
chtít posílit regionalitu, takové to 
hanácké povědomí. S  tím souvisí 
podpora folklorních souborů. Mys-
lím, že Dům kultury by obecně 
měl být otevřený amatérské čin-
nosti, ať už v oblasti divadla, hudby 
nebo výtvarného umění. Jeho rolí 
je také podpora menšinových žán-
rů, byť by nebyly úspěšné komerč-
ně. Ale jiné akce na ně vydělají. Co 
se cenové politiky Domu kultury 
týče, budu chtít zvýhodnit pravi-
delné návštěvníky.

Chystáte změny i v organizaci 
Domu kultury?
Přicházím s představou, jak by or-
ganizace měla fungovat. Chci se 
ale nejprve seznámit se stávajícími 
zaměstnanci, poznat jejich práci, 
udělat si vlastní názor. Mluvit nyní o 
personálních změnách je naprosto 
předčasné. Tímto směrem se moje 
uvažování opravdu zatím neubírá. 
Řízení kolektivu považuji na této 
práci za nejtěžší. Vztahy desítek lidí 
nemohou být nikdy ideální. Udržet 
rozbouřenou vodu v korytě řeky – 
to je velké umění lidí, kteří vedou 
druhé. Rád bych se o to pokusil.

Jan Vondrášek

Letiště Kroměříž se v sobotu 5. říj-
na promění v muzeum pod širým 
nebem, ve kterém bude k  vidě-
ní hasičská, policejní i vojenská 
technika. Historie se tu opět po-
tká se současností, návštěvníci si 
mohou vedle sebe prohlédnout 
třeba prvorepublikový obrně-
ný automobil, moderní hasičské 
vozy, letadla, která bojovala ve 2. 
světové válce, krásné nablýska-
né automobilové veterány nebo 
nejmodernější přístroje potřebné 
pro nouzové přežití obyvatelstva. 
Prezentovat se budou různé kluby 
vojenské historie, uniformované 
jednotky, Sokolská župa Hanácká, 
Aeroklub Kroměříž a jiné zájmo-
vé spolky, zatímco komentovaný 
program bude plný dynamic-
kých ukázek, které prověří zdat-
nost nejednoho „obrňáku“. Letos 

nebude chybět ani slavnostní 
přísaha nováčků z Hasičského zá-
chranného sboru Zlínského kraje.
Bohatý program zaujme děti i do-

spělé, psy by ale měli návštěvníci 
raději nechat doma. Nejen, že na 
ploše letiště platí zákaz venčení 
psů, ale hlučné dynamické ukáz-

ky by jim mohly i ublížit. A jak 
se na akci dopravit? Vzhledem 
k omezenému počtu parkovacích 
míst, která vzniknou dočasně u 
Hrubého rybníku, doporučují 
pořadatelé, aby návštěvníci vyu-
žili možnosti hromadné dopravy. 
Pravidelné linky MHD zastavují 
na zastávce u Kauflandu, vlakem 
je možné se dopravit na zastávku 
Oskol. Další možností je pak vy-
užití mimořádných jízd historic-
kých autobusů, které budou po 
celý den jezdit z letiště na Hanác-
ké náměstí a zpět. 
Akci pořádá město Kroměříž 
společně s  Technickým muze-
em v  Brně a s  Biskupskými many 
z  Kroměříže s  podporou Minis-
terstva obrany České republiky a 
Československé obce legionářské. 

(jh) 

Den uniformovaných sborů potěší milovníky techniky



6

KULTURA, SPOLEČNOST 9  2019

A za vše, za vše dík, 
pane starosto 
Petře Dvořáčku 

Jaký byl Petr Dvořáček člověk?  
Plný někdy až bláznivých nápadů, 
dokázal hovořit s hereckou vervou 
a strhnout posluchače k  nadšení. 
Ale uměl klást také vážné otázky. 
Byl přímo encyklopedicky vzděla-
ný a živá výměna myšlenek byla 
jeho životním elixírem. I pro tyto 
své vlastnosti byl zvolen dvakrát 
starostou města – poprvé v letech 
1994-1998 a podruhé 2002-2006. 
Obě volební období pracoval vždy 
pro občany a město. 
Procházíte-li mimořádnými pa-
mátkami Kroměříže, zahradami, 
náměstími, zámkem - vše svítí 
novotou, mnohdy jeho zásluhou. 
Obnova Kroměříže nebyla bez 
problémů, ale podařila se. Kromě-
říž získala titul Město roku 1997. 
Byly tu rekonstruovány inženýr-
ské sítě, v celém středu města byly 
odstraněny dráty elektrického a 
telefonního vedení a byly položeny 
kabely, v centru se instalovalo his-
torické osvětlení. Všechny památ-
kově chráněné budovy byly opra-
vené, i zámek. Barokní kostel sv. 
Jana Křtitele dostal novou fasádu 
i novou měděnou střechu, kostel 
Blahoslavené Panny Marie prošel 

generální opravou vně i uvnitř. 
Podařilo se plynofikovat místní 
části Kroměříže. Další záležitostí 
byla privatizace bytového fondu 
a postupný převod do soukromé-
ho vlastnictví. Kroměříži připadlo 
rozhodnutím státu v  roce 1991 
více než 3200 bytů. Zastupitelstvo 
rozhodlo prodat stávajícím oby-
vatelům tři čtvrtiny z nich, což se 
podařilo splnit. Zatímco jiná měs-
ta měla velké problémy a objekty 
v  nich chátraly, Kroměříž vzkvéta-
la. Dokončila se výstavba 77 ná-
jemních městských bytů ve dvou 
domech. Řešení bytové otázky bylo 
nejtěžším úkolem starosty Dvo-
řáčka v obou volebních obdobích, 
který prohloubily ještě záplavy 
v červenci 1997. Za jeho působení 
se postavily tři nové školy: Obchod-
ní akademie, zdravotnická škola 
a základní škola na sídlišti Zachar 
s 27 třídami. I ostatní základní ško-
ly prošly velkými úpravami. Rovněž 
Dům kultury se proměnil – v rámci 
rekonstrukce, jejímž důvodem bylo 
poškození po povodních, přibyly 
boční přístavba s hudebním sálem, 
restaurace a zázemí pro pracovní-
ky. Řešil se i problém veřejné dopra-
vy – město zakoupilo šest nových 
a čtyři starší autobusy a od roku 
1995 provozuje městskou hromad-
nou dopravu město prostřednic-
tvím Kroměřížských technických 

služeb. Po zrušení posádky v  Kro-
měříži ministerstvo obrany pře-
vedlo do majetku města Žižkova 
kasárna, autopark U Rejdiště a Ry-
balkova kasárna. Radnice utržila 
za prodej vojenského majetku 125 
mil. Kč, získané prostředky město 
využilo k  regeneraci panelových 
sídlišť, k obnově laviček, chodníků, 
dětských hřišť i sportovišť. Městu 
zůstala budova bývalého Posád-
kového domu armády, dnes Klub 
Velehradská. Sídlí zde Klub seniorů, 
Soukromá ZUŠ, Klub neslyšících, 
zkušební komisaři autoškoly. Men-
ší budovu má Svaz dobrovolných 
hasičů a další slouží jako archiv 
Muzea Kroměřížska. Nevyužita je 
velká boční budova. Celý komplex 
bývalých Rybalkových kasáren 
slouží výstavišti Floria a kulturní-
mu a sportovnímu vyžití občanů 
města. Petru Dvořáčkovi se poda-
řilo vydržet nátlak velkých domá-
cích i zahraničních společností a 
udržet akcie vodovodů pro město. 
Velkou událostí v životě města byl 
zápis Komplexu zámku a zahrad 
na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO v roce 
1998. 
Starosta Petr Dvořáček se však 
nevěnoval jen velkým projektům, 
řešil i drobné problémy a připomín-
ky občanů. Ve městě znal každou 
dlaždici, v  Podzámecké zahradě 

každý strom. Dovedl vzít na sebe 
odpovědnost a drobné problémy 
pomohl vyřešit občanům velmi 
rychle. Do období jeho starostová-
ní spadla také rekonstrukce stát-
ní správy a samosprávy. Rušily se 
okresy a vznikaly obce s rozšířenou 
působností. Samé starosti... 
Jestli tento velmi stručný výčet 
splněných cílů stačí k  představě, 
jaké ohromné množství práce 
pro město starosta Petr Dvořá-
ček vykonal, je to dobře. Mnoh-
dy si to ani neuvědomujeme… 
Kroměříž se i díky jemu otevřela 
do krásy. A občané si začali svého 
města více všímat, starat se o ně 
a je jim ctí v něm žít.
                                           Jitka Dvořáková

Petr Dvořáček 
(* 9. 6. 1952, † 21. 7. 2019)

Nedaleko partnerského slovenského 
Ružomberka se každoročně již od roku 
1993 koná akce Neděle ve Vlkolínci. 
Jedná se o celodenní kulturní a folklor-
ní svátek výjimečný tím, že probíhá v 
„žijící“ lokalitě zapsané na seznamu 
UNESCO. Setkání s přehlídkou kul-
turních tradic a řemesel se tradičně 
účastní i zástupci města Kroměříže či 
okolních obcí. Letos ve Vlkolínci Kro-

měřížsko zastupovalo kulturní sdružení 
Omladina z Martinic v čele s Drahosla-
vem Bojanovským, které doprovázeli 
pracovníci kroměřížské radnice, a své 
umění i výrobky tu prezentovali také 
výtvarníci z Kroměříže.
Návštěva Vlkolínce se uskutečnila v 
rámci projektu s názvem Podpora 
uměleckých aktivit Kroměříž – Ružom-
berok spolufinancovaného z Fondu 

malých projektů, který má 
za cíl prostřednictvím spo-
lečných akcí prezentovat a 
spojovat tradice v místech 
památek UNESCO. Vzájem-
né setkávání napomáhá za-
jistit na obou stranách hra-
nice Česko – Slovenska vyš-
ší povědomí o dění a pod-
poruje pocit sounáležitosti.
                                                   (red)

Kroměřížsko ve Vlkolínci prezentovalo 
hanáckou kulturu i tradice

Archeologické vykopávky, zachovalé rozsáhlé mozaiky a dal-
ší cenné památky, s  nimiž Bulharsko kandiduje na zapsání na 
seznam UNESCO – to vše představí výstava nazvaná Biskupská 
bazilika a římské mozaikové dědictví Filipopole, která bude k vi-
dění během měsíce září ve foyer kroměřížské radnice. Expozice 
zapůjčená Bulharským kulturním institutem v  Praze zahrnuje 
na dvě desítky informačních panelů, plakátů a fotografií, které 
ukazují na velkolepost pozdně antických mozaik v nejvýznam-
nějších památkách římského umění v Plovdivu. Projekt si klade 
za cíl seznámit návštěvníky s  unikátním kulturním dědictvím, 
kterým se Bulharsko představuje světu jako země starověkých 
civilizací a skvělých možností pro cestovatele. Zároveň popula-
rizuje Plovdiv – Evropské hlavní město kultury 2019, které má 
samo tisíciletou historii. Výstava bude zahájena 2. září a potrvá 
do 7. října.                                                                                              (red)

Výstava na radnici představí 
antické památky v Bulharsku 
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5. 10. | Den uniformovaných sborů

19. 9. | Neslýchaně zábavný večer

5. 9. | Bratři Ebenové

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
POZIM 2019
Ani letos na podzim nezůstanou příznivci kvalitního 
divadla ochuzeni o skvělé inscenace, hodnotné he-
recké výkony a prezentaci nejlepších divadel v Česku.

st 18. 9. I 18.00 
EDMOND ROSTAND: CYRANO 
Z BERGERACU – MORAVSKÉ
DIVADLO OLOMOUC
Jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech 
dob je volně inspirované skutečnou historickou 
postavou Hectora-Saviniena de Cyrano. Milostný 
trojúhelník dvou zamilovaných mužů, z nichž jeden 
dokáže mistrovsky vládnout jazykem a přitom se 
stydí za svůj velký nos a druhý zase nedokáže na-
bídnout víc než vnější krásu a přitom oba soupeří o 
jednu ženu, dodnes baví i dojímá diváky na celém 
světě. Hrají: Petr Kubes, Tomáš Krejčí, Natálie Ti-
chánková, Lukáš Červenka, Jan Ťoupalík, Jaroslav 
Krejčí, Václav Bahník a další.

čt 10. 10. I 18.00
DANIEL DOUBT: VZKŘÍŠENÍ
– DEJVICKÉ DIVADLO
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je 
popisován, je tím nejneuvěřitelnějším příběhem, 
jaký mohli jeho aktéři zažít. Pod dramatizací poví-
dek neznámého autora je podepsán Daniel Doubt, 
jehož příjmení není věrným divákům Dejvického 
divadla neznámé. Dejvické Vzkříšení je jímavou 
fraškou o hledání lásky jako důkazu Boží existence. 

Hrají: Ivan Trojan, Martha Issová/Veronika Khek 
Kubařová, Václav Neužil, Matěj Hádek/Vladimír 
Polívka, Pavel Šimčík, Hynek Čermák, Jana Holcová, 
Zdena Žádníková Volencová a další. 

po 4. 11. I  18.00
M. DOLEŽALOVÁ, R. VENCL:
ANI ZA MILIÓN! – DIVADLO
V RYTÍŘSKÉ
Detektivní krimi komedie z atraktivního a netra-
dičního prostředí přímořského majáku. Jacqueline 
a Lambert jsou navěky spojeni tajemstvím a mezi 
nimi je všechno jinak, než se zdá. Každá lež je prav-
dou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouš-
kou humoru se skrývá vrah. Hrají: Jiří Langmajer, 
Adéla Gondíková.

čt 12. 12. I 18.00 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, 
ŠIMON CABAN, DARINA
ABRAHÁMOVÁ: MALÝ PRINC
– STUDIO DVA DIVADLO
Hudební projekt na motivy jednoho z  nejzná-
mějších příběhů světové literatury. Představení 
s podmanivou hudbou Kryštofa Marka a nápaditou, 
originální výpravou z dílny Šimona Cabana, který je 
i režisérem,  je tentokrát určené i dětem od desíti 
let, nicméně rozletu fantazie se nemusí bránit ani 
dospělí. Hrají: Jan Cina. 

Změna programu vyhrazena.
Permanentka slouží jako volná vstupenka 
do Expozice Karla Kryla Kroměříž.

Plavání veřejnosti v září
Plavecký bazén – otevřen od 10. 9.! 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

Plavání státní svátky
Sobota 28. září 11.00 – 20.00

 

KINO NADSKLEPÍ

ne 1. 9.
15.00 I ANGRY BIRDS VE FILMU 3D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I PŘES PRSTY, premiéra

po 2. 9.
16.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 2D dab.,
bijásek, přidáváme
19.00 I KRVAVÁ NEVĚSTA, premiéra

st 4. 9.
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I FABRIKA, artkino

čt 5. 9.
19.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

pá 6. 9.
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

so 7. 9.
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

ne 8. 9.
15.00 I ANGRY BIRDS VE FILMU 2D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra

po 9. 9.
19.00 I PETROF PIANO TRIO,
Kroměřížské hudební léto 2019

st 11. 9.
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW, 
přidáváme
20.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

čt 12. 9.
19.00 I PANSTVÍ DOWNTON, premiéra

pá 13. 9.
18.00 I VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2
+ beseda s režisérem, premiéra

so 14. 9.
17.30 I ZLATOKOPKY, premiéra
20.00 I PANSTVÍ DOWNTON, premiéra

ne 15. 9.
15.00 I LVÍ KRÁL 2D dab., bijásek, přidáváme
17.30 I NABARVENÉ PTÁČE, premiéra

po 16. 9.
19.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

st 18. 9.
17.30 I PANSTVÍ DOWNTON, premiéra
20.00 I NABARVENÉ PTÁČE, artkino

čt 19. 9.
19.00 I RAMBO: POSLEDNÍ KREV, premiéra

pá 20. 9.
17.30 I AD ASTRA, premiéra
20.00 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra

so 21. 9.
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra
20.00 I RAMBO: POSLEDNÍ KREV, premiéra

ne 22. 9.
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra
20.00 I TENKRÁT V HOLLYWOODU, přidáváme

po 23. 9.
19.00 I RAMBO: POSLEDNÍ KREV, premiéra

st 25. 9.
10.00 I SKLENĚNÝ POKOJ,
Kino odpo + kino dopo 2019
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra
20.00 I AD ASTRA, premiéra

čt 26. 9.
19.00 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

pá 27. 9.
18.00 - 8.00 I FILMOVÝ MARATON 2019
- HUDEBNÍ MARATON

so 28. 9.
18.00 I PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU
KONZERVATOŘE 
21.00 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

ne 29. 9.
15.00 I TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 2D dab., 
bijásek, přidáváme
17.30 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

po 30. 9.
19.00 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
USA 2019, 97 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing 
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením 
Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias 
Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova 
sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, 
jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem 
mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých 
zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cí-
lem je zachránit domovy ptáků i vepřů.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
USA 2019, 86 min, přístupné bez omezení, 2D, da-
bing 
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co 
naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. 
Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další pře-
kvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí 
miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou 
často dramata!

LVÍ KRÁL
USA 2019, 118 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing 
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krá-
le Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. 
Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův 
bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své 
vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, 
dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým 
vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí 
Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
USA 2019, 100 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem 
jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, 
ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. 
Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou 
hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a 
jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

PREMIÉRA
PŘES PRSTY
CZE 2019, 101 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvači-
lová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují 
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem 
Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství 
Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, 
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří 
Langmajer).

KRVAVÁ NEVĚSTA
USA 2019, 96 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud 
podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvlášt-
ní svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát 
náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

TO KAPITOLA 2
USA 2019, 168 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se 
dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který 
zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní 
členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní 
hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich 
překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, 
který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

PANSTVÍ DOWNTON
UK 2019, 122 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních 
seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné 
kapitole, která se odehraje v kinech. Stejnojmenný 
film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků 
starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2
CZE/SVK/UK/USA 2018, 59 min, nevhodné pro děti 
do 12 let
Kino Nadsklepí Kroměříž uvede 13. 9. 2019 v 18.00 
hodin dokumentární film s besedou „Schopnosti“, 
což je pokračování úspěšného dokumentu „Vše 
o životě po životě“. Film je vyprávěním lidí, kteří 
překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit 
se zpět. Dokument se zaměřuje na fenomén rozší-
řeného vnímání lidí, kteří se ocitli na hranici života a 
smrti. Po projekci filmu bude následovat přednáška 
Dalibora Stacha, který je režisérem filmu, spisova-
telem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v 
jedné osobě.

ZLATOKOPKY
USA 2019, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) 

tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým 
klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

NABARVENÉ PTÁČE
CZE/SVK/UKR 2019, 169 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vy-
hlazováním Židů posílají rodiče syna k příbuzné na 
venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta 
však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat 
se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a 
nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní 
pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o do-
slovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. 
Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, 
boj o svou duši, o svojí budoucnost.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
USA 2019, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin 
John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým 
dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř 
čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy 
akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a 
poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev za-
čal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene mi-
nulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a 
vydat se na cestu krvavé pomsty.

AD ASTRA
USA 2019, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům 
sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného 
otce a odhalil tajemství, která zpochybňují podsta-
tu lidské existence a naše místo ve vesmíru.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
CZE 2019, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šar-
mantní světák, je po rozvodu způsobeném neroz-
vážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat 
se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, 
který vlastní se svým prostopášným bratrem 
Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou 
situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se 

v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu 
denně servíruje notorický flamendr a sukničkář 
Arnošt.

NÁRODNÍ TŘÍDA
CZE/DEU 2019, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Vandam (Hynek Čermák) žije sám v bytě na okraji 
Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. 
Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní 
hrdina“. Prý dal tehdy v listopadu 1989 na Národní 
třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle 
stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše kombinuje 
dramatický příběh s černým humorem.

PŘIDÁVÁME
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
USA 2019, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse 
a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden 
všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit 
nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí 
v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA 2019, 159 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina 
Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) 
a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou 
prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu 
– v roce 1969 v Los Angeles.

ARTKINO
FABRIKA
RUS/FRA 2018, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Na předměstí ruského maloměsta stojí poloroz-
padlá průmyslová budova. Mnozí zaměstnanci v ní 
začali pracovat ještě před tím, než původně státní 
podnik prošel kapitalistickou privatizací. Když 
místní oligarcha a majitel továrny Kalugin (Andrej 
Smoljakov) oznámí bankrot, skupina dělníků, kteří 
už několik měsíců nedostali výplatu, se rozhodne 
Kalugina unést a požadovat výkupné. 

NABARVENÉ PTÁČE
CZE/SVK/UKR 2019, 169 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky

AD ASTRA
USA 2019, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

KINO ODPO + KINO DOPO
Kino Nadsklepí v nové sezoně pokračuje s projek-
tem nazvaným „Kino odpo“ a „Kino dopo“. Jedná se 
o odpolední promítání vždy od 15.00 hodin každou 
první středu v měsíci a dopolední promítání vždy 
od 10.00 hodin každou poslední středu v měsíci za 
zvýhodněné vstupné 50 Kč.

SKLENĚNÝ POKOJ
CZE/SVK 2019, 104 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Film podle slavného románu britského spisovatele 
Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspi-
rovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem 
ikonického architektonického skvostu – brněnské 
vily Tugendhat. Snímek s hvězdným mezinárodním 
obsazením v režii držitele Českého lva, Julia Ševčíka 
a od producenta divácky úspěšných snímků Účast-
níci zájezdu, Obsluhoval jsem anglického krále 
nebo Masaryk Rudolfa Biermanna.

FILMOVÝ MARATON 2019 
- HUDEBNÍ MARATON
Tradiční noční maraton šesti filmů odstartuje v 
pátek 27. září v  18.00 hodin a skončí v  8.00 ráno 
dalšího dne. Na programu budou hudební doku-
menty, životopisy či hraná fikce (Yesterday, Bohe-
mian Rhapsody, Rocketman, Zrodila se hvězda, Eric 
Clapton, Léto). Všechny tituly budou uvedeny v ori-
ginálním znění s českými titulky ve 2D. Občerstvení 
zajištěno. Více informací na www.dk-kromeriz.cz.



 

PŘEHLED AKCÍ

so 31. 8. - ne 1. 9.  
XXV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
VOJENSKÝCH HUDEB
Jubilejní pětadvacátý ročník Mezinárodního 
festivalu vojenských hudeb pořádá Armáda České 
republiky pod záštitou Ministerstva obrany ČR s 
podporou města Kroměříže. Akce se koná za kaž-
dého počasí.

PROGRAM:
Sobota 31. 8. / Velké náměstí
16.00 / Vystoupení VUS Ondráš „Krajinou času“
PROMENÁDNÍ KONCERTY
18.00 / Vojenská hudba Slovensko
19.00 / Vojenská hudba Lotyšsko
20.00 / Vojenská hudba Nizozemí

Neděle 1. 9. / Velké náměstí
13.45 / Rozeznělé Velké náměstí
14.30 / Nástup orchestrů a slavnostní zahájení
14.50 HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU – SHOWPRO-
GRAMY
- Vojenská hudba Slovensko
- Vojenská hudba Lotyšsko
- Exhibiční jednotka Čestné stráže AČR
- Vojenská hudba Olomouc + vystoupení mažore-
tek
- Motorizovaná jednotka Vojenské policie a Policie 
České republiky
- Orchestr královského letectva Nizozemí
- Ústřední hudba Armády České republiky
- závěrečný společný MONSTERKONCERT
Velké náměstí – Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

ne 1. 9. - po 30. 9. I
po – ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY 
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené sou-
vislosti. V Květné zahradě můžete odpočívat, po-

znávat, potkávat se s přáteli. Vychutnejte si kouzlo 
barokní zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

st 4. 9. I 16.30 
G. ROSSINI: OBLEŽENÍ KORINTU
Hudební akademie. Ukázky z opery Gioacchina 
Rossiniho.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 9. I 17.00
ADVENTNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 5. 9. I 19.00 
BRATŘI EBENOVÉ – KHL 2019
Koncert folkové legendy zahájí festival Kromě-
řížské hudební léto 2019. Synové slavného hu-
debního skladatele Petra Ebena: Marek, Kryštof a 
David dostali klasické hudební vzdělání, zároveň 
však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a 
rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech 
těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé 
hudební nástroje a spoluprací s dalšími skvělými 
muzikanty (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý 
a Jiří Zelenka), vznikl absolutně netradiční, na české 
scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve 
spojení s výjimečnými texty Marka Ebena byli a do-
posud jsou bratři Ebenové na české hudební scéně 
jedineční. Jejich koncert nabídne průřez více jak 
třicetiletou kariérou zcela originálního hudebního 
seskupení.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 7. 9. I 12.00
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Již pošesté se výstaviště promění ve Svatováclavské 
slavnosti piva. Špičková hudba, pivní speciály mo-
ravských pivovarů a gurmánské pochoutky.
Stage I. 
14.00 – 15.00  ARGEMA
16.00 – 17.00  ŽLUTÝ PES

18.00 – 19.00  ANNA K
20.00 – 21.00  DESMOD
22.00 – 23.00  TŘI SESTRY
23.30 – 01.00 POLYGON

Stage II.
13.00 – 14.00  HIGH FIVE
15.00 – 16.00  JIŘINA LYSÁKOVÁ s kapelou
17.00 – 18.00  JASNO
19.00 – 20.00  MOTUS
21.00 – 22.00  KISS GIRLS
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz 

po 9. 9. I 19.00
PETROF PIANO TRIO – KHL 2019
Dalším, kdo vystoupí v rámci festivalu Kroměříž-
ské hudební léto 2019, bude renomované Petrof 
Piano Trio houslisty Wihanova kvarteta Jana 
Schulmeistera.  Trio založil roku 2009 společně se 
dvěma pedagogy kroměřížské Konzervatoře P.J. 
Vejvanovského: svou ženou, klavíristkou Martinou 
Schulmeisterovou a violoncellistou Kamilem Žva-
kem jako rezidenční soubor společnosti PETROF 
s.r.o. a doposud mají na svém kontě šest vydaných 
CD obsahující klavírní tria nejvýznamnějších skla-
datelů – od klasicismu, přes a vrcholný romantis-
mus až po skladatele ryze soudobé. Na programu 
koncertu budou skladby Josepha Haydna, Sergeje 
Rachmaninova a Antonína Dvořáka.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 10. 9. I 17.00 
IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
Přednáška Jiřího Kaláta, publicisty, fotografa 
a cestovatele. Dvanáct měsíců nabytých tenzí, 
konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající 
situace, hluboké cesty do tradic a historie země, 
jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních 
zón této planety. V těchto rozepřích nejde pouze 
o dvojstranný konflikt mezi Izraelci a Palestinci, 
ale i o vnitřní rozkol mezi křesťany, židy, mezi or-
todoxními i ultra ortodoxními zastánci stejných i 
různých náboženství. Sílí zde boj o ženská práva, 
emancipaci i rovnost. Nalezneme zde mnoho 
štěpných linií, okolo kterých probíhá napětí. Někdy 

bylo poznávání o průšvih, někdy bylo nutné trochu 
vynalézavosti, ale vždy stál výsledek za to. Během 
přednášky budou posluchači seznámeni s drobný-
mi výseky a příběhy této krásné země. Pár střípků, 
které pozvednou míru zvědavosti a do popředí po-
strčí touhu tuto zemi vidět.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 9. I 16.30 
PAPÍROVÁ PLATIDLA RAKOUSKÉ 
MONARCHIE DO R. 1892
Přednáší Martin Fajtl. Pořádá Česká numismatická 
společnost.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 9. I 19.00 
OD VRCHOLŮ K LIDEM
Přednáška Diny Štěrbové, horolezkyně, matema-
tičky přednášející na UP v Olomouci, nyní spolu-
pracující na humanitárním projektu Czech Hospital 
v pákistánském Karakorumu. Přednášku uvádí a 
následnou diskusi moderuje Š. Bekárek. 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

čt 12. 9. I 17.00
BOTANICKÁ ILUSTRACE V 17. A 18. 
STOLETÍ
Zahájení přednáškového cyklu Zahradní kultura v 
souvislostech. Přednáška představí botanickou ilu-
straci v 17. a 18. století, například historicky cenný 
soupis rostlin, které byly pěstované v biskupské za-
hradě v bavorském Eichstättu. Přednáší historička 
umění Sylva Cidlinská. Již před třicetiletou válkou 
zažila botanická ilustrace velký rozvoj. Přednáška 
představí mj. slavné dílo Hortus Eystettensis Basilia 
Besera z roku 1613, díky němuž je zachycen soupis 
rostlin v zahradě biskupa Johanna Konrada von 
Gemmingena u hradu Willibaldsburg v bavorském 
Eichstättu.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 12. 9. I 19.00
MAHÁTMÁ GÁNDHÍ MUSICAL 
TRIBUTE
Koncert k výročí 150 let od narození Mahátmy 
Gándhího, vůdce indického nezávislého hnutí proti 
britské nadvládě, který vedl svou zemi k nezávis-
losti nenásilnou občanskou neposlušností, čímž 
zásadní měrou inspiroval hnutí za občanská práva 
a svobodu po celém světě. V rámci večera zazní díla 
inspirovaná indickou kulturou i kompozice, které 
svou vnitřní ideou vyjadřují obrovskou sílu ducha 
jedince usilujícího o poznání nejvyšší pravdy. Za do-
provodu Filharmonie Bohuslava Martinů se v pozici 
sólistů představí sopranistka Michaela Popik Kušte-
ková, provedení bude řídit Debashish Chaudhuri. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Kroměříž v síti Ticketportal.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.filharmonie-zlin.cz

so 14. 9. I 9.00 - 13.00  
SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
Připraven je program s ukázkami kardiopulmonální 
resuscitace, maskování zranění, použití autolé-
kárničky a další stanoviště zaměřená na techniky 
poskytování první pomoci. 
Dětské dopravní hřiště 
www.cervenykrizkm.cz

so 14. 9. I 9.00 – 12.00  
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Farmářské trhy s regionálními výrobky. Vystoupení 
kapely TaHudba, skákací hrad pro děti, příjemná 
atmosféra a pohoda sobotního dopoledne.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 14. 9. – pá 20. 9. 
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
KROMĚŘÍŽ 2019
Evropský týden mobility je celoevropská kampaň 
na podporu veřejné dopravy, udržitelné mobility 
a aktivního pohybu. Letošní ročník chce do popředí 
zájmu vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější druh do-
pravy, a sice pěší chůzi.

PROGRAM:

so 14. 9. I 10.00 – 16.00  
S VLÁČKEM O ZÁVOD
Akce se uskuteční v nákladovém prostoru vlakové-
ho nádraží. Velký závod na kole nebo koloběžce 
s  historickým vláčkem. Soutěže pro děti. Pro-
hlídka Železničního muzea a další atrakce. Kola a 
koloběžky s  sebou. Občerstvení zajištěno. Akce se 
koná pouze za příznivého počasí. 
Vlakové nádraží kroměříž

po 16. 9. I 17.00 
JAKUB VENGLÁŘ: PŮL ROKU
NA CESTĚ A JAK SE Z TOHO
NEPODĚLAT
Cestovatelská přednáška. Za více než šest měsíců se 
Jakubu Venglářovi podařilo objet půlku asijského 
kontinentu, objevit pár řádně zapadlých koutů svě-
ta a zdárně přežít všechny nástrahy čekající za kaž-
dou novou hranicí. Myslel si, že se bude bát cestovat 
sám. Myslel si spoustu věcí... A časem došel k závě-
ru, že potulovat se takovou dobu někde mezi Indií, 
Čínou a Tádžikistánem je nekončící úlet, kdy nemá 
smysl cokoliv předpokládat, protože všechno je 
nakonec úplně jinak. Přemýšlíte o podobné cestě 
a trápí vás pár nezodpovězených otázek? Jste zvě-
daví, co takového člověka čeká a nemine?
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 9. I 8.00 
DEN BEZ AUT S ČESKÝM
ČERVENÝM KŘÍŽEM
Tradiční zábavně vzdělávací akce pro žáky 5. tříd 
základních škol z  Kroměříže. Na připravených 
stanovištích si žáci zopakují pravidla bezpečného 
chování v silničním provozu a ověří si své znalosti, 
jak správně poskytovat první pomoc.
Dětské dopravní hřiště
www.cervenykrizkm.cz

st 18. 9. I 13.00 
BĚH NADĚJE A SOKOLENÍ
Humanitární akce pro všechny věkové kategorie, 
které chtějí podpořit boj proti rakovině. Sportovní 
odpoledne doplní soutěže a hry pro děti. 
Hanácké náměstí
www.tj-sokol.webnode.cz

svět s Domem kultury“. Přednáší Barbora Vacková 
(Pečeňová). Její vášní je cestování, překonávání 
svých limitů a sbírání pestrých zážitků. Na přednáš-
kách komickou formou povídá o zážitcích z cest, kdy 
trénuje odvahu, hecování se i zvládání cestovatel-
ských průšvihů. Má za sebou procestovaných téměř 
40 zemí. Vyráží letadlem, stopem i na koloběžce. 
Píše o tom na blogu a Facebooku s názvem Historky 
z cest.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18. 9. I 14.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s 
deskovými hrami. Určeno dětem a mládeži do 15 
let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 9. I 16.30 
JAK DECH A CHLAD POMÁHAJÍ 
ZKVALITŇOVAT ŽIVOT
Beseda s profesionálním koučem dechu a chladu 
Liborem Mattušem. Dech máme s sebou pořád. 
Trochu ledu si v mrazáku vyrobíme vždy. Jak obojí 
využít podle aktuálních vědeckých poznatků ke 
zlepšení zdraví, pohody i výkonu?
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 9. I 17.00
NORSKO II. ČÁST
Foto Ing. Kašík. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 18. 9. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 
2019: EDMOND ROSTAND – 
CYRANO Z BERGERACU
Jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech 
dob je volně inspirované skutečnou historickou 
postavou Hectora-Saviniena de Cyrano. Milostný 
trojúhelník dvou zamilovaných mužů, z nichž jeden 
dokáže mistrovsky vládnout jazykem a přitom se 
stydí za svůj velký nos a druhý zase nedokáže na-

bídnout víc než vnější krásu a přitom oba soupeří o 
jednu ženu, dodnes baví i dojímá diváky na celém 
světě. Hrají: Petr Kubes, Tomáš Krejčí, Natálie Ti-
chánková, Lukáš Červenka, Jan Ťoupalík, Jaroslav 
Krejčí, Václav Bahník a další.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 19. 9. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: DEN, KDY
VOSKOVKY ŘEKLY DOST
Tentokrát zastavení nad knihou Drewa Daywalta. 
Určeno pro děti 3-6 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 19. 9. I 17.00
NESLÝCHANĚ ZÁBAVNÝ
VEČER – IV. ROČNÍK
Touto výjimečnou akcí vyvrcholí tradiční Týden 
sluchově postižených ve Zlínském kraji. V hvězdně 
obsazeném programu vystoupí Michal David, Te-
reza Mašková, Bohuš Matuš, hudební formace Karel 
Gott revival Morava, bubeník Hanz Sedlář a děti z 
hudební školy D-Music Kroměříž. Silným zážitkem 
jistě bude umělecké tlumočení písní do znakového 
jazyka skupinou Hands Dance z Brna. Celým veče-
rem bude provázet známý moderátor Aleš Cibulka. 
Vstupenky v prodeji na pokladně Domu kultury a v 
kanceláři poradenského centra na Hanáckém ná-
městí v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 20. 9. I 16.30 – 18.30
MLUVÍ MÉ DÍTĚ PŘIMĚŘENĚ
SVÉMU VĚKU?
Beseda s logopedkou vhodná pro všechny rodiče, 
kteří mají pochybnosti o správném vývoji řeči jejich 
dětí. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klu-
bickokm.cz. 
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ne 22. 9. I 8.00 
AUTO MOTO BURZA
Burza moto věcí a bleší trh. Opět bude k mání vše, 

co se týká motorismu  – náhradní díly, součástky, 
komponenty na zemědělskou techniku, ale i 
starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské 
předměty.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

ne 22. 9. I 15.00 
PRINCEZNA ZE MLEJNA
– MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA 
Sérii podzimních divadelních pohádek letos zahájí 
pražské Divadlo Pegas, které do Kroměříže přive-
ze svou vlastní adaptaci známé filmové pohádky 
Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna. Na divadelních 
prknech tak znovu ožijí známé postavy sympatické-
ho mlynářského pomocníka Jindřicha, krásné dcery 
pana hospodáře Elišky, popleteného „malého, ale 
šikovného“ čerta, vodníka a samozřejmě i zlot-
řilého knížete, který chce Jindřichovi jeho Elišku 
vzít. Společně s nimi zazní i známé písničky, včetně 
titulní Vím, jedno návrší. Režii představení má Jiří 
Sequens ml., hrají: Klára Jelínková, Martina Černá, 
Jirka Roskot, Aleš Kubát, Hana Tunová, Milena Sou-
kupová, Daniel Koťan, Jiří Krejčí, Dana Bartůňková.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 23. 9. I 9.00 – 11.00
BOŘENÍ MÝTŮ V TĚHOTENSTVÍ, 
PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ
Beseda s porodní asistentkou vhodná pro všech-
ny maminky. Zájem o účast hlaste prosím na 
habrova@klubickokm.cz.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 25. 9. I 17.00
VÁNOČNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 26. 9. I 15.00
ČESKÁ KUCHYNĚ V MODERNÍ 
ÚPRAVĚ
Přednáška Jany Vaňkové nejen pro posluchače Aka-
demie III. věku.

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 27. 9. – ne 29. 9. I 9.00 - 17.00 
FLORIA PODZIM - BONSAJ 2019
Celostátní prodejní výstava pro zahradníky a 
zahrádkáře. Na výstavě návštěvníci nakoupí vše 
potřebné pro dům i zahradu. Můžou zde pořídit 
okrasné cibuloviny, ovocné stromy nebo chryzan-
témy. Vystoupí Duo Jamaha, Cimbálová muzika 
Réva, Kamelie a další.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

so 28. 9. - ne 29. 9. I
10.00 - 17.00  
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
TRADIČNÍCH ZÁPŘEŽÍ
Netradiční soutěž koňských spřežení, při které je 
kladen důraz hlavně na estetiku, eleganci, tradici, 
dovednosti vozataje a ovladatelnost koní zahrnuje 
terénní jízdu s překážkami a vozatajský parkur. Při 
hodnocení spřežení se posuzuje celkový dojem 
zápřeže, kompletnost, sladěnost koní, postrojů, 
vozu a osádky. Účast přislíbily posádky z ČR, Slo-
venska, Polska, Rakouska, Německa a Španělska. 
Na programu je komentovaná prezentace a hodno-
cení spřežení, průvod kočárů městem, terénní jízda 
kolem Kroměříže, vozatajský parkur.
Podzámecká zahrada

so 28. 9. I 17.00  
NOC SOKOLOVEN
Další ročník akce pořádané Českou obcí sokolskou 
s odpoledním programem. Otevřené dveře sokolo-
ven po celé republice všem, kteří by se rádi dozvě-
děli více o spolku. A pokud si chcete zkusit nocleh 
v Sokolském domě, stačí se přihlásit na emailu: 
sokolkromeriz@email.cz.
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

so 28. 9. I 19.00 
TANEČNÍ HODINA
Divadelní představení tragikomické hry Astrid Saal-
bachové. V rámci akce Noc sokoloven.
Sokolský dům Kroměříž

www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

út 1. 10. I 19.00
ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ 
KLAVÍRNÍ TRIO – KHL 2019
Na třetím koncertu letošního ročníku festivalu 
Kroměřížské hudební léto 2019 přivítáme teno-
ristu světového formátu Štefana Margitu, který za 
doprovodu renomovaného Moravského klavírního 
tria zazpívá písně a operní árie světového reper-
toáru. Svým horkokrevným tenorem rozezvučel 
absolvent košické konzervatoře koncertní sály v San 
Francisku, v Miláně, Paříži i New Yorku. Hlasité ova-
ce naplněných sálů nasává Štefan Margita po celém 
světě. Doprovodí ho Moravské klavírní trio, spolu-
pracující se špičkovými sólisty u nás i v zahraničí ve 
složení Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – hous-
le a Miroslav Zicha – violoncello.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 10. I 16.30 
KONCERT Z METROPOLITNÍ
OPERY 28. 3. 1982
Hudební akademie. Ukázky z velkolepého koncertu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 3. 10. I 8.00
OSOBNOST A MĚSTO
Jednodenní konference OSOBNOST A MĚSTO: Úloha 
osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a 
první polovině 20. století, která je pořádaná na po-
čest JUDr. Jana Kozánka.
Muzeum Kroměřížska
www.mza.cz

so 5. 10. I 10.00 – 17.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Historie se potká se současností. Den plný pozemní 
i letecké techniky oživený dynamickými ukázkami. 
Proběhne slavnostní přísaha nováčků z Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje, k vidění budou 
letadla Piper, Spitfire a moderní stroje Aeroklubu 
Kroměříž, představí se tank T-34, Pandur, Bren 
carrier a další zajímavá vozidla. Obdivovat můžete 

i krásná stará auta Veterán klubu Kroměříž. Po celý 
den budou zajištěny jízdy historickými autobusy.
Letiště Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 5. 10. – ne 27. 10. I
so a ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené sou-
vislosti. V Květné zahradě můžete odpočívat, po-
znávat, potkávat se s přáteli. Vychutnejte si kouzlo 
barokní zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

Do ne 1. 9. 
PTAČÍ SVĚT OBJEKTIVEM JIŘÍHO 
NOVÁKA
Výstava v Malé galerii. Fotografie ptáků z cest po 
Evropě např. Norsko, Island, Nizozemí, Rumunsko, 
Maďarsko a lokality střední Moravy.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

Do ne 1. 9. 
KROMĚŘÍŽSKÝ ARCHIV A JEHO 
SBÍRKY
Státní okresní archiv Kroměříž připravil výstavu, kte-
rá je zaměřena na méně známé, ale o to více zajímavé 
historické prameny uložené v archivu města.    
Knihovna Kroměřížska
www.mza.cz

po 2. 9. - pá 27. 9. 
V PROUDU ČASU 
Retrospektivní výstava výtvarnice Milady Ivánkové. 
Vernisáž proběhne v pondělí 2. září v 17.00 hodin. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 2. 9. - po 30. 9. 
MALOVÁNÍ
Výstava členů Akademie 3. věku Uherské Hradiště. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 9. v 16.00 hodin.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 2. 9. - po 7. 10. 
BISKUPSKÁ BAZILIKA A ŘÍMSKÉ 
MOZAIKOVÉ DĚDICTVÍ FILIPO-
POLE
Výstava na radnici představí antické památky 
v  Bulharsku. Archeologické vykopávky, zachovalé 
rozsáhlé mozaiky a další cenné památky, s  nimiž 
Bulharsko kandiduje na zapsání na seznam UNE-
SCO. Expozice zapůjčená Bulharským kulturním 
institutem v  Praze zahrnuje na dvě desítky infor-
mačních panelů, plakátů a fotografií, které ukazují 
na velkolepost pozdně antických mozaik v  nejvý-
znamnějších památkách římského umění v  Plov-
divu. Projekt si klade za cíl seznámit návštěvníky 
s  unikátním kulturním dědictvím, kterým se Bul-
harsko představuje světu jako země starověkých 
civilizací a skvělých možností pro cestovatele. Zá-
roveň popularizuje Plovdiv – Evropské hlavní město 
kultury 2019, které má samo tisíciletou historii.
Radnice Kroměříž, foyer

út 3. 9. - po 30. 9. 
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ IN 
CZECH REPUBLIC - VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ RAQUEL OLMEDO 
NIETO
Výstava fotografií Raquel, která je dobrovolnice ze 
Španělska působící v Klubíčku Kroměříž, z.s. v rámci 
Evropské dobrovolné služby.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do ne 15. 9. 
KRESBY SVĚTLEM – SPOLEČNÁ 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NELLY 
BILLOVÉ A ROBERTA ROHÁLA
Společná kroměřížská výstava. Zatímco Nelly 
Billová vystaví průřez své fotografické a grafické 
tvorby, Robert Rohál představí svoji poslední černo-

bílou kolekci Nostalgia.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do ne 22. 9.  
SOCHY ZAHRADĚ X.
Desátý ročník výstavy současného sochařství v 
Podzámecké zahradě a veřejných prostorách města 
Kroměříže. Letošní ročník opět představí výběr ze 
současné výtvarné tvorby mladé generace. Můžete 
se těšit na více než dvacítku soch a objektů.
Podzámecká zahrada
www.getart.cz

do ne 22. 9.
ZVNĚJŠNĚNÍ 
Výstava výtvarných intervencí Václava Ciglera a 
Michala Motyčky. Hlavním tématem uměleckých 
intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky je 
vnímání, které má vždy prostorovou a časovou 
dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Autoři nabízejí 
návštěvníkovi novou vizuální zkušenost, zážitek 
z výstavy ve smyslu setkání v události, jako vztah 
vytvořený mezi člověkem a místem. Divák se stává 
součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítom-
ností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, promě-
ňuje se jeho pozicí. Název uměleckých intervencí 
Zvnějšnění můžeme vysvětlit jako zviditelnění 
nového obsahu v dané situaci. V případě této 
výstavy autoři výtvarně vstupují do obrazárny Ar-
cidiecézního zámku a Květné zahrady, kde ozvlášt-
ňují současnými vizuálními prostředky unikátní 
historické prostředí inspirativního díla nejvýznam-
nějšího barokního biskupa olomoucké diecéze Kar-
la z Lichtensteinu-Castelcorna.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 29. 9.
ZA CHRÁM, MĚSTO A VLAST
Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvý-
znamnějším barokním biskupem olomoucké diecé-
ze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté 
války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších 
místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, za-
ložil biskupskou knihovnu. Výstavy Muzea umění 
Olomouc, které budou otevřeny v Arcibiskup-

ském zámku v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu 
Olomouc jsou výsledkem čtyřletého výzkumu a 
společně s dvěma monografiemi splácí část ob-
rovského dluhu, který současníci k této významné 
osobnosti mají.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 29. 9. 
777 MEDVĚDŮ
Výstava v  Galerii v  podloubí. Převážně plyšových, 
dobových i současných, keramických a porce-
lánových.
Galerie v podloubí
www.muzeum-km.cz

do 31. 12.
EXPOZICE KARLA KRYLA
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé podo-
bě. Klade důraz na prožitky každého návštěvníka.
www.dk-kromeriz.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 21. 9. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC ORLI UNIČOV
Krajská liga mužů v  hokeji – 1. kolo. S  Uničovem 
jsou to náročné bitvy, oboustranně útočné. Od 
návratu Orlů do „naší“ skupiny Krajské ligy jsme je 
4x těsně porazili. Jednou venku 12:9! Loni nám však 
Uničov „nechal“ 1 bod, doma vyhrál o gól, v Kromě-
říži v prodloužení.
Zimní stadion

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

pá 20. 9. I 13.00 
DEN BEZ AUT
Atraktivní program pro malé i velké na téma bez-
pečnost v  dopravě. Simulátor nárazu a simulátor 
přetočení vozidla na střechu, dětské dopravní 
hřiště, dráha s alko brýlemi, skákací hrad „auto“ a 
další.
Velké náměstí – Kroměříž

so 14. 9. I 10.00 – 20.00 
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Den otevřených sklepů s Arcibiskupským zá-
meckým vínem,  v rámci kterého si můžete projít 
jeho historické prostory a spojit návštěvu s jedi-
nečnou degustací Arcibiskupských vín. Prohlídky i 
degustaci bude od 14.00 hodin doprovázet cimbá-
lová muzika.
Arcibiskupské zámecké víno
www.arcibiskupskevino.cz

so 14. 9. I 17.00
XIV. KROMĚŘÍŽSKÉ VINAŘSKÉ 
SLAVNOSTI
Tradiční akce s bohatým programem. Výborné víno, 
ještě lepší jídlo a překrásné prostředí Květné zahra-
dy v Kroměříži.  Zúčastní se jí na 11 vystavovatelů 
– vinařství z Čech, Moravy, Francie, Rakouska, Ně-
mecka, Itálie, Chile a Bulharska. Zahraje cimbálová 
muzika ze Slovácka. Bližší informace ve vinotéce 
VINITIS Komenského nám. 435, Kroměříž  nebo  na 
tel. 777 133 403.
Květná zahrada

ne 15. 9. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA A 
OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše potřebné pro vaše domácí zvířata. 
K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

út 17. 9. I 18.00 
BARBORA VACKOVÁ – JAK MÍT 
ODVAHU PROCESTOVAT SVĚT?
První cestovatelská přednáška z cyklu „Procestujte 



 

PŘEHLED AKCÍ

so 31. 8. - ne 1. 9.  
XXV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
VOJENSKÝCH HUDEB
Jubilejní pětadvacátý ročník Mezinárodního 
festivalu vojenských hudeb pořádá Armáda České 
republiky pod záštitou Ministerstva obrany ČR s 
podporou města Kroměříže. Akce se koná za kaž-
dého počasí.

PROGRAM:
Sobota 31. 8. / Velké náměstí
16.00 / Vystoupení VUS Ondráš „Krajinou času“
PROMENÁDNÍ KONCERTY
18.00 / Vojenská hudba Slovensko
19.00 / Vojenská hudba Lotyšsko
20.00 / Vojenská hudba Nizozemí

Neděle 1. 9. / Velké náměstí
13.45 / Rozeznělé Velké náměstí
14.30 / Nástup orchestrů a slavnostní zahájení
14.50 HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU – SHOWPRO-
GRAMY
- Vojenská hudba Slovensko
- Vojenská hudba Lotyšsko
- Exhibiční jednotka Čestné stráže AČR
- Vojenská hudba Olomouc + vystoupení mažore-
tek
- Motorizovaná jednotka Vojenské policie a Policie 
České republiky
- Orchestr královského letectva Nizozemí
- Ústřední hudba Armády České republiky
- závěrečný společný MONSTERKONCERT
Velké náměstí – Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

ne 1. 9. - po 30. 9. I
po – ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY 
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené sou-
vislosti. V Květné zahradě můžete odpočívat, po-

znávat, potkávat se s přáteli. Vychutnejte si kouzlo 
barokní zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

st 4. 9. I 16.30 
G. ROSSINI: OBLEŽENÍ KORINTU
Hudební akademie. Ukázky z opery Gioacchina 
Rossiniho.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 4. 9. I 17.00
ADVENTNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 5. 9. I 19.00 
BRATŘI EBENOVÉ – KHL 2019
Koncert folkové legendy zahájí festival Kromě-
řížské hudební léto 2019. Synové slavného hu-
debního skladatele Petra Ebena: Marek, Kryštof a 
David dostali klasické hudební vzdělání, zároveň 
však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a 
rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech 
těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé 
hudební nástroje a spoluprací s dalšími skvělými 
muzikanty (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý 
a Jiří Zelenka), vznikl absolutně netradiční, na české 
scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve 
spojení s výjimečnými texty Marka Ebena byli a do-
posud jsou bratři Ebenové na české hudební scéně 
jedineční. Jejich koncert nabídne průřez více jak 
třicetiletou kariérou zcela originálního hudebního 
seskupení.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

so 7. 9. I 12.00
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Již pošesté se výstaviště promění ve Svatováclavské 
slavnosti piva. Špičková hudba, pivní speciály mo-
ravských pivovarů a gurmánské pochoutky.
Stage I. 
14.00 – 15.00  ARGEMA
16.00 – 17.00  ŽLUTÝ PES

18.00 – 19.00  ANNA K
20.00 – 21.00  DESMOD
22.00 – 23.00  TŘI SESTRY
23.30 – 01.00 POLYGON

Stage II.
13.00 – 14.00  HIGH FIVE
15.00 – 16.00  JIŘINA LYSÁKOVÁ s kapelou
17.00 – 18.00  JASNO
19.00 – 20.00  MOTUS
21.00 – 22.00  KISS GIRLS
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz 

po 9. 9. I 19.00
PETROF PIANO TRIO – KHL 2019
Dalším, kdo vystoupí v rámci festivalu Kroměříž-
ské hudební léto 2019, bude renomované Petrof 
Piano Trio houslisty Wihanova kvarteta Jana 
Schulmeistera.  Trio založil roku 2009 společně se 
dvěma pedagogy kroměřížské Konzervatoře P.J. 
Vejvanovského: svou ženou, klavíristkou Martinou 
Schulmeisterovou a violoncellistou Kamilem Žva-
kem jako rezidenční soubor společnosti PETROF 
s.r.o. a doposud mají na svém kontě šest vydaných 
CD obsahující klavírní tria nejvýznamnějších skla-
datelů – od klasicismu, přes a vrcholný romantis-
mus až po skladatele ryze soudobé. Na programu 
koncertu budou skladby Josepha Haydna, Sergeje 
Rachmaninova a Antonína Dvořáka.
Kino Nadsklepí
www.dk-kromeriz.cz

út 10. 9. I 17.00 
IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
Přednáška Jiřího Kaláta, publicisty, fotografa 
a cestovatele. Dvanáct měsíců nabytých tenzí, 
konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající 
situace, hluboké cesty do tradic a historie země, 
jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních 
zón této planety. V těchto rozepřích nejde pouze 
o dvojstranný konflikt mezi Izraelci a Palestinci, 
ale i o vnitřní rozkol mezi křesťany, židy, mezi or-
todoxními i ultra ortodoxními zastánci stejných i 
různých náboženství. Sílí zde boj o ženská práva, 
emancipaci i rovnost. Nalezneme zde mnoho 
štěpných linií, okolo kterých probíhá napětí. Někdy 

bylo poznávání o průšvih, někdy bylo nutné trochu 
vynalézavosti, ale vždy stál výsledek za to. Během 
přednášky budou posluchači seznámeni s drobný-
mi výseky a příběhy této krásné země. Pár střípků, 
které pozvednou míru zvědavosti a do popředí po-
strčí touhu tuto zemi vidět.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 9. I 16.30 
PAPÍROVÁ PLATIDLA RAKOUSKÉ 
MONARCHIE DO R. 1892
Přednáší Martin Fajtl. Pořádá Česká numismatická 
společnost.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 11. 9. I 19.00 
OD VRCHOLŮ K LIDEM
Přednáška Diny Štěrbové, horolezkyně, matema-
tičky přednášející na UP v Olomouci, nyní spolu-
pracující na humanitárním projektu Czech Hospital 
v pákistánském Karakorumu. Přednášku uvádí a 
následnou diskusi moderuje Š. Bekárek. 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
www.krestanskaakademie.cz

čt 12. 9. I 17.00
BOTANICKÁ ILUSTRACE V 17. A 18. 
STOLETÍ
Zahájení přednáškového cyklu Zahradní kultura v 
souvislostech. Přednáška představí botanickou ilu-
straci v 17. a 18. století, například historicky cenný 
soupis rostlin, které byly pěstované v biskupské za-
hradě v bavorském Eichstättu. Přednáší historička 
umění Sylva Cidlinská. Již před třicetiletou válkou 
zažila botanická ilustrace velký rozvoj. Přednáška 
představí mj. slavné dílo Hortus Eystettensis Basilia 
Besera z roku 1613, díky němuž je zachycen soupis 
rostlin v zahradě biskupa Johanna Konrada von 
Gemmingena u hradu Willibaldsburg v bavorském 
Eichstättu.
Květná zahrada
www.nczk.cz

čt 12. 9. I 19.00
MAHÁTMÁ GÁNDHÍ MUSICAL 
TRIBUTE
Koncert k výročí 150 let od narození Mahátmy 
Gándhího, vůdce indického nezávislého hnutí proti 
britské nadvládě, který vedl svou zemi k nezávis-
losti nenásilnou občanskou neposlušností, čímž 
zásadní měrou inspiroval hnutí za občanská práva 
a svobodu po celém světě. V rámci večera zazní díla 
inspirovaná indickou kulturou i kompozice, které 
svou vnitřní ideou vyjadřují obrovskou sílu ducha 
jedince usilujícího o poznání nejvyšší pravdy. Za do-
provodu Filharmonie Bohuslava Martinů se v pozici 
sólistů představí sopranistka Michaela Popik Kušte-
ková, provedení bude řídit Debashish Chaudhuri. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Kroměříž v síti Ticketportal.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.filharmonie-zlin.cz

so 14. 9. I 9.00 - 13.00  
SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
Připraven je program s ukázkami kardiopulmonální 
resuscitace, maskování zranění, použití autolé-
kárničky a další stanoviště zaměřená na techniky 
poskytování první pomoci. 
Dětské dopravní hřiště 
www.cervenykrizkm.cz

so 14. 9. I 9.00 – 12.00  
KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Farmářské trhy s regionálními výrobky. Vystoupení 
kapely TaHudba, skákací hrad pro děti, příjemná 
atmosféra a pohoda sobotního dopoledne.
Hanácké náměstí
www.kromerizsketrhy.cz

so 14. 9. – pá 20. 9. 
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
KROMĚŘÍŽ 2019
Evropský týden mobility je celoevropská kampaň 
na podporu veřejné dopravy, udržitelné mobility 
a aktivního pohybu. Letošní ročník chce do popředí 
zájmu vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější druh do-
pravy, a sice pěší chůzi.

PROGRAM:

so 14. 9. I 10.00 – 16.00  
S VLÁČKEM O ZÁVOD
Akce se uskuteční v nákladovém prostoru vlakové-
ho nádraží. Velký závod na kole nebo koloběžce 
s  historickým vláčkem. Soutěže pro děti. Pro-
hlídka Železničního muzea a další atrakce. Kola a 
koloběžky s  sebou. Občerstvení zajištěno. Akce se 
koná pouze za příznivého počasí. 
Vlakové nádraží kroměříž

po 16. 9. I 17.00 
JAKUB VENGLÁŘ: PŮL ROKU
NA CESTĚ A JAK SE Z TOHO
NEPODĚLAT
Cestovatelská přednáška. Za více než šest měsíců se 
Jakubu Venglářovi podařilo objet půlku asijského 
kontinentu, objevit pár řádně zapadlých koutů svě-
ta a zdárně přežít všechny nástrahy čekající za kaž-
dou novou hranicí. Myslel si, že se bude bát cestovat 
sám. Myslel si spoustu věcí... A časem došel k závě-
ru, že potulovat se takovou dobu někde mezi Indií, 
Čínou a Tádžikistánem je nekončící úlet, kdy nemá 
smysl cokoliv předpokládat, protože všechno je 
nakonec úplně jinak. Přemýšlíte o podobné cestě 
a trápí vás pár nezodpovězených otázek? Jste zvě-
daví, co takového člověka čeká a nemine?
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 9. I 8.00 
DEN BEZ AUT S ČESKÝM
ČERVENÝM KŘÍŽEM
Tradiční zábavně vzdělávací akce pro žáky 5. tříd 
základních škol z  Kroměříže. Na připravených 
stanovištích si žáci zopakují pravidla bezpečného 
chování v silničním provozu a ověří si své znalosti, 
jak správně poskytovat první pomoc.
Dětské dopravní hřiště
www.cervenykrizkm.cz

st 18. 9. I 13.00 
BĚH NADĚJE A SOKOLENÍ
Humanitární akce pro všechny věkové kategorie, 
které chtějí podpořit boj proti rakovině. Sportovní 
odpoledne doplní soutěže a hry pro děti. 
Hanácké náměstí
www.tj-sokol.webnode.cz

svět s Domem kultury“. Přednáší Barbora Vacková 
(Pečeňová). Její vášní je cestování, překonávání 
svých limitů a sbírání pestrých zážitků. Na přednáš-
kách komickou formou povídá o zážitcích z cest, kdy 
trénuje odvahu, hecování se i zvládání cestovatel-
ských průšvihů. Má za sebou procestovaných téměř 
40 zemí. Vyráží letadlem, stopem i na koloběžce. 
Píše o tom na blogu a Facebooku s názvem Historky 
z cest.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 18. 9. I 14.00  
DESKOHERNÍ ODPOLEDNE
Přijďte se pobavit a třeba i něco nového naučit s 
deskovými hrami. Určeno dětem a mládeži do 15 
let.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 9. I 16.30 
JAK DECH A CHLAD POMÁHAJÍ 
ZKVALITŇOVAT ŽIVOT
Beseda s profesionálním koučem dechu a chladu 
Liborem Mattušem. Dech máme s sebou pořád. 
Trochu ledu si v mrazáku vyrobíme vždy. Jak obojí 
využít podle aktuálních vědeckých poznatků ke 
zlepšení zdraví, pohody i výkonu?
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

st 18. 9. I 17.00
NORSKO II. ČÁST
Foto Ing. Kašík. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

st 18. 9. I 18.00
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 
2019: EDMOND ROSTAND – 
CYRANO Z BERGERACU
Jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech 
dob je volně inspirované skutečnou historickou 
postavou Hectora-Saviniena de Cyrano. Milostný 
trojúhelník dvou zamilovaných mužů, z nichž jeden 
dokáže mistrovsky vládnout jazykem a přitom se 
stydí za svůj velký nos a druhý zase nedokáže na-

bídnout víc než vnější krásu a přitom oba soupeří o 
jednu ženu, dodnes baví i dojímá diváky na celém 
světě. Hrají: Petr Kubes, Tomáš Krejčí, Natálie Ti-
chánková, Lukáš Červenka, Jan Ťoupalík, Jaroslav 
Krejčí, Václav Bahník a další.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

čt 19. 9. I 15.30  
KLUB PUNTÍK: DEN, KDY
VOSKOVKY ŘEKLY DOST
Tentokrát zastavení nad knihou Drewa Daywalta. 
Určeno pro děti 3-6 leté a jejich rodiče.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 19. 9. I 17.00
NESLÝCHANĚ ZÁBAVNÝ
VEČER – IV. ROČNÍK
Touto výjimečnou akcí vyvrcholí tradiční Týden 
sluchově postižených ve Zlínském kraji. V hvězdně 
obsazeném programu vystoupí Michal David, Te-
reza Mašková, Bohuš Matuš, hudební formace Karel 
Gott revival Morava, bubeník Hanz Sedlář a děti z 
hudební školy D-Music Kroměříž. Silným zážitkem 
jistě bude umělecké tlumočení písní do znakového 
jazyka skupinou Hands Dance z Brna. Celým veče-
rem bude provázet známý moderátor Aleš Cibulka. 
Vstupenky v prodeji na pokladně Domu kultury a v 
kanceláři poradenského centra na Hanáckém ná-
městí v Kroměříži.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

pá 20. 9. I 16.30 – 18.30
MLUVÍ MÉ DÍTĚ PŘIMĚŘENĚ
SVÉMU VĚKU?
Beseda s logopedkou vhodná pro všechny rodiče, 
kteří mají pochybnosti o správném vývoji řeči jejich 
dětí. Zájem o účast hlaste prosím na habrova@klu-
bickokm.cz. 
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

ne 22. 9. I 8.00 
AUTO MOTO BURZA
Burza moto věcí a bleší trh. Opět bude k mání vše, 

co se týká motorismu  – náhradní díly, součástky, 
komponenty na zemědělskou techniku, ale i 
starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské 
předměty.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

ne 22. 9. I 15.00 
PRINCEZNA ZE MLEJNA
– MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA 
Sérii podzimních divadelních pohádek letos zahájí 
pražské Divadlo Pegas, které do Kroměříže přive-
ze svou vlastní adaptaci známé filmové pohádky 
Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna. Na divadelních 
prknech tak znovu ožijí známé postavy sympatické-
ho mlynářského pomocníka Jindřicha, krásné dcery 
pana hospodáře Elišky, popleteného „malého, ale 
šikovného“ čerta, vodníka a samozřejmě i zlot-
řilého knížete, který chce Jindřichovi jeho Elišku 
vzít. Společně s nimi zazní i známé písničky, včetně 
titulní Vím, jedno návrší. Režii představení má Jiří 
Sequens ml., hrají: Klára Jelínková, Martina Černá, 
Jirka Roskot, Aleš Kubát, Hana Tunová, Milena Sou-
kupová, Daniel Koťan, Jiří Krejčí, Dana Bartůňková.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 23. 9. I 9.00 – 11.00
BOŘENÍ MÝTŮ V TĚHOTENSTVÍ, 
PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ
Beseda s porodní asistentkou vhodná pro všech-
ny maminky. Zájem o účast hlaste prosím na 
habrova@klubickokm.cz.
Klubíčko Kroměříž
www.klubickokm.cz

st 25. 9. I 17.00
VÁNOČNÍ VÝLETY
Foto RNDr. Voňka. Pořádá KČT.
Klub seniorů na Hanáckém náměstí

čt 26. 9. I 15.00
ČESKÁ KUCHYNĚ V MODERNÍ 
ÚPRAVĚ
Přednáška Jany Vaňkové nejen pro posluchače Aka-
demie III. věku.

Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

pá 27. 9. – ne 29. 9. I 9.00 - 17.00 
FLORIA PODZIM - BONSAJ 2019
Celostátní prodejní výstava pro zahradníky a 
zahrádkáře. Na výstavě návštěvníci nakoupí vše 
potřebné pro dům i zahradu. Můžou zde pořídit 
okrasné cibuloviny, ovocné stromy nebo chryzan-
témy. Vystoupí Duo Jamaha, Cimbálová muzika 
Réva, Kamelie a další.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

so 28. 9. - ne 29. 9. I
10.00 - 17.00  
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
TRADIČNÍCH ZÁPŘEŽÍ
Netradiční soutěž koňských spřežení, při které je 
kladen důraz hlavně na estetiku, eleganci, tradici, 
dovednosti vozataje a ovladatelnost koní zahrnuje 
terénní jízdu s překážkami a vozatajský parkur. Při 
hodnocení spřežení se posuzuje celkový dojem 
zápřeže, kompletnost, sladěnost koní, postrojů, 
vozu a osádky. Účast přislíbily posádky z ČR, Slo-
venska, Polska, Rakouska, Německa a Španělska. 
Na programu je komentovaná prezentace a hodno-
cení spřežení, průvod kočárů městem, terénní jízda 
kolem Kroměříže, vozatajský parkur.
Podzámecká zahrada

so 28. 9. I 17.00  
NOC SOKOLOVEN
Další ročník akce pořádané Českou obcí sokolskou 
s odpoledním programem. Otevřené dveře sokolo-
ven po celé republice všem, kteří by se rádi dozvě-
děli více o spolku. A pokud si chcete zkusit nocleh 
v Sokolském domě, stačí se přihlásit na emailu: 
sokolkromeriz@email.cz.
Sokolský dům Kroměříž
www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

so 28. 9. I 19.00 
TANEČNÍ HODINA
Divadelní představení tragikomické hry Astrid Saal-
bachové. V rámci akce Noc sokoloven.
Sokolský dům Kroměříž

www.tj-sokol-kromeriz.webnode.cz

út 1. 10. I 19.00
ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ 
KLAVÍRNÍ TRIO – KHL 2019
Na třetím koncertu letošního ročníku festivalu 
Kroměřížské hudební léto 2019 přivítáme teno-
ristu světového formátu Štefana Margitu, který za 
doprovodu renomovaného Moravského klavírního 
tria zazpívá písně a operní árie světového reper-
toáru. Svým horkokrevným tenorem rozezvučel 
absolvent košické konzervatoře koncertní sály v San 
Francisku, v Miláně, Paříži i New Yorku. Hlasité ova-
ce naplněných sálů nasává Štefan Margita po celém 
světě. Doprovodí ho Moravské klavírní trio, spolu-
pracující se špičkovými sólisty u nás i v zahraničí ve 
složení Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – hous-
le a Miroslav Zicha – violoncello.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

st 2. 10. I 16.30 
KONCERT Z METROPOLITNÍ
OPERY 28. 3. 1982
Hudební akademie. Ukázky z velkolepého koncertu.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

čt 3. 10. I 8.00
OSOBNOST A MĚSTO
Jednodenní konference OSOBNOST A MĚSTO: Úloha 
osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a 
první polovině 20. století, která je pořádaná na po-
čest JUDr. Jana Kozánka.
Muzeum Kroměřížska
www.mza.cz

so 5. 10. I 10.00 – 17.00  
DEN UNIFORMOVANÝCH SBORŮ
Historie se potká se současností. Den plný pozemní 
i letecké techniky oživený dynamickými ukázkami. 
Proběhne slavnostní přísaha nováčků z Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje, k vidění budou 
letadla Piper, Spitfire a moderní stroje Aeroklubu 
Kroměříž, představí se tank T-34, Pandur, Bren 
carrier a další zajímavá vozidla. Obdivovat můžete 

i krásná stará auta Veterán klubu Kroměříž. Po celý 
den budou zajištěny jízdy historickými autobusy.
Letiště Kroměříž
www.kromeriz.eu

so 5. 10. – ne 27. 10. I
so a ne 11.00 a 14.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KVĚTNÉ ZAHRADY
Vydejte se na procházku minulostí! Komentovaná 
prohlídka Květné zahrady představí její historii, 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené sou-
vislosti. V Květné zahradě můžete odpočívat, po-
znávat, potkávat se s přáteli. Vychutnejte si kouzlo 
barokní zahrady.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

VÝSTAVY
A STÁLÉ EXPOZICE

Do ne 1. 9. 
PTAČÍ SVĚT OBJEKTIVEM JIŘÍHO 
NOVÁKA
Výstava v Malé galerii. Fotografie ptáků z cest po 
Evropě např. Norsko, Island, Nizozemí, Rumunsko, 
Maďarsko a lokality střední Moravy.
Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

Do ne 1. 9. 
KROMĚŘÍŽSKÝ ARCHIV A JEHO 
SBÍRKY
Státní okresní archiv Kroměříž připravil výstavu, kte-
rá je zaměřena na méně známé, ale o to více zajímavé 
historické prameny uložené v archivu města.    
Knihovna Kroměřížska
www.mza.cz

po 2. 9. - pá 27. 9. 
V PROUDU ČASU 
Retrospektivní výstava výtvarnice Milady Ivánkové. 
Vernisáž proběhne v pondělí 2. září v 17.00 hodin. 
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

po 2. 9. - po 30. 9. 
MALOVÁNÍ
Výstava členů Akademie 3. věku Uherské Hradiště. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 9. v 16.00 hodin.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

po 2. 9. - po 7. 10. 
BISKUPSKÁ BAZILIKA A ŘÍMSKÉ 
MOZAIKOVÉ DĚDICTVÍ FILIPO-
POLE
Výstava na radnici představí antické památky 
v  Bulharsku. Archeologické vykopávky, zachovalé 
rozsáhlé mozaiky a další cenné památky, s  nimiž 
Bulharsko kandiduje na zapsání na seznam UNE-
SCO. Expozice zapůjčená Bulharským kulturním 
institutem v  Praze zahrnuje na dvě desítky infor-
mačních panelů, plakátů a fotografií, které ukazují 
na velkolepost pozdně antických mozaik v  nejvý-
znamnějších památkách římského umění v  Plov-
divu. Projekt si klade za cíl seznámit návštěvníky 
s  unikátním kulturním dědictvím, kterým se Bul-
harsko představuje světu jako země starověkých 
civilizací a skvělých možností pro cestovatele. Zá-
roveň popularizuje Plovdiv – Evropské hlavní město 
kultury 2019, které má samo tisíciletou historii.
Radnice Kroměříž, foyer

út 3. 9. - po 30. 9. 
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ IN 
CZECH REPUBLIC - VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ RAQUEL OLMEDO 
NIETO
Výstava fotografií Raquel, která je dobrovolnice ze 
Španělska působící v Klubíčku Kroměříž, z.s. v rámci 
Evropské dobrovolné služby.
Knihovna Kroměřížska
www.knihkm.cz

do ne 15. 9. 
KRESBY SVĚTLEM – SPOLEČNÁ 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NELLY 
BILLOVÉ A ROBERTA ROHÁLA
Společná kroměřížská výstava. Zatímco Nelly 
Billová vystaví průřez své fotografické a grafické 
tvorby, Robert Rohál představí svoji poslední černo-

bílou kolekci Nostalgia.
Dům kultury v Kroměříži
www.dk-kromeriz.cz

do ne 22. 9.  
SOCHY ZAHRADĚ X.
Desátý ročník výstavy současného sochařství v 
Podzámecké zahradě a veřejných prostorách města 
Kroměříže. Letošní ročník opět představí výběr ze 
současné výtvarné tvorby mladé generace. Můžete 
se těšit na více než dvacítku soch a objektů.
Podzámecká zahrada
www.getart.cz

do ne 22. 9.
ZVNĚJŠNĚNÍ 
Výstava výtvarných intervencí Václava Ciglera a 
Michala Motyčky. Hlavním tématem uměleckých 
intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky je 
vnímání, které má vždy prostorovou a časovou 
dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Autoři nabízejí 
návštěvníkovi novou vizuální zkušenost, zážitek 
z výstavy ve smyslu setkání v události, jako vztah 
vytvořený mezi člověkem a místem. Divák se stává 
součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítom-
ností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, promě-
ňuje se jeho pozicí. Název uměleckých intervencí 
Zvnějšnění můžeme vysvětlit jako zviditelnění 
nového obsahu v dané situaci. V případě této 
výstavy autoři výtvarně vstupují do obrazárny Ar-
cidiecézního zámku a Květné zahrady, kde ozvlášt-
ňují současnými vizuálními prostředky unikátní 
historické prostředí inspirativního díla nejvýznam-
nějšího barokního biskupa olomoucké diecéze Kar-
la z Lichtensteinu-Castelcorna.
Květná zahrada
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 29. 9.
ZA CHRÁM, MĚSTO A VLAST
Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvý-
znamnějším barokním biskupem olomoucké diecé-
ze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté 
války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších 
místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, za-
ložil biskupskou knihovnu. Výstavy Muzea umění 
Olomouc, které budou otevřeny v Arcibiskup-

ském zámku v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu 
Olomouc jsou výsledkem čtyřletého výzkumu a 
společně s dvěma monografiemi splácí část ob-
rovského dluhu, který současníci k této významné 
osobnosti mají.
Arcibiskupský zámek Kroměříž
www.zamek-kromeriz.cz

do ne 29. 9. 
777 MEDVĚDŮ
Výstava v  Galerii v  podloubí. Převážně plyšových, 
dobových i současných, keramických a porce-
lánových.
Galerie v podloubí
www.muzeum-km.cz

do 31. 12.
EXPOZICE KARLA KRYLA
Originální expozice předestírá dílo a myšlenky 
slavného kroměřížského rodáka v neobvyklé podo-
bě. Klade důraz na prožitky každého návštěvníka.
www.dk-kromeriz.cz

PROGRAM
SPORTOVNÍCH AKCÍ

so 21. 9. I 17.00
HK KROMĚŘÍŽ – HC ORLI UNIČOV
Krajská liga mužů v  hokeji – 1. kolo. S  Uničovem 
jsou to náročné bitvy, oboustranně útočné. Od 
návratu Orlů do „naší“ skupiny Krajské ligy jsme je 
4x těsně porazili. Jednou venku 12:9! Loni nám však 
Uničov „nechal“ 1 bod, doma vyhrál o gól, v Kromě-
říži v prodloužení.
Zimní stadion

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

pá 20. 9. I 13.00 
DEN BEZ AUT
Atraktivní program pro malé i velké na téma bez-
pečnost v  dopravě. Simulátor nárazu a simulátor 
přetočení vozidla na střechu, dětské dopravní 
hřiště, dráha s alko brýlemi, skákací hrad „auto“ a 
další.
Velké náměstí – Kroměříž

so 14. 9. I 10.00 – 20.00 
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Den otevřených sklepů s Arcibiskupským zá-
meckým vínem,  v rámci kterého si můžete projít 
jeho historické prostory a spojit návštěvu s jedi-
nečnou degustací Arcibiskupských vín. Prohlídky i 
degustaci bude od 14.00 hodin doprovázet cimbá-
lová muzika.
Arcibiskupské zámecké víno
www.arcibiskupskevino.cz

so 14. 9. I 17.00
XIV. KROMĚŘÍŽSKÉ VINAŘSKÉ 
SLAVNOSTI
Tradiční akce s bohatým programem. Výborné víno, 
ještě lepší jídlo a překrásné prostředí Květné zahra-
dy v Kroměříži.  Zúčastní se jí na 11 vystavovatelů 
– vinařství z Čech, Moravy, Francie, Rakouska, Ně-
mecka, Itálie, Chile a Bulharska. Zahraje cimbálová 
muzika ze Slovácka. Bližší informace ve vinotéce 
VINITIS Komenského nám. 435, Kroměříž  nebo  na 
tel. 777 133 403.
Květná zahrada

ne 15. 9. I 6.00 
BURZA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA A 
OKRASNÉHO PTACTVA
Nakoupíte vše potřebné pro vaše domácí zvířata. 
K vidění i koupi jsou okrasní ptáci, drůbež, holubi, 
králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, 
vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.
Výstaviště Kroměříž
www.vystavistekromeriz.cz

út 17. 9. I 18.00 
BARBORA VACKOVÁ – JAK MÍT 
ODVAHU PROCESTOVAT SVĚT?
První cestovatelská přednáška z cyklu „Procestujte 
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5. 10. | Den uniformovaných sborů

19. 9. | Neslýchaně zábavný večer

5. 9. | Bratři Ebenové

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
POZIM 2019
Ani letos na podzim nezůstanou příznivci kvalitního 
divadla ochuzeni o skvělé inscenace, hodnotné he-
recké výkony a prezentaci nejlepších divadel v Česku.

st 18. 9. I 18.00 
EDMOND ROSTAND: CYRANO 
Z BERGERACU – MORAVSKÉ
DIVADLO OLOMOUC
Jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech 
dob je volně inspirované skutečnou historickou 
postavou Hectora-Saviniena de Cyrano. Milostný 
trojúhelník dvou zamilovaných mužů, z nichž jeden 
dokáže mistrovsky vládnout jazykem a přitom se 
stydí za svůj velký nos a druhý zase nedokáže na-
bídnout víc než vnější krásu a přitom oba soupeří o 
jednu ženu, dodnes baví i dojímá diváky na celém 
světě. Hrají: Petr Kubes, Tomáš Krejčí, Natálie Ti-
chánková, Lukáš Červenka, Jan Ťoupalík, Jaroslav 
Krejčí, Václav Bahník a další.

čt 10. 10. I 18.00
DANIEL DOUBT: VZKŘÍŠENÍ
– DEJVICKÉ DIVADLO
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je 
popisován, je tím nejneuvěřitelnějším příběhem, 
jaký mohli jeho aktéři zažít. Pod dramatizací poví-
dek neznámého autora je podepsán Daniel Doubt, 
jehož příjmení není věrným divákům Dejvického 
divadla neznámé. Dejvické Vzkříšení je jímavou 
fraškou o hledání lásky jako důkazu Boží existence. 

Hrají: Ivan Trojan, Martha Issová/Veronika Khek 
Kubařová, Václav Neužil, Matěj Hádek/Vladimír 
Polívka, Pavel Šimčík, Hynek Čermák, Jana Holcová, 
Zdena Žádníková Volencová a další. 

po 4. 11. I  18.00
M. DOLEŽALOVÁ, R. VENCL:
ANI ZA MILIÓN! – DIVADLO
V RYTÍŘSKÉ
Detektivní krimi komedie z atraktivního a netra-
dičního prostředí přímořského majáku. Jacqueline 
a Lambert jsou navěky spojeni tajemstvím a mezi 
nimi je všechno jinak, než se zdá. Každá lež je prav-
dou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouš-
kou humoru se skrývá vrah. Hrají: Jiří Langmajer, 
Adéla Gondíková.

čt 12. 12. I 18.00 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, 
ŠIMON CABAN, DARINA
ABRAHÁMOVÁ: MALÝ PRINC
– STUDIO DVA DIVADLO
Hudební projekt na motivy jednoho z  nejzná-
mějších příběhů světové literatury. Představení 
s podmanivou hudbou Kryštofa Marka a nápaditou, 
originální výpravou z dílny Šimona Cabana, který je 
i režisérem,  je tentokrát určené i dětem od desíti 
let, nicméně rozletu fantazie se nemusí bránit ani 
dospělí. Hrají: Jan Cina. 

Změna programu vyhrazena.
Permanentka slouží jako volná vstupenka 
do Expozice Karla Kryla Kroměříž.

Plavání veřejnosti v září
Plavecký bazén – otevřen od 10. 9.! 
Pondělí  sanitární den
Úterý 6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Středa 9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Čtvrtek  6.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Pátek  9.00 – 13.00, 17.00 – 21.00
Sobota  11.00 – 20.00
Neděle  12.00 – 18.00

Plavání státní svátky
Sobota 28. září 11.00 – 20.00

 

KINO NADSKLEPÍ

ne 1. 9.
15.00 I ANGRY BIRDS VE FILMU 3D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I PŘES PRSTY, premiéra

po 2. 9.
16.00 I TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 2D dab.,
bijásek, přidáváme
19.00 I KRVAVÁ NEVĚSTA, premiéra

st 4. 9.
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I FABRIKA, artkino

čt 5. 9.
19.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

pá 6. 9.
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

so 7. 9.
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra
20.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

ne 8. 9.
15.00 I ANGRY BIRDS VE FILMU 2D dab., bijásek, 
premiéra
17.30 I PŘES PRSTY, premiéra

po 9. 9.
19.00 I PETROF PIANO TRIO,
Kroměřížské hudební léto 2019

st 11. 9.
17.00 I RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW, 
přidáváme
20.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

čt 12. 9.
19.00 I PANSTVÍ DOWNTON, premiéra

pá 13. 9.
18.00 I VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2
+ beseda s režisérem, premiéra

so 14. 9.
17.30 I ZLATOKOPKY, premiéra
20.00 I PANSTVÍ DOWNTON, premiéra

ne 15. 9.
15.00 I LVÍ KRÁL 2D dab., bijásek, přidáváme
17.30 I NABARVENÉ PTÁČE, premiéra

po 16. 9.
19.00 I TO KAPITOLA 2, premiéra

st 18. 9.
17.30 I PANSTVÍ DOWNTON, premiéra
20.00 I NABARVENÉ PTÁČE, artkino

čt 19. 9.
19.00 I RAMBO: POSLEDNÍ KREV, premiéra

pá 20. 9.
17.30 I AD ASTRA, premiéra
20.00 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra

so 21. 9.
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra
20.00 I RAMBO: POSLEDNÍ KREV, premiéra

ne 22. 9.
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra
20.00 I TENKRÁT V HOLLYWOODU, přidáváme

po 23. 9.
19.00 I RAMBO: POSLEDNÍ KREV, premiéra

st 25. 9.
10.00 I SKLENĚNÝ POKOJ,
Kino odpo + kino dopo 2019
17.30 I ROMÁN PRO POKROČILÉ, premiéra
20.00 I AD ASTRA, premiéra

čt 26. 9.
19.00 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

pá 27. 9.
18.00 - 8.00 I FILMOVÝ MARATON 2019
- HUDEBNÍ MARATON

so 28. 9.
18.00 I PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU
KONZERVATOŘE 
21.00 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

ne 29. 9.
15.00 I TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 2D dab., 
bijásek, přidáváme
17.30 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

po 30. 9.
19.00 I NÁRODNÍ TŘÍDA, premiéra

BIJÁSEK/RODINNÝ 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
USA 2019, 97 min, přístupné bez omezení, 2D i 3D, 
dabing 
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením 
Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias 
Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova 
sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, 
jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem 
mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých 
zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cí-
lem je zachránit domovy ptáků i vepřů.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
USA 2019, 86 min, přístupné bez omezení, 2D, da-
bing 
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co 
naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. 
Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další pře-
kvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí 
miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou 
často dramata!

LVÍ KRÁL
USA 2019, 118 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing 
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krá-
le Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. 
Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův 
bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své 
vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, 
dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým 
vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí 
Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
USA 2019, 100 min, přístupné bez omezení, 2D, 
dabing 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem 
jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, 
ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. 
Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou 
hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a 
jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

PREMIÉRA
PŘES PRSTY
CZE 2019, 101 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
česky
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvači-
lová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují 
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem 
Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství 
Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, 
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří 
Langmajer).

KRVAVÁ NEVĚSTA
USA 2019, 96 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud 
podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvlášt-
ní svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát 
náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

TO KAPITOLA 2
USA 2019, 168 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se 
dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který 
zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní 
členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní 
hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich 
překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, 
který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

PANSTVÍ DOWNTON
UK 2019, 122 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních 
seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné 
kapitole, která se odehraje v kinech. Stejnojmenný 
film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků 
starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2
CZE/SVK/UK/USA 2018, 59 min, nevhodné pro děti 
do 12 let
Kino Nadsklepí Kroměříž uvede 13. 9. 2019 v 18.00 
hodin dokumentární film s besedou „Schopnosti“, 
což je pokračování úspěšného dokumentu „Vše 
o životě po životě“. Film je vyprávěním lidí, kteří 
překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit 
se zpět. Dokument se zaměřuje na fenomén rozší-
řeného vnímání lidí, kteří se ocitli na hranici života a 
smrti. Po projekci filmu bude následovat přednáška 
Dalibora Stacha, který je režisérem filmu, spisova-
telem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v 
jedné osobě.

ZLATOKOPKY
USA 2019, 107 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) 

tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým 
klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

NABARVENÉ PTÁČE
CZE/SVK/UKR 2019, 169 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vy-
hlazováním Židů posílají rodiče syna k příbuzné na 
venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta 
však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat 
se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a 
nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní 
pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o do-
slovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. 
Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, 
boj o svou duši, o svojí budoucnost.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
USA 2019, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin 
John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým 
dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř 
čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy 
akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a 
poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev za-
čal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene mi-
nulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a 
vydat se na cestu krvavé pomsty.

AD ASTRA
USA 2019, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům 
sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného 
otce a odhalil tajemství, která zpochybňují podsta-
tu lidské existence a naše místo ve vesmíru.

ROMÁN PRO POKROČILÉ
CZE 2019, 95 min, nevhodné pro děti do 12 let, česky
Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šar-
mantní světák, je po rozvodu způsobeném neroz-
vážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat 
se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, 
který vlastní se svým prostopášným bratrem 
Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou 
situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se 

v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu 
denně servíruje notorický flamendr a sukničkář 
Arnošt.

NÁRODNÍ TŘÍDA
CZE/DEU 2019, 91 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, česky
Vandam (Hynek Čermák) žije sám v bytě na okraji 
Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. 
Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní 
hrdina“. Prý dal tehdy v listopadu 1989 na Národní 
třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle 
stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše kombinuje 
dramatický příběh s černým humorem.

PŘIDÁVÁME
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
USA 2019, 136 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse 
a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden 
všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit 
nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí 
v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.

TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA 2019, 159 min, nepřístupné pro děti do 15 let, 
titulky
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina 
Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) 
a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou 
prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu 
– v roce 1969 v Los Angeles.

ARTKINO
FABRIKA
RUS/FRA 2018, 109 min, nepřístupné pro děti do 15 
let, titulky
Na předměstí ruského maloměsta stojí poloroz-
padlá průmyslová budova. Mnozí zaměstnanci v ní 
začali pracovat ještě před tím, než původně státní 
podnik prošel kapitalistickou privatizací. Když 
místní oligarcha a majitel továrny Kalugin (Andrej 
Smoljakov) oznámí bankrot, skupina dělníků, kteří 
už několik měsíců nedostali výplatu, se rozhodne 
Kalugina unést a požadovat výkupné. 

NABARVENÉ PTÁČE
CZE/SVK/UKR 2019, 169 min, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky

AD ASTRA
USA 2019, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

KINO ODPO + KINO DOPO
Kino Nadsklepí v nové sezoně pokračuje s projek-
tem nazvaným „Kino odpo“ a „Kino dopo“. Jedná se 
o odpolední promítání vždy od 15.00 hodin každou 
první středu v měsíci a dopolední promítání vždy 
od 10.00 hodin každou poslední středu v měsíci za 
zvýhodněné vstupné 50 Kč.

SKLENĚNÝ POKOJ
CZE/SVK 2019, 104 min, nevhodné pro děti do 12 
let, česky
Film podle slavného románu britského spisovatele 
Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspi-
rovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem 
ikonického architektonického skvostu – brněnské 
vily Tugendhat. Snímek s hvězdným mezinárodním 
obsazením v režii držitele Českého lva, Julia Ševčíka 
a od producenta divácky úspěšných snímků Účast-
níci zájezdu, Obsluhoval jsem anglického krále 
nebo Masaryk Rudolfa Biermanna.

FILMOVÝ MARATON 2019 
- HUDEBNÍ MARATON
Tradiční noční maraton šesti filmů odstartuje v 
pátek 27. září v  18.00 hodin a skončí v  8.00 ráno 
dalšího dne. Na programu budou hudební doku-
menty, životopisy či hraná fikce (Yesterday, Bohe-
mian Rhapsody, Rocketman, Zrodila se hvězda, Eric 
Clapton, Léto). Všechny tituly budou uvedeny v ori-
ginálním znění s českými titulky ve 2D. Občerstvení 
zajištěno. Více informací na www.dk-kromeriz.cz.
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Nadsklepí opět připravilo dopolední 
a odpolední promítání
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Filmový 
maraton letos 

jede 
na hudební 

vlně
Tradiční noční maraton šesti 
filmů odstartuje v pátek 27. zá-
ří v 18 a skončí v 8 hodin ráno 
dalšího dne. Na programu bu-
dou hudební dokumenty, živo-
topisy či hraná fikce. Za jeden 
večer tak můžete v  nejlepší 
audiovizuální kvalitě a  v  origi-
nálním znění s  českými titul-
ky slyšet písničky od Beatles, 
Queen, Eltona Johna či Erica 
Claptona. Nenechte si ujít uni-
kátní příležitost ještě jednou 
zažít v kině Live Aid, zazpívat si 
s  protagonisty „Shallow“ nebo 
být svědky toho, jak Elton John 
skládá své hity. Hudební ma-
raton bude ještě podtržen ve 
foyer ukázkou a prodejem viny-
lů od společnosti wrecords.cz.
Vstupné na celý večer činí 
200 Kč a občerstvení je zajiště-
no. 
Program:
18:00 - 19:52 - Yesterday
20:00 - 22:15 - Bohemian 
                            Rhapsody
22:30 - 0:30 - Rocketman
0:30 - 1:00 - přestávka
1:00 - 3:15 - Zrodila se hvězda
3:30 - 5:45 - Eric Clapton
6:00 - 8:08 - Léto                  (red) 

Kino Nadsklepí v nové sezoně po-
kračuje s projektem nazvaným 
Kino odpo a Kino dopo. Jedná se 
o odpolední promítání od 15 ho-
din každou první středu v měsíci a 
dopolední promítání vždy od 10. 
hodiny každou poslední středu v 
měsíci za zvýhodněné vstupné 50 
Kč. Pokud tedy pracujete na směny, 
hledáte program na dopolední či 
brzký odpolední čas nebo vás třeba 
jen z jakéhokoliv důvodu neláká ve-
černí promítání, přijďte do kina do-
po(ledne) nebo odpo(ledne). Dra-
maturgie kina Nadsklepí připravila 
na podzimní středy sérii filmů, o něž 
byl v  posledních měsících největší 
zájem. 
25. 9. v 10 h - Skleněný pokoj 
Fiktivní příběh obyvatel skutečného 
domu, který nad Brnem vyrostl po-
čátkem třicátých let minulého stole-
tí a je dílem slavného architekta von 
Abta. 

2. 10. v 15 h - Ženy v běhu
Věra (Zlata Adamovská) prožila s 
Jindřichem báječný život a je pev-
ně rozhodnutá splnit jeho poslední 
přání – zaběhnout maraton. Eman-
cipovaná a rázná matka v tom ne-
vidí žádný problém a rozhodne, že 
rodinná štafeta trasu více než 42 
kilometrů absolvuje.
30. 10. v  10 h - Bohemian Rhap-
sody
Hudební film je oslavou skupiny 
Queen, její hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou 
tvorbou i životem vzdoroval všem 
myslitelným stereotypům, díky če-
muž se stal jedním z nejvýraznějších 
umělců na světě.
6. 11. v 15 h - Teroristka
Učitelka na penzi už si nechce „při-
padat jako kráva“. Sežene si zbraň 
a rozhodne se udělat to, co většinu 
z nás občas napadne, ale hned my-
šlenku zapudíme. Brzy však zjistí, 

že vzít spravedlnost do vlastních 
rukou není tak jednoduché.

27. 11 v 10 h - Bez věcí nad věcí 
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 
100 dnů vzdají díky sázce všeho, co 
vlastní. Každý den dostanou jednu 
ze svých věcí zpět. Během této vý-
zvy si možná uvědomí, že jediné, 
bez čeho nelze žít, je přátelství.
4. 12. v 15 h - Psí poslání 2
Pes Bailey nachází nový smysl živo-
ta. A společně s  těmi, které zbož-
ňuje, se vydává na dobrodružnou 
cestu několika životy naplněnými 
láskou, přátelstvím, věrností i psími 
požitky.                                                 (red)

Kroměřížské 
hudební léto 
ozdobí tenorista 
světového 
formátu 
Na třetím koncertu letošního 
ročníku festivalu Kroměřížské hu-
dební léto 2019 přivítáme v úterý 
1. října v Divadelním sále Domu 
kultury v Kroměříži tenoristu svě-
tového formátu Štefana Margitu, 
který za doprovodu renomo-
vaného Moravského klavírního 
tria zazpívá písně a  operní árie 
světového repertoáru. Svým hor-
kokrevným tenorem rozezvučel 
absolvent košické konzervato-
ře Štefan Margita opery v  San 
Francisku, v  Miláně, Paříži i  New 

Yorku. Hlasité ovace naplněných 
sálů nasává Štefan Margita po 
celém světě. Byl sólistou ope-
ry Národního divadla, Vídeňské 
Volksoper a posléze Státní opery 
Praha. Už přes dvacet let však pů-
sobí jako svobodný umělec svě-
tového renomé a  je opakovaně 

zván k  hostování do Chicaga či 
Metropolitní opery v New Yorku. 
Doprovodí ho Moravské klavírní 
trio spolupracující se špičkovými 
sólisty u nás i v zahraničí ve slo-
žení Jana Ryšánková – klavír, Jiří 
Jahoda – housle a  Miroslav Zi-
cha – violoncello.                                   (jd)

Sérii podzimních divadelních pohádek v  divadelním sálu Domu kultury 
v Kroměříži letos zahájí pražské Divadlo Pegas, které do Kroměříže v neděli 
22. září od 15 hodin přiveze svou vlastní adaptaci známé filmové pohádky 
Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna. Na divadelních prknech tak znovu oži-
jí známé postavy sympatického mlynářského pomocníka Jindřicha, krásné 
dcery pana hospodáře Elišky, popleteného „malého, ale šikovného“ čerta 
i vodníka a samozřejmě i zlotřilého knížete, který chce Jindřichovi jeho Elišku 
vzít. Společně s nimi zazní i známé písničky, včetně titulní Vím, jedno návrší. 
Režii představení má Jiří Sequens ml., hrají: Klára Jelínková nebo Martina Čer-
ná, Jirka Roskot nebo Aleš Kubát, Hana Tunová či Milena Soukupová, Daniel 
Koťan, Jiří Krejčí, Dana Bartůňková.                                                                              (jd)

Pohádkový podzim v Domě kultury 
zahájí Princezna ze mlejna
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Č I Š T Ě N Í    O D V Ě T R Á V A C Í CH    Š A CH E T 

   

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny 

Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se 

z nečištěných odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. 
Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  
zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru. 
  
 Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta? 

Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma kamerový záznam a protokol o stavu Vaší              
odvětrávací šachty. 

Delphia MORAVIA, s.r.o.   
U Pošty 14,  625 00 BRNO – Starý Lískovec,  tel.: 601 153 200    milansz@plicedomu.cz   www.plicedomu.cz 

INZERCE

Veteránem nejen Kroměřížskem 2019

Foto:: J. Soporský



Turistika
Září je díky příznivému počasí 
příhodným měsícem k  různým 
výletům, procházkám a výpravám 
do přírody v  bližším či vzdáleněj-
ším okolí. Oblíbeným výletním 
cílem Kroměřížanů byla na počát-
ku 20. století nedaleko města ze-
jména Barbořina, která nabízela 
návštěvníkům různé kratochvíle, 
včetně zvěřince a verandy, kde se 
mohli občerstvit nebo se schovat 
před deštěm. S rozvojem železniční 
dopravy se poté značně rozšířily 
možnosti cestování a turistiky i do 
vzdálenějších míst. 
Kroměřížský odbor klubu českých 
turistů byl založen v  roce 1909. 
Turisté vnímali jako svou přiroze-
nou základnu v regionu zejmé-
na Chřiby či Hostýnské vrchy a 
věnovali značné úsilí propagaci 
a zpřístupnění jejich krás. Během 
dvou let odbor vyznačil v Chřibech 
na 160 km turisticky zajímavých 
cest a opatřil je 620 orientačními 
tabulemi. Turisty do hor směřovaly 
z  nádraží dálkové trasy: například 
ze Zdounek vedla značka přes 
Bunč na Buchlov a do Uherského 
Hradiště. V roce 1911 přibyla trasa 
z Uherského Hradiště na Velehrad, 
Salaš a Bunč, který se postupem 
doby stal hlavním turistickým 
střediskem Chřibů. V  roce 1922 
odkoupil kroměřížský odbor od 
majitele dr. Friesse pozemek na 
stavbu chaty s  restaurací a nocle-
hárnou. Po dvou letech byla „útul-
na Klubu československých turi-
stů“, jak se tehdy penzion nazýval, 
slavnostně uvedena do provo-
zu. Návštěvnost chaty dosáhla 
v roce 1926 čísla 8 000 osob a ještě 
narostla zřízením sváteční auto-
busové linky z  Kostelan o pět let 
později. Členové turistického klu-
bu tak mohli s potěšením konsta-
tovat, že „v  krásných dnech letních 
sta turistů ze všech stran přicházejí 
do naší chaty na Bunči. Desítky aut 
přivážejí hosty, je hlučno a veselo 
pod staletým dubem u chaty, kde 
bývá odpočinek tak příjemný.“  
Turisté se i nadále starali o údrž-
bu a značkování turistických tras, 
které probíhalo po dohodě se 
soukromými majiteli lesa. V  roce 
1927 se souhlasem lesní správy 
na Kamínce vyznačili úseky od 
Roštínské kaple na Bunč, Brdo 
nebo Vlčák. Rekreační areál Ka-
minka, který patří dodnes k 
oblíbeným turistickým cílům, byl 

jako pionýrský tábor vybudován 
na místě původního dvora v 80. le-
tech 20. století. Je i nadále cílem i 
východiskem rodinných a školních 
výletů a v  letních měsících slouží 
jako dětský tábor a v  současnosti 
je i místem různých sportovních 
akci, koncertů, výstav, svatebních 
oslav apod. Podobných turisticky 
oblíbených míst, areálů a chat na-
jdeme v  regionu několik, ať už se 
jedná o Rusavu, Tesák, Troják aj., 
ale účelem tohoto příspěvku ne-
byl vyčerpávající výčet, jako spíše 
připomenutí jen některých lokalit 
se zajímavou historií.

Nezapomeňte, že metou turis-
tických akcí není jen počet 
ušlých kilometrů, ale především 
poznávání přírodních krás a 
památných a zajímavých míst naší 
země. Předností turistiky je to, že 
umožňuje zdravý pohyb v přírodě 
lidem všech věkových kategorií a 
s  různým stupněm fyzické zdat-
nosti. Proto neváhejte, a dokud je 
počasí slibné, vydejte se na hez-
ký výlet do přírody, nejlépe po 
značených turistických trasách. 

Mgr. Martina Šlancarová
MZA v Brně – SOkA Kroměříž

(čerpáno z odborné literatury)

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

JAK SE KROMĚŘÍŽANé BAVILI 
V NEDáVNé MINULOSTI IX.

Vážení čtenáři,
v září se léto pomalu kloní k podzi-
mu, to ale neznamená, že se „Kro-
měřížané dále nebudou bavit“. Na-
opak, do konce roku nás čekají ještě 
tři příjemné kratochvíle s archivním 
seriálem. 
Z  autorů povídání o letních 
táborech, která nás velmi pobavila, 
jsme vylosovali tyto výherce: 

Martin Šebek
Iveta Jurásková

Eva Valovská                                   

ÚKOL č. 9:
Kdy a jako co vznikl dnešní 

Rekreační areál Kamínka 
u Roštína?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
17. září na e-mail: zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. (Ne-
zapomeňte uvést svou adresu a te-
lefonní kontakt!)
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Veronika Homolová Tóthová
Máma milovala Gabčíka

Příběh Jozefa Gabčíka, Anny Ma-
linové a její dcery Alenky se týká 
nás všech. I díky jejich odhodlání 
a odvaze mohlo Československo 
opět povstat z prachu a zkázy druhé 
světové války. Autorka se rozhod-
la připomenout Annin příběh i 
kvůli její dceři Aleně Voštové. Ta 
jako malá přišla o mámu a dlouho 
netušila, kdo byli její skuteční 
rodiče, kteří zaplatili cenu nejvyšší 
za svou účast v odboji.

Adrienne Bensonová
Pod rozpáleným sluncem

V tomto jímavém příběhu plném 
nečekaných zápletek hlavní hrdin-
ky přehodnocují, kým jsou, a čelí 
nepředvídatelným tragédiím, vý-
zvám, prohrám i výhrám. Román 
Pod rozpáleným sluncem je do-
jemným vyprávěním o hledání i 
překvapivém nacházení základních 
mezilidských vztahů a domova. 
V srdci Afriky hledají lásku, do-
mov i sebe samé. Kniha nejen pro 
čtenářky Bílé Masajky či Létala jsem 
za sluncem. 

www.knihkm.cz
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Máte rádi chození v přírodě - 
přijďte chodit s námi
Přijďte k nám do Klubu českých turistů, i po-
kud chodit nechcete nebo nemůžete a rádi 
si o chození a výletech povídáte. Vždy ve 
středu se v klubovně na Hanáckém náměstí 
scházíváme již před 17. hodinou k  povídá-
ní o všem,  co týden a život dal. V 17 hodin 
začínáme podáním informace o sobotních 
vycházkách, jak proběhla vycházka z mi-
nulé soboty  a  o cíli, trase, času odjezdu  a 
příjezdu k vycházce, která bude následovat. 
Poté promítáme krátký film, či  soubor  fotek 
z výletů  našich členů  či jiných cestovatelů. 
Každý rok jezdíme autobusem na jarní a pod-
zimní  týdenní pobyt. Okolí našeho ubytová-
ní vždy pečlivě projdeme v kratších či delších 
túrách tak, abychom je poznali. Také jezdíme 
na jednodenní zájezdy vždy spojené s vy-
cházkou či túrou tak, aby se prošli více i méně 
chodící turisté.   Informace o našem klubu 
jsou k dispozici na vývěsce  v Kovářské ulici 
(budova Olipa) a na internetových  stránkách 
Klubu českých turistů, kde tyto aktuálně do-
plňujeme. 
Pokud máte zkušenosti s cestováním a rádi 
byste nám je předali, případně sami některé 
vycházky a túry pro nás i sebe připravili a zor-
ganizovali, velmi rádi vás mezi sebou přivítá-

me. Bude nás víc, přidejte se.
Eva Štefanová, Klub českých turistů Kroměříž          

Pobyt v hotelu Jelenovská 
byl báječným zážitkem
Týdenní rekondiční pobyt pro členy Svazu 
postižených civilizačními chorobami Kromě-
říž byl zajištěn v horském hotelu Jelenovská, 
který se nachází uprostřed chráněné krajiny 
Bílých Karpat. Pobyt byl zaměřený na celkovou 

relaxaci. Po ránu jsme si vždy zacvičili, dopo-
ledne měl každý účastník nějakou proceduru. 
Pořádali jsme vycházky po okolí, absolvovali 
jsme také výlet do Valašských Klobouk. Oblí-
bené mezi účastníky akce bylo plavání a cviče-
ní v bazénu. Také jsme si zahráli kuželky, sou-
těžili ve hře Booll ball, při harmonice jsme si 
zazpívali a dobře se bavili. Počasí nám přálo a 
všichni jsme se odpočinutí a s pocitem příjem-
ně a krásně stráveného týdne vraceli domů. 

ZO SPCCH Kroměříž

AKTUALITY Z KLUBU SENIORŮ

 
 

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

Jako každý měsíc představu-
jeme na tomto místě i tento-
krát pejska, který v  Městském 
útulku Čápka čeká na nového 
pána. Pokud tedy zvažujete, že 
si s příchodem podzimu, který 
přeje vycházkám a výletům, 
pořídíte nového kamaráda, 
zkuste se zajít podívat do útul-
ku za dnešním pejskem nebo 
za kterýmkoliv jeho kamará-
dem. 
Dnes představujeme MEFISTA. 
Mefisto je kříženec větší veli-
kosti, kastrovaný. Je mu 5 let a 
váží 27 kilogramů. V útulku je 
od listopadu 2018. Byl nalezen 
ve Vážanech. Je to tempera-
mentní, kamarádský, kontaktní 

pes. Na vodítku chodí pěkně, 
jen nemusí některé psy (takže 
je potřeba ho občas držet pev-
ně na vodítku). Je to výborný 
hlídač. Hodil by se na zahra-
du nebo dvůr s přístupem do 
domu. Má hygienické návyky. 

  

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

Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž, telefon: 573 333 553 

INZERCE



Sofie Chudárková, Sobáčov
Jitka Šupčíková, Říkovice
Ondřej Dlouhý, Kroměříž
Oliver Bušina, Kroměříž 
Vendula Halamíčková, Těšnovice
Valentýna Greplová, Hulín
Daniel  Simon, Nítkovice
Jan Hanák, Trávník
Beáta Mikudová, Kroměříž
Jakub Vacl, Kroměříž
Jáchym Štěpáník, Hulín
Jakub Malát, Těšánky
Anna Boulaz, Kroměříž
Adéla Žůrková, Nětčice
Jonáš Daněk, Chropyně
Martin Sus, Záříčí
Jan Malinský, Kroměříž
Adriana Nábělková, Hulín
Ondřej Švehlík, Slavkov pod 
Hostýnem

Matěj Olšina, Plešovec
Michael Rohleder, Hulín
Daniel Mašek, Kojetín
Viktorie Janečková, Kojetín
Alžběta Pašková, Salaš
Emanuela Gavendová, Vážany
Matěj Školný, Kroměříž
Jakub Polášek, Kroměříž
Dominika Tomášková, 
Němčice nad Hanou
Štěpán Charuza, Plešovec
Emma Fiantová, Kroměříž
Simona Martinková, Mohelnice
Petr Bonďa, Kroměříž
Filip Kadlas, Kyselovice
Miroslav Šamánek, Nětčice
Theodor Rozsypal, Kroměříž
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 Jaroslava Vrzalová, * 1933, Kroměříž
Rudolf Hořava, * 1972, Popovice
Pavel Mík, * 1949, Kroměříž
Vlastimil Jurtík, * 1969, Kroměříž
Jarmila Smítalová, * 1933, Kroměříž
Milada Večerková, * 1924, Kroměříž
Ing. Ludmila Konečná, * 1965, 
Kroměříž
Jaroslav Šabata, * 1939, Roštín
Jarmila Hermanová, * 1929, Břest
Miroslava Schlosserová, * 1942, 
Kroměříž
Antonín Brada, * 1964, Kroměříž
Mgr. Vojtěch Mika, * 1923, Vážany
Jaromír Horák, * 1953, Kroměříž
Miroslav Kaláb, * 1947, Kroměříž

Ing. Petr Dvořáček, * 1952, Kroměříž
Božena Cencingrová, * 1931, Zlobice
Františka Růžičková, * 1939, Kroměříž
Věra Mézlová, * 1949, Kroměříž
Vladimír Máša, * 1933, Břest
Vlasta Dolečková, * 1926, Zborovice
Blanka Jančová, * 1965, Kostelany
MUDr. Václav Ticháček, * 1925, 
Kroměříž
Irena Rybková, * 1933, Kyselovice
Jana Hasíková, * 1960, Kroměříž
Bohumír Bubeníček, * 1951, Kroměříž
Anežka Kočendová, * 1920, Bezměrov

Úmrtí – červenec 2019Narození – červenec 2019

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

Nejbližší volné termíny vítání jsou:  14. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.

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

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

Sňatky – červenec 2019
Lukáš Trubač, Kroměříž – Petra Kašíková, Rousínov
Michal Přikryl, Kroměříž – Martina Pakrová, Kroměříž
Michal Weiss, Kroměříž – Radka Jurová, Kroměříž
Lukáš Račko, Kroměříž – Simona Pátíková, Kroměříž
Karel Pekárek, Kroměříž – Jitka Hradilová, Kroměříž
Tomáš Petřík, Chropyně – Petra Škrabaňová, Chropyně
Martin Heinz, Kroměříž – Terezie Polčáková, Kroměříž
V seznamu jsou uvedeni pouze snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Jiří Surý Sebastian Merc

J  A  Z  Y  K  O  V  Á    A  G  E  N  T  U  R  A
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Zemědělci ze Zlínského kraje 
oslavili v Kroměříži konec žní 
dožínkovou slavností. Návštěvní-
kům představili své dovednosti i 
pestré kroje ze všech oblastí kra-
je a také z partnerského města 
Kroměříže Ružomberku. Vrcho-
lem akce byl dožínkový průvod, 
který tvořily stovky krojovaných. 
Účastníky dožínek pak na ná-
městí přivítal starosta Kroměříže 
Jaroslav Němec. „Práce zeměděl-
ců bychom si měli vážit. Je na 
místě jim poděkovat,“ uvedl Ně-
mec.                                                  (jv)

Dožínky 
Zlínského kraje 

2019

Foto: J. Soporský, F. Novák


