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Umění všeho druhu láká turisty
i Kroměřížany

Léto a hudební projekty
patří k sobě
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Vážení a milí čtenáři,
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Vítejte v Kroměříži – městě podmanivé krásy
Kroměříž je díky své historii,
jedinečným památkám a bohatému kulturnímu životu nazývána Hanáckými Athénami. Je
žádanou turistickou destinací,
která nabízí pestrou paletu
možností, pečlivě namíchanou
z kvalitních, cenově dostupných služeb a atrakcí, které
staví na poznání, odpočinku i
zábavě. Věhlas městu přinesly
jedinečné památky, Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané od
roku 1998 na seznam UNESCO
a patřící k nejnavštěvovanějším
v České republice.
Genius loci Kroměříže však těží i
z romantických kulis historického
centra. Pulzujícím srdcem města
je Velké náměstí s mnoha dobrý-

mi restauracemi, útulnými kavárnami a vinárnami. Stinná podloubí a přilehlé malebné uličky
vás přimějí zastavit a vymanit se
z každodenního shonu. Ať už jste
mladý pár, rodina s dětmi, cyklista, aktivní senior či školní výlet,
najdete tu vše, co potřebujete ke
své spokojenosti. V Kroměříži navíc není nikam daleko. Kousek od
sebe leží historické skvosty, hotely,
restaurace i ostatní zajímavosti.
Celkový dojem doplňuje pestrá
nabídka kulturních akcí a festivalů. Jmenujme například Dožínky
Zlínského kraje, které atraktivní
formou přibližují hanácké, slovácké a valašské tradice, Mezinárodní
festival vojenských hudeb s pestrými armádními stejnokroji a ráznou muzikou, filharmonický festi-

val Hudba v zahradách a zámku či
pravidelné středověké slavnosti.
Letos je navíc pro turisty mimořádně připraven projekt V BARVÁCH,
SVĚTLE A UMĚNÍ (oceněný titulem HIT sezony 2016 za nejlepší
nekomerční turistický počin ve
Zlínském kraji), díky kterému se
město rozzáří pestrými barvami a
ožije nejrůznějšími druhy pouličního umění. Jedinečné propojení
historické kulisy se současným vizuálním uměním a atraktivní turistickou nabídkou bude zastoupeno
např. velkoplošnou 3D malbou,
digitálními projekcemi a streetartem. A neméně atraktivní je i okolí
Kroměříže.
(pz)

Stále ještě váháte, kam
v létě na dovolenou?

léto je za dveřmi a s ním
i čas, kdy ve zvýšené míře
cestujeme, objevujeme nová
místa a vyhledáváme nevšední zážitky. Statistiky
jasně říkají, že cestujeme
rádi, často, doma i po světě.
Současná uprchlická krize
vyvolává spoustu domnělých i skutečných nejistot,
z nichž odborníci usuzují, že
obavy turistů nahrají především domácímu cestovnímu
ruchu. Ať už patříte k těm,
kteří relaxují aktivním pohybem, lenošením u vody,
nebo dáváte přednost duševnímu odpočinku ve stinných podloubích historických
měst či zámeckých komnat,
v rukou držíte mimořádné
turistické vydání Kroměřížského zpravodaje a to je
dobré znamení, že jste si vybrali tu správnou destinaci
– Kroměříž. Zdejší památky, zapsané od roku 1998 v
seznamu světového dědictví
UNESCO, dlouhodobě patří k
nejnavštěvovanějším v České
republice, což nás samozřejmě velmi těší. Jsme si ale
dobře vědomi toho, že trendy v turismu už delší dobu
volají po osobní zkušenosti,
přímém prožitku a atraktivitě, která je do velké míry
unikátní. A tyto trendy se
každoročně snažíme zohlednit i v naší nabídce. Vyberte
si v ní to, co nejvíce vyhovuje
vašim představám o ideální
dovolené. Věřím, že se u nás
setkáte výhradně s profesionálními, přívětivými a cenově
odpovídajícími službami, že
na návštěvu Kroměříže budete dlouho rádi vzpomínat
a ještě raději se sem budete
zase vracet.

Jaroslav Němec
starosta

TURISTICKÝ SPECIÁL 2016

INSPIRACE

Kroměříž láká na sezonu V BARVÁCH, SVĚTLE, UMĚNÍ

Memento Tiziani –
příběhy Proměn
v dílech současných
umělců
Rozsáhlou výstavu současného
umění k poctě malíře Tiziana Vecelliho, od jehož úmrtí letos uplynulo
440 let, připravila Galerie Orlovna
ve spolupráci s Arcibiskupským
zámkem v Kroměříži a Muzeem
umění Olomouc. Vystaveny jsou
tu malby, sochy, grafiky, fotografie
atd., které představují reakce současných umělců na Tizianův obraz
Apollo a Marsyas. Díla jsou vystavena v Galerii Orlovna a v prostorách
Arcibiskupského zámku a zahrad
od 19. května do 30. září, denně
(mimo pondělí) od 10 do 17 hodin.

Zcela nové vjemy letos nabízí
Kroměříž, která se hodlá o přízeň místních obyvatel i turistů
ucházet projektem KROMĚŘÍŽ 2016 V BARVÁCH, SVĚTLE,
UMĚNÍ. Ten vsází na netradiční
propojení historického odkazu
s moderními formami vizuálního umění a nabídku města rozšiřuje o nový rozměr. Hanácké
Athény se rozzáří pestrými barvami, světelnými efekty a ožijí
nejrůznějšími druhy pouličního
umění.

Videomapping
na radniční věži

Kovářská ulice s duhovými
nebesy… Vzhlédněte k barvám

Barevné oživení centra města přinese divákům duhová instalace
vznášejících se deštníků v Kovářské ulici. Věříme, že záplava barev nad hlavami chodců zpestří
procházku jednou z nejživějších
pěších zón v centru města a poskytne také tolik ceněné zastínění v parných letních dnech.

Pro letošní sezonu jsou připraveny vizuální lahůdky za tmy. Od
11. června si mohou zájemci
vychutnat videomappingovou
projekci přímo na Velkém náměstí. Po setmění se v pravidelných intervalech bude odehrávat
na stěně radniční věže velkolepá barevně světelná show. Videomapping je jeden z nových
směrů audiovizuálního umění,
který doslova boří představy o
reálném prostoru před zraky nic
netušících diváků. Pracuje především se světelnými efekty, kterými
přetváří povrch a tvar budovy, na
které je promítán.

Street art neboli
Oživme si veřejný
prostor
Jedněmi z nejaktuálnějších směrů
současného umění v naší republice jsou umělecké intervence do
veřejného prostoru. V rámci sezony chceme představit především
základní techniky, které stály u
zrodu tohoto fenoménu, tedy
streetartové techniky. Nově vzniklá díla oživující veřejný prostor
můžete nalézt při procházce městem především na technických
budovách výměníkových stanic
plynu a elektřiny i dalších technických zařízeních (kanálových poklopech, schodištích, mostních zábradlích atd.).
(av)

obrazu vstupovat a stát se součástí výjevu. Prostorový efekt je
viditelný pouhým okem, pro plné
vychutnání je ovšem ideální pozorovat obraz přes optickou soustavu (fotoaparát, kamera). Obraz
na Velkém náměstí je proveden
formou světlostálého potisku,
prosíme návštěvníky, aby před
vstupem na plochu malby zkontrolovali svou obuv (abychom se
vyhnuli poškozování obrazu).

3D malba aneb Staňte se
součástí obrazu!

S prostorovými (3D) efekty se
v letošním roce můžeme v Kroměříži setkat nejen při filmových projekcích, ale v období od
11. června do 30. září také na
Velkém náměstí pod Mariánským sloupem. Malba o rozměrech 8x8 metru představí výjevy
spojené s místní historií a tradicí.
Tento typ obrazu je konstruován
na základě perspektivních deformací, které při pohledu z vyznačeného pozorovacího bodu
vytváří prostorový 3D efekt.
Návštěvníci mohou na plochu
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Lennonova ulice. Zavzpomínejte na dobu, kdy hráli
Beatles

Jedna z nejkrásnějších uliček
v centru města nese název Lennonova po lídrovi kapely Beatles.
Období, kdy kapela koncertovala, je spojeno s hnutím hippies,
které propagovalo mír, lásku,
přátelství a svobodu jedince ve
všech směrech. Hnutí výrazně
ovlivňovalo také umělecké projevy, a to nejen hudební. Tuto
dobu připomenou nástěnné
malby v loubí nad Ztracenou ulicí vytvořené fluorescentními UV
barvami ideálně pozorovatelné
po setmění, kdy bude místo nasvíceno speciálním UV zdrojem.

Lunety u kostela Panny
Marie jsou pohledem
do historie

Zeď za kostelem P. Marie historicky oddělovala židovskou čtvrt od
zbytku města. Její lunety původně ukrývaly malby vedut s pohledy na Kroměříž. Letošní sezona
chce návštěvníkům tuto tradici
připomenout instalováním linorytů kroměřížského výtvarníka
Jiřího Klabala, který na základě
historických fotografií a kombinace tradičních i současných
výtvarných postupů vytvořil sérii
tisků, díky nimž si divák může připomenout již neexistující historii
města.
(av)
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Turistickou sezonu odstartuje celodenní program
pro každého
Den „v barvách, světle, umění“ zažijí všichni, kteří přijdou
v sobotu 11. června na Velké
náměstí v Kroměříži. Bohatá
celodenní slavnost, jejíž program připravuje město Kroměříž ve spolupráci s Domem
kultury a dalšími partnery, si
klade za cíl pobavit a hlavně
vybarvit centrum města. Ukázat, že už tak krásné město,
jako je Kroměříž, se může rozzářit jásavými barvami, získat
novou podobu a nabídnout zábavu a vyžití všem. Program na
Velkém náměstí bude probíhat
od 9. hodiny ranní do zhruba
23 hodin v noci.

Dopoledne v pohybu
vyvrcholí Vybarveným
během
Byť je celá letošní turistická sezona
zaměřena „na výtvarno“, důležitým bodem programu 11. června je Vybarvený běh. Účastníci

závodu, v němž nepůjde o čas,
umístění, ani o ceny, proběhnou
centrem města a na pokyn pořadatelů na určených místech budou na sebe i své spoluběžce házet práškové barvy. Cílem závodu
je totiž užít si legraci a pořádně
se vybarvit. Předstartovní program s pořádným protažením
těla pro účastníky běhu i diváky
na náměstí, do kterého se zapojí
některá místní sportovní sdružení, povede kroměřížská rodačka
a známá cvičitelka Hanka Kynychová.

Bez hudby to nejde…
Pamatováno je také na hudební
program, naplánovány jsou tři
koncertní projekty. Jako první
vystoupí na pódiu na Velkém
náměstí kapela FiHa. Hoši z Ostravy to dokážou pěkně roztočit a jejich vystoupení je nejen
hudebním programem, ale také
pořádnou show. Znáte a máte
rádi písničky V naší ulici, Trip či
V síti a jejich interpreta Václava
Lebedu alias Voxela? Pak je další
bod programu přesně pro vás!
Vystoupení Voxela roztančí, rozezpívá a rozehraje především
mladší ročníky na náměstí. Večer
pak bude patřit pódium Petru
Bendemu. Zpěvák, skladatel, textař a hudebník, kterého diváci a
posluchači znají jako účastníka
jedné z televizních talentových
soutěží, má ke Kroměříži blízko.
Zapojil se i do filmového projektu o Kroměříži Lidé a město a je
autorem hudby k traileru zmíněného filmu.
(šak)

ZÁŽITKY
Festival výtvarných
technik
Hlavní náplní dne zahajujícího celosezonní projekt V barvách, světle, umění je však výtvarná činnost.
Všichni - od nejmenších dětí až po
seniory – si můžou vyzkoušet rozličné výtvarné techniky, naučit se
pracovat s barvami všeho druhu a
plochami speciálně pro tuto příležitost zhotovenými. Připraveno je
malování křídami na dláždění, pro
větší děti pak výtvarná dílna pod
vedením lektorek z klubíčka Kroměříž. Pro ty školou povinné je nachystaná meziškolní výtvarná soutěž
o nejumělečtěji vyvedenou školní
židlí. Zájemci se mohou zúčastnit
streetartového workshopu pod vedením místního výtvarníka Jiřího
Klabala a budou mít možnost vyzkoušet rozmanité techniky, šablony, spreje, polep, fixy atd. V centrální části Velkého náměstí pak bude
k vidění společné dílo již prosazených streetartových umělců z Česka
i Slovenska. Výtvarná dílka se budou
vytvářet individuálně i kolektivně a
kdo se nebude chtít aktivně zapojit,
bude se mít určitě na co dívat, případně se zapojí do některé z činností v rámci doprovodného programu.
NENECHTE SI UJÍT ORIGINÁLNÍ
PODÍVANOU
• odhalení 3D malby
• spuštění videomappingové
projekce
• světelná show
• živé sochy
• nejen výtvarné workshopy
• fotokoutek
• celodenní projekce na LED
obrazovkách
• zdravé a barevné občerstvení
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Při návštěvě Kroměříže nesmíte vynechat Arcibiskupský zámek
Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním
magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož
byl spolu se svými zahradami
zapsán v roce 1998 na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Při jeho
návštěvě můžete projít jednotlivé části objektu nebo si vybrat
některou z oblíbených tematicky
zaměřených prohlídkových tras.

víte reprezentační sály a prohlédnete si unikátní sbírku obrazů.

Reprezentační sály nabízí interiéry
prvního patra, součástí prohlídky je
Trůnní sál, Carský pokoj, velkolepý
Sněmovní sál a instalované pokoje
tzv. letního bytu. V druhém patře
dále navštívíte Manský sál, hudební
kabinet s rukopisy Mozarta, Beethovena či Vejvanovského a v neposlední řadě mimořádnou kolekci
originálů mincí a medailí.

Trasa Via Arcadia (sala terrena +
podzámecký vláček + Rotunda)
vás zavede na cestu ve stínu antických mýtů. Staňte se svědky mystéria proměn saly terreny, projeďte
vláčkem romantická místa Podzámecké zahrady a navštivte jedinečnou stavbu v zahradě Květné.

Zámecká obrazárna kroměřížského zámku představuje druhou
nejvýznamnější galerii v České republice, ve sbírce středoevropské
malby 15.–18. století návštěvník
zhlédne 85 originálů.
Sala terrena se nachází pod východním křídlem zámku jako
jedinečné propojení rezidence s
Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled z období
konce 17. století.
Trasa Via Unesco (reprezentační
sály + rámecká věž + Květná zahrada) vám nabídne Kroměříž v
plné kráse. Zámek si prohlédnete
nejen zevnitř, ale zároveň i z ptačí
perspektivy ochozu zámecké věže
a poté vstoupíte do Květné zahrady.
Trasa Via Residentia (reprezentační sály + zámecká obrazárna) vám
vytvoří ucelený obraz jedinečnosti
kroměřížské rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů. Navští-

žíš Kristus a který je nejsvětější křesťanskou relikvií. Jedná se o jedinou
věrnou kopii Turínského plátna na
světě.

Trasa Via Artis (zámecká obrazárna + mincovna + Orlovna +
vodárna + Květná zahrada) potěší
všechny uměnímilovné návštěvníky. Zhlédnete kolekci starých mistrů v zámecké obrazárně, expozici
historie mincovnictví v Biskupské
mincovně, projdete aktuální výstavy současného umění v Galerii
Orlovna, navštívíte prostory Arcibiskupské vodárny.

Víkend otevřených zahrad se
v Květné i v Podzámecké zahradě
uskuteční 11. a 12. 6. a potěší nejen
milovníky zahradní architektury, ale
především rodiny s dětmi. Připravený je bohatý doprovodný program,
komentované prohlídky, zahradní
herna, koncerty a představení během celého dne.
Neodmyslitelnou součástí turistické
sezony v Arcibiskupském zámku
i v zahradách jsou koncerty a hudební festivaly. Užijte si výjimečné
hudební zážitky v podobě charitativních koncertů na podporu
hudebního archivu Arcibiskupského zámku, který je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území
České republiky. V úterý 14. 6. se
ve Sněmovním sále můžete těšit na
koncert Ivy Bittové, v pondělí 25. 7.
se v Trůnním sále Arcibiskupského
zámku představí Aline Zylberajch,
cembalistka z Francie, a Marta
Kratochvílová, hráčka na traveso,
a jejich Zámecká slavnost. Opera
Varia je koncert, který se uskuteční
v sobotu 6. 8. v galerii Arcibiskupského zámku. V reprezentativních
prostorách Arcibiskupského zámku a Květné zahrady v Kroměříži se
i tento rok můžete těšit na XXVII.
ročník festivalu FORFEST a 3. ročník
projektu AD ASTRA 2016.

Zámecká věž vám nabídne
úchvatný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84
metrů vysoké dominanty zámku.
Je přístupná samostatně, bez průvodce, výstup trvá cca 30 minut
(206 schodů).
Květná zahrada známá též pod
názvem Libosad patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod
od pozdně renesančních italských
zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu, jako je
například ta ve Versailles.
Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do
forem po sobě jdoucích historických stylů. V roce 1850 se rozrostla
v duchu anglické krajinářské tradice
do impozantní rozlohy 64 hektarů.
Výstava kopie Turínského plátna
potrvá na zámku až do 30. 10. 2016.
Turínské plátno je pohřební rubáš,
do kterého byl po smrti zabalen Je-

Foto: J. Soporský
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Vyvrcholením návštěvnické sezony bude bezpochyby festival Hortus Magicus 3. a 4. 9. Třetí ročník
festivalu barokní kultury v kroměřížském Libosadu i letos okouzlí
programem, který vás vtáhne do
radovánek našich předků. Květná
zahrada ožije divadelními představeními, koncerty, operou, baletem, ohňostroji a chybět nebudou
ani volně přístupné doprovodné
hry nebo workshopy pro rodiny s
dětmi.
(tz)
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Muzeum Kroměřížska láká
návštěvníky na duo
Macourek – Born a na výstavu
o stavebnici Merkur
Na letní turistickou sezonu se připravují organizátoři jednorázových kulturních a společenských událostí, pořadatelé dlouhodobých projektů i jednotlivá zařízení, která mají návštěvníkům města Kroměříže i místním co nabídnout. Patří mezi ně
také Muzeum Kroměřížska.
V prostorách muzea na Velkém náměstí mohou zájemci navštívit stálé expozice i výstavy pořádané
po omezenou dobu. Mezi trvalé
expozice patří projekt Historie
ukrytá pod dlažbou města.
Jde o výstavu umístěnou v historickém sklepení, která podává
kulturně historický obraz města
Kroměříže „od mamutů do raného novověku“. K projektům
dlouhodobě přístupným se řadí
Památník Maxe Švabinského
– expozice chronologicky prezentující až 130 originálních děl
nejvýznamnějšího kroměřížského rodáka, malíře a grafika.
Příroda a člověk je projekt, v
němž se snoubí archeologické
doklady o nejstarším osídlení
regionu.

Foto: NPÚ

Návštěva Květné zahrady může
být zážitkem, poučením,
ale i zábavnou hrou
Zámecké zahrady v Kroměříži
jsou vedle Arcibiskupského
zámku největším lákadlem
pro návštěvníky města. Jejich
význam potvrzuje zápis na Seznam světového a kulturního
dědictví UNESCO v roce 1998
a především Květná zahrada,
která před dvěma roky prošla významnou rekonstrukcí,
se řadí mezi největší skvosty
zahradní architektury v celosvětovém měřítku. Národní
centrum zahradní kultury, které v souvislosti s rekonstrukcí
v Kroměříži vzniklo, tu připravuje bohatý program pro veřejnost.
Každý den v 11 a ve 14 hodin se
konají komentované prohlídky Květné zahrady. Zájemci se
mohou vydat na procházku minulostí, během níž se seznámí
nejen s historií zahrady, ale také
navštíví zajímavá zákoutí, stavby s mnohdy netušenými funkcemi. V pátek 11. a v sobotu
12. června proběhne v Kroměříži Víkend otevřených zahrad.
Na oba dny je připravený bohatý
doprovodný program v Květné
i Podzámecké zahradě, který
poskytne zájemcům nové dimenze poznání zahrad a netradiční zážitky.
V průběhu prázdninových měsí-

ců – července a srpna – se každé
pondělí od 11 do 14 hodin koná
projekt Salala. Prostřednictvím
her, vyprávění a nezapomenutelných zážitků se účastníci seznámí
s raně barokním prostorem saly
terreny Arcibiskupského zámku
v Kroměříži. Programem provede krásný mladík Narcis a šikovný satyr, kteří si pro malé i velké
přichystali spoustu originálních
her a aktivit. Každý prázdninový pátek mezi 11. a 14. hodinou
se pak mohou zájemci zapojit
do programu Hravá Květná zahrada. Zažijí nevšední prohlídku „Květné“, kterou je provede
moudrý satyr Radix, jenž se o své
vědomosti rád podělí s dětmi i
dospělými. Oba programy trvají
zhruba 60 minut a jsou vhodné
pro děti od 3 let.
První zářijový víkend se Květná
zahrada promění v místo plné
barokní hudby, tance a divadla,
ožije krásou dřevěných marionet, ohňostrojem a dobovými
hrami pro děti i dospělé. Konat
se tu bude festival Hortus Magicus. Podrobnosti k jednotlivým
projektům najdete na webovém
portálu www.nczk.cz.
Květná zahrada je pro návštěvníky otevřená po celý týden od
9 do 17 hodin. Podzámecká zahrada je v období duben – září
přístupná od 7 do 19 hodin. (tz)

Na letní měsíce jsou připravena dvě velká lákadla. Prvním je výstava Fenomén MERKUR
aneb Historie stavebnice
MERKUR, kde bude k vidění
velké množství zajímavých
strojů a předmětů sestavených z této stavebnice a
„hračičkové“ mají možnost
si v herně sami něco postavit. Výstava ze sbírky Jiřího
Mládka potrvá od 2. června
do 11. září.
Na 90. výročí narození slavného kroměřížského rodáka odkazuje
druhý ze sezonních projektů
v Muzeu Kroměřížska, výstava Miloš Macourek a Adolf Born
– Mach a Šebestová a spol. Ta
seznamuje s dílem obou zmíněných umělců a představí návštěvníkům známé postavičky
z Večerníčků, seriálů i filmových
projektů. Koná se od 22. června
do 4. září.
Mezi 8. květnem a 2. říjnem pak
pracovníci Muzea Kroměřížska
zvou na výstavu Krví a železem, která probíhá na zámku v Chropyni. Prohlédnout si tu návštěvníci mohou výstroj a výzbroj kroměřížských ozbrojených složek od dob třicetileté války po odchod poslední vojenské jednotky.
Po dobu hlavní turistické sezony (červen – srpen) bude Muzeum Kroměřížska otevřeno 7 dní v týdnu, od pondělí do neděle!
(tz)
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Objevte technické skvosty Kroměříže
Kroměříž láká návštěvníky řadou významných kulturních
památek, nádherných zahrad,
nabídkou kulturních akcí… Ne
každý návštěvník ale touží po
prohlídkách historických sálů,
galerií a obrazáren. A právě pro
něj je v Kroměříži řada technických a mnohdy zcela unikátních
zajímavostí. Za jejich vznikem
stály důvtip a řemeslná zručnost našich předků a mnohé ještě dnes vzbuzují obdiv a uznání.
Kryt pod knihovnou
Výstavba krytu začala v 70. letech
a v 80. letech nad ním bylo postaveno kino Slovan. Kryt již nyní
není funkční, ale veškerá technika je v provozuschopném stavu.
Nachází se tu agregát na výrobu
elektřiny, studna, čerpadlo a jímka
na vodu, úpravna na pitnou vodu
a vzduchotechnika s filtrací. „Exkurze do minulosti nepříliš dávné“ je možná pro skupiny o minimálně pěti členech po předchozí
dohodě na tel. 732 558 100 nebo
777 952 324.

Hvězdárna
S výstavbou městské hvězdárny
v Dolních zahradách (Braunerova
2705) bylo započato v roce 1968
díky nadšenému amatérovi Josefu
Hudcovi. Při stavbě byly použity
části dřívější tzv. Šilerovy hvězdárny kupole a dalekohled, který
svému účelu slouží dodnes. Pozorování probíhají v červnu - každý
čtvrtek ve 22 h, v červenci - každý
čtvrtek ve 21.30 h a v srpnu - každý čtvrtek ve 21 h. Kontaktní osobu je J. Koukal (tel. 732 805 921).

Areál lokomotivního depa
a točna na vlakovém
nádraží
Návštěvníci tu mají možnost zhlédnout spoustu zajímavých exponátů ze sbírek občanského sdružení
Kroměřížská dráha. Součástí areálu depa je i železniční točna, která
sloužila a slouží k otáčení vozidel
nebo přejíždění vozidel mezi jednotlivými kolejemi a k jejímuž otáčení se využívá lidská síla. Otevřeno je od 9 do 17 hodin 21. 5., 25. 6.,
16. 7., 28. 8. a 1. 10. Kontaktní osobou je M. Šůstal (kmd@centrum.cz,
www.prototypy.cz/kmd, tel. 608
565 222).

Biskupská mincovna
Privilegium ražby mincí udělil Kroměříži v roce 1608 císař Rudolf II.
Největší věhlas ale kroměřížské
mince získaly za biskupa Karla
II. z Lichtensteinu-Castelcorna.
Právě on nechal v roce 1665 vybudovat budovu mincovny, která je dnes poslední dochovanou
mincovnou na Moravě. Biskupské
mince se v Kroměříži razily až do
roku 1759. Kontakt: A. Vrtal, tel.
608 836 416. Otevřeno je od května do září denně mimo pondělí od
10 do 17 h.
Arcibiskupská vodárna
Jedinečná technická památka
umístěná v původním prostředí,
v dobrém technickém stavu, dokumentující úroveň vodárenské
techniky z přelomu 19. a 20. století. Vodou z mlýnského náhonu
zásobovala zámek, městské kašny,
pivovar a kapitulní domy. Kontakt:
A. Vrtal, tel. 608 836 416, přístupná
je denně mimo pondělí od 10 do
17 h.

Foucaultovo kyvadlo
Na 22,35 metrů dlouhé struně je
v Rotundě Květné zahrady zavěšeno 20,2 kilogramů těžké Foucaultovo kyvadlo demonstrující
otáčení planety Země. Kyvadlo,
instalované profesorem místního
gymnázia Františkem Nábělkem
v dubnu 1906, je kopií podobného kyvadla zavěšeného roku 1852
v kopuli pařížského Pantheonu
Leonem J. B. Foucaltem. Kyvadlo
je jedním ze čtyř tohoto druhu na
světě.

Mezi technické památky se řadí
Větrný mlýn Velké Těšany
(28. 5. 2014 prohlášený za národní kulturní památku), Lidové
stavby a mlýn Rymice či Linduškův časostroj v prostorách Muzea Kroměřížska.
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Také malé soukromé pivovary –
v Kroměříži pracují v současné
době tři – se řadí k technickým
zajímavostem města. Pivovar Kroměříž, s. r. o. produkující pivo Maxmilian pořádá celoročně exkurze
vždy v úterý a čtvrtek odpoledne
a v sobotu dopoledne, je však nutné se nahlásit předem (kontakt:
Antonín Vrzal, 737 261 251).

Dalším producentem piva v Kroměříži je 1. selský pivovárek.
Nachází se v zahradě Selského
statku (Havlíčkova ulice), kde je
možné posedět a ochutnat něco
z místní produkce. Pro zájemce je
možné připravit prohlídku s průvodcem (kontakt: Tomáš Váňa,
776 465 304).

Pivovar Černý orel sídlí přímo
na Velkém náměstí a vaří se tu
nefiltrovaná a nepasterizovaná
poctivá piva z nejlepších surovin.
Exkurze je nutné předem objednat – kontakt: Boris Zubík, 606
549 516.
(rc)
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Kostýmové prohlídky odhalí tajemství staré Kroměříže
Poutavé a netradiční prohlídky města Kroměříže připravila na letošní turistickou sezonu zdejší radnice společně se skupinou
historického šermu Biskupští manové. Každý pátek v červenci a srpnu se můžete vydat
malebnými ulicemi historického města na
procházku v doprovodu průvodců v dobových kostýmech a symbolicky nahlédnout
proti proudu času do dob, kdy bylo město
letním sídlem olomouckých biskupů. Součástí netradiční prohlídky, která je vhodná
i pro rodiny s dětmi, jsou scénické vstupy s
výjevy z historie města.
„Procházka v doprovodu biskupských vojáků a měšťanů vede nejpůsobivějšími místy
v historickém centru Kroměříže. Výklad je
zaměřen na zajímavosti, o nichž se v běžných propagačních materiálech nedočtete,
například kde bydlel městský kat, kde stávala Kovářská brána nebo na které české
bankovce je zobrazen kroměřížský zámek,“
prozradil Pavel Zrna, vedoucí radničního
odboru kultury a cestovního ruchu. „Zájemci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových
okruhů. První představí Kroměříž v 17. a 18.
století, druhý je zaměřen na téma turistické
sezony, nese název Po uměleckých stopách
Kroměříže a vedle běžných zajímavostí za-

vede návštěvníky za zajímavými uměleckými díly Kroměříže, například ke Švabinského lunetám,“ doplnit Evžen Petřík ze SHŠ
Biskupští manové.
První okruh 17. – 18. století:
15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8.
Druhý okruh „Po uměleckých stopách
Kroměříže (novinka 2016):
1. 7., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8.
Mimo uvedené termíny lze prohlídky po
domluvě objednat na telefonu
605 460 649.
Vstupné na místě: základní 80 Kč, snížené
50 Kč (důchodci, studenti a děti do 15 let)
Předprodej v informačním centru: základní
60 Kč, snížené 40 Kč.
Děti do 7 let mají vstup zdarma.
(rc)

Staňte se pregéřem znalým ruční ražby mincí
Také v letošním roce v Kroměříži pokračuje oblíbená hra Hledání pokladu biskupa Bruna. Na nejatraktivnějších místech ve městě jsou rozmístěny pomyslné mince v podobě razítek. Ten, kdo naplní plným počtem různých „mincí“
hrací kartu, zdarma si z Kroměříže odnese drobný suvenýr v podobě skutečné
mince, vlastnoručně vyražené pomocí původní technologie.
Razítka i hrací karty jsou k dispozici v informačním centru, Arcibiskupském zámku,
Květné zahradě, biskupské mincovně, Muzeu Kroměřížska, v Arcibiskupských zámeckých sklepech, Expozici Karla Kryla a v kostele sv. Mořice. Po nasbírání plného
počtu osmi razítek si může držitel karty v biskupské mincovně zdarma vlastnoručně
vyrazit skutečnou minci.
Hledání pokladu je inspirováno postavou
biskupa Bruna ze Schauenburgu, který
byl jednou z nejvýznamnějších osobností
13. století. Základy tradice ražby mincí
v Kroměříži ale položil až kardinál Dietrichstein v roce 1608 a největší věhlas kroměřížské mince získaly za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Právě on nechal
v roce 1665 postavit budovu mincovny,
která je dnes poslední dochovanou mincovnou na Moravě. Biskupské mince se
v Kroměříži razily až do roku 1756.
S ohledem na význam kroměřížského
mincovnictví a jako výraz úcty k zakladateli zdejší mincovny biskupovi Karlu
II. z Lichtensteinu-Castelcorna se sami
můžete na chvíli stát pregéřem a v Biskupské mincovně si vyrazit vlastní patnáctikrejcar biskupa Lichtensteina, který
se v roce 1694 v Kroměříži skutečně razil.
(pz)
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Kroměřížské kostely jsou po celou
sezonu otevřeny veřejnosti
Vznešené kostely patří k tomu
nejcennějšímu, co architektura
města Kroměříže nabízí. Díky
projektu Otevřené brány můžete obdivovat umění stavebních
mistrů, uměleckou výzdobu evropských kvalit i duchovní rozměr chrámů nejen zvenku, ale
i zevnitř, a to v doprovodu kvalitních a vyškolených průvodců.
Projekt Otevřené brány každoročně od začátku května nabízí
možnost navštívit a seznámit se
s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek v celém Zlínském kraji. Je založen na

spolupráci měst, obcí, farností,
evangelické církve, Arcibiskupství
olomouckého a Zlínského kraje.
Průvodcovská služba je v kostelech zajištěna od května do konce září dle dohodnutého režimu
s farnostmi a je zdarma. Průvodci
jsou většinou studenti a aktivní senioři. V celém Zlínském kraji takto
můžete navštívit téměř tři desítky
kostelů. V Kroměříži jsou do projektu zapojeny všechny tři zdejší
sakrální stavby – kostel sv. Jana
Křtitele na Masarykově náměstí,
kostel sv. Mořice v Pilařově ulici a
kostel Nanebevzetí Panny Marie
na Riegrově náměstí.
(pz)

Na nádvoří Starého pivovaru bude v létě
řádit Limonádový Joe
Kroměřížští milovníci divadla si už zvykli na letní představení pod
širým nebem, jimž se jevištěm stal dvůr radnice a Klubu Starý pivovar.
V posledních pár letech se tu konalo Divadlení, vloni se k produkcím
mimokroměřížských amatérských souborů přidala veleúspěšná série
představení muzikálu Limonádový Joe v podání herců Divadelního
spolku Kroměříž. O tento muzikál byl takový zájem, že se kroměřížští
divadelníci rozhodli uspořádat v průběhu letošních prázdnin dalších
několik představení. Ta se budou konat v pátek a v sobotu 29. a
30. 7., 12. a 13. 8. a 26. a 27. 8. vždy ve 21.30 h. „Oproti loňsku bude
částečně pozměněno obsazení, největší změnou bude přeobsazení
právě Limonádového Joa. Při představení nabídneme opět divákům
otočné hlediště, které usnadní sledování dění ve všech částech nádvoří,“ hovoří o obnoveném představní Jiří Kašík, vedoucí DS Kroměříž a
dodává: „Divadlení nebude letos ani v omezené míře, protože v ostatních termínech jsou různé akce jiných pořadatelů. A také bychom nechtěli, aby bylo ,předivadlováno´.“
(šak)

Kroměřížsko
a zemědělství
patří k sobě
Zemědělská výstava Kroměříž
2016 proběhne letos v sobotu
11. června v areálu firmy NAVOS a.s. v Kotojedech. Jejím
hlavním cílem je ukázat význam
zemědělství a potravinářství v
rámci národního hospodářství i
v životě našeho okresu, kde má
zemědělství díky klimatickým a
půdním podmínkám dlouhodobou historii.
Pořádání zemědělských výstav na
Kroměřížsku má bohatou tradici.
Vůbec první se konala v roce 1858
na statku pana Proskowce v Kvasicích. Velmi významné byly také vý-

stavy ze začátku minulého století,
které se většinou konaly v Květné
zahradě. Novodobá historie zemědělské výstavy se začala psát v roce
1996, kdy se v Kotojedech uskutečnil 1. ročník, od té doby je pořádána
každé dva roky a letos přivítá návštěvníky již pojedenácté.
Podrobnosti o letošním ročníku
doplňuje předseda Okresní agrární
komory Jan Hašek: „Výstava bude
zaměřena na živočišnou výrobu,
především na chovatelskou přehlídku skotu, prasat a koní, najdete
tu také expozici drobného zvířectva a v odpoledních hodinách uvidíte také ukázky práce s koňmi a
se psy. Bude zde řada firem, které
vám předvedou nejmodernější zemědělskou techniku a další služby
pro zemědělce. Zastoupen bude
rovněž regionální potravinářský
průmysl.“
(tz)
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Expozice Karla Kryla
sází na jedinečnost
Žádné muzeální artefakty či rekvizity neuvidíte v Expozici Karla
Kryla v Kroměříži. Prostor, který byl otevřen na podzim 2014
v samém centru města, sází především na jedinečnost Krylova
poetického pohledu na život a
jeho duše. Krylův svět provází
návštěvníky prakticky na každém
kroku – jsou to nejen verše a texty,
ale i zvuková podoba jeho songů
včetně ruku v ruce jdoucího obrazového a filmového materiálu.
Hodně se líbí i takřka věrné přenesení Krylových veršů, které
psával své první manželce rtěnkou na zrcadlo, ale stejně tak
mnohé z návštěvníků upoutají
jeho básně přímo na podlaze…
Autoři expozice si dali skutečně
záležet a výsledkem je moderní a
přitom maximálně sdělná zpráva
o tom, kdo to Karel Kryl byl. Většina návštěvníků přitom odchází
zasažena a dojata, přičemž hodnotí vysokou a netradičně zpracovanou úroveň prostoru stejně
jako působivý zážitek, který si
z návštěvy expozice odnášejí s sebou.
(rr)
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Festival Hudba v zahradách a zámku rozezní léto v Kroměříži
Koncerty vážné hudby neodmyslitelně patří k letním večerům

v Kroměříži. Letošní 17. ročník
festivalu Hudba v zahradách a
zámku se koná ve dnech
3. 7. - 12. 8. 2016, tvoří jej
šest koncertů. Pořadatelem je tradičně město
Kroměříž ve spolupráci
se sdružením Art Collegium 2002, klubem
UNESCO Kroměříž, Arcibiskupským zámkem
a Domem kultury v Kroměříži. Záštitu nad akcí
převzala Česká komise
pro UNESCO.
Letní cyklus odstartuje
3. července Filharmonie
Foto: Klub UNESCO
Bohuslava Martinů Zlín,

FORFEST proběhne
v letošním roce již
posedmadvacáté
Festival FORFEST CZECH REPUBLIC je přehlídkou současného umění s duchovním zaměřením. Vznikl v první polovině
90. let a přichází s myšlenkou
propojení progresivních snah
současné hudby a výtvarného
umění, které se aktuálním způsobem dotýkají závažných duchovních témat. Festival získal
v loňském roce prestižní Cenu
České hudební rady.
Program XXVII. festivalového ročníku, který proběhne ve dnech
17. 6.–24. 9., obsahuje v reprezentativním výběru 27 stěžejních akcí
– z toho 20 koncertů, tři poslechové pořady, čtyři výstavy a týdenní
kompoziční kurzy pro mladé skladatele s mezinárodní účastí lektorů i studentů. Akce jsou situovány
do tří měst – do Kroměříže, Olomouce a Bratislavy.
Kroměřížská část festivalu se
uskuteční ve dnech 17. – 27. 6.
Sérii koncertů, výstav a autorských
profilů zahájí v pátek 17. 6. tři akce.
V předsálí Sněmovního sálu kroměřížského zámku bude otevřena
výstava sochařských objektů Jana
Buchty „Rytíř a princezna“, v Galerii
U Artuše začne výstava slovenské
malířky Evy Sivákové a zahajovací
akcí hudební části festivalu bude
koncert komorního orchestru
QUASARS ENSEMBLE z Bratislavy v
prostorách Arcibiskupského zámku. Na programu festivalu jsou
významná díla v podání špičko-

která pod taktovkou Tomáše Netopila a ve spolupráci se sólistou Robertem Kozánkem (trombon) odehraje ve skleníku Květné zahrady díla
A. Dvořáka, I. Zelenky a R. Schumana. Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín s dirigentem Tomášem Braunerem, sólisté Bohuslav Matoušek
a Jan Mráček (housle) jsou protagonisty druhého koncertu s názvem Učitel a žák, který se opět ve
skleníku Květné zahrady uskuteční
10. července. Koncert hlubokých
žesťů je připraven na 15. 7. a v Rotundě Květné zahrady zazní díla P. J.
Vejvanovského, J. Heinricha, E. Griega, J. Vejvody a dalších skladatelů.
Rovněž v Rotundě se 21. 7. usku-

Také září bude
v Kroměříži patřit
vážné hudbě

vých interpretů z Česka i ze zahraničí. Vystoupí německá varhanice
RUTH FORSBACH, violoncellisté
JIŘÍ HOŠEK s dcerou DOMINIKOU
WEIS HOŠKOVOU, ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO – Pavel Burdych – housle a Zuzana Berešová
– klavír, TOMÁŠ ONDRUŠEK se svými přáteli percussionisty z africké
Ugandy, DUO SOLIPSE, D´AMORE DUO z USA (korejská hobojistka E. Tsai a americký kytarista
W. Feasley), italský specialista
hry na hypercello NICOLA BARONI, manželé IRENA A VOJTĚCH
HAVLOVI a další. Připraveny jsou
tři autorské pořady v Zahradním
ateliéru věnované dílu českých a
moravských skladatelů, do rámce
festivalu je také zařazen koncert
pro žáky kroměřížských základních škol, na němž se svým programem vystoupí PETROF PIANO TRIO. Hudební produkce se
uskuteční na různých místech, v
prostorách Arcibiskupského zámku Kroměříž, v chrámu sv. Mořice či Rotundě Květné zahrady.
(tz)

K vrcholným hudebním zážitkům v Kroměříži patří každoročně zářijové koncerty Kroměřížského hudebního léta. Centrem
festivalového dění je Sněmovní
sál Arcibiskupského zámku, kde
se již po 48. setkají všichni milovníci vážné hudby, jedna z akcí
letošního ročníku se uskuteční
v chrámu sv. Mořice. Návštěva
kteréhokoliv z koncertů Kroměřížského hudebního léta se může
stát nevšedním zážitkem.

teční projekt Musica minor s podtitulem Hudba starých mistrů. Na
programu je hudba G. P. Telemanna,
Corelliho, Vivaldiho, J. Halvorsena
a W. F. Bacha. Na 10. srpna je ve
skleníku Květné zahrady připraven
koncert Romantické obrazy, kde se
představí Olomoucká filharmonie s
dirigentem Zdeňkem Klaudou a sólisty Veronikou Dzhoievou (soprán)
a Jakubem Kettnerem (baryton).
Letošní cyklus Hudba v zahradách
a zámku uzavře 12. srpna Závěrečný koncert, kde se ve spolupráci s
Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku představí účastníci dirigentských kurzů.
(tz)

Sérii pěti koncertů zahájí v úterý
6. září Trio Lobkowitz, které vystoupí ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Na stejném
místě se 14. září uskuteční koncert Jiřího Vodičky a komorního
souboru Clasic & Modern. Zámek
bude hostit rovněž vystoupení
orchestru Konzervatoře P. J. Vejvanovského, a to 19. září. Schola
Gregoriana Pragensis zahraje 23.
září v chrámu sv. Mořice. Letošní
festival Kroměřížské hudební léto
uzavře koncert k výročí UNESCO,
který bude opět hostit Sněmovní sál místního zámku. Začátek
všech koncertů je v 19 hodin.
(šak)

Foto: J. Soporský
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Kromfest láká na hudební hvězdy
a pohodovou atmosféru
K již zavedeným letním hudebním akcím, jako je festival vážné hudby Hudba v zahradách a
zámku či Kroměřížské hudební
léto, přibude letos i zahajovací
ročník nového open-air festivalu Kromfest, který se odehraje
23. července na Pionýrské louce
v Kroměříži.
„V kulturní nabídce na léto
doposud chyběl typ letního open-air festivalu pro
celou rodinu, kde by si užili
jak dospělí, tak i ti mladší,“
říká ředitelka Domu kultury Daniela Hebnarová.
Některé z kapel, které by
měly na Pionýrské louce
23. července od 13.00 vystoupit, jsou stále ještě
v jednání, ale z těch již potvrzených se návštěvníci

mohou těšit na stálici české i slovenské pop-rockové scény skupinu No Name i velké překvapení posledních let a držitele ceny Anděl
za Objev roku 2015 country-rockovou formaci Jelen. K nim přibude i
nový pop-indie projekt bývalého
frontmana kapely Charlie Straight

Alberta Černého Lake Malawi a
rockový písničkář Marek Ztracený. Kromě hudebního programu
je pro návštěvníky přichystána i
řada doprovodných atrakcí, dětský koutek se skákacím hradem
a také druhá DJ´s stage, na Pionýrské louce nebudou chybět ani
stánky s občerstvením.
Příznivé je i vstupné,
které bude v předprodeji za 250 Kč a na akci
samotné za 300 Kč. Pro
děti do 15 let bude akce
za 100 Kč (150 Kč na
místě). Akce bude samozřejmě propagována i na facebooku, kde
je nachystána soutěž o
vstupenky a má i svou
vlastní stránku www.
kromfest.cz.
(jd)

Folková sobota
ve dvoře
V roce 2015 započatá tradice letního folkového festivalu v příjemném a komorním
prostředí nádvoří radnice a
Starého pivovaru pokračuje
i letos. V sobotu 6. srpna od
14 hodin se posluchači mohou
těšit na Roberta Křesťana a
Trapery, Katku Garcia, Bohadlo
Band, Slávka Janouška a další.
(jd)

Foto: J. Soporský

Oslavu zakončení žní bude opět
hostit Kroměříž
Stěžejní událostí letošního léta
jsou zcela jistě Dožínky Zlínského kraje, které se budou konat
v pátek 19. a v sobotu 20. srpna
především na Velkém náměstí,
ale program akcí zahrnuje i Starý
pivovar a Arcibiskupský zámek.
Jako tradičně se pořadatelství
zhostila Agrární komora Kroměříž a město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury Kroměříž.
Nad akcí přijal záštitu hejtman
Zlínského Kraje Stanislav Mišák
a starosta Kroměříže Jaroslav
Němec.
Dožínková slavnost je jednou
z nejstarších lidových tradic vůbec.
Slaví se od nepaměti a má výrazný náboženský a lidový charakter.
Oslava úrody byla vždy spojena
s mnohými rituály, ale i s všelidovou veselicí. Proto je součástí
letošních dožínek kromě tradiční
Slavnosti chleba na Arcibiskup-

ském zámku také nově gastrominifestival ve Starém pivovaře,
mající za cíl propagovat především
regionální potraviny a výrobce.
Nebudou chybět tradiční součásti
programu - Dožínkový jarmark na
Velkém náměstí, výstava historické
i moderní zemědělské techniky,
dožínkový průvod, který začne
v 10.00 ráno u Domu kultury, aby
posléze na Velkém náměstí došlo
kolem jedenácté hodiny k předání
dožínkového věnce hospodáři. Od
14.30 proběhne na Velkém náměstí bohatý doprovodný program
zahrnující prezentaci dětských
souborů Ze zrníček klásky i dospělých – Jídlo mi chutná, je to věc
nutná… K tanci a poslechu budou
hrát kapela Boršičanka Antonína
Koníčka a Flash Band. Celé letošní dožínky posléze završí nedělní
slavnostní mše svatá v kostele
sv. Mořice.
(jd)

Foto: J. Soporský
Závěr prázdnin patří v Kroměříži již tradičně významné hudební
události: Mezinárodnímu festivalu vojenských hudeb. Festival, který se letos koná o prvním zářijovém víkendu – 3. a 4. září – na Velkém náměstí, představuje muzikantské umění, přehlídku uniforem
i pohybově náročné sestavy nejlepších tuzemských i zahraničních
vojenských orchestrů. Mezi účinkujícími nebudou chybět tradiční
účastníci: Posádková hudba Olomouc a Ústřední hudba Armády ČR
i zahraniční orchestry, tentokrát ze Slovinska a Polska.
(jd)

Letní filmové večery pod širým nebem
Stejně jako minulý rok, i letos nabídne Dům kultury obyvatelům
a návštěvníkům Kroměříže možnost strávit několik letních večerů
před filmovým plátnem a pod širým nebem v kouzelném prostředí nádvoří Klubu Starý pivovar sledovat filmové příběhy. Diváci se
mohou těšit na české komedie i zahraniční hity posledního roku.
Projekce budou probíhat každé úterý od 5. července do 30. srpna, v červenci od 21.00, v srpnu již od 20.30 hodin. Vstupenky
budou v prodeji na místě před začátkem představení.
(km)

Foto: J. Soporský
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Turistickou sezonu zakončí Den uniformovaných sborů
Vojenskou tradici sahající až do
dob Marie Terezie si v sobotu
1. října připomene Kroměříž.
Z mnoha koutů republiky se do
města sjedou milovníci vojenské, policejní i hasičské historie a
současnosti, aby společně oslavili Den uniformovaných sborů.
Přehlídka techniky, výzbroje a
výstroje s akčními ukázkami zakončí turistickou sezonu.
Historie Kroměříže je po několik století neodmyslitelně spjata
s působením vojenských posádek. Po odchodu armády z města v roce 2004 bylo povědomí o
této bohaté historii zpřetrháno.
Den uniformovaných sborů, jehož

II. světové války, by se měla dynamická část dne přesunout přímo do
prostor Hanáckého náměstí, které

první ročník se za velkého zájmu
veřejnosti uskutečnil v roce 2014,
je jedinou akcí, která si vojenskou
historii Kroměříže aktivně a
atraktivně připomíná. Cílem
je oslovit co nejširší veřejnost
se zájmem nejen o vojenskou
historii, ale i o jiné složky, jako
jsou policie a hasiči. Akce je
určena všem věkovým skupinám a nabídne přehlídku historické i současné vojenské,
policejní i hasičské techniky,
komentované ukázky i akční
vystoupení. Po loňské bitvě u
Zborovského mostu, která se
konala mimořádně při příležitosti oslav 70. výročí konce

sloužilo jako vojenské nástupiště
Žižkových kasáren a kde se celá
akce odehrává.
(pz)

Foto: J. Soporský

Loukotě a řemeny – setkání historických automobilových skvostů
Akce kroměřížského Veterán klubu každoročně přinášejí požitek
a nevšední zážitky všem milovníkům historických vozidel. A letošní rok bude v tomto ohledu výjimečný.
Kroměříž bude poprvé hostit akci nazvanou Loukotě a řemeny. Zasvěcení
už vědí, že jde o ojedinělé setkání majitelů vozidel vyrobených do roku 1918
a že k vidění tedy bude jen to nejlepší,
co sbírky tuzemských i zahraničních
automobilových nadšenců ukrývají.
Setkání se uskuteční v termínu od 9. do
11. září v Kroměříži pod záštitou starosty města.
„Touto akcí chceme přiblížit všem zájemcům počátek dvacátého století, které bylo silně poznamenáno bouřlivým
rozvojem techniky všeho druhu a světlo
světa spatřil i jeden z převratných vynálezů té doby – automobil. Široký okruh
diváků chceme seznámit s počátky historie vzniku automobilismu a pozvaným
majitelům nejstarších vozidel chceme

naopak představit naše krásné město,“ prozradil František Kudela,
místopředseda Veterán klubu Kroměříž. Hlavní program začne v pátek
9. září na Velkém náměstí. „Po setmění
se uskuteční spanilá jízda městem za
svitu acetylenových ,světlometů΄ historických vozů v doprovodu městské
policie. V sobotu 10. září dopoledne
po ukončení výstavy vozidel na náměstí vyjedou veteráni na společný
výlet převážně po okresních cestách
přes historickou vesnici Rymice, dále
pak na Holešov, Fryšták do Vizovic,
kde navštíví světoznámou likérku Rudolf Jelínek. Odpolední trasa zpět do
Kroměříže povede přes Zlín s krátkou
zastávkou v muzeu veteránů u pana
Samohýla na občerstvení,“ přiblížil program František Kudela. V neděli 11. září
ráno v 9 hodin proběhne opět start z
Velkého náměstí na spanilou projížďku městem a jeho nejbližším okolím.
Foto: J. Soporský
(pz)

Klubíčko seznámí s městem i jeho historií
Pro rodiny s dětmi mladšího školního a předškolního věku jsou určeny zážitkové prohlídky městem s názvem Koulelo se Klubíčko – za nití příběhu Kroměříže. Program připravuje již druhou
sezonu Mateřské centrum Klubíčko. Malí i velcí
účastníci se mohou těšit na zajímavé povídání o
městě a hravou formou prostřednictvím maňáska
Klubíčka se seznámí s důležitými etapami historie Kroměříže a s významnými místy a budovami.
Děti objevují zajímavé objekty a detaily staveb,
seznámí se s architektonickými charakteristikami
jednotlivých období a s novými poznatky si pro
lepší zapamatování „pohrají“. S každou informací
jsou spojené hry a úkoly, takže o zábavu je postaráno.

Prohlídky jsou připraveny na sobotní dopoledne, a to na: 25. 6., 2., 16., 23. a 30. 7., 6., 13. a
27. 8., začátek je vždy v 10 hodin. Je však nutné, aby si zájemci místo při prohlídce rezervovali
předem v Turistickém informačním centru v Prusinovského ulici. Sraz účastníků je před vstupem
do Arcibiskupského zámku a délka prohlídky je
maximálně 1,5 hodiny. Cena je 60 Kč/osobu. (šak)

Foto: J. Soporský
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Projeďte Kroměříž i Podzámeckou
zahradu pohodlně vláčkem

Uložte kolo a vyjeďte po městě
i jeho okolí na koloběžce

Pro všechny, kteří chtějí poznat krásy města Kroměříže a nechtějí nebo
z jakéhokoliv důvodu nemohou poznávání „absolvovat po svých“, jsou
připraveny komentované projížďky vláčkem. Z pohodlných sedadel si
tak zájemci mohou užívat kouzelnou atmosféru města a kochat se nádherou Podzámecké zahrady.
Komentovaná projížďka městem proveze cestující nejkrásnějšími
částmi staré Kroměříže a sám císařský architekt G. P. Tencalla přitom
bude vyprávět o historii míst a památek vytvořených v období největšího rozkvětu města. Délka prohlídky je 45 minut a začíná se vždy v celou
hodinu od 10 do 19 hodin, minimální počet cestujících pro rezervaci je
pět. Stanoviště vláčku je pod zámeckými schody v Podzámecké zahradě. Pro ty, kteří raději než rušné ulice města a architektonické skvosty
obdivují zeleň a klid lahodící duši i očím jsou připraveny Komentované
projížďky Podzámecké zahrady. Během třicetiminutového okruhu se
mohou dozvědět spoustu zajímavých informací o její historii i současnosti. Projížďku lze absolvovat od 9 do 17 hodin ve dvacetiminutových
intervalech a nasednou lze opět přímo pod zámeckým schodištěm.
Nevybrali jste si? Nemůžete se rozhodnout, zda se projet kouzelnými
ulicemi historického centra Kroměříže nebo nahlédnout do nejtajnějších a nejromantičtějších zákoutí „Podzámky“? Pak přijměte pozvání ke
skupinové projížďce vláčkem Podzámeckou zahradou a historickým centrem města, která je kombinací obou nabízených tras. Absolvovat tuto projížďku lze pouze po předchozí objednávce. Bližší informace je možné získat a objednávky provést na tel. 777 116 748, příp.
na e-mailu: info@historytour.eu nebo na webu www.Historytour.eu
(šak)

Využijte úschovny bicyklů
Přímo v centru města je možné odložit jízdní kolo v Turistickém
informačním centru v Prusinovského ulici jen pár kroků od Velkého náměstí. TIC je otevřeno ve všední dny od 9 do 18 hodin, v
sobotu od 9 do 17 a v neděli a ve svátky od 10 do 17 hodin. Další
místo, kde mohou turisté a návštěvníci města odložit své bicykly,
je úschovna kol v Pilařově ulici – přímo naproti Arcibiskupskému
gymnáziu. Tady je otevřeno denně od 9 do 17 hodin (za příznivého počasí) a bližší informace a pokyny získají zájemci na tel.
777 116 745, e-mailu: info@kolobkykm.cz.

Koloběžky lákají malé i velké
Půjčovna koloběžek sídlí v Pilařově ulici nedaleko od Arcibiskupského gymnázia na stejném místě jako úschovna kol a stejná je
také otvírací doba, kdy si za příznivého počasí mohou Kroměřížané i návštěvníci města koloběžku zapůjčit. (Více na www.kolobkykm.cz).
Druhá kroměřížská půjčovna koloběžek sídlí ve Vážanech v ulici
Lesní 45/16. Kontakt na majitele a provozovatele je 737 857 861
případně e-mail: l.zalcikova@seznam.cz. K zapůjčení jsou klasické koloběžky i koloběžky pro zápřah se psem. Další informace na
http://www.kolobezky-kromeriz.cz/sluzby/pujcovna-kolobezek/ a
http://www.kolobezky-kromeriz.cz/.
(rc)

Floria láká na květiny, dobré jídlo a pití, Divokýho Billa či Desmod
Výstaviště Floria je malým světem uprostřed Kroměříže. Areál,
kde se konají zahrádkářské výstavy, společenské akce, tematické jarmarky a trhy, programy pro
školy i hudební festivaly, tvoří
dvě výstavní haly, které spolu
s dalšími venkovními přístřešky
nabízejí až 20 tisíc m2 výstavních
ploch. Většina akcí, které se tu konají, je určena jak pro Kroměřížany, tak i pro návštěvníky města. A
ani letošní letní turistická sezona
není výjimkou.
Na 28. 5. je připraveno Kácení máje
– první ročník hudebního festivalu,
který bude lákat na příjemnou jarní
atmosféru a především na hudební
program. Vystoupí tu Vašo Patejdl
s kapelou a skupiny Premiér, O5 a
Radeček a Divokej Bill, brány výstaviště se otevřou ve 14 hodin.
Prostory Florie jsou však prioritně

určeny ke konání zahradnických a
zahrádkářských výstav. Floria LÉTO
se bude konat v tomto roce od 25.
do 28. srpna. Letní srpnová prodejní
výstava bude originální tím, že zde
budou vystavena umělecká díla
– skleněné artefakty, sochy, vázy
i fotografie celebrit – a doplněna
budou originálními květinovými
aranžmá. Prodejci budou nabízet

typicky letní sortiment zahrádkářského zboží. Floria PODZIM má pak
vyhrazený druhý říjnový týden (6.9. 10.) a nabízené zboží bude opět
odpovídat ročnímu období. Dalšími
akcemi, které se na Výstavišti Floria
konají každý měsíc, vždy třetí neděli, jsou burzy drobného zvířectva a
okrasného ptactva.
Mezi pravidelné kulturně společen-

Foto: J. Soporský
12

ské akce konané na výstavišti se
zařadily Svatováclavské slavnosti.
Letos se koná 24. 9. již jejich 3. ročník a slavnosti budou jednodenní.
Vystoupí tu Michal Hrůza, Jaroslav
Uhlíř, Desmod a Iné kafe. Pro návštěvníky budou připraveny stánky
s nejrůznějšími dobrotami či ochutnávky piv. Děti se mohou zabavit
v prostorách Dětského světa. (šak)
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Turistické informační centrum je tu pro zvídavé návštěvníky města
i Kroměřížany
Servis informačních center patří obecně k vyhledávaným a
hojně využívaným službám.
Většina návštěvníků jakéhokoliv města, obce či turistického,
lázeňského či rekreačního centra míří po příjezdu automaticky právě do informačního
centra. Tady získají základní
informace o místu, nabídku
kulturních společenských i
sportovních akcí, seznámí se se
zajímavostmi a místy hodnými
návštěvy, s možnostmi ubytování, stravování, dopravy a
dalšími místními specifiky.

Ze stejných důvodů je hojně
navštěvováno také kroměřížské
„íčko“. Turistické informační centrum Kroměříž je členem Asociace turistických informačních
center ČR. Kromě kompletního
informačního servisu provádí kopírování, tisk a skenování, prodej
suvenýrů, turistických tiskovin,
publikací, pohlednic a poštovních známek. Dále zajišťuje prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, nejen pro studenty
zajišťuje prodej ISIC, SCHOLAR a
ITIC karet. V infocentru je možné
zakoupit jízdenky na vnitrostát-

ní a mezinárodní dopravní linky
společností Student Agency,
Tourbus a Leo Express. Samozřejmostí je zprostředkování průvodcovských služeb v češtině a cizích
jazycích.
TIC Kroměříž je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“. Pro kolaře je
tu připravený informační servis,
možnost celodenní úschovy kol
a zavazadel zdarma, k zapůjčení je základní nářadí pro drobné
a jednoduché opravy včetně
pumpičky pro přifouknutí kola.
Návštěvníci tu získají nejrůznější
turistická razítka.

6,5 ha vinic v Hluku orientovaných
jihojihozápadním směrem, podstatnou část hroznů pak nakupuje
od smluvních partnerů z Násedlovic a Polešovic.
Kromě toho, že si návštěvníci města mohou zakoupit vína v prodejně Na Kopečku (u vstupu do
zámeckých sklepů), může pro ně
být velkým zážitkem arcibiskupské sklepy navštívit. Prohlídka
sklepů pro veřejnost je možná
od pondělka do pátku mezi 9. a
16. hodinou, vždy však po předchozí domluvě (tel. 573 336 922,
739 390 453 nebo prostřednictvím
e-mailu: obchod@arcibiskupskevino.cz). Novinkou je sobotní prohlídka ve 14 hodin. Návštěvu sklepů je možné spojit s ochutnávkou
vín, případně s posezením. Vše je

však třeba předem konzultovat
s provozovatelem.
Na sobotu 21. května je připraven den otevřených sklepů
s názvem Víno a sýry (od 10 do
17 hodin). Více informací je
k dispozici na www.arcibiskupskevino.cz.
(rc)

Během prázdnin, tedy v červenci
a srpnu TIC zajišťuje předprodej
vstupenek na večerní kostýmované prohlídky města s biskupskými many a předprodej lístků
na zážitkové prohlídky města pro
rodiny s malými dětmi pořádané
Mateřským centrem Klubíčko.
Provozní doba květen – září:
PO – PÁ:
9.00 – 18.00
SO:
9.00 – 17.00
NE, stát. svátky: 10.00 – 17.00
Kontakty:
Turistické informační centrum
Kroměříž
Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
tel.: + 420 573 321 408
mobil: +420 777 671 116
e-mail:
infocentrum@mesto-kromeriz.cz
web: www.kromeriz.eu

Foto: TIC Kroměříž

Arcibiskupské
zámecké víno klade
důraz na tradici
a kvalitu
Kroměřížské zámecké sklepy byly
založeny v roce 1266 a výsadu vyrábět mešní víno jim udělil v roce
1345 král Karel IV. jako tehdy jediným v celé Evropě. Tradice výroby
je tedy dlouhá 750 let. Sklepy jsou
součástí Arcibiskupského zámku
Kroměříž. V hloubce 6,5 metru na
ploše 1030 m2 při celoročně stálé
teplotě od 9 do 11 °C zrají v dřevěných sudech různých velikostí
přírodní mešní vína. Kromě nich
produkuje Arcibiskupské zámecké
víno moravská zemská a jakostní
odrůdová vína. Společnost vlastní

Zrcadlové bludiště si na nezájem
nemůže stěžovat
V Kroměříži je stále co podnikat, není tu nouze o zajímavé aktivity.
Jednou z originálních atrakcí, kterou je možné najít přímo na Velkém náměstí, je zrcadlové bludiště. A jak bude pro návštěvníky letos otevřeno?
V měsících květnu, červnu, červenci, srpnu a září bude bludiště přístupné
denně, v říjnu a listopadu pak o víkendech, státních svátcích a školních
prázdninách. V prostorách domu č. p. 36 najdou návštěvníci zrcadlové
bludiště, křišťálové bludiště, dětské zrcadlové bludiště, zábavná křivá
zrcadla, kaleidoskopy atd., vše na 350 m2. Otevírací doba je od 9 do
17 hodin. Více informací na www.zrcadlovebludiste.cz a info@zrcadlovebludiste.cz.
(rc)
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Plán akcí – letní turistická sezona 2016
Květen	
19. 5. – 15. 9. Memento Tiziani
– výstava, Galerie Orlovna,
Arcibiskupský zámek
21. 5. Středověká slavnost
s jarmarkem, Velké náměstí
23. – 29. 5. Divadelní festival
Ludmily Cápkové, Klub Starý
pivovar
27. – 29. 5. Moravia Food
festival, hotel Octárna
28. 5. Den dětí města
Kroměříže, Pionýrská louka

11. 6. Kroměříž v barvách,
světle, umění, Velké náměstí

• každý pátek – Hravá Květná
zahrada, NCZK, Květná zahrada

11. 6. 24 kol kol Kroměříže,
Za Květnou zahradou

• každé úterý – Letní kino,
nádvoří Klubu Starý pivovar

11. 6. Zemědělská výstava Kroměříž 2016, NAVOS Kotojedy

Srpen

11. - 12. 6. Víkend otevřených
zahrad, NCZK, Květná a Podzámecká zahrada
12. 6. Hrajeme si v Libosadu,
Svět v květináči, Květná zahrada

6. 8. Folková sobota ve dvoře,
Klub Starý pivovar
12. a 13., 26. a 27. 8. Limonádový Joe, muzikál DS KM, nádvoří
Klubu Starý pivovar

14. 6. Iva Bittová, Arcibiskupský
zámek
17. 6. – 24. 9. XXVII. Festival
Forfest Czech republic 2016,
Umělecká iniciativa Kroměříž

19. – 20. 8. Dožínky Zlínského
kraje, slavnost chleba, dožínkový jarmark, Velké náměstí,
Arcibiskupský zámek, Klub Starý
pivovar

18. 6. Den s policií, Velké náměstí

3. – 11. 9. Dny evropského
dědictví

25. 6. Oslavy 60. výročí Plastiky
Kroměříž, Velké náměstí

9. 9. – 11. 9. Loukotě a řemeny
v Kroměříži, sraz veteránů, Velké
náměstí

Červenec

28. 5. – 5. 6. Týden pro rodiny

10. 9. Vinařské slavnosti, Vinitis,
Květná zahrada

2. 7. Kulturní křesťanský festival, Velké náměstí
3. 7. – 10. 8. Festival Hudba
v zahradách a zámku 2016

25. 8. – 28. 8. Floria LÉTO 2016,
Výstaviště Floria

Červen

28. 8. Kroměříž patří dětem,
pořádá Týdeník Kroměřížska,
Velké náměstí

2. 6. Hudba a tanec v barokních
zahradách, přednáškový sál
NCZK

12. a 26. 8. Tajemství staré Kroměříže 17. - 18. století, prohlídky
města, start na Velkém náměstí

2. 6. – 11. 9. Fenomén MERKUR
aneb historie stavebnice MERKUR, Muzeum Kroměřížska

15. a 29. 7. Tajemství staré Kroměříže 17.-18. století, prohlídky
města, start na Velkém náměstí

5. a 19. 8. Po uměleckých
stopách Kroměříže, prohlídky
města, start na Velkém náměstí

1., 8. a 22. 7. Po uměleckých
stopách Kroměříže, prohlídky
města, start na Velkém náměstí

10. –15. 6. Dny zahrad a zámku
v Kroměříži, Klub UNESCO. Arcibiskupský zámek, Květná zahrada

12. – 28. 9. Kroměřížské hudební léto 2016
22. 9. Květa Pokorná - malování
na hedvábí, Knihovna Kroměřížska
24. 9. Svatováclavské slavnosti,
Výstaviště Floria

28. 9. Slavnostní koncert k
25. výročí založení Klubu
UNESCO (KHL 2016), Arcibiskupský zámek

23. 7. Kromfest – open air
festival, Pionýrská louka

10. 6. Noc kostelů

10. 9. – 30. 10. Mapový okruh
České Budějovice, výstava Fotoklubu Kroměříž

28. 9. Mozajkování, workshop
NCZK, Květná zahrada

4. 6. Den tance, Dům kultury,
Velké náměstí

8. 6. Percussion show, Dům
kultury Kroměříž

3. – 4. 9. Hortus Magicus 2016 –
III. ročník festivalu barokní kultury,
Květná zahrada

3. – 4. 9. Mezinárodní festival vojenských hudeb, Velké
náměstí

22. 6. – 4. 9. Miloš Macourek
a Adolf Born - Mach a Šebestová a spol., výstava, Muzeum
Kroměřížska

28. 5. Klubíčko světel, Hanácké
náměstí

Září

6., 13. a 7. 8. Koulelo se Klubíčko…, prohlídky města pro děti,
start před zámkem

2., 16., 23. a 30. 7. Koulelo se
Klubíčko…, prohlídky města pro
děti, start před zámkem

• každé pondělí – Salala, projekt
NCZK, zámecká sala terrena

29. a 30. 7. Limonádový Joe,
muzikál DS KM, nádvoří Klubu
Starý pivovar

• každý pátek – Hravá Květná
zahrada, NCZK, Květná zahrada
• každé úterý – Letní kino,
nádvoří Klubu Starý pivovar

• každé pondělí – Salala, projekt
NCZK, zámecká sala terrena
14

Říjen
1. 10. Den uniformovaných
sborů, Hanácké náměstí
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Kroměříž – to nejsou jen hanácké vdolky
Olomouc má tvarůžky, Znojmo okurky, Pardubice perník…
S Kroměříži sice není spojován
žádný potravinářský produkt, neznamená to ale, že by se tu nevyráběly dobroty. Naopak. Kroměřížské firmy produkují potraviny
všeho druhu, souvisí s tím i úrodnost Hané a podmínky vhodné
pro zemědělskou výrobu.

pečivo, dorty, zákusky, moučníky
a další. Výrobky AVOS získávají tradičně ocenění v regionálních soutěžích i v širším měřítku.

Vznik kroměřížské mlékárny (dnes
KROMILK, a. s.) se datuje do začátku minulého století (1902). Vyrábí
především sýry - čerstvé, tvarohové, krémové a smetanové termizované, také přírodní polotvrdé sýry
typu Gouda a Eidam, doplňkovou
skupinou je produkce tavených
sýrů.

Sýry, uzeniny i chléb je třeba pořádně zapít. Třeba vínem ze zámeckých sklepů nebo pivem z jednoho
ze tří kroměřížských soukromých
pivovarů. Sklepy společnosti ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ VÍNO jsou
součástí Arcibiskupského zámku
Kroměříž. Specializují se nejen na
výrobu přírodních mešních vín,
ale produkují také jakostní odrůdová vína pro běžné konzumenty.
Pivaři pak jistě ocení zlatavý mok
z některého z místních minipivovarů. 1. SELSKÝ PIVOVÁREK nabízí svým příznivcům pravidelně
novinky a zajímavá piva originálních chutí, barev i názvů a
pivo pro zájemce točí přímo
v prostorách pivovaru nebo
je dodává do místních restaurací. MAXMILIAN – PIVOVAR
Kroměříž, s. r. o. vyrábí pivo klasickou technologií a specializuje
se na spodně kvašená piva, světlé

Významným producentem masných výrobků
a zároveň důležitým zaměstnavatelem je KMOTR – Masna Kroměříž,
a.s. Ročně vyprodukuje
více než 6 tisíc tun výrobků, patří mezi přední
producenty trvanlivých
masných výrobků v České republice.
Pekárna a cukrárna
AVOS Kroměříž vyrábí a
dodává široký sortiment
pekárenských a cukrářských výrobků – chléb
v mnoha variantách,
běžné pečivo, jemné

OLOMOUC

Udělejte si v létě čas
na „Barokní perly Moravy“
Olomouc, Kroměříž a Lednicko-valtický areál – tři atraktivní destinace, patřící k nejnavštěvovanějším na Moravě.
Zdaleka je však nespojuje jen
mimořádný zájem turistů,
ale především mnoho dalších důležitých skutečností,
které z trojice lokalit dělají
unikátní záležitost. Olomouc,
Kroměříž i Lednicko-valtický
areál jsou zapsány v Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO,
sdílejí společný historický a
umělecký odkaz, příznivá je
i vzájemná dostupnost. To
vše jsou důvody, proč se letos
představitelé Olomouce, Kroměříže a Lednice, která Lednicko-valtický areál zastupuje, rozhodli navázat úzkou
spolupráci v oblasti cestovního ruchu.
„Myšlenka vzešla z dosavadní
spolupráce Kroměříže a Olomouce. Vytvoření společného
projektu může být významným

a tmavé ležáky a speciály. Nejstarším soukromým minipivovarem ve
městě je ČERNÝ OREL, který vyrábí
pivo klasickou českou technologií,
a to od listopadu 2009. Specializuje se na ležáky. Kromě piva je
možné u ČERNÉHO ORLA koupit
také kvalitní čokoládové pralinky,
které tu vyrábějí ručně z belgické
čokolády.
Kroměříž se od loňského roku pyšní – jako deváté v Česku - titulem
Fairtradové město. Prodejní místa
a restaurační zařízení podporující
fair trade naleznete na turistických
stránkách města www.kromeriz.eu
(šak)

ropy“
ska a skrytý poklad Ev
„nejkrásnější město Če
t
ne
Pla
ely
průvodce Lon
podle mezinárodního

a silným počinem v oblasti nadregionálního
destinačního
managementu, který zasahuje
hned tři moravské kraje – Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Všichni už se navíc známe
ze sdružení České dědictví
UNESCO, což naše vzájemné
vazby jen utužuje,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec. V nejbližších dnech by
měl vyjít společný propagační
materiál, vznikají už ale i konkrétní plány, které představí
Olomouc, Kroměříž a Lednicko-valtický areál společně jako
„Barokní perly Moravy“. Propojení těchto míst nabídne turistům ucelený pohled na společnou historii i souvislosti odkazu
předků a církevních dějin, plány
však počítají i se společnou
prezentací například na veletrzích cestovního ruchu, či s většími projekty, které návštěvníkům pomohou ukázat velkou
část Moravy jako jeden kompaktní celek.
(pz)

NENECHTE SI UJÍT V ROCE 2016
3.–4. 6. | SVÁTKY MĚSTA
OLOMOUCE
tradiční historické oslavy města
s průvodem ke cti sv. Pavlíny
www.svatkymesta.cz

2.–3. 9. | OSLAVA MARŠÁLA
RADECKÉHO
oslavy spojené s přehlídkou
dechových vojenských hudeb
www.radecky.eu

29. 6.–22. 7. | OLOMOUCKÉ
BAROKNÍ SLAVNOSTI
4. ročník letních večerů
s barokní operou v historických
kulisách starobylé Olomouce
baroko.olomouc.eu

22.–24. 9. | BEERFEST
15. ročník největšího českého
pivního festivalu spojeného
s bohatým hudebním
programem v areálu Korunní
pevnůstky
www.pivnifestival.cz

18.–21. 8. | FLORA
OLOMOUC
letní etapa mezinárodní
zahradnické a květinové
výstavy na Výstavišti Flora
a v olomouckých parcích
www.ﬂora-ol.cz

28. 9. | SETKANÍ HANÁKŮ
7. ročník největší prezentace
lidových souborů Hané
a hanáckých tradic na
olomouckém Horním náměstí
www.setkanihanaku.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí
tel.: 585 513 385 | otevřeno denně 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu | tourism.olomouc.eu
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POZVÁNKA NA AKCI

Aktuální informace
o akcích v sezoně 2016:

Město Kroměříž:
www.mesto-kromeriz.cz,
www.kromeriz.eu,
tel. 573 321 111
Dům kultury v Kroměříži:
www.dk-kromeriz.cz,
tel. 573 500 583
Muzeum Kroměřížska:
www.muzeum-km.cz,
tel. 573 338 388

Arcibiskupský zámek:
www.zamek-kromeriz.cz,
tel. 573 502 011
NCZK: www.nczk.cz,
tel. 778 531 417
Galerie Orlovna:
www.galerie-orlovna.cz,
tel. 608 836 416
Knihovna Kroměřížska:
www.knihkm.cz, tel. 573 503 174

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ – speciální turistické vydání Kroměřížského zpravodaje vyšlo dne 20. 5. 2016.
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