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Chropyně se bavila tři dny…
Každé dva roky pořádá Město Chropyně
Hanácké slavnosti. Ty letošní však byly
nejdelší.
Když jsem si v měsíci listopadu pozval užší
pracovní skupinu, která začala připravovat
slavnosti, mnozí se domnívali, že máme ještě
mnoho času. Připravit tak náročnou akci nese
s sebou mnoho úkolů, které je nutno
propracovat do sebemenšího detailu.
Pravidelnými pracovními setkáními štábu
Hanáckých slavností jsme se prokousávali
až k těm posledním úkolům. Byli jsme
varováni, že třídenní slavnosti nebudou mít
dostatečnou návštěvnost a že Chropyňáci

nemají o tento druh zábavy zájem. Já znám
Chropyňáky dobře, vyrůstal jsem zde a pevně
jsem věřil, že tomu tak není. Jsme hrdi na tu
našu Hanó, a tak byla návštěva téměř 5.000
návštěvníků v průběhu tří dnů tím nejlepším
oceněním za dlouhodobou přípravu.
Program všech dnů Hanáckých slavností
byl připraven tak, aby zaujal všechny věkové
kategorie od dětí až po seniory. Od pátku do
neděle bylo vidět, jak se občané Chropyně
a okolí baví a jak si užívají hudby, folklóru
a zábavy. Pro mne osobně byla dobrá zpráva
to, že takové akce mají smysl a budeme
je podporovat.

V průběhu, ale i po skončení Hanáckých
slavností mi přicházejí různé ohlasy. Většina
z nich vyjadřuje spokojenost nad touto akcí
a přeje nám při přípravě dalších mnoho
úspěchů. Nejsou to jen názory chropyňských
občanů, ale také návštěvníků a institucí
z okolí. Je dobře, že Chropyně má takové
tradiční slavnosti, kterými se může chlubit.
Nyní bych chtěl jménem starosty města
Chropyně touto cestou poděkovat všem
sponzorům, organizátorům a institucím, které
se podíleli na tom, že Chropyně se mohla
bavit tři dny.
– Ing. Radovan Macháček –
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Hanácké slavnosti den po dni
Hanácké slavnosti, které mají v Chropyni
dlouholetou tradici, doznaly v roce 2007
zásadní změnu. Došlo k přesunu tradičního
programu slavností na sobotu a jejich
rozšíření na celý víkend.
V pátek otevřela Hanácké slavnosti
cimbálová muzika Réva, která způsobem jí
vlastním prezentovala nejen hudbu
lidovou, ale také moderní nebo vážnou.
Přilákala tak široké spektrum posluchačů.
Určitě některé diváky přilákal i večerní
ohňostroj na Zámecké louce, který
provedla firma Pyrostar z Kvasic.
O sobotní budíček se postarala Jízda
králů, která nejprve zcela netradičně
vyrazila do ulic města, aby všechny občany
nalákala do areálu zámeckého parku. V půl
desáté byl král Ječmínek slavnostně přivítán
starostou města před radnicí. Zde se také
mohl král Ječmínek a jeho družina
občerstvit. Další občerstvovací zastávky pro
ně připravily Bianca a Mléčný bar Zuzana.
Letos poprvé také došlo k předání
tzv. „Hodového práva“, které starosta města
předal do rukou hanáckých rychtářů. I když
je ve své funkci jen chvilku, přesto se,
podle rychtářů, dopustil už spousty
prohřešků, a tak se musel vyplatit. Dle
Hanáckého práva je potřeba vyplatit se „ve
zlatě nebo na gatě“. Starosta sice měl
připravené „zlato“, ale bylo ho zřejmě málo,
neboť svých „pětadvacet na gatě“ si odnesl
také.
To už se však na Malé scéně rozběhl
pořad hudebních skupin „V dobrém sme
se sešli“. V průběhu celého dne se zde
vystřídaly dechová hudba Šarovec,
cimbálová muzika Réva, Skupina DOCUKU,
dechová hudba Rozmarýnka, cimbálová
muzika Dubina, Svítání Brno a Tomáš Kočko
& orchestr.
Velkou scénu v dopoledních hodinách
tradičně zaplnily dětské folklórní soubory.

V pořadu zaměřeném na další přírodní živel
- oheň - nazvaném „Hoř, ohníčku, hoř!“
vystoupily soubory Rozmarýnek Kroměříž,
Klásek Kralice, Valentýnek Prostějo v,
Ječmínek Mysločovice, Kanafaska Velká
Bystřice, Malá Rusava Bystřice pod
Hostýnem.
Odpolední pořad dospělých souborů
byl nazván „Moravský lid“ a byl
vzpomínkou 170. výročí narození sběratele
Františka Bartoše. V tomto pořadu
vystoupily soubory Bartošův soubor Zlín,
Týnečáci Velký Týnec, Trnka Vyško v,
Hanácká beseda Kojetín, Ječmínek
Chropyně, Haná Velká Bystřice, Břeclavan
Břeclav.
Všechny folklórní soubory měly
připraveno zázemí na převlečení do krojů
a uložení věcí v místní základní škole,
školní jídelna se zase postarala o jejich
nasycení. Oběd byl připraven i pro všechny
pořadatele. Já jsem měl zrovna to štěstí,
že jsem přišel ve chvíli, kdy dechová hudba
Maleno vjanka, dopro vázející skupinu
s hanáckým právem, vyhrávala v jídelně
k dobré chuti všem a také jako poděkování
za chutný oběd. Jídelna se div nerozpadla.
Vzhledem k tomu, že Hanácké slavnosti
byly v sobotu, vytvořil se večer jistý prostor
pro zábavu. Velmi jsme ocenili iniciativu
pana Milana Janouška a jeho kolegů
z kapely Hydrant, kteří přišli s návrhem
udělat festival místních rockových kapel.
Akci nazvali „Chropyňské ro(c)k“
a vystoupit na ní měly skupiny Druhá míza
CZ, Hydrant, My Wave a Flash. Bohužel
dlouho ohlašovaná bouřková oblačnost do
Chropyně opravdu přišla, a tak část svého
vystoupení stihla odehrát pouze Druhá
míza CZ, více už se nestihlo. Skupina
Hydrant pak alespoň vystoupila v místní
Restauraci MIX.
Neděle začala opět krásným počasím,
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které (až na silný vítr) vydrželo po celý den.
Dopoledne uspořádal místní cyklistický
oddíl Cyklosport V+P Chropyně cyklistické
závody pro děti a mládež všech věkových
kategorií. Závodníků se sešlo hodně
a vyhráli nejen ti nejlepší.
Na odpoledne byl připraven program
plný zajímavých ukázek. Účastníci mohli
vidět práci členů hasičského záchranného
sboru při vyprošťování zraněných osob při
autonehodách. Je celkem škoda, že jako
„vrak“ automobilu bylo použito vozidlo
pick-up. S vozidlem s normální střechou by
hasiči dokázali daleko víc a auto by
skončilo jako otevřená konzerva.
Velmi zajímavá byla také prezentace
práce psovodů Městské policie Kroměříž.
Čtyři policisté přivezli čtyři pejsky; dva byli
ve službě, jeden byl už vysloužilý a jeden,
i když byl vycvičený, byl ke službě
nevhodný. Ukázky byly velmi zajímavé,
a to nejen ze samotných zásahů, ale také
ze cvičení a trénování psů. Diváky však
nejvíce pobavil okamžik, kdy si jeden
z pejsků prostě musel odskočit.
Velmi očekávaný byl přílet záchranného
vrtulníku Armády ČR. Slíbený seskok
parašutistů se bohužel neuskutečnil, a to
kvůli silnému větru a při těchto
podmínkách poměrně malému prostranství
pro seskok u Zámeckého r ybníka.
Připraveni ovšem byli.
Jak se dá využít volný čas ukázala
i skupinka mladých mužů s airsoftovými
zbraněmi.
Před zámkem vyhrávala hudební
skupina GAMA, jazzový orchestr SZUŠ
D-Music a organizace Pionýr a Asociace
TOM „Kamínek“ připravily pro přítomné
děti spoustu her a soutěží.
Zhruba v 18:15 přišel závěr celých
Hanáckých slavností - kácení máje. Toho
se ujali hasiči, kteří máj postavili. Možná se
někomu zdála opelichaná a květy vybledlé,
ale to způsobilo parné a suché květnové
počasí. Byla připravena i varianta výměny
máje, ale s vlastním pokácením je prý
spojena nějaká pověra, proto jsme od toho
upustili.
Chtěl bych jménem přípravného štábu
slavností poděkovat touto cestou všem,
kteří nějakou měrou pomohli. Ať už
přiložením ruky k dílu, pořadatelskou
činností nebo především f inančním
podpořením této akce. Bez této podpory
by se Hanácké slavnosti nepodařilo zajistit.
Děkujeme také všem lidem, kteří přišli
a kterým se XII. Hanácké slavnosti líbily.
Slavnosti jsou připravovány pro Vás a Vaše
účast a spokojenost je tím největším
možným oceněním. Své ohlasy můžete
napsat na www.muchropyne.cz u článku
k Hanáckým slavnostem.
– Ing. Jiří Rosecký –
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Jak a kdo se podílel na přípravě Hanáckých slavností 2007
Letošní Hanácké slavnosti, které se konají
vždy jednou za dva roky, jsou dnes již minulostí
a já bych rád seznámil čtenáře s těmi, kteří se
podíleli na jejich přípravě a průběhu.
Na celé organizaci Hanáckých slavností se
mimo účinkujících a stánkařů podílelo celkem
110 lidí, které řídil Organizační štáb
Hanáckých slavností v počtu 15 lidí a zúžený
organizační štáb v počtu 9 lidí, který se
pravidelně od začátku letošního roku scházel
a připravoval po organizační stránce vše, co
s letošními Hanáckými slavnostmi souviselo.
Proto téměř každý člen organizačního štábu
současně vedl pracovní skupinu. Každá
pracovní skupina byla pověřena úkoly, které
zajišťovala v přípravném období před
slavnostmi a také v době konání slavností.
V čele organizačního štábu stál starosta
města Ing. Radovan Macháček, jeho pravou
rukou byli místostarosta Ing. Petr Večeřa,
vedoucí odboru Ing. Jiří Rosecký a Ing. Lenka
Macháčková, Mgr. Vladislava Bělíková
z Muzea Kroměřížska a rovněž ředitel Správy
majetku města Chropyně Ing. Svatomír Tichý.
Nechci tady unavovat výčtem jednotlivců,
kterých bylo, jak jsem již uvedl, celkem
110. Dovolím si však zmínit se o jednotlivých
pracovních skupinách.
Aby se mohly Hanácké slavnosti konat,
je nutné jejich pokrytí finančními prostředky,
které jsou nemalé. A rozhodnutí, že ty letošní
budou třídenní, neslo s sebou i vyšší nároky
na hledání finančních zdrojů tak, aby se
nezvýšily oproti předchozím slavnostem

požadavky na městský rozpočet. Zajištění
prostředků od sponzorů leželo především na
Ing. Macháčkovi a Ing. Večeřovi, kterým se
záměr podařil, takže větší počet dnů konání
slavností, značné rozšíření programu nebo
např. zařazení ohňostroje s sebou nenesly
vyšší nároky na rozpočet města. A to je nutné
tady zdůraznit. I proto patří velké poděkování
všem sponzorům, kteří přispěli svou finanční
částkou na pokrytí nákladů spojených
s Hanáckými slavnostmi.
Co se týká zajištění sobotního programu,
tak největší díl ležel na Mgr. Vladislavě
Bělíkové z Muzea Kroměřížska a zároveň
místostarostce města Bystřice pod
Hostýnem. Její organizační skupina
zajišťovala umělecké soubory, scénář,
moderování a průběh slavností především
na velké, ale i malé scéně, účast stánkařů
s uměleckými řemesly atd.
V rámci programu tvořili samostatnou
jednotku koňáci, zajišťující jízdu krále
Ječmínka. Vše potřebné kolem koní družiny
krále Ječmínka zařizovali MVDr. Stanislav
Frkal a Lucie Hradecká.
Jednoznačně největší díl fyzické práce
ležel na Organizačně provozní skupině,
kterou vedl Ing. Svatomír Tichý a Dalibor
Kondler a tvořili ji především zaměstnanci
Správy majetku města Chropyně. Tato
skupina měla za úkol zajistit po materiální
stránce vše, co se slavnostmi souviselo:
vypůjčení, dovoz, montáž, demontáž a odvoz
hlavního podia, příprava všech posezení pro

Chropyňské Hanácké slavnosti 2007
Ve dnech 25. - 27.5.2007 proběhly
v Chropyni Hanácké slavnosti. Letos byl jejich
průběh netradiční. Slavnosti otevřela v pátek
večer cimbálová muzika Réva, při níž si na své
přišli nejen milovníci klasického cimbálu, ale
i milovníci jiných hudebních žánrů. Program
Révy přerušila pouze podívaná na velkolepý
ohňostroj, který slavnosti zažily poprvé.
Hlavní den slavností patřil sobotě. Tradiční
folklórní program zahájila Jízda krále Ječmínka,
který se i se svou družinou projel přes námětí.
Letos poprvé bylo starostou města předáno
Hanácké právo krojovaným žandárům,
starajícím se o pořádek v obci. Toto právo
umožňuje Hanákům veselit se dle svého
uvážení po dobu 24 hodin. V případě, že měl
držitel práva pocit, že se někdo málo baví nebo
se něčím provinil, měl možnost tuto osobu
Hanáckým právem „vyplatit“. Což se také
v průběhu dne několikrát stalo.
K dobré pohodě přispělo vystoupení dětí
v krojích. Pod společným názvem „Hoř,
ohníčku, hoř!“ malí tanečníci předvedli,
že staré dětské hry a tance stále žijí. Krojovaní
byli vidět v okolí zámku po celý sobotní den.
Bylo co obdivovat i srovnávat, když rozvážné
Hanáky vystřídali temperamentní tanečníci ze
souboru Břeclavan. Zastínění amfiteátru

dokázalo účinkujícím zajistit obecenstvo po
celý den ve vysokém počtu. Přesto, že se večer
nad Chropyní obloha zatáhla a nakonec se
spustil déšť, lidé v dobré náladě zůstali do
pozdních hodin.
Neděle patřila dětem. Velmi zdařile byly
zorganizovány cyklistické závody. Na své si
přišli nejen zdatní cyklisté, ale i ti nejmenší.
Celé dopoledne probíhalo formou soutěží
a her. Na vítěze čekaly věcné ceny a na ostatní
závodníky sladké odměny. Účast byla veliká
a dobrá nálada vydržela všem po celou dobu
soutěží. Zpestřením programu byl přílet
vojenského záchranného vrtulníku, který si
každý mohl prohlédnout. Pokračovala ukázka
policejního zásahu s použitím policejních psů
a zneškodnění nebezpečných zločinců při
útěku v autě. Celé slavnosti ukončilo kácení
máje. Dobrá nálada mezi zúčastněnými
vydržela ještě dlouho do večerních hodin.
K celkové dobré pohodě přispělo velké
množství stánků s občerstvením, nabízející
zboží po celou dobu oslav.
Poděkování za krásný víkend patří
pořadatelům a všem těm, kteří se na
přípravách dvanáctých Hanáckých slavností
podíleli. Děkujeme...
– Spokojené obecenstvo –
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návštěvníky, výstavba 5 prodejních stánků,
zajištění přívodu energií na všechna
potřebná místa, osvětlení zámku, udržování
areálu v čistotě a pořádku, včetně odvozu
odpadků, a velké množství dalších, na první
pohled neviditelných činností a zajištění.
Vše co souviselo s vybíráním vstupného
a profinancováním Hanáckých slavností
měla na starost pracovní skupina pod
vedením Ing. Lenky Macháčkové, výběrem
místních poplatků byla pověřena skupina
Renaty Jurčíkové. Klasickou pořadatelskou
službu zajišťovala praco vní skupina
Františka Přivřela, která velmi úzce
spolupraco vala s dopravní skupinou
vedenou Zdeňkem Tylem. Ta zajišťovala
a dbala na dodržení odklonu dopravy
z centra konání slavností. Stejně tak skupina
Františka Přivřela úzce spolupracovala se
skupinou ing. Roseckého, zajišťující
prostřednictvím hostesek komfort všem
vystupujícím souborům. Tomu pomáhala
i skupina Mgr. Danuše Zapletalové, která
v Základní škole zajišťovala vystupujícím
souborům v jednotlivých třídách místo na
převlečení. Nelze pominout ani náročnou
práci zvukařů, zdravotní a požární služby
a také ostrahy areálu, kterou po celou dobu
konání Hanáckých slavností zajišťovali
členové chropyňského Sboru dobrovolných
hasičů. A v neposlední řadě pro všechny
účinkující a pořadatele uvařily kuchařky pod
vedením Marcely Vinklárkové celkem
490 obědů.
Určitě si tito všichni, většinou anonymní
organizátoři a pořadatelé, zaslouží
poděkování za svou práci, kterou především
ve svém volném čase věnovali přípravě
a průběhu Hanáckých slavností 2007. Takže
díky za vaši odvedenou práci.

– Ing. Jaroslav Kotula
tajemník MěÚ v Chropyni –
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XII. Hanácké slavnosti v Chropyni z pohledu finanční skupiny
Finanční skupina se na letošních
Hanáckých slavnostech podílela v oblasti
sestavení rozpočtu a následného vyúčtování
Hanáckých slavností. Plány organizátorů
byly rozsáhlé, proto bylo nutné zajistit
příjmovou stránku rozpočtu tak, aby mohly
být uskutečněny. To se podařilo díky
sponzorům a příznivcům těchto akcí. Část
příjmů ve výši 15 % celkových příjmů
představovalo i vybrané vstupné, které se
vybíralo v sobotu, v den konání hlavního
programu Hanáckých slavností. Zajištění

programu na tento den bylo také finančně
nejnáročnější.
Na páteční večer s cimbálovou muzikou
bylo vstupné dobrovolné. Nedělní program
byl zcela bez vstupného. Podle počtu
návštěvníků v jednotlivé dny byl největší zájem
o nedělní program. Bylo to proto, že folklór už
neláká a láká zábava jiného druhu, nebo proto,
že v sobotu se vstupné vybíralo, a v neděli ne?
Je nutné si však uvědomit, že aby
kterákoliv akce v rámci třídenních slavností
mohla proběhnout, neobejde se to bez

organizačního a finančního zajištění a výběr
vstupného představuje jen malou část
celkových příjmů, která pokrývá výdaje na
zajištění rozsáhlého programu. Přesto si
myslíme, že téměř dva tisíce návštěvníků
sobotního dne a ještě více návštěvníků
nedělního dne svědčí o tom, že se Hanácké
slavnosti povedly a že vynaložené úsilí a
finanční prostředky udělaly radost všem
věkovým kategoriím chropyňských občanů
a návštěvníků Chropyně.
– Fi
na
nční sskkupi
na –
Fina
nanční
upina

XII. Hanácké slavnosti v Chropyni z pohledu obchodní skupiny
Tento ročník slavností se od předchozích
ročníků lišil mimo jiné v délce trvání i
v programu.
Co se týká prodejních stánků v areálu
zámku, projevilo už před slavnostmi zájem o
možnost prodeje mnohem více stánkařů,
kteří však nakonec nepřijeli. Hlavní sortiment,
který patří k jarmarku, byl k dispozici.
Pro příští slavnosti se budeme snažit zajistit
prodej koláčů, o které měli někteří občané
zájem. Po celou sobotu probíhaly ukázky
lidové tvořivosti a dovednosti.
O občerstvení v areálu zámku se postarali
majitelé a provozovatelé restauračních
zařízení z Chropyně a okolí. Vysoké teploty

po celý víkend zajistily prodejcům zvýšený
odbyt, především chlazených nápojů a
zmrzliny.
V neděli při dětském dnu již nebylo
občerstvení v takovém rozsahu jako
v sobotu, neboť někteří prodejci již v neděli
své stánky z neznámých důvodů neotevřeli,
což nebyla vina pořadatelů.
Mimo areál zámku, v parku na náměstí
Svobody, byla vyhrazena plocha pro ostatní
prodejce. Počet prodejců ani sortiment zboží
nebyl ze strany města nijak regulován.
Sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství pro prodejce jsou stanoveny
v obecně závazné vyhlášce města Chropyně
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č. 2/2005 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Sazebník poplatků
byl po celou dobu uveřejněn na úřední desce
před budovou městského úřadu.
Na Sokolském stadionu si přišli na své
příznivci lunaparkových atrakcí. Protože
počasí bylo velmi příjemné, byl lunapark
v provozu i v nočních hodinách. Doufáme,
že hudební doprovod nerušil výrazně noční
klid občanů.
I když my jsme, jako pořadatelé, neměli
příležitost vychutnat si program naplno,
myslíme, že kdo slavnosti navštívil, určitě
– obcho
dní sskkupi
na –
obchodní
upina
nelitoval.
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Cyklistické závody 2007
V rámci Hanáckých slavností uspořádal
místní cyklistický oddíl V+P Cyklosport
Chropyně cyklistické závody pro děti
a mládež všech možných kategorií. Trať vedla
tradičně na 1,6 km dlouhém okruhu kolem
Zámeckého rybníka a při prezentaci závodu,
který byl organizován bez startovného, se do
čtyř vypsaných kategorií zapsalo celkem
140 dětí. A zvítězil prakticky každý, nejen ten,
který dojel na prvním místě.

Každý z účastníků byl odměněn malým
občerstvením zdarma a těm nejlepším bylo
rozdáno celkem 46 přileb, 1 kolo a 10 jiných
drobných cen, které věnovali sponzoři: Město
Chropyně, DEMA bycicles, V+P Cyklosport
Chropyně a Ing. Josef Gaja. Všem děkujeme.
O průběhu závodů a atmosféře na nich
nechme dále vyprávět fotografie.

– V+P –

Dětské závody − Cropyně 27.5.2007
Ka tegor
dr
áž
edla
egoriie A 1- o
odr
dráž
ážedla
1. Dočkal Matěj
2. Doležal Viktor
3. Ďurkáčová Kája
4. Žemličková Lucka
5. Rašková Adéla
6. Procházka Ondra
7. Kučera Adam
8. Chrastina Ondřej
9. Slezáček Adam
10. Dočkal Filip
11. Řezáčová Tereza
12. Buksa Jiří
NDK - Kučerová Zuzana
Ka tegor
egoriie B -1 okruh
1. Bílek Lukáš
2. Závrbská Magda
3. Hlaváč jan
4. Procházka Martin
5. Horák Jan
6. Doležal Štěpán
7. Svízela tomáš
8. Lučan Ondra
9. Priessnitz Matrin
10. Kondler Honza
11. Kubíková Denisa
12. Čajková Klára
13. Ponížil Karel
14. Dvařáková Kateřina
15. Leška Vítek
16. Kojecký Jan
17. Nábělková Adéla
18. Col Dominik
19. Slezák David
20. Klimecký Lukáš
21. Konvičná Lucie
22. Špička Zbyněk
23. Ďurkáčová Bára
24. Žemličková Maruška
25. Jablonská Lucie
26. Sedlák Marek
27. Colová Nikola
28. Hrzánová Saša
29. Horáková Markéta
30. Horsák Matýsek
31. Svešperová Valentina
32. Jůrová Eliška
33. Tvarůžková Barbora

Ka tegor
y
egoriie C - 2 okruh
okruhy
1. Bílek Michal
2. Šoc Dominik
3. Helis Luděk
4. Zvoníček Tomáš
5. Beran Rosťa
6. Žižlavský Marek
7. Gahura Ondřej
8. Horák Filip
9. Petráš Aleš
10. Dostál Aleš
11. Čajka Filip
12. Priessnitz Jan
13. Slezák Martin
14. Helis Jan
15. - 1. Hošková Barbora
16. Fojt Matouš
17. Palík Michal
18. Plic Michal
19. Vitík Petr
20. Gahura Dominik
21. Pokorný Marek
22. - 2. Babická Klára
23. - 3. Vinklerová Bára
24. Konečný Lukáš
25. Mrázek Ondra
26. Raška Jaroslav
27. Lodlová Zuzana
28. Hanáček Jakub
29. Bláhová Anna
30. Lodl Petr
31. Smékal Vojta
32. Jurová Bronislava
NDK - Kusý Patrik
Ka tegor
y
egoriie D - 4 okruh
okruhy
tato kategorie nebyla do uzávěrky dodána
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Poděkování sponzorům
Hanáckých slavností 2007

Ohlasy na Hanácké slavnosti
Již během konání Hanáckých
slavností nás lidé často oslovovali a
v drtivé většině pochvalně hodnotili
vlastní průběh, zajištění a organizaci
Hanáckých slavností. Našli se
v několika málo případech i takoví,
kterým se něco nelíbilo nebo s něčím
byli nespokojeni, ale i takové názory
respektujeme a jsme za ně rádi, neboť
i tyto případné nedostatky se dají
odstranit, napravit a vše se dá
zorganizovat tak, aby ty příští Hanácké
slavnosti byly ještě lepší než ty letošní.
Také později jsme obdrželi mnoho
převážně pozitivně hodnotících
ohlasů ve formě různých telefonátů,
SMS zpráv a e-mailů, ale i osobních
poděkování s přáním setkání se na
příštích slavnostech.
Záměrně vybírám na tomto místě
jeden kritický e-mail, protože se mi zdá
vtipný a také proto, že i dobře míněná
kritika se dá do budoucna využít ke
zlepšení organizace a zajištění všeho
potřebného na ještě lepší úrovni než
letos.
From: „suprstarka zetorka“
Kratka reportaž z Chropynskych
slavnosti
“Ahoj Jarmi, tak už nam zase sviti
sluničko, jako by včera vubec něpršelo
a je opět parno, osobně mi to vubec
nevadi, bo to mam tak rada, ale
z teho ekologickeho pohledu na tu
našu vyprahlu zahradku, by mělo
dluho lit a ne jen kratka desetiminutovka, jako ve škole pisemka.
Včera, to je v sobotu, jsme se s tim
mojim vydali za kralem Ječminkem, ale
sa nam někam schoval, asi do teho
obili, bo zatim co jsme sa osvěžovali na
tej jeho trase, tak on sa letos vydal
uplně jinú a nam zbyl enom pohled
na vzdalene koňske zadke a na to, co
z nich cestú vypadlo, a tak sa da řict,
že jsme z teho viděli hovno. Jinak to
bylo, tak jak vždy, ve parku byly stanky
s ruznym zbožim nevalne urovně,
napřiklad podprsenky velke tak, že by
se do nich vešly dvě koze aj s bačú,
hambate stojanke na tužky, aby měly
děcka na co valit oči, bo je samopale
aj barbine davno přestaly bavit a po
zaplaceni šedesati korun jsme
prakticky to same mohli vidět aj v tem
zameckym areali, přidaj k temu i zopar
stanku s ručně vyrobenyma
vařejkami, šperkami, čižmami
a bramborovyma plackami, do uší ti
zvoni poledni zvoněni ze kostelni věže
a do teho hraji kapele z podija a ani je
něnapadlo nechat zvony znit, jak to
napadlo Kubišovu, bo si tam přeci přišli
poctivě odehrat svuj honorař, a jestli
se někdo těšil, jako napřiklad ja, na te
vyhlašene hanacke koláčke, nebo
bochte, tak odešel hladny dom, bo
nikoho něnapadlo, postavit si s nima
stanek, a tak propagovat svuj region,

jak se ted´ moderně říká v televizi,
všichni měli mastne huby enom od
tych bramboraku a klobas. V nedělu
jsme mohli zhlednut, jestli sa
parašutistom podaři otevřit všechne
padake, bo sa nektery pro zpestřeni
programu něnapichne na kostelnu
věžu, ale žadne vzrušo už něbylo, bo
radši ani něskakali, a dokonca i tej
helikopteře sa podařilo přistat
a něspadnut, jak sa to jednu dobu
stavalo běžně, asi už maju te
nahradne dile. A vzrušo sa konalo
potem u šamanu, bo tam byly aspon
najake atrakcije, a jak to tak pujde
dalej, tak bude chodit lidi čim dal
meněj a za par let už žadne slavnostě
něbudu, maximalne nějake pivni
.....ale něbudu malovat čerta na zeď,
mame přeci noveho starostu, no ni?“
Vážená suprstarko,
přestože se Vám toho na letošních
Hanáckých slavnostech více nelíbilo,
než líbilo, přesto Vám za tento e-mail
děkuji, neboť i toto Vaše hodnocení
bude pro nás inspirací pro budoucí
ročník Hanáckých slavností a také
další akce, které hodláme ještě
zorganizovat. Já osobně jsem se také
těšil na pravé hanácké koláče nebo
buchty, protože mám rád sladké,
a také jsem je nikde v celém areálu
zámku nenašel. Pro příště zajistíme
speciální stánek právě s takovým
druhem nabízeného sortimentu,
abychom i naše chuťové buňky
uspokojili. Dále k tomu vrtulníku
a avizovanému seskoku parašutistů –
vše bylo zajištěno tak, aby čtyři
parašutisté seskočili. Všichni čtyři byli i
na palubě vrtulníku, ale bohužel
povětrnostní podmínky, když vítr
dosahoval v nárazech až 72 km/hod.,
jim nedovolily z bezpečnostních
důvodů seskok realizovat. Asi nejvíce
smutní z toho byli, kromě dětí, samotní
parašutisté a také Roman Randula,
který měl celou tuto ukázku na
starosti a velmi ho mrzelo, že nemohli
ukázat to, na co se všichni velmi těšili,
ale zdraví a bezpečnost samotných
parašutistů je určitě přednější. Přesto
jim všem touto cestou děkuji a snad
Vám to budou moci předvést při
některé další příležitosti.
A o budoucnost Hanáckých
slavností nemám vůbec obavy, neboť
účast více než 5.400 návštěvníků
všech věkových kategorií od těch
nejmenších až po ty dříve narozené,
kteří během těch tří dnů
navštívili areál chropyňského zámku
a přišli se pobavit, svědčí o jejich zájmu
o tento druh zábavy a nás
organizátory to zavazuje a inspiruje
k ještě většímu úsilí a snaze, Vám
návštěvníkům, toho co nejvíce v co
nejlepší kvalitě nabídnout .
– Ing. P
etr V
ečeřa
os
Pe
Večeřa
ečeřa,, mís
místtos
osttar
aros
ostta –
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Město Chropyně děkuje touto cestou všem sponzorům – firmám,
organizacím i fyzickým osobám za finanční podporu letošních již
XII. Ha
náckých sla
vnos
tí
Hanáckých
slavnos
vností
tí, které se konaly ve dnech 25. – 27. května 2007.
Bez Vašeho pozitivního přístupu a poskytnuté finanční podpořy by nebylo
myslitelné tyto slavnosti v takovém rozsahu zorganizovat a zrealizovat.
O tom, že se líbily, svědčí i skutečnost, že během těchto tří dnů našlo cestu
do areálu zahrady chropyňského zámku více než 5.400 návštěvníků –
od těch nejmenších až po ty dříve narozené – a to je také Vaše zásluha.
Na sponzorování Hanáckých slavností 2007 se podílely tyto subjekty
(uvedeny v abecedním pořadí):

AUTTEP, spol. s r. o.
BIOPAS, spol. s r. o.
Bohumil Batěk – malířské a natěračské práce
Cyril Dragon – DLAŽBA
Česká spořitelna, a. s.
DESTRA Co, spol. s r. o.
Energetika Chropyně, a. s.
FATRA, a. s.
Fiala Lubomír, Záříčí
Gastroma, a. s.
Chropyňská strojírna, a. s.
Ing. Jaroslav Hloušek
Ing. Josef Gaja
Janoušek Milan – OPTIK
KAMAX – SERVICE, s. r. o.
MORREA reality, s. r. o.
Myslivecké sdružení Chropyně
Pavel Ocknecht - GLOBÁL
Robert Lučan
ROVINA a. s.
SaM Elektro – Josef Horák
Správa s údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.
TECHNOSOFT, spol. s r. o.
UNIMARCO, a. s.
Večeřa Jaroslav
VOKNO, s. r. o.
Zdravá výživa
Zlínský kraj

Ješ
tě jjedno
edno
uV
ám všem sr
dečně děk
u j eme !!!
Ještě
ednou
Vám
srdečně
děku
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