
Percussion show
přehlídka nejlepších bubeníků z domova 
i ciziny
3. června 2009  v 18.00 hodin
Velké náměstí v Kroměříži

Cikáni jdou do nebe
dramatická balada o zloději koní v podání 
Městského divadla Brno
5. června 2009  ve 20.00 hodin
Velké náměstí v Kroměříži

Andy Warhol
výstava obrazů malíře, grafika, filmového 
tvůrce a vůdčí osobnosti americké větve 
pop artu
5. června – 30. srpna 2009
Muzeum Kroměřížska

Jarmark lidových řemesel
a Den tance
v rámci jarmarku vystoupí taneční kluby
a soubory města Kroměříže
6. června 2009
Velké náměstí v Kroměříži

Jednou z  nově otevřených je cyklostez-
ka Nivnice – Uherský Brod. Nedočkaví 
cyklisté se na ní můžou poprvé projet 14. 
května, kdy proběhne slavnostní otevře-
ní. Samotné okolí Uherského Brodu je ale 
protkáno spoustou dalších cyklostezek. 

Tipy na cyklovýlety
Uherský Brod–Újezdec–Šumice–Nezdeni-
ce–Bojkovice–Komňa–Vysoký vrch–Lope-
ník–Březová–Suchá Loz–Bánov–Nezdeni-
ce–Šumice–Újezdec–Uherský Brod
Délka trasy: 60,5 km
Náročnost: středně náročná trasa (kola 
silniční, trekking)

Uherský Brod–Šumice–Nezdenice–Rudice–
Kladná–Žilín–Luhačovice–Biskupice–Dobr-
kovice–Pašovice–Prakšice–Uherský Brod

Délka trasy: 47,5 km
Náročnost: středně náročná trasa (kola 
silniční, trekking)

Starý Hrozenkov–Rubaniska–Kopánky–
chata Troják–Mikulčin vrch–Hribovňa–Vyš-
kovec–Rovné–Žítková–Starý Hrozenkov
Délka trasy: 22,5 km, středně náročná trasa
Náročnost: středně náročná trasa (silnič-
ní, trekking, horská kola)

Luhačovice–Pozlovice–Na Klenkově–Lipová–
Slavičín–Rudimov–Kladná–Žilín–Luhačovice
Délka trasy: 40 km
Náročnost: náročná trasa (horská kola, 
trekking)

Na kole 
po Uherskobrodsku
Malebná příroda, zajímavosti jednotlivých obcí a měst, to vše čeká na ty, 
kteří se rozhodnou poznat okolí Uherského Brodu na kole. Na Uhersko-
brodsku v průběhu letošního roku vznikne několik nových cyklostezek.

http://turista.ub.cz/

Šternberk – město měst
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
oznámilo tři hlavní nominovaná města, která bojova-
la 16. dubna o titul Historické město roku. Byla to města 
Šternberk, Jilemnice a Beroun.

Šternberk je opakova-
ně vítězem za  Olomouc-

ký kraj a o titul Historické město roku se 
ucházel již potřetí za sebou. V letech 2003, 
2004 a  2005 se stal vítězem krajského 
kola, v  letech 2006, 2007 a  2008 Šter-
nberk opět zvítězil v  Olomouckém 
kraji a  navíc postoupil do  nejužší 
nominace o  titul. Úsilí měs-

ta bylo korunováno letos, 
při slavnostním vyhlášení, 
které proběhlo ve  Španěl-
ském sále Pražského hradu 
u  příležitosti Mezinárod-
ního dne památek a  sídel. 
Zmíněný titul „Historické 
město roku“ se tak stěhuje 
pro rok 2009 do Šternber-
ka. Blahopřejeme… 

Alois Rula
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