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Kroměříž 27. 5. 2019

   
 
Milá maminko, milý tatínku, 
 
v letošním roce připravujeme oslavy 80 let basketbalu v Kroměříži. Letošní program se bude skládat ze tří částí: 
dopoledne bude patřit našim hráčům z MBA, kteří se ve svých věkových kategoriích utkají v basketbalu 3 x3,   
v celodenní části budou probíhat utkání nadnárodní soutěže CHANCE 3 x 3 Tour, slavnostní večer zakončí 
oslavy oceněním osobností kroměřížského basketbalu.  
 
 

 
„OSLAVY 80 LET BASKETBALU v Kroměříži“  

se uskuteční v sobotu dne 15. června 2019  v prostorách výstaviště Floria  
s následujícím programem: 

 

 
Dopolední program 
 
  9:00 –   9:30       minižáci U9 a U8    „draci“    J. Král, Jaroslav Sigmund 
  9:35 – 10:15      minižáci U10 a nejml. minižáci U11 „leopardi a aligátoři“ K. Fleischmann, P. Stoklas  
10:20 – 11:00      mladší minižáci U12 a žáci U14 „bizoni a klokani“               Z. Zavadil, R. Daniel  
11:05 – 11:45 žáci U15, kadeti U17 a junioři U19  „levharti, gepardi, delfíni“ F. Ebergényi, Z. Zavadil, R. Daniel    
11:50 – 11:55 Společný nástup všech družstev MBA 
12:00 – 12:20 Ocenění nejúspěšnějších hráčů MBA v sezoně 2018/19  F. Ebergényi + ostatní trenéři 
12:30  Závěr dopolední části, zakončení sezóny 2018/19  
 

Celodenní program 
 
11:00 – 18:00 Nadnárodní soutěž „3 x 3 Central Europe Tour“   
 
Večerní program 
 
19:00 – 19:30 Zahájení slavnostního večera, přivítání čestných hostů  
19:30 – 19:45 Pár slov předsedy oddílu k osmdesátileté historii 
20:00 – 20:30 Ocenění osobností kroměřížského basketbalu 
20:30 – 23:00 Zábava s tancem 
 

 
Jsme přesvědčeni, že účastí na oslavách uděláte radost nejen svým dětem, které se těší na to, aby vám ukázaly, 
co všechno se za uplynulou sezónu naučily a v čem se zdokonalily, ale i všem, kteří se na přípravě oslav podíleli.  
 
Na setkání s vámi i se všemi příznivci basketu se těší trenéři a funkcionáři oddílu. 
 
 
 
Ing. Karel Fleischmann v.r.                        
předseda oddílu 
                                                             


