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Zaznačte si do diáře:
15.1. – 18.1.2015
29.1. – 1.2.2015

Regiontour Brno
ITF Slovakiatour Bratislava

Zkontrolujte termíny svých TOP akcí na rok 2015

ZPRÁVY Z KANCELÁŘE REGIONU SLOVÁCKO
Veletrhy 2015
26.11.2014 se uskutečnila informační schůzka k veletrhům
2015. Níže najdete základní shrnutí nejdůležitějších bodů

týkajících se nejbližších veletrhů Regiontour a ITF Slovakiatour Bratislava. V případě dotazů či informací se na nás
neváhejte obrátit.

Tuzemsko

Personální zastoupení RS

Regiontour Brno

Region Slovácko

Termín konání
15.1.

18.1.

Tourism Expo Olomouc

Region Slovácko

13.2.

15.2.

Dovolená Ostrava

SLOVÁCKO SAMOSTATNÝ STÁNEK

6.3.

8.3.

Infotour a cykloturistika Hradec Králové

Region Slovácko

13.3.

14.3.

ForBikes Praha Letňany

Region Slovácko

27.3.

29.3.

Miniveletrh Slovácka

Region Slovácko

2.4.

ITEP Plzeň

Region Slovácko

září

Ferien Messe Vídeň

Zajišťuje CCRVM

15.1.

ITF Slovakiatour Bratislava

Region Slovácko

29.1.

1.2.

Region Tour Expo Trenčín

Region Slovácko

15.5.

16.5.

Reisemarkt Dresden

Region Slovácko

30.1.

1.2.

Zahraničí

GO a Regiontour Brno 2015
Termín: 15. 1. – 18. 1. 2015, BVV Brno
Moto veletrhu: Zážitek a gastronomie
Ostrovní stánek, plocha: 60 m2
Realizace: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Prezentace subjektů: Region Slovácko (koordinace
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu), Valašsko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko
Občerstvení: pouze ve čtvrtek a v pátek formou studeného bufetu
Hudební doprovod: cimbálová muzika ve čtvrtek na bonusové ploše
Bonus plocha: 20 m2 (prezentace Valašské muzeum v přírodě, Zlín Film Festival, Kovozoo, ﬁlmová Kroměříž)
Příspěvek turistických oblastí na zajištění stánku –
25.000 Kč
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18.1.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Provozní doba pro vystavovatele: 8-19.00 hod, první
den od 7.00 hod.
Pro návštěvníky: 10.00 – 18.00 hod., poslední den do 16.00.
V neděli je nutné zůstat až do 16.00 hod. minimálně 4 osoby
Vjezd do areálu brány 8 a 9
VJEZDY A VSTUPY:

• Volný vjezd vícedenní 2000,- Kč + DPH (nutno zadat
SPZ) - mikrobus
• Individuální vjezd na vratnou kauci 1000,- Kč
• Vystavovatelský průkaz 400,- Kč/4 dny, Firemní vstupenka 200,- Kč vč. DPH
• Celodenní jednorázové parkování (pokud je volná kapacita parkoviště 120,- Kč vč. DPH. Neobjednává se předem.
DŮLEŽITÉ + NOVÉ

žádná šatna, žádné skladovací prostory (vše v pultech
nebo v autě)
1) Předpokládané slavnostní zahájení stánku hejtmanem ve čtvrtek 15. 1. od 11:00 hodin.
2) Na pultech je vhodné a vítané nabízet zvýhodněné
nabídky na pobyty/vstupy do objektů (např. leták se
slevovým kuponem, apod.).
3) Na pultech jednotlivých oblastí mohou být přítomni také spolupracující podnikatelé, ale celkový počet
osob nesmí z důvodu velikosti stánku a jeho dalšího využití přesáhnout 7 osob za danou oblast.
4) Vystavovatelé musí udržovat pořádek v okolí svých
pultů (vnitřní prostor posezení je otevřen).
5) CCRVM dodá všem oblastem na pulty tiskoviny: Turistický průvodce (A5), Gastronomie a folklor Moravy a

Slezska (A5) a reklamní čaje.
6) CCRVM poptává potraviny pro občerstvení (víno, slivovice, klobásky, sýry, koláčky, vdolky, ovoce, apod.).
Občerstvení připravují a servírují studenti SPZHŠ Uherské Hradiště (víno, slivovice, koláčky, klobásky, sýry,…)
REGION SLOVÁCKO ZAJISTÍ:

- 15 ks vystavovatelských průkazů + 1 vjezd mikrobusu
- Převzetí propagačních materiálů z měst a mikroregionu v MIC UH do 13. 1. 2015
- Zajištění základního občerstvení do stánku za naši
oblast
- Odvoz materiálu a převzetí stánků ve středu
14. 1. 2015 v 16.00 hod.
- Zajištění dopravy mikrobusem pro 8 osob - čtvrtek –
neděle
- Koordinace a účast zástupců Regionu Slovácko na
stánku po celou dobu veletrhu
POŽADAVKY NA ČLENY REGIONU SLOVÁCKO:

- Odsouhlasení označení pultů
- Rozpis služeb u jednotlivých pultů (do 9. 1. 2015)
- Nahlášení požadavků na vystavovatelské průkazy a
vjezdy
- Požadavky na místa v mikrobuse (čt-ne) (průběžně)
- Možnost zásobení občerstvení (koláčky, víno, slivovice, klobásky, sýry)

ITF Slovakiatour Bratislava 2015
Termín: 29. 1. – 1. 2. 2015, Incheba Bratislava
Ostrovní stánek, plocha: 16 m2
Realizace: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Prezentace subjektů: Region Slovácko (koordinace
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu), Valašsko (koordinace město Vsetín), Kroměřížsko (koordinace město
Kroměříž), Zlínsko a Luhačovicko (koordinace město Zlín a
město Luhačovice)
Občerstvení: pouze ve čtvrtek formou studeného bufetu
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Na sezonu 2015 připravujeme

nové propagační materiály
propagující náš turistický region:
To nejlepší ze Slovácka (Uherskohradišťsko – Uherskobrodsko)
(jedna strana mapa, druhá strana turistické zajímavosti), Formát A2

Trhací cyklomapa Uherskohradišťsko
(jedna strana mapa, druhá strana turistické zajímavosti),Formát A3

Trhací cyklomapa Uherskobrodsko
(jedna strana mapa, druhá strana turistické zajímavosti), Formát A3

Slovácko – turistický průvodce
Počet stran 56+4, Formát A5
Veškeré materiály se snažíme konzultovat s informačními centry regionů, potažmo s městy a mikroregiony. Někde jsou reakce okamžité, jinde se k materiálům nikdo nevyjádří. Region Slovácko ve velmi úzké spolupráci s Městským informačním
centrem v Uherském Hradišti na přípravě nových propagačních materiálů intenzivně pracuje a věříme, že se nám podaří
připravit kvalitní materiály, kde budou zastoupeny nejen naše TOP cíle, ale i menší turistické atraktivity našeho regionu.
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Žehnání Svatomartinského
se vydařilo

Hradišťské informační centrum
získalo další ocenění

František Bartoloměj Uriga, jeden ze čtyř příslušníků františkánského řádu žijících v Uherském Hradišti, požehnal
11. 11. symbolicky letošní úrodu moštovou odrůdou Muškát moravský z polešovického Vinařství Vaďura. Představitel svatého Martina Martin Řimák shlížel na davy lidí na
sluncem zalitém Masarykově náměstí ze hřbetu Nikara, bělouše ze stáje Františka Juřičky ze Starého Města.

Editorka Městského informačního centra v Uherském Hradišti Jitka Zálešáková (vlevo) získala ocenění za svou editorskou práci. Na snímku s kolegyní Terezou Popelkovou.
Potěšujícího úspěchu se v těchto dnech dostalo Městskému informačnímu centru v Uherském Hradišti a jeho kolektivu.
Polešovický Muškát moravský byl zároveň jeden ze 42 vzorků Svatomartinských vín, které měli zájemci o speciální
chutě a vůně mladých vín možnost ochutnat. Pořadatelé
akce se rozhodli v roce 2014 nabídnout veřejnosti výsledky dovednosti 14 menších, rodinných i větších vinařství ze
Slovácké vinařské podoblasti. Většina z nich se v rámci
uherskohradišťského „Žehnání“ ještě nikdy neprezentovala
a pro přítomné byla příjemným překvapením. Na pultech
se tak sešlo nové bílé, červené i rosé z vinných tratí v okolí
Hodonína, Kyjova, Bzence nebo z Ostrožska.
Letos si mohli účastníci akce pochutnat i na husích specialitách. Podávala se tradiční polévka kaldoun, guláš z husích
drobů, husí játra po staročesku nebo třeba nadívané husí
krky. Součástí vstupného byla opět i vynikající „škvarkovka“. Mimořádný zájem o akci, nad kterou převzala záštitu
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, posunul její
původně plánovaný závěr až do večerních hodin.
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Referentka tohoto centra Jitka Zálešáková totiž obdržela od
představitelů Centrály cestovního ruchu Východní Morava
ocenění pro nejvýkonnější editorku webových stránek www.
vychodni-morava.cz. Úspěchu se dočkala mezi silnou konkurencí dalších 36 informačních center ve Zlínském kraji.
„Systematická a mravenčí práce editora patří sice k méně viditelným, avšak nesmírně důležitým činnostem informačních
center. V Uherském Hradišti se průběžně upravují všechny
sekce webů Městského informačního centra a Regionu Slovácko, nejčastěji se ale mění a doplňují informace o akcích
a všech poskytovaných službách, jako je třeba ubytování či
stravování,“ uvedla Bernadetta Vaculíková, vedoucí Městského informačního centra v Uherském Hradišti. Právě pracovnice hradišťské instituce patří podle ředitelky už několik
let k nejzodpovědnějším a nejpilnějším editorkám.
Městské informační centrum Uherské Hradiště, které se –
jako jedno z mála v ČR – může pochlubit nejvyšší certiﬁkovanou kategorií, patří v rámci Zlínského kraje k nejnavštěvovanějším a bylo za svou příkladnou práci už několikrát
oceněno. Kvalitní zázemí pro tuzemské i zahraniční návštěvníky regionu, ale i pro početnou domácí klientelu, už
vytváří více než čtrnáct let. Společně se svým provozovatelem, Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko, připravuje propagační materiály pro město i region,
mimo to se organizačně podílí také na akcích jako Na kole
vinohrady Uherskohradišťska, Žehnání svatomartinského
vína, Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka, Tradiční výrobek Slovácka, Přehlídka Slovácko v tradici nebo Slovácký
festival chutí a vůní.

Hospitalizované děti potěšila autíčka
V měsíci září se ICM připojilo ke kampani Evropský den bez
aut akcí Zbav se autíčka. Během 14 dnů měli lidé možnost
k nám nosit nové i zánovní angličáky a další kovová, plastová nebo i dřevěná autíčka. Touto sbírkou jsme chtěli udělat
radost dětem, které nedobrovolně tráví svůj čas pobytem
na lůžku v uherskohradišťské nemocnici. Akce se vydařila,
o čemž svědčí následující článek.

HOSPITALIZOVANÉ DĚTI POTĚŠILA
AUTÍČKA
Přes padesát kusů autíček nejrůznějších velikostí předali zástupci Informačního centra pro mládež v Uherském Hradišti pacientům dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Hračky vzešly z akce Zbav se
autíčka.
Akce byla součástí kampaně Evropského dne bez aut, který se uskutečnil 22. září na náměstí v Uherském Hradišti.
„Chtěli jsme se přidat lehce s vtipem, ale zároveň někomu
udělat radost a pomoci. Proto vznikl nápad nazvaný Zbav
se autíčka,“ uvedl vedoucí Informačního centra pro mládež
v UH Josef Pavela a dodal, že autíčka nosili děti i rodiče.
„Rekordmanem byl kluk, který jich přinesl dokonce patnáct.“

Vedoucí Informačního centra pro mládež v UH Josef Pavela
s malým Lukášem a jeho maminkou
Autíčka sbíralo centrum dva týdny, výsledkem je přes padesát nejrůznějších exemplářů. Dvouletého Lukáše z Boršic
u Blatnice, který byl hospitalizovaný na dětském oddělení
UHN s bronchitidou (viz foto) taková spousta autíček téměř
vyvedla z míry. „Autíčka se vždycky hodí,“ potvrdila vedoucí
staniční sestra dětského oddělení Hana Borovská. “Děti si
budou moci vybrat a ještě si hračku odnést s sebou domů,”
dodala.

ZPRÁVY Z MĚST A MIKROREGIONŮ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
PÁTÝ DÍL DVD PRŮVODCE UHERSKÝM HRADIŠTĚM
Stalo se již téměř tradicí, že v závěru roku se mohli zájemci seznámit s novým dílem průvodce „Za památkami
a historií královského města Uherské Hradiště“. Stejně
tomu je i letos, neboť krátce před Vánocemi je k dispozici
nový, pátý díl, zachycující Uherské Hradiště v období od
sametové revoluce v roce 1989 do současnosti.
Obdobně jako u všech předchozích dílů je i tento rozdělen
do tří částí. „První z nich je věnována správnímu a urbanistickému vývoji města v uplynulých 25 letech a zahrnuje rekonstrukce a úpravy Zelného trhu či Mariánského náměstí, katastrofální povodeň v roce 1997 a provedení protipovodňových
opatření,“ prozradila autorka scénáře, historička Blanka
Rašticová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Pozornost je věnována také dopravě ve městě, ať již se jedná
o vybudování podjezdu pod železniční tratí nebo rozšíření
hlavní křižovatky či budování nových cyklostezek. Opomenuta není ani konverze 17 ha areálu bývalých kasáren.
Následující část je věnována veřejné a hromadné výstavbě
ve městě. Vzpomenuta je zásadní rekonstrukce městského
sportovně-rekreačního areálu, vybudování aquaparku, výstavba nových objektů v prolukách v centru města, mezi
nimiž se nachází řada architektonicky pozoruhodných staveb, oceněných titulem Dům roku. Zdokumentována byla i
snaha města postupně napravovat nedostatky hromadné
bytové výstavby z období socialismu formou revitalizace
sídlišť.
Poslední část DVD je věnována péči o památky ve městě.
„V rámci regenerace městské památkové zóny byla v uplynulých dvou desetiletích opravena většina z nich, a to v některých případech, díky povodni v roce 1997, opakovaně,“

upozornila Blanka
Rašticová.
Pátý a zřejmě
poslední díl průvodce, nastiňuje
jen některé z nejvýznamnějších
změn, k nimž v
našem
městě
došlo za uplynulá léta. „Až budoucí generace je dokážou
všechny náležitě posoudit a
zhodnotit. My, kteří jsme je prožili,
víme, že ne všechny záměry se podařilo úspěšně naplnit,“
poznamenala autorka scénáře. Jizvou na tváři města podle
ní zůstává i nadále objekt věznice, potřebné jsou opravy a
údržba komunikací, chodníků, budov škol, divadla a řady
dalších. „Zdaleka ne všechny domy, postavené po roce
1989, jsou architektonicky zajímavé a přínosné. Přesto se
naše město hodně proměnilo a celá série DVD se snaží tyto
proměny ukázat“.
Vydavatelem díla je město Uherské Hradiště, DVD vyrobila
J. D. Production, s. r. o., slovem provází Vladimír Doskočil
podle scénáře historičky Slováckého muzea B. Rašticové,
režie Barbora Žáková. V DVD jsou použity fotograﬁe z archivu Slováckého muzea v Uherském Hradišti a ﬁlmové dokumenty z archivu Televize Slovácko.
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UHERSKÝ BROD
NOVÝ BETLÉM NA NÁMĚSTÍ
Slavnostní vánoční výzdobu na Masarykově náměstí v letošním roce doplnil nový betlém.
Dřevěné vyřezávané sochy v životní velikosti pochází z dílny
světoznámého řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova u Rýmařova, který je již třetí generací řezbářské rodiny. Jeho dílo je
známé po celém světě, je dokonce zapsán do české Guinessovy knihy rekordů jako tvůrce největšího betlému na světě.

Betlém má oproti minulým letům o hodně více ﬁgur. Právě
narozený Ježíšek leží v jesličkách a Panna Maria a svatý
Josef o něj pečují. Pastýři a tři králové mu přinášejí dary,
andělé ho hlídají. Scéna je doplněna i spoustou zvířat. Nechybí vůl, oslík, ovečky, kozy, slon, velbloudi, slepice aj. Ve
večerních hodinách je betlém nasvětlen a dýchá krásnou
vánoční atmosférou, kterou vyjadřuje i nápis nad betlémem
„pokoj lidem dobré vůle“.
Na náměstí se ovšem nachází ještě
jeden Ježíšek. Jeho podobu určili
speciálně české děti a můžete ho
vidět na Ježíškově poště pod vánočním stromem. „Před pár lety
jsme se agentura na Božím Daru a
já dali dohromady a vypsali soutěž
pro děti, jak vypadá český Ježíšek.
Přišlo třicet tisíc dopisů a z těch porota vybrala, jak Ježíšek v představách českých dětí vypadá. Já jsem
ho podle toho návrhu zhmotnil. Je
to asi osmiletý chlapeček s blonďatými vlásky, křídly a čepicí s velkou bambulí,“ řekl Jiří Halouzka při
své návštěvě Uherského Brodu.
Do Ježíškovy pošty mohou děti
dávat své dopisy s přáním.
http://www.pradedovagalerie.cz/
Elen Sladká

MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA PEPČÍN
V katastru obce Drslavice stával kdysi zámek s místním
názvem Pepčín. V roce 1981 byl srovnán se zemí a tak
se dochovalo pouze místo kde stál, palouček uprostřed
lesa Obora. K tomuto paloučku vede polní cesta zvaná „Hráběcí“, po níž jezdíval hrabě Václav Kounic na
své letní sídlo. Dvakrát ročně toto místo ožívá setkáním
místních obyvatel, pamětníků a také příznivců myšlenky
výstavby rozhledny na tomto místě.
Zámek začal stavět v roce 1903 hrabě JUDr. Václav Kounic
jako své letní sídlo v pseudorománském slohu a měl pět
vysokých pater, dokončen byl v roce 1905. Byl vybaven
a zařízen tak, aby sloužil k bydlení nejen majiteli, ale také
většímu počtu hostů. K areálu zámku patřily také konírny,
lesopark s altánky a sypanými chodníčky, ale také malý
ozdobný rybníček vzdálený asi čtvrt hodiny chůze od zámku. Prostorná věž zámečku s rovnou střechou byla upravena na hrazenou rozhlednu. Zámeček se stal oblíbeným
dostaveníčkem umělců a literátů, které si sem hrabě s oblibou zval, neboť on sám, vášnivý ctitel umění, umělecké aktivity ﬁnančně bohatě podporoval. Po smrti hraběte Kounice
v roce 1913 přebývala hraběnka Josefína většinou v Brně
a o zámek se staral hajný s nepočetným personálem. Počátek konce zámečku spadá do roku 1945, kdy se v zámku
údajně ukrývali partyzáni, po nichž pak přišlo německé i rus-
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ké vojsko, které zámeček vydrancovalo. Musejní společnost
sice podnikla kroky na záchranu vzácných dokumentů a
uměleckých děl, valná většina z nich byla však již nenávratně zničena či rozkradena. Zbylý či částečně vrácený majetek
byl postupně odvezen do muzea v Uherském Brodě.
To znamenalo začátek postupné likvidace a chátrání celého
objektu, jež trvalo několik desítek let, aniž by byla podniknuta jakákoli, byť sebemenší aktivita pro záchranu tohoto
svým způsobem unikátního díla architekta Václava Wittnera, jehož stavby dodnes zdobí některá naše města. Popud
k záchraně dávali nejen jedinci, ale i seskupení kulturně
smýšlejících lidí, snažících se památku zachovat, ale bezvýsledně. Na základě rozhodnutí ONV byl v roce 1981 srovnán se zemí.
Pravidelně poslední srpnový víkend se zde koná rozloučení s prázdninami a poslední den roku Silvestrovský
výšlap na Pepčín. Schází se zde v přátelské atmosféře
rodiny s dětmi, pamětníci, přátelé, příznivci myšlenky
výstavby rozhledny převážně z Drslavic, Hradčovic, Veletin, Vlčnova, Uherského Brodu. V pravé poledne se zpívá
státní hymna, občerstvení je z vlastních zdrojů. Všichni
jsou srdečně zváni.

Články měst, obcí, mikroregionu a informačních center Regionu Slovácko

MIKROREGION BUCHLOV – VELEHRAD
VELEHRADSKÉ TURISTICKÉ CENTRUM SE ROZJÍŽDÍ
Kulturní dění v turistickém centru začalo nabírat na obrátkách podobně, jako kmitají šlapátka na kolech cyklistů, kteří přijíždějí po cyklostezkách k výletnímu cíli na Velehradě.
Když návštěvníci zavítali do turistického centra, našli v něm
nejen informace o místním kulturně-společenském dění,
ale také praktické informace, které řada výletníků přivítá.
Někteří z nich seskočili z jízdních kol a s povděkem zde
našli možnost bezpečné úschovy svých bicyklů, o které se
při pobytu na Velehradě nemuseli starat.
Přízemní sál letos hostil zapůjčenou celoroční expozici Cyrilometodějský Velehrad. V galerii v prvním patře se střídaly
soubory maleb, kreseb, fotograﬁí či módních doplňků od
rozličných umělců. Pro rok 2015 je připravena série dvanácti výstav, které se budou v obou výstavních prostorech
střídat. Šňůru výstav odstartují svými soubory malíři Karel
Říhovský a Pavel Bělovský.
Předvánoční čas zpestřil třídenní jarmark ve společenském
sále, kde své výrobky nabízeli drobní tvůrci z regionu, ale
také klienti z velehradských ústavů. Jarmark byl doplněn
hudebním vystoupením a výtvarnými dílničkami pro děti.
Do turistického centra si začali lidé přicházet pro právní po-

radenství, které zde bude i v nadcházejícím roce dvakrát v
měsíci bezplatně poskytováno. Své místo zde našly i vzdělávací kurzy pro veřejnost. Jsou připraveny série cestovatelských a výtvarných besed, stejně jako sada přednášek pro
nastávající maminky.
Společenský sál zde zažil jak bujarou hodovou zábavu, odborný seminář, stejně jako rodinné oslavy. Možnost uspořádat konferenci, seminář či rodinnou akci je zde stále otevřená.
Aleš Mergental

TOP AKCE 2015
LEDEN

DUBEN

31.1. 2015
KROJOVÝ PLES
S PŘEDSTAVENÍM KRÁLE
Vlčnov

2.4. 2015
V. MINIVELETRH CESTOVNÍHO
RUCHU SLOVÁCKA
Uherské Hradiště

www.vlcnov.cz, www.kskvlcnov.cz

www.slovacko.cz
www.uherske-hradiste.cz

ÚNOR
13.2. – 17.2. 2015
28. ROČNÍK FESTIVALU
MASOPUSTNÍCH TRADIC FAŠANK
Strání

www.strani.cz
15.2. 2015
FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA
Uherský Brod

http://dk.ub.cz

BŘEZEN
21.3. – 22.3. 2015
VELIKONOČNÍ JARMARK
Uherské Hradiště

www.oskunovjan.cz
22.3. 2015
VELIKONOČNÍ KOŠT VÍNA
Boršice
Polešovice

www.borsice.cz, www.polesovice.cz

18.4. 2015
DEN VÍNA
Buchlovice

www.fsbuchlovice.cz
25.4. 2015
NA KOLE VINOHRADY
UHERSKOHRADIŠŤSKA –
SYMBOLICKÉ OTEVÍRÁNÍ
MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH
STEZEK
Uherské Hradiště

www.uherske-hradiste.cz

KVĚTEN
1.5. 2015
ODEMYKÁNÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY
Baťův kanál

4.5. – 10.5. 2015
BYLINKOVÉ DNY
Uherský Ostroh

www.uhostroh.cz
16.5. 2015
PUTOVÁNÍ PO BLATNICKÝCH
BÚDÁCH
Blatnice pod Svatým Antonínkem

www.vinariblatnice.cz
24.5. 2015
KOSECKÉ PÍSNĚ
Buchlovice

www.fsbuchlovice.cz
29.5. – 31.5. 2015
JÍZDA KRÁLŮ
Vlčnov

www.jizdakralu.cz

ČERVEN
9.6. - 11.6. 2015
MUSAIONFILM 2015
Muzeum J.A. Komenského, Uherský Brod

www.mjakub.cz
9.6. – 14.6.2015

www.batacanal.cz

Ekologický festival

1.5. 2015
SLOVÁCKÁ HODINOVKA
Uherské Hradiště

TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE
Uherské Hradiště

www.atletikauh.cz

12.6. - 14.6. 2015
BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI
Uherský Brod

2.5. 2015
REGIONÁLNÍ VÝSTAVA VÍN
Uherské Hradiště

www.tsttt.cz

www.ub.cz

www.vinarimaratice.cz
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17.6. – 21.6. 2015
„KUNOVSKÉ LÉTO“
Kunovice, Uherské Hradiště

8.8. – 9.8. 2015
VELIGRAD 2015 – HISTORICKÝ
FESTIVAL – BOJ O HRADIŠTĚ
Archeoskanzen Modrá

www.kunovske-leto.cz

www.archeoskanzen.cz

20.6. 2015
SVATOJÁNSKÝ JARMARK
Uherské Hradiště

22.8. 2015
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
S VYHLÁŠENÍM TOP VÍNO
SLOVÁCKA
Polešovice

Mezinárodní dětský folklorní festival

www.oskunovjan.cz
20.6. 2015
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÉHO VERBUŇKU
Uherské Hradiště

www.polesovice.cz
13.8.2015 – 15.8.2015
SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ

www.slovackyrok.cz

www.kunovske-leto.cz
25.6. – 28.6. 2015
70. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
FOLKLORNÍHO FESTIVALU
STRÁŽNICE 2015
Strážnice

www.nulk.cz

22.8. 2015
DEN MEDU A MEDOVINY
Archeoskanzen Modrá

www.archeoskanzen.cz

ZÁŘÍ

ČERVENEC
3.7. – 12.7. 2015
SLOVÁCKÉ BEACHOVÉ LÉTO
Uherské Hradiště

www.slovackeleto.cz

12.9. – 13.9. 2015
SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
Uherské Hradiště

www.slavnostivinauh.cz
13.9. 2015
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ,
UHERSKOBRODSKO V PÍSNI
A TANCI
Uherský Brod

4.7. – 5.7. 2015
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE,
NÁRODNÍ POUŤ
Velehrad

www.velehrad.eu
10.7. – 12.7. 2015
55. KOPANIČÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Starý Hrozenkov

www.staryhrozenkov.cz

www.ub.cz
19.9. 2015
MODŘANSKÉ VINOBRANÍ
Modrá

www.archeoskanzen.cz

17.7. – 19.7. 2015
HORŇÁCKÉ SLAVNOSTI
Velká nad Veličkou

20.9. 2015
KOŠT VDOLEČKŮ
Vlčnov

www.obecvelka.cz

www.vlcnov.cz

24.7. – 1.8. 2015
LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
Uherské Hradiště

ŘÍJEN

www.lfs.cz
25.7. 2015
FESTIVAL ČESNEKU
Buchlovice

www.festivalcesnekubuchlovice.cz
26.7. 2015
SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ
A SLOVÁKŮ NA VELKÉ JAVOŘINĚ
Velká Javořina

www.velkajavorina.com

3.10. 2015
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
LIDOVÝCH MUZIK
Uherské Hradiště

www.kkuh.cz
3.10. 2015
SLOVÁCKÝ FESTIVAL CHUTÍ
A VŮNÍ – GASTROFESTIVAL
SLOVÁCKÉ KUCHYNĚ
Uherské Hradiště

www.slovacko.cz

SRPEN
7.8. - 8.8. 2015
MORAVSKÉ CHODNÍČKY

4.10.2015
RŮŽENCOVÁ POUŤ
Uherský Brod

Setkání folklorních souborů národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané

www.ub.cz

10. 10. 2015
NA KOLE VINOHRADY
UHERSKOHRADIŠŤSKA

– symbolické uzavírání moravských
vinařských stezek
www.uherske-hradiste.cz
11.10. 2015
SLOVÁCKÝ BĚH
Uherské Hradiště

www.atletikauh.cz
28.10. 2015
ZAMYKÁNÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY
Baťův kanál

www.batacanal.cz
31.10. 2015
ZAMYKÁNÍ SKANZENU,
ZABIJAČKA, OCHUTNÁVKA
PÁLENEK A LIKÉRŮ
Archeoskanzen Modrá

www.archeoskanzen.cz

LISTOPAD
11.11. 2015
ŽEHNÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO
VÍNA
Uherské Hradiště

www.uherske-hradiste.cz
14.11. 2015
PŘEHLÍDKA SLOVÁCKO
V TRADICI
Uherské Hradiště

www.tradicnivyrobek.cz
27.11. – 28.11. 2015
KATEŘINSKÝ JARMARK
Uherský Brod

www.ub.cz

PROSINEC
13.12. – 22.12. 2015
VÁNOČNÍ JARMARK
Uherské Hradiště

www.oskunovjan.cz
26.12. 2015
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
HRADIŠŤANU A HOSTÉ
Velehrad

www.velehrad.cz
30.12. 2015
PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
NA BRDO

Klub českých turistů
31.12. 2015
ČESKOSLOVENSKÁ VATRA
PŘÁTELSTVÍ
Velká Javořina

www.strani.cz

Napajedla

31.12. 2015
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ
NA PEPČÍNĚ

www.napajedla.cz

http://dk.ub.cz

Změna termínů vyhrazena. Aktuální přehled všech akcí naleznete na www.slovacko.cz
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