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Unikátní KOVOZOO
Jediná kovozoo v Evropě s více než 

250 zvířaty ve Starém Městě

Zažijte Modré hory
Vyrazte si na kole krajinou 

červených vín 

Tradiční jízda králů
Úžasná folklorní tradice se letos 
na Slovácku koná hned třikrát
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3magazín LOOK AT IT

Magazíny LOOK AT IT Bratislava región, 
Jeseníky, Pálava a Lednicko-valtický areál, 
Slovácko a Magazín Vysočina

Vždycky když se vydáváme na dovolenou, jsme v očekávání zážitků plných 
emocí. A pokud to má být co nejlepší, nesmíme to ponechat náhodě a musíme 
cestu co nejlépe připravit. Proto tu jsou magazíny turistické edice „Look at it!“, 
aby vás na 100 stranách inspirovaly a usnadnily vám cestu za nejlepšími zážitky. 
Některé magazíny vychází již 5 let a těší nás, že stále rozdávají radost a jsou 
dobrými rádci vašich výletů či dovolené.

V turistické edici „Look at it!“ vychází každý rok 5–7 titulů. Každý titul má svého 
redaktora, produkci a na práci se podílí řada grafi ků, fotografů a celá řada externistů. 
Patří jim poděkování, stejně tak jako všem partnerům z veřejné i soukromé sféry, 
bez nichž bychom nemohli takto rozsáhlý projekt realizovat. Celkem letos vychází 
přes 10 milionů stran turistických tipů, ale také nádherných příběhů o lidech, jejich 
práci i vášních. V digitalizované podobě je najdete na www.lookatit.tips. 
Pohodové cestování přeje

Ivan Marek,
vydavatel turistické edice Look at it!

Každý rok se redakční tým edice Look at it! 
vydává na cesty. Cílem jsou zážitky, poznání 

a společně se rodí nové nápady do dalších čísel. 
Loňská cesta vedla na Slovácko, jedním z cílů 

bylo unikátní KOVOZOO ve Starém Městě.  

Plánovat cestu se vyplatí 
a magazíny edice „Look at it!“
vám to usnadní! 
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Letos je Magazín věnován přírodě – kam byste 
návštěvníky Slovácka do přírody pozval? 
Slovácko je na západě přirozeně ohraničené Chřiby, na vý-
chodě Bílými Karpaty, jejichž část je od roku 1996 vyhlášená 
biosférickou rezervací UNESCO, což o přírodních krásách 
Slovácka vypovídá mnohé. Ať se vydáte na jakoukoliv stranu, 
všude u nás najdete nespočet výhledů, magických míst pro-
tkaných historií a romantických zákoutí, tudíž bych je pozval 
všude. 

Oblíbil jste si na svých procházkách a cyklo vyjížďkách 
nějaké konkrétní místo? 
Pokud mi čas dovolí, zajdu si vyčistit hlavu na krátký výšlap 
do Chřibů. Mám ale rád i menší rozhledny a vyhlídková 
místa. Třeba na řeku Moravu je úžasný výhled z věže zámku 
v Uherském Ostrohu, na hrad Buchlov je netradiční pohled 
z rozhledny Floriánka u Polešovic nebo 
Doubí u Vážan. Úžasný je také výhled 
z hřebenovek nad Žítkovou, Březovou, 
Vyškovcem nebo Stráním. 

Říká se, že Slovácko lze zažít všemi 
smysly, jak byste definoval například 
chuť? 
Už deset let existuje regionální značka 
Tradiční výrobek Slovácka, v rámci které 
můžete ochutnat nejrůznější tradiční 
dobroty. Osobně se rád zúčastňuji akcí v Muzeu v přírodě 
Rochus, kde je možné tyto výrobky ochutnat. A dokonce jsem 
si tam sám několikrát pod dohledem zkušených místních 
kuchařek vyzkoušel, jak se co vaří či peče. 

Technickou a dnes možná i přírodní památkou je Baťův 
kanál. Už jste měl čest kochat se přírodními scenériemi 
z paluby lodi? 

Projet si unikátní Baťův kanál na lodi považuji prakticky 
za povinnost. Ranní rozbřesky za skřehotavého koncertování 
žab, stejně jako posezení a poklábosení v rybářských hospůd-
kách v podvečer – to musí každý zažít, na to vyprávění nestačí. 

Kam jezdíte relaxovat nejraději? 
Už dávno jsem poznal, že s vlastním nabitým kalendářem se 
dá vyjít jedině tak, že jej člověk čas od času ignoruje a úplně 

„vypne“. Proto je pro mě ideálním 
oddechem rybaření. Propadl jsem 
tomu a poslední roky jsem si oblíbil 
štěrkopísková jezera v Ostrožské 
Nové Vsi, kde si vzácné okamžiky 
nesmírně užívám. 

Letos se konají hned tři jízdy krá-
lů – ve Vlčnově, Hluku i Kunovi-
cích. Pojedete na všechny tři? 
Souběh tří jízd králů nastává vždy 

jednou za šest let, a pokud mi to čas dovolí, velmi rád se na ně 
pojedu podívat. Každopádně za zmínku v té souvislosti stojí, 
že už devět let je jízda králů zapsaná na Seznam nehmotných 
nemateriálních památek UNESCO, což dokládá její skutečnou 
unikátnost. Rozhodně doporučuji všem, aby tu nádheru viděli 
na vlastní oči.

Děkujeme za rozhovor.

Ing. Stanislav Blaha, 
patriot, předseda správní rady Regionu Slovácko 
a starosta Uherského Hradiště

SOUBĚH TŘÍ JÍZD KRÁLŮ 
NASTÁVÁ VŽDY JEDNOU 

ZA ŠEST LET… ROZHODNĚ 
DOPORUČUJI VŠEM, ABY 

TU NÁDHERU VIDĚLI 
NA VLASTNÍ OČI.
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přírodních krás
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6. Hodonínské rybníky
se skládají z 8 vodních 
ploch. Jsou využívány 

k chovu ryb a vodního 
ptactva. Centrem této ryb-

niční oblasti je areál Písečný. 
Rákosím porostlé okraje 

rybníků jsou útočištěm 
vodního ptactva včetně 
vzácných druhů. Žijí zde 

také bobři evropští.

7. Zlatnícka dolina
leží asi 7 km od města Skalica. Je to oblíbená 

rekreační oblast s rozsáhlou chatovou 
osadou, která je označována jako turistické 

východisko do Bílých Karpat. Vede tudy 
i Naučná trasa Bílé Karpaty, na které je 

umístěno 7 informačních cedulí.

5. Modré hory
oblast typická zejména pro 

svá červená vína. Do oblasti 
patří obce Velké Pavlovice, 

Bořetice, Vrbice, Kobylí 
a Němčičky.

3. Moravské Toskánsko
je jedinečná zvlněná krajina v okolí 

Kyjova. Charakteristická jsou pro ni 
zvlněná pole, která protínají různé linie, 

remízky a ostrůvky a zdobí je osamělé 
kapličky či boží muka. 

1. Ždánický les
je charakteristický hlubokými 

listnatými lesy. Nejvyšší vrchol 
zvaný U Slepice dosahuje 

437 m n. m. V oblasti se nachází 
řada historických staveb – 

hradiště, zříceniny tvrzí a hradů, 
památníky a pomníky.

2. Chřiby
jsou zajímavou a cennou 

oblastí. Nalezneme zde 
romantická lesní zákoutí, 

skaliska, studánky, potoky, 
hluboká údolí i místa 

s dalekým rozhledem. Mimo 
to i archeologická naleziště 

z doby osídlování Velké 
Moravy, středověké hrady či 

novověké zámky.

4. Stezka mamutů
Lesík Chrástka v Boršicích je místem 

nálezů paleolitického osídlení a můžete 
si zde projít naučnou stezku. Stezka je 
1 km dlouhá a seznamuje návštěvníky 

s životem lovců mamutů.

15 tipů
Slovácka
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8. Baťův kanál
nabízí atraktivní a ne-
tradiční možnost, jak 
poznat kraj kolem řeky 
Moravy od Kroměříže 
až po Hodonín. Na trase 
můžete vyzkoušet řadu 
lákadel, cyklostezek, 
nabídek a služeb.

11. Ostrožská jezera
vznikla zatopením štěr-
kopískových lomů. Jsou 
důležitým hnízdištěm a ta-
hovou zastávkou vodních 
a mokřadních ptáků. Jezera 
se využívají i pro koupání, 
voda je neustále čistá 
a kvalitní díky „podkladu“ 
koupaliště.

9. Park Rochus
je přírodní a kulturně-historický 
areál, který nabízí návštěvníkům 
značený vyhlídkový turistický 
okruh, možnosti procházek, 
rodinných výletů i prohlídku 
s průvodci.

15. Velký Lopeník 
je druhá nejznámější hora 
v Bílých Karpatech na hra-
nicích Česka a Slovenska. 
Na vrcholu je rozhledna, 
ze které je úžasný kruhový 
výhled do krajiny. Rozhled-
na je přístupná celoročně.

10. Hostětín
Najdete zde ukázkový sad 
a zahradu, kde pomocí naučné 
stezky a hravých aktivit zapo-
jují veřejnost do procesu pří-
rodního zahradničení, záchrany 
starých odrůd ovoce a obnovy 
extenzivních ekologických 
sadů v krajině.

12. Oskeruše
Ve Tvarožné Lhotě jsou 
specialisté na toto ovoce. 
Mají zde muzeum, naučnou 
stezku a každoročně se zde 
koná i Slavnost oskeruší, 
kde můžete mimo jiné 
ochutnat oskerušové 
pochoutky. 

13. CHKO Bílé Karpaty
se má čím chlubit. 
Najdete tu unikátní 
přírodu, malebnou kra-
jinu, množství památek 
a dochovaných lidových 
obyčejů, spoustu mož-
ností pro strávení letní 
i zimní dovolené.

14. Velká Javořina
leží v Bílých Karpatech 
na moravsko-sloven-
ském pomezí nedaleko 
obce Strání. Se svými 
970 m n. m. je nejvyšší 
horou tohoto pohoří. Je 
také symbolem česko-
-slovenské vzájemnosti.
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Slovácko je právem považováno za pohostinný kraj. Najdete zde přírodní krásy Chřibů 
a Bílých Karpat. Můžete obdivovat krásné památky, procházet se po starodávných poutních 
místech, pochutnat si na kulinářských specialitách, okoštovat výborné víno či zažít jedinečnou 
atmosféru folklorních událostí. Slovácko můžete poznávat na kole, na koni, na Baťově kanálu, 
z koše balónu i relaxovat u vody nebo v lázních. Čekají tu na vás i sjezdovky a běžky, ale hlavně 
pohostinní a dobří lidé. Tož vitajte!

Krajem 
památek, 
tradic a vína
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Slovácko je můj 
domov, můj kraj

Blbá blondýna Ivu Pazderkovou 
sice proslavila, ale byla to jen role 
a odrazovým můstkem do umělec-
kého světa, kde se rozdává na deset 
způsobů. Prosadila se jako stand-up 
komička, herečka na divadelních 
prknech, zpěvačka a hudebnice 
v muzikálech i na pódiích, moderá-
torka, ale i spisovatelka. 
Mnoho příznivců získala i v soutěži 
Tvoje tvář má známý hlas, kde velmi 
překvapila kvalitou svých vystou-
pení. To všechno Iva Pazderková 
zvládá. Aby toho nebylo málo, věnuje 
se i youtuberství a ekologické osvětě. 

Rozhovor najdete na straně 60.
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Mezi stálé expozice muzea patří výstava 
Stará škola a Informatorium, která 
přibližuje návštěvníkům historii a vývoj 
v oblasti školní výuky na základě myšle-
nek J. A. Komenského. Během návštěvy se 
ocitnete ve školní třídě z 2. pol. 19. stol. až 
1. pol. 20. stol. a prohlédnete si všechno, co 
k tehdejšímu vybavení patřilo. V moder-
ním Informatoriu na vás čeká řada dopro-
vodných programů. Další stálicí je expozice 
Komenský lidstvu, která se dělí na dvě 
části. V první se dozvíte historické souvis-
losti a získáte obraz tehdejší doby a také 
se seznámíte se životem Komenského 

v exilu. Ve druhé části si můžete užít audiovizuální projekt 
Cesta světla v barokním sloupovém sále muzea. V expozici 
Starožitnosti Uherskobrodska jsou vystaveny nejvzácněj-
ší historické etnografi cké sbírky, které dávají nahlédnout 
do způsobu života měšťanských a vesnických vrstev v okolí 
Uherského Brodu v období od 17. do 20. století. 
Letos uplyne 350 let od úmrtí J. A. Komenského a muzeum 
je součástí projektu „2020–2022 Národní oslavy výročí 
J. A. Komenského“. V rámci projektu je připravena řada akcí 
a výstav, více na webu: 
www.comenius350.cz/program-narodnich-oslav

Jedním z nejstarších muzeí na jihovýchodní 
Moravě je Muzeum Jana Amose Komenského, 
které se postupně stalo jedním z nejvýznam-
nějších muzeí u nás. V rámci stálé expozice se 
poučíte, ale i zabavíte v historické škole. 

24.–28. 3. Dny Komenského – Consultatio catholica 
akce, připomínající odkaz J. A. Komenského k 428. výročí 
jeho narození 

28. 3. Den narození Jana Amose Komenského, vstup 
do muzea zdarma

16. 5. Přijďte na svatbu! (Starý Hrozenkov) představení 
lidové svatby z Kopanic v rámci Festivalu muzejních nocí 

30. a 31. 5. Rolnický dům, komentované prohlídky 
expozice, u příležitosti tradiční jízdy králů ve Vlčnově

24. 6. Zahraniční folklorní soubory, 19. ročník 
představení účinkujících MFF Strážnice ve spolupráci 
s NÚLK Strážnice a CIOFF 

22. 11. Missa brevis Jiřího Pavlici a další díla, 
slavnostní koncert k 350. výročí úmrtí Komenského. 
Účinkuje Hodonínský symfonický orchestr a Smíšený 
pěvecký sbor ve farním chrámu v Uherském Brodě.

V historické škole 
se poučíte i pobavíte

Muzejní kavárna
Prohlídku muzea si 
můžete zpříjemnit 
nedávno otevřenou 
Muzejní kavárnou, 
kde na vás čeká 
výtečná káva, 
nejrůznější dobroty 
a skvělý interiér přímo 
na nádvoří muzea. Kavárna nabízí posezení ve stylovém 
interiéru nebo venku na terase muzejního atria.

NÁŠ TIP

TOP akce muzea 2020

www.mjakub.cz

Foto: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
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Začtěte se do fiktivního rozhovoru s Janem 
Amosem Komenským, který uherskobrodští 
historici připravili tak, jak by mohl sám velký 
učitel národů v současnosti odpovědět... 

Své dětství a mládí jste prožil v Uherském Brodě, 
ve Strážnici i v Nivnici u příbuzných. Kterou část Slovácka 
jste měl nejraději? 
Můj rodný kraj? Pak určitě Uhersko- 
brodsko. Má rodina měla v Uherském 
Brodě (a ještě dříve v Komni) své 
dávné kořeny a hodně příbuzných. Dále 
zde byli mí poručníci v Nivnici (ačkoliv 
mi nebylo vždy snadné s nimi vyjíti). 
Díky nim jsem ovšem „nabyl dostatek 
zkušeností, poznal různé činnosti, 
přírodu, lidové písně, tance a zvyky“, 
jak to bylo později popsáno. A i když 
byl pobyt v Nivnici krátký, později jsem 
tyto získané zkušenosti skutečně využil 
ve svých dílech, zvláště asi o 50 let poz-
ději ve vám známém Orbisu. Až do stá-
ří jsem také vzpomínal na zážitky 
z nedalekého Bánova. A Strážnice? 
Ta byla zajímavá a po školské stránce 
přece jen vyspělejší, ale bylo tam již více starostí o živobytí, 
a nakonec neštěstí – musel jsem se odtamtud vrátit a pak 
vůbec krajinu svého milého dětství opustiti. 

Jak se vám líbí dnešní Slovácko? 
Byť se mému rodnému kraji takto dříve neříkalo, moc se mi 
dnes líbí. Ačkoliv nemyslete, že je to kvůli mým sochám, po-
mníkům, náměstím a názvům škol. To nikoliv! Ovšem vaše 
Slovácko je již velmi rozdílné. Za mých časů bylo leckdy 
i nebezpečné se zde jen tak procházet, hordy dobyvatelů, 
loupežníků, vojáků a mordýřů bylo pod Karpatami snadné 
spatřiti. Dnes je Slovácko bohaté, klidné a spíše po městsku 
žijící. A navíc se zde stále zpívá a tancuje a bývá tu veselo! 
Školy, po nichž jsem se odsud rozhlédal, v celku dobře pra-
cují, všechny děti do nich chodí, to mám radost velikou.

Těší vás, že principy, které jste zavedl v pedagogice, jsou 
praktikovány dodnes? 
Ano, děti mají skutečně postupovat od nejjednoduššího 
ke složitějšímu. Avšak školy mají býti „dílnami lidskosti“ 
a nejen místy shromažďování poznatků, neboť, jak už jsem 
jednou řekl: „Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale 

bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný 
meč.“ Tady by nejedna má výtka zazněla k sluchu těch, kdo 
nad vaší dnešní didaktikou vládnou!

Doba, ve které jste žil, hluboce ovlivnila vaše dílo. O čem 
byste psal v dnešní době?
Ještě více bych psal proti násilí všeho druhu. Válku je přec 
potřeba zavrhnout jako něco zvířeckého, a to v každé době. 

A jak jsem už kdysi řekl: „Když se člověk 
oddaluje od člověka, když člověk nedove-
de snášet člověka, když člověk zuří proti 
člověku, je to zřejmý úpadek lidství.“ 
A: „Má-li se člověk stát člověkem, musí 
se vzdělat.“ Proto bych stále psal a snažil 
se doplnit a dokončit vše to, co jsem již 
dokončit prve nemohl. Totiž: „Život je je-
den pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. 
Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré 
podoby.“ Možná, že bych svého Poutníka 
z Labyrintu nechal také proputovat bludy 
vaší doby, kterých nemálo shledávám…
 
Co říkáte na dnešní moderní vynálezy? 
Kamery, počítače, telefony, letadla?
Máte zde, podobně jako jinde ve světě, 

mnoho roztodivných vymožeností, těch pohybujících se vyná-
lezů na cestách i ve vzduchu. R. 1641 jsem plul za velkých útrap 
lodí do Londýna a poznal sílu větru, nyní jsem obletěl balonem 
s bratry muzejníky okolí Uherského Brodu a oceňuji, že síla 
větrů a síla v ovzduší skrytá dokáže nás povznést nad zem 
jako ptáky. To za nás nebývalo. Ale moc je toho, moc. Je nutno 
hledět také svýma vlastníma očima a nejen přes všelijaké ty 
podivné „oculáry“ a „brylle“, jež v hojnosti vám odevšad pod-
strkují. Však nanejvýš nutno je – uhájit si „dům srdce svého“. 

Co si myslíte o dnešním světě? Poučilo se lidstvo, nebo má 
před sebou stále dlouhou cestu k nápravě?
Ó, stále je co napravovati a co zdokonalovati. Váš dnešní svět 
mnoho buduje, ale je také velmi zaměstnán myšlenkami zmaru 
a zkázy, jako by nebylo dosti jiného neštěstí, jež člověk ovlivniti 
nemůže. Dosti polemik, rozbrojů a válek, jež svět k lepšímu 
nezmění! Jen Jedno je potřebné, Unum necessarium, jak jsem 
již napsal v Amsterdamu před svým skonem (letos tomu právě 
350 let uplývá)…

Co byste rád sdělil čtenářům našeho rozhovoru? 
Milé poděkování a „uč se, synu, moudrým býti!“

Uč se, synu, moudrým býti

„Má-li se člověk 
státi člověkem,  

musí se vzdělat.“
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Bohatá historie zanechala stopy v ny-
nější tváři města v podobě vzácných 
pamětihodností, které můžete poznat 
prostřednictvím Stezky městskou 
památkovou zónou. Ta vám představí 
dominikánský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, Muzeum Jana Amose 
Komenského, Panský dům, farní kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie 
a v severní a jižní části města např. 
také zbytky opevnění, pocházející ze 
13. století. 

Vydejte se do přírody
Pokud patříte mezi milovníky přírody, 
vydejte se na některou ze 4 naučných 

Uherský Brod

Brána Bílých Karpat

www.cojevbrode.cz

stezek – Nivnickou, Havřickou, Mar-
šovskou a Újezdeckou, které zbudovalo 
město Uherský Brod ve svém okolí. 
Nejen že si užijete příjemnou procház-
ku, ale prostřednictvím infopanelů 
získáte zajímavé informace o historii, 
geografi i a folkloru, ekologii a životním 
prostředí. Na stezkách můžete pozoro-
vat krajinu s jedinečnými panoramaty 
Bílých Karpat, Chřibů a při dobré 
viditelnosti i 75 km vzdálenou Pálavu. 
Můžete se kochat přírodou nebo se 
seznámit s bohatou historií brodských 
předměstí prostřednictvím pověstí 
a historických zajímavostí. Na stezkách 
se lze naučit a porozumět místnímu 
nářečí, zavzpomínat na mlýny či cihel-
nu. Děti zaujmou jak obrázky rostlin 
a zvířat, tak úkoly a kvízy na panelech. 
Najdete zde také dalekohledy a Nivnic-
ká naučná stezka je doplněna dokonce 
ptačí pozorovatelnou. 

Trnková parta
Z Havřické stezky můžete odbočit 
a pokračovat až na místo, kde stával 
zámeček Pepčín, Maršovskou trasu si 

Město Uherský Brod, jedno z nejstarších sídel jihovýchodní 
Moravy, bývá často nazýváno bránou Bílých Karpat. 

Havřická stezka: 7,5 km
Maršovská stezka: 9–11 km 
Nivnická stezka: 9,8 km
Újezdecká stezka: 4,8 km

NÁŠ TIP
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zase můžete zpestřit environmentálně 
zaměřenou mobilní hrou Trnková parta 
z dílny Skrytých příběhů.
Uherský Brod vám dá díky svým 
naučným stezkám jedinečnou možnost 
prohlédnout si památky a pak vyrazit 
do přírody. Možná budete překvapeni, 
kolik zajímavostí okolí města nabízí, 
kolik rostlin a živočichů, mnohdy 
i chráněných, zde lze pozorovat. 
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Památník J. A. Komenského, foto: archiv obce

Muzeum zvěrokleštičů, foto: archiv obce

Fašank, foto: archiv obce

Zřícenina hradu Zuvačov, foto: archiv obce

Muzeum zvěrokleštičů, foto: archiv obce

Když pomineme kulturní nabídku 
místních ochotníků a hudebníků, 
od proslulého fašanku přes nejrůz-
nější kulturní akce, které sdružují 
sousedy i turisty, přijdou si na své také 
milovníci přírody. Nadšeni budou 
i příznivci ztracených hradních ruin 
hradu Zuvačova. Soustava lomů, skal 
a jezírek Modrá voda je jen pár minut 
za obcí. Milovníky táboření však toto 
místo fascinuje od nepaměti. 

Památník Jana Amose 
Komenského
V roce 1992, kdy se konaly oslavy 
400. výročí narození Jana Amose 
Komenského, byl slavnostně otevřen 
jeho památník v památkově chráněné 
sýpce. V sýpce je umístěna stálá expo-
zice historie obce a J. A. Komenského, 
jehož možné rodiště je právě v Komni, 
Nivnici či v Uherském Brodě.  
Expozice otevřena na požádání:  
tel.: 572 641 140, 737 673 077. 

Muzeum zvěrokleštičů 
v Komni
Unikátní muzeum přibližuje život tak-
zvaných zvěrokleštičů neboli miškářů. 
Dnes již zaniklé řemeslo bylo právě 
v Komni v druhé polovině 19. století 
nebývale rozšířené – v době největšího 
rozmachu jich zde žilo až 220! Místní 
region byl velmi chudý, obyvatele 

Komňa ukrývá spoustu zajímavostí
Komňa je nenápadnou obcí v Bílých Karpatech, která skrývá zajímavosti, kvůli kterým byste 
návštěvu neměli vynechat.

horko těžko uživilo zemědělství. 
Hledali tedy „díru na trhu“ a zjistili, 
že zvěrokleštičů je nedostatek a že jde 
o výnosné řemeslo. Komňa se brzy 
stala „centrem“ zvěrokleštičů. Místní 
muži za prací putovali po celé Moravě 
a často i po Evropě a domů přinášeli 
nejen slušný výdělek, ale i pokrok 
a nejnovější zkušenosti a vymoženosti. 
Expozice se nachází ve 150 let starém 
domku, v němž skutečně kdysi žila 
rodina zvěrokleštiče. V roce 2008 byl 
prohlášen kulturní památkou. 
Prohlídky na požádání: 737 673 077. 

www.komna.cz



14 magazín LOOK AT IT

Muzeum najdete uprostřed maleb-
né krajiny v podhůří Bílých Karpat 
ve městě Bojkovice. Můžete se těšit 
na expozici věnovanou nejstarším 
dějinám regionu, obdivovat expozici 
řemesel včetně zvěrokleštičství – ty-
pické živnosti pro tento kraj. Navští-
víte expozici soudnictví na Bojkov-
sku, lidové bydlení a hospodářství 
a sakrální tematiku.Každý tematický 
okruh má své lákadlo i neopakovatel-
nou atmosféru.

Muzeum Bojkovska, p. o.
+420 739 202 813
info@muzeumbojkovska.cz
www.muzeumbojkovska.cz

V Muzeu Bojkovska si každý najde něco, co ho chytne za srdce – od rodin 
s malými dětmi přes teenagery a návštěvníky v produktivním věku až 
po babičky a dědečky s plnou hlavou vzpomínek.

V historickém retro bytě z 50. let 
20. století si budete připadat jako 
na návštěvě u babičky, kde k dokonalé 
iluzi chybí jen vůně čerstvě upečených 
buchet. Nejen děti školou povinné 
si rády zasednou do lavic v expozici 
staré školní třídy, kde se také pro školy 
připravují výukové programy.
A protože nedaleko se nachází oblast 
Moravských Kopanic, nechybí tu ani 
místnost věnovaná tomuto fenoménu. 
Přijďte nahlédnout do repliky typického 

kopaničářského obydlí, obdivovat 
krásné pestrobarevně vyšívané kroje 
a dobové fotografi e nebo se dozvědět, 
jak to bylo doopravdy s žítkovskými 
bohyněmi…
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Fo
to

: a
rc

hi
v 

M
uz

ea
 B

oj
ko

vs
ka

Fo
to

: a
rc

hi
v 

m
ěs

ta

Fo
to

: m
-A

RK

V písemných pramenech se Bojkovice 
poprvé objevují v roce 1362. V ná-
sledujícím století se staly centrem 
světlovského panství. Vzniklo zde 
množství cechů, nejstarší byl cech 
soukenický (1511). Dalším významným 

zaměstnáním, jehož příslušníci putovali 
celou Evropou, bylo zvěrokleštičství. 
Bojkovice vzhledem ke své příhraniční 
poloze trpěly zvláště v 17. a 18. století 
nepřátelskými vpády. Pozdně renesanční 
kostel sv. Vavřince vystavěný Gabrielem 
Serenym v roce 1656 býval tehdy častým 
útočištěm obyvatel. Po celou dobu své 
existence Bojkovice neměly náměstí, to 
vzniklo až v roce 2015 a bylo pojmeno-
váno po bojkovském lékaři MUDr. Josefu 
Tillichovi. 
Turisty vyhledávaným cílem v centru 
města je Muzeum Bojkovska a také 
dřevěná rozhledna Na Skalce nedaleko 
místní části Krhov postavená v roce 2011. 
Její výška 11 m poskytuje nádherný výhled 
do okolní krajiny.
www.bojkovice.czMĚSTO, KDE SE HISTORIE PROTKALA 

SE SOUČASNOSTÍ
Město leží na úpatí Bílých 
Karpat pod zámkem Nový 
Světlov, obklopené krásnou 
přírodou. 

Bojkovice
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Fašank ve Strání, foto: m-ARK

Kopanice jsou nejmenší a nejchudší 
oblastí moravského Slovácka. Oblast 
získala své jméno podle toho, že těžce 
dostupná políčka na strmých svazích 
mohli místní zemědělci obdělávat 
pouze kopáním motykou, a proto je 
nazývali Kopaničáři a odtud Kopanice. 
Největším bohatstvím moravských 
Kopanic je nádherný krajinný ráz, 

TAJEMNÁ OBLAST BÍLÝCH KARPAT
Moravské Kopanice představují svébytný etnografický region, 
opředený tajemstvím a legendami, který byl utvářen především 
náročnými životními podmínkami. Jedná se o oblast moravského 
Slovácka, která leží přímo na moravsko-slovenském pomezí, tvoří 
ji obce Starý Hrozenkov, Žítková, Vápenice, Vyškovec a Lopeník.

dochované zbytky tradičních řemesel 
a folklóru, jež vás společně s přírodním 
bohatstvím upoutají v každém ročním 
období.
Magie krajiny má i své lidské ztělesně-
ní v podobě tzv. žítkovských bohyní. 
Rozhodně se však nejednalo o nějaké 
čarodějnice. Byly to ženy (vědmy), 
které se vyznaly v lidové magii, léčily 

s pomocí bylin a o kterých se traduje, že 
dokázaly ochránit před uřknutím nebo 
spolehlivě poradit v partnerských vztazích.
Pokud se chcete o svérázu tohoto kraje 
dozvědět víc, doporučujeme vám si projít 
naučnou stezku Moravské Kopanice. 
Na čtrnácti zastaveních se seznámíte 
s historií, místními přírodními poměry, 
nejcennějšími rostlinami a živočichy. 
Stezka je vedena po lesních a polních 
cestách. A vhodná je pro pěší, cyklisty 
na horských kolech, v zimě i pro běžkaře.
Nebo můžete navštívit některou z tradič-
ních akcí v období zimního masopustu, bě-
hem Velikonoc nebo červencové slavnosti 
ve Starém Hrozenkově.

Moravské Kopanice
Krajina kolem Žítkové, foto: m-ARK
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Zpívání jí sudičky nadělily do kolébky. 
U nich v rodině by se asi těžko hledal 
člověk, který by zpívat neuměl. Našla 
by se ale klidně i dvacítka sólistů. 
„Babička z otcovy strany vyprovodila 
každú svatbu a každý pohreb a moja 
mama zpívala také jako anděl. Z mam-
činy strany zpívali také snáď úplně 
všeci,“ dodává. S manželem a dvěma 
dcerami bydleli celý život ve Květné. 
Dnes je v důchodu, věnuje se rodině 
a příležitostně zpívá v BROLN, na se-
tkání slováckých legend nebo akcích, 
kam ji jako hosta přizvou. 

Starý Hradišťan je moje 
láska
Písničkami dokázala rozveselit každého 
už od dětství. Přes školu a účinkování 
v místním lidovém krúžku Javorina 
se dostala až do Hradišťanu. „Jednou 
si Staněk pred našima postěžoval, že se 
jim provdala zpěvačka a že prý shánějí 
novú, do jejich folklórního tria,“ vzpo-
míná na začátky v Hradišťanu Grycová, 
která se do Uh. Hradiště jela ucházet 
o místo sólistky do Slovácké búdy. 

Vlasta Grycová JE LEGENDÁRNÍ  
ZPĚVAČKOU KOPANICKÝCH PIESNIČEK
Nejznámější a nejobdivovanější zpěvačkou kopanických písniček 
je Vlasta Grycová, která v srdcích posluchačů zanechala nesmaza-
telnou stopu. Zpívala snad se všemi cimbálovými muzikami v oko-
lí a spolupracovala s největšími folklorními legendami, jakými 
byli Jaroslav Staněk, Slávek Volavý, Jura Petrů, Jožka Kubík, Josef 
Kobzík, ale také takřka se všemi současnými primáši na Slovácku. 

„Když jsem sa blížila, už z dálky bylo 
počut tóny cimbálu Jaroslava Čecha, 
který tehdy dělal všechny úpravy pro 
Hradišťan. Staněk mě hned prijal a Čech 
súhlasil. Ti dva byli výborná dvojka 
jak v kamarádšoftu, tak ve folklórní 
tvorivosti. Neustále se sice pošťuchovali 
a škádlili, ale jeden bez druhého neudě-
lali ani krok. Jeden dodal piesničce noty, 
druhý dušu,“ dodává Grycová. 

V Hradišťanu zpívala třináct let. 
Později, po odchodu Jaroslava Staňka 
jako sólistka působila v Olšavě, poté 
v brněnském rozhlasovém orchestru 
BROLN, kde přišla do jeho nejslav-
nější éry, a nakonec v rodinné muzice 
Husličky, kterou později na její počest 
přejmenovali na Cimbálovou muziku 
Vlasty Grycové. 

Z Hradišťanu přes 
Olšavu až do BROLNu
Po působení v Hradišťanu a Olšavě 
spolupracovala s rozhlasovým studiem 
BROLN Brno, kde se přidala k lidovým 
zpěvákům jako byl Jožka Černý, Jožka 
Severin, Jarmila Šuláková, Boženka 
Šebetovská, bratři Holí, Zdena Ho-
vorková, Luboš Málek a další. Všichni 
utvořili správnou partu, se kterou jim 
to zpívalo samo od sebe. Se soubory 
projela kus světa na východ i na západ. 
Pamatuje, jak na celnicích tancovali, 
zpívali a dělali show, aby se vyhnuli 
důkladným kontrolám a nekonečným 
hodinám čekání. 

Malérečkou z donucení
„Moji rodiče chtěli, abych šla do hutě. Nechtěli 
mňa pustit nikam do světa, tak sem mu-
sela poslúchnút. Chtěla jsem jít do Brodu 
na gymnázium nebo do Břidličné ke strýcovi 
na průmyslovku, ale nakonec jsem ostala 
jako malérečka na Strání v huti,“ vzpomí-
ná. Ve sklárnách pracovala čtyřicet let až 
do důchodu. Minulo ji jejich uzavření, které 
se jí velmi dotklo. „Velmi mňa to tehdy roz-
hodilo a rozesmutnilo, stejně jako rozdělení 
republiky“.

Prošlapané boty 
na kopanických stezkách
Zpívání bylo její hlavní náplní a koníč-
kem. Ráda ale v létě i v zimě také chodila 
po horách. „Deset roků pred tím, než začaly 
Silvestrovské srazy na Javorině, jsme mezi 
Vánocemi vyráželi do hor a kopců. Nevzdali 
to ani tehdy, když byly půlmetrové závěje. 
Bílé Karpaty a hlavně Kopanice prochodili 
křížem krážem.“
Dnes už se s povzdechem dívá na milovanou 
Javorinu, Mechnáčky, kde pásávala krávy, 
na Nové hory, kde prošlapala botky z okna 
a vzpomíná na léta, kdy ji nohy sloužily…

Děkujeme za rozhovor.
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Jak se stát partnerem projektu?
Stát se součástí projektu a zajímavým způsobem prezentovat 
sebe a své konkrétní nabídky může prakticky každá obec, insti-
tuce, fi rma, hotel, cukrárna nebo třeba místní prodejce moštu, 
pokud je něčím jedinečný, zajímavý a spojený s danou oblastí. 
Více informací najdete na webových stránkách.

Zaujměte 
 dobrou fotkou a příběhem

Vydavatel: m-ARK Marketing a reklama, s.r.o.
Železniční 4, 779 00 Olomouc
e-mail: magazin@m-ark.cz
www.m-ark.cz, www.lookatit.tips
Facebook: Magazíny Look At It
Instagram: lookatit.tips

LOOK AT IT magazín
Kolekce cestovatelských titulů zaměřených na jednotlivé 
části Moravy a nově také magazíny Vysočina a Bratislava 
region. Najdete v nich příběhy lidí, institucí a fi rem, kteří 
svým umem a schopnostmi šíří slávu daleko za hranice 
své oblasti. Každý titul vychází v nákladu min. 16 500 kusů 
a v rozsahu 100 stran jednou ročně. Distribuovány jsou 
zdarma na místa s turistickým potenciálem, jako jsou hote-
ly, informační centra či veletrhy se zaměřením na cestovní 
ruch. Důležitým distribučním kanálem jsou vlastní komu-
nikační sítě všech zapojených partnerů. Najdete je také při 
cestování pendolinem nebo na letištích v Ostravě, Brně či 
Pardubicích a v digitální podobě na www.lookatit.tips.
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Přijeďte za vůní 
MIKROREGION BÍLÉ KARPATY

orchidejí i žmolkovice
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Mikroregion Bílé Karpaty má za sebou již 13 let své existen-
ce a velkou měrou přispívá k rozvoji cestovního ruchu nejen 
v okolí Velké Javoriny. V současné době sdružuje devět 
obcí – Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Strání-Květná, 
Březová, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Starý Hrozenkov. 

LOUKY UKRÝVAJÍ 
KVĚTINOVÉ POKLADY 
Oblast Bílých Karpat při 
hranicích se Slovenskou 
republikou byla po mnoho 
staletí člověkem citlivě kulti-
vována v souladu s přírodou. 
Díky tomu se zde dochovaly 
mimořádně cenné přírodní 
a krajinné hodnoty. Šetrné 
odlesnění se zachováním 

remízků, zavedení jedné seče a pastvy jsou modelovým 
příkladem pro trvale udržitelný život dalším generacím. 
Zvláštností jsou zdejší parkové krajiny a horské louky 
poseté mnoha druhy chráněných orchidejí – vstavačů, 
symbolicky střežených hustými bučinami lesů, patřících 
k nejkrásnějším a nejzachovalejším v České republice.
Na tisících hektarech unikátních květnatých luk, na kte-
rých roste řada kriticky ohrožených rostlin. K nim patří 
dnes již kriticky ohrožený tořič čmelákovitý, silně ohro-
žený rudohlávek jehlancovitý, vstavač vojenský, vstavač 
osmahlý, vstavač trojzubý, hlavinka horská a spousta 
dalších.

SOLITÉRNÍ STROMY VYPRÁVÍ PŘÍBĚHY 
BÍLÝCH KARPAT 
Na lukách najdete vzácné solitérní stromy, remízky a staré 
ovocné sady, které lemují lesy, úrodná políčka a zahrady 
místních obyvatel, zemědělců a chovatelů ovcí, krav i koní. 
Krajinu dokresluje typická podhorská lidová architektura 
chalup roztroušených po kopcích i v údolích. Bílé Karpaty 
jsou příkladnou ukázkou harmonického soužití člověka 
s přírodou – proto se staly chráněnou krajinnou oblastí 
a biosférickou rezervací UNESCO.

ŽIVOT SE ZRCADLÍ 
V LIDOVÝCH ZVYCÍCH  
V každé obci mikroregionu 
se díky spolkové činnos-
ti udržují lidové zvyky 
a typický folklor, který se 

Nádherný kout krajiny obklopen Bílými 
Karpaty svým návštěvníkům nabízí květnaté 
louky s nejbohatším výskytem orchidejí 
ve střední Evropě. Kromě kouzelné přírody 
tato oblast vyniká zemitým folklórem 
a lidovými zvyky, pestrostí krojů, dobrou 
slivovicí, krajovou žmolkovicí a více než 
dvousetletou sklářskou tradicí.

tu zachoval v přirozené, zemité rozmanitosti a pestrosti. 
Odkaz předků a těžkého života „kopaničárů“ a obyvatel 
na úpatí Bílých Karpat se zrcadlí v písničkách, pověstech 
a pestrobarevných vyšívaných krojích. Tradičním nápo-
jem je žmolkovica – pálenka s karamelizovaným cukrem 
a slaninou. 

V MIKROREGIONU 
NAJDETE RŮZNORODÉ 
VYŽITÍ
Bílé Karpaty nenabízí jen 
krásnou přírodu, ale také 
kulturní, společenské 
a sportovní vyžití. Najdete 
zde kvalitní sportoviště, 
koupaliště, dětská hřiště, cy-
klostezky, cyklotrasy a velké 
možnosti pro pěší turistiku 
a rodinnou dovolenou. 

VYDEJTE SE 
NA ROZHLEDNU 
VELKÝ LOPENÍK
Dominantou Mikroregionu 
Bílé Karpaty je rozhledna 
na Velkém Lopeníku, druhé 
nejznámější hoře CHKO Bílé 
Karpaty. Stavba na česko-
-slovenské hranici byla 
vystavěna jako symbol 
přátelství Čechů a Slováků. 
Rozhledna má dřevěnou 
konstrukci s kamennou základnou. Po vystoupání 101 
schodů se vám otevře poutavý kruhový výhled do krajiny. 
Při dobré viditelnosti je možné dohlédnout na vrcholy 
Bílých Karpat, Chřibů, Hostýnských a Vizovických vrchů, 
Pálavy, Beskyd i Jeseníků, Strážovských vrchů, Malé Fatry 
a Malých Karpat u Trnavy. U rozhledny stojí turistický 
přístřešek, v létě i kiosek s občerstvením a suvenýry. 
K rozhledně vede několik turistických tras – z Mikulčina 
vrchu, chaty Lopeník a z Bošácké doliny. 

www.bile-karpaty.cz
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Jízda králů
SE V ROCE 2020 JEDE 3×
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KROJOVANÁ POUŤ SLOVÁCKÉ JÍZDY KRÁLŮ 
se uskuteční v neděli 3. května 2020 v poutní 
kapli sv. Antonína Paduánského na Blatnické hoře 
v Blatnici pod sv. Antonínem. Mše svatá bude 
sloužena za královské družiny z Hluku, Kunovic 
a Vlčnova, kde se letos jízda králů pojede.
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Jízda králů Kunovice, foto: m-ARK

Výjimečná podívaná,  
kterou musíte zažít
Slovácko je jednou z mála oblastí, kde 
lidové zvyky ve své původní podobě 
přežily nástup moderní doby. Jednou 
z mimořádných tradicí je jízda králů, 
která se letos jede na Slovácku do-
konce třikrát. Rozhodně stojí  
za to přijet!

Jízda králů má na Slovácku dlouhou tradici 
a jezdí se vlastně „odnepaměti“. Dříve se tento 
obyčej udržoval téměř všude, dnes se jízda krá-
lů, která je od roku 2011 zapsaná do nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO, koná pouze 
na čtyřech místech. Ve Skoronicích se jezdí 
při vybraných výročích nebo v rámci festivalu 
Slovácký rok. V Hluku jednou za tři roky jako 
součást Dolňáckých slavností, v Kunovicích, 
co dva roky a ve Vlčnově každoročně. Průběh 
jízdy je skoro stejný, avšak v detailech se liší.

Letos se jede jízda králů hned třikrát – 
v Kunovicích, ve Vlčnově a v Hluku. 

A po třech letech se 
můžete těšit i na jízdu 
V HLUKU, která se 
uskuteční v rámci 
Dolňáckých slavností 
2.–6. 7.

„Hýlom, hýlom…!“ se 
V KUNOVICÍCH ozve 
od 22. do 24. 5. V sobotu 
uvidíte Formanskou jízdu 
a v neděli jízdu králů.

Tradiční každoroční 
jízda se koná 

VE VLČNOVĚ 
v termínu 29.–31. 5.
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PROSLAVILY DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI 
S TRADIČNÍ JÍZDOU KRÁLŮ... 
XXIV. dolňácké slavnosti písní 
a tanců s tradiční jízdou králů se 
konají o víkendu 2.–6. července 
2020. Hluk ožije několikadenním 
programem komponovaným pro 
široký okruh ctitelů lidové hudby, 
plným zpěvu, tance, dobrého jídla, 
pití a folkloru v mnoha podobách. 
Milovníky dechové hudby zajisté 
potěší Slovácký festival dechových 
hudeb, který je nedílnou součástí 
programu. 
Dolňácké slavnosti vrcholí neděl-
ním průvodem krojovaných s jíz-
dou králů. Král jede v čele s pážaty 
po jeho boku, kteří jsou oblečeni 
v ženských krojích, zatímco ostatní 
jezdci jsou oděni do krojů muž-
ských. Početná družina projíždí 
městem a jezdci vtipnými vyvo-
lávkami upozorňují na významné 
osoby společenského dění v Hluku. 
V doprovodu mnoha stovek krojo-
vaných Hlučanů přijede jízda králů 

oborů již před více než 150 lety 
a věnovali proto tomuto území tak 
nezvyklou pozornost. Je jen škoda, 
že zejména v období po II. světové 
válce a v období socializace venkova 
došlo mnohdy k nevratným zása-
hům, které toto ojedinělé přírodní 
bohatství značně ochudily a v sou-
časnosti se již můžeme těšit jen ne-
patrnými zbytky, které se ale vlivem 
současných postupů v zemědělství, 
lesnictví a sadařství dále ochuzují 
nebo i zanikají. I přesto však hlucké 
přírodní památky stále patří k nejza-
jímavějším a nejcennějším v České 
republice. 

Hluk

Na výlet do okolí lákají cyklostezky, goticko-renesanční tvrz 
stojící uprostřed města, moderní koupaliště, sportoviště, 
Lucká hledačka a výletní místo Babí hora.

na stadion, kde slavnosti vrcholí 
rozsáhlým folklorním programem. 

Přírodní památky 
Málokteré území je natolik přírodně 
pozoruhodné a pestré, jako okolí 
Hluku. Nejcennější bývaly stepní 
louky a pastviny, které v podhůří 
Bílých Karpat vznikly na vápnitých 
jílovcích karpatského flyše, a zdejší 
dubohabrové a dubové háje. To si 
uvědomovali přírodovědci všech 
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Babí hora je rájem 
motýlů 
Babí hora představuje stepní 
louky a bývalé pastviny. Ochránci 
přírody se snaží o zachování zbytku 
jedinečných stepních společenstev 
panonského termofytika (oblast 
teplomilné fl óry a fauny) s výsky-
tem evropsky vzácných chráněných 
a ohrožených rostlinných i živočiš-
ných druhů. Entomologové obdivují 
teplomilný hmyz, obzvláště motýly. 
Ze vzácných rostlin se zde vyskytuje 
například žluťucha jednoduchá. 

Přírodní rezervace 
Kobylí hlava 
Kobylí hlava je ojedinělý zbytek 
původních kavylových stepních luk 
a pastvin Hlucké pahorkatiny. Přes 
jeho malou velikost se zde zacho-
vala řada chráněných a ohrožených 
druhů. Již od neolitu (mladší doby 
kamenné) byly tyto stepi udržová-
ny pastvou a posléze kosením. Ros-
te zde například kavyl tenkolistý, 

hlaváček jarní, koniklec velkokvětý 
a hadinec červený. 

Hluboček 
Les Hluboček severně od Hluku 
není legislativně chráněn, ale na su-
chých loukách a v sadech v okolí 
můžeme v malých počtech najít 
poslední zbytky vzácné lesostepní 
fl óry, například kosatec trávolistý 
nebo sápu hlíznatou. Běžnější je 
zde snědek krátkočnělečný, který 
se v České republice vyskytuje jen 
v podhůří Bílých Karpat. 

Husí hora je nejstarší 
vinicí 
Husí hora v trati svatého Antoní-
na Paduánského je nejstarší vinicí 
v Hluku. Na jejím úpatí se nachází 
geologický odkryv hluckých vrs-
tev – nejstarších sedimentů bělokar-
patské jednotky, který je chráněný 
jako přírodní památka. Svah je 
osázen ovocnými stromy, převážně 
švestkami a vinnou révou. 

Ve stepích nedaleko Hluku proběhla 
v roce 1116 bitva na Luckém poli mezi 
českými a uherskými vojsky. Lucká 
hledačka tuto událost připomíná. Vede 
lehkým terénem pouze po zpevně-
ných cestách. Je určena především pro 
cyklisty, kteří na 7 km trase doplňují 
slova a sbírají písmena do tajenky. 
Hledačku získáte v Informačním centru.

TIP NA VÝLET

Vřivá voda 
Zvláštností, která proslavila Hluk již 
v 16. století, byl tzv. vřivý pramen. 
Mělo se jednat o prohlubeň v polní 
mokřině, naplněnou vodou, která 
byla nečistá, studená, kalná a šumě-
la. Na neobvyklý úkaz upozorňuje 
i historická literatura z roku 1569. 
Záhadu rozluštil R. Schubert roku 
1914, který odhalil, že nejde o kysel-
ku či léčivý pramen, nýbrž o přírodní 
exhalaci metanu, který byl později 
čerpán a časem „vyvřel“.

www.mestohluk.cz
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Krajinou Luckého pole
Krajina v podhůří Bílých Karpat byla za dob vlády Přemyslovců 
divokým nárazníkovým pásmem. Prostor mezi řekami Váhem, 
Olšavou a Moravou byl zván Lucká provincie a až do roku 1116 
byl místem mocenských svárů českých a uherských panovníků. 
Změna tohoto neutěšeného stavu nastala po bitvě, která se 
odehrála na poli zvaném Lucko. 

Právě tam se setkala vojska českého 
knížete Vladislava I. a uherského 
krále Štěpána II. Za nejasných 
okolností došlo ke střetu s výsled-
kem, jenž potěšil panovníky zemí 
koruny české. Po vítězné bitvě, 
kterou popisuje i kronikář Kosmas, 
se totiž hranice ustálila na hřebenu 
Bílých Karpat. Provincie Lucko byla 
tak rozsáhlá, že najít místo, kde 
13. května 1116 došlo ke krvavému 
střetu, je námětem pro spekulace. 
Dopátrat pravdy se snažil historik 
Metoděj Zemek (1915–1996), který 
Lucké pole lokalizoval do prostoru 
mezi obcemi Dolní Němčí, Slavkov 
a Nivnice. Fakt, že před devíti sty 
lety se mezi Olšavou a hřebenem 
Bílých Karpat odehrál důležitý 
mezinárodní střet, je však nezpo-
chybnitelný. Symbolicky jej dnes 
připomíná dub a kamenný památ-
ník usazený v roce 2016 při východ-
ním okraji Dolního Němčí. 
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Z odhalení památníku bitvy na Luckém poli, foto: archiv obce Dolní Němčí 
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Záhada jízdy králů
Je možné, že s bitvou na Luckém 
poli se pojí také tradice jízdy králů. 
V kraji se odedávna její vznik 
spojuje s Matyášem Korvínem, 
který v roce 1459 prchal od Bílo-
vic do Uher před vojskem Jiřího 
z Poděbrad. Zajímavou historickou 
refl exi však nastoluje regionální 
literát Jiří Jilík: „Prchající uher-
ský král. Ano, proč ne? Nicméně 
Matyáš byl dospělým mužem. 
A jak tedy vysvětlit, že králem jízdy 
králů může být jen nedospělý chla-
pec, panic? Odpověď na to dává 
uherský král Štěpán, který prchal 
v roce 1116 z bojiště u Olšavy. 
V době bitvy mu bylo dvanáct let 
a byl nazýván král-dítě!“ Ať už to 
bylo tak, či onak, jízda králů svědčí 
o tom, že v místním povědomí 
se příběh o velké bitvě uchovával 
po staletí. Třeba pod hluckou tvrzí 
se krojovaní šohaji na koních pro-
hání v termínu konání Dolňáckých 
slavností každým třetím rokem. 
Tak tomu je i léta Páně 2020. 

Stopy v názvosloví
Potok Okluky pramení v Bílých 
Karpatech a směřuje k Uherské-
mu Ostrohu, kde se vlévá do řeky 

Moravy. Pro kontext bitvy na Luc-
kém poli je podstatný jeho horní 
tok přiléhající k Hornímu Němčí 
a Slavkovu. Právě tam byl potok 
dříve nazýván Lucko, Lusko nebo 
Luvno. V prostoru Luckého pole je 
uváděno také místní pojmenování 
Podbojisko. A konečně nedaleko 
Dolního Němčí se nachází lokalita 
Tábořisko. V hypotéze o bitev-
ním poli v podhůří Bílých Karpat 
nechybí ani pahorek, který obešla 
česká knížata, aby osudově překva-
pila uherské zbrojnoše. Mohla to 
být Černá hora ležící jihovýchodně 
od Uherského Brodu. Pokud si 
vyšlápnete nad obec Slavkov k tu-
ristickému altánku, který stojí při 
cestě na Slavkovské louky, krajina 
Luckého pole se vám otevře jako 
na dlani. 

Mlynářská legenda
S bitvou na Luckém poli se pojí 
legenda o chrabrém mlynáři Jiřím 
z Doupova. Jeho neohrožená 
postava máchající mečem prý 
vyděsila Uhry natolik, že se obrátili 
na útěk. Při tomto činu měl mlynář 
přijít o tři prsty. Od těch časů je 
znakem cechu štít dělený zeleným 
pásem jako symbol toho, že Jiří 

protivníky v půli zprotínal. V modrém 
poli se nacházejí symboly mlynářské-
ho řemesla – ozubené dřevěné kolo 
a kružidlo. Přes pravé bílé pole se 
táhnou tři červené pruhy symbolizující 
krev. Dříve elitní mlynářské řemeslo již 
takřka zaniklo. Mlýny lemující vodní 
toky byly většinou přeměněny v rekre-
ační stavení nebo muzea. I v někdejším 
Stojaspalově mlýně v Dolním Němčí se 
dnes nachází expozice starosvětského 
bydlení. Prochází kolem něj cyklotrasa 
vedoucí z Pomoraví k Bílým Karpa-
tům. Dostanete se po ní i k památníku 
bitvy na Luckém poli.

Lucké hledačky odkrývají 
tajemství krajiny
Hledačky neboli questy představují 
šetrný způsob objevování lokalit. 
Dvojice hledaček, které se vztahují 
k Luckému poli, vás zavede do míst, 
kudy procházela krvavá hranice a kde 
mnohé poklady jsou skryté. Zajímá 
vás, proč se ulice v Dolním Němčí 
propadla? Víte, proč je kostel v Hluku 
chráněn mohutnou zdí? Nebo k čemu 
byla v minulosti užitečná zvonice 
ve Slavkově? Na tyto i další otázky po-
mohou odpovědět dvě Lucké hledačky. 
Najdete je na webstránce: 
http://vis.bilekarpaty.cz/doc/lucke-pole.
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Jízda králů v Hluku, foto: archiv obce Hluk Muzeum Na Mlýně, foto: archiv obce Dolní NěmčíErb mlynářského cechu
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Od búd přes památkové 
domky až po muzeum 
pálenic
Vlčnov je starobylá malebná obec pro-
slulá nejen věhlasnou jízdou králů, ale 
i množstvím dochovaných památek 
tradičního stavitelství. 
Známé jsou především Vlčnovské 
búdy, největší areál nadzemních vino-
hradnických staveb v ČR doložených 
již od 16. století, vyhlášený vesnickou 
památkovou rezervací. Tři památ-
kově chráněné usedlosti, č. p. 65, 57 
a č. p. 739, prezentují tradiční způsob 
života a hospodaření. Stále větší 
zájem vzbuzuje Muzeum lidových 
pálenic, jediná expozice svého druhu 

přitažlivé místo nejen při jízdě králů
Stačí říci jízda králů a každý hned dodá Vlčnov, místo kde je tato 
slavnost nejčastěji doma. Ale Vlčnov nežije jen jízdou králů, 
důvodů a dní, kdy má smysl do Vlčnova zajet, je mnohem více.

u nás. Navštívit lze i Galerii na Měš-
ťance s množstvím zajímavých výstav 
a stálou expozicí Vlčnovský kroj a jeho 
vývoj. V horkém létě se můžete osvěžit 
na nově zrekonstruovaném koupališti. 
Dominantu vesnice představuje kostel 

sv. Jakuba Staršího se vzácným gotickým 
portálem ze 13. století.
Zajímavými akcemi žije Vlčnov po celý 
rok. Je osobitou obcí, kde se při slavnost-
ních příležitostech obléká nádherný, boha-
tý kroj představující samostatný krojový 
typ nosící se jen zde; kde se mluví nářečím 
se specifickými výrazy a kde se rok žije 
od jízdy králů k jízdě králů. 

Vlčnov
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Jízda králů, foto: archiv obce
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Jedině ve Vlčnově každý 
rok
Jízda králů, zvyk zapsaný v Reprezen-
tativním seznamu UNESCO, se koná 
vždy poslední neděli v květnu a při-
tahuje zájem široké veřejnosti u nás 
i z dalekého zahraničí. Pouze v jediné 
obci na světě, ve Vlčnově, se totiž tento 
zvyk koná od nepaměti, bez jeho pře-
rušení rok co rok, jen zde si zachoval 
atributy iniciačního obřadu. 
Každoročně barevně nazdobené koně 
s jezdci, kterým se ve Vlčnově říká 
legrúti, s autentickými vyvolávkami, 
klapotem koní a cinkáním zvonků 
naplňují tradici předků sahající 
hluboko do předkřesťanské minulosti. 
Z hloubky času k nám tento tajemný 
obyčej promlouvá a přináší všem neo-
byčejný zážitek. Kolem něj se vyvinula 
třídenní regionální folklorní slavnost 
s přitažlivými pořady, jarmarkem, 
ukázkami řemesel, výstavami, krojo-
vým průvodem apod. 

Sledujte stránky a profil Klubu sportu 
a kultury Vlčnov www.kskvlcnov.cz,  
www.jizdakralu.cz, na kterých najdete řadu 
aktuálních informací. 

Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková 
organizace, 687 61 Vlčnov 186 
tel.: 572 675 130, e-mail: ksk@vlcnov.cz

Dívka v obřadním kroji, foto: archiv Klubu sportu a kultury Vlčnov Tradiční Vánoce ve Vlčnově, foto: archiv Klubu sportu a kultury Vlčnov

Vinohradnické búdy, foto: archiv Klubu sportu 
a kultury Vlčnov

Množství zajímavých akcí, stačí vybírat
Přírodní amfiteátr uprostřed obce 
poskytuje velmi pěkné prostředí 
pro programy, jako jsou kon-
certy, setkání u dechové hudby, 
promítání letního kina apod. 
Několikrát do roka ožívá progra-
my i neopakovatelné prostředí 
Vlčnovských búd s nádhernými 
výhledy do krajiny. Zažít se zde dá 
nejen zpívání při cimbálových mu-
zikách a dobré skleničce vína při 
volném programu Do bílého rána 
v době jízdy králů, ale i pohodové 
letní odpolední Hodové zpívání 
v búdách ve voňavé trávě a stínu 
korun stromů. 
V podzimních měsících se mimo jiné 
odehrává již tradiční a vyhlášená 
akce Košt vdolečků, jediný košt 
tohoto druhu u nás. Ochutnat lze 
nejen široko daleko nejvyhlášenější 
vlčnovské vdolečky, ale i ty z jiných 
regionů Slovácka a při lahodném 
burčáčku si zazpívat s pěveckými 
sbory a muzikami. 
Jedinečnou akcí jsou počátkem 
prosince Tradiční Vánoce ve Vlč-
nově prezentující činnosti a zvyky 

doby adventní i vánoční, jimiž ožívají 
útulné světnice malebných památkových 
usedlostí. Neopakovatelné, až pohádkové 
kouzlo tradičních Vánoc, které dnes již ne-
lze jinak zažít, dodávají stromečky, miho-
tavá světla svíček, vůně štědrovečerních 
jídel, pečení oplatků, odlévání olova, draní 
peří, troubení ponocného, zpěvy kolední-
ků nesoucí se vesnicí, potkat lze i tajemné 
postavy Lucek, mikulášské koledníky, Tři 
krále aj. Na závěr vždy děti z mateřské 
školy se všemi koledníky i veřejností roz-
svítí svým zpěvem vánoční strom v obci. 
Kalendářní rok končí Silvestrovským 
setkáním na Pepčíně, výletním místem 
nad obcí, kde stával zámeček Pepčín 
rodu Kouniců. 
Ve Vlčnově je prostě vždy co vidět, 
navštívit a zažít…

Tradiční vlčnovské vdolečky, foto: m-ARKKoupaliště, foto: archiv obce
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PROSLAVILO LETECTVÍ, FOLKLOR I JÍZDA KRÁLŮ
Od soutoku řek Olšavy a Moravy dohlédnete do Kunovic, města 
s historií sahající až do doby kamenné a bohatým kulturním 
životem. Zdejší verbíři jsou vítězi nejedné soutěže, tanečníci 
souborů protancovali nejedny páry bot, zpěváci i muzikanti se 
prozpívali až do ranního kuropění. Město je známé leteckým 
průmyslem, z dílen bývalého závodu LET Kunovice pochází 
světově používaný letoun L-410.

„Hýlom, hýlom!“, zazní 
opět z Kunovic
Jízda králů je výjimečný lidový zvyk, za-
psaný do Seznamu nehmotného dědictví 
UNESCO. V Kunovicích se letos pojede 
22.–24. 5. 2020. Ústřední postavou je 
král, který jede na bílém koni přestrojen 
v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi 
a bílou růží v ústech na důkaz mlčenli-
vosti. Po dobu trvání královské jízdy je 
obklopen dvěma pobočníky s tasenými 
šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. 
Jízda králů v Kunovicích se od obnovení 
v roce 1996 koná ve dvouletých inter-
valech a provází ji bohatý doprovodný 
program v čele s Formanskou jízdou. 
www.mesto-kunovice.cz

Kunovice
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Ostře sledovaný příběh 
Naganského expresu 
Unikátní letecké muzeum nabízí dva-
cítku letadel v čele s ostře sledovaným 
příběhem „Naganského expresu“, 
bývalého vládního letounu TU-154 M, 
který přivezl domů zlaté hokejisty 
z olympiády v Naganu. V rámci vstup-
ného můžete nahlédnout do nitra 
letounů, poslouchat radiokomunikaci 
posádek s letištní věží a nasát leteckou 
atmosféru. Zblízka si můžete prohléd-
nout i L-39ZA Albatros nebo jeden 

z nejcennějších exponátů 
muzea, cvičný letoun 
C-11, jenž považuje 
mnoho návštěvníků 
za stíhačku z období 
2. světové války. S letec-
kým muzeem je spojena 
činnost Slováckého 
aeroklubu, který kromě 

pozorovacích letů nabízí tandemové 
skoky padákem či možnost leteckých 
výcviků. Pokud se tedy nebojíte létat, 
užijte si vyhlídkové lety, nenechte si 
ujít jedinečnou možnost obdivovat 
krásy a památky regionu, vojenskou 
i civilní techniku a přehlídku historic-
kých letadel v rámci projektu 
„Odlétáme na prázdniny – Military den 
2020“, který je letos pořádán v termínu 
27. 6. 2020 u příležitosti 75. výročí 
od ukončení 2. světové války.
www.museum-kunovice.cz

VÝLET NEJEN DO AREÁLU JÍZDY KRÁLŮ

Při prohlídce Kunovic nevynechejte pro-
hlídku památkového domku, který pochází 
z první třetiny 19. století a ukazuje tradiční 
lidové bydlení v regionu. Dále si můžete 
prohlédnout Duchovní park, který se na-
chází v okolí kostela a tvoří jej 13 dřevěných 
soch, které představují Ježíše a jeho apo-
štoly. Celý výlet můžete zakončit na míst-
ním koupališti nebo v Areálu jízdy králů, 
kde najdete zpevněné plochy a rampu pro 
jízdu na kolečkových bruslích, skateboardu 
či koloběžce, dále venkovní fi tness stroje 
a hřiště. Děti se zde vyřádí a rodiče si zde 
po celém dni mohou odpočinout.

NÁŠ TIP
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Kunovské léto se každoročně 
koná třetí týden v červnu. 
Mezinárodní dětský festival 
o dětech a pro děti v srdci Slo-
vácka se od začátku zaměřuje 
na širokou přehlídku dětských 
folklorních souborů. Za dobu 
své existence hostil nespočet 
dětských kolektivů z celé 
České republiky a mnoha za-
hraničních zemí. Letos se bude 
konat již 27. ročník ve dnech 
17.–21. června 2020.
www.kunovske-leto.cz

Festival Kunovské léto 
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Patří k turistickým perlám Moravy 
Na cestu lodí můžete vyrazit s rodinou, partou přátel nebo 
třeba jen na partnerský výlet. Na unikátní vodní cestě si 
můžete vychutnat a spojit poklidnou plavbu s prohlíd-
kou vinných sklepů, cyklojízdou chráněnými krajinnými 
oblastmi i výletem k historickým památkám od Kroměříže 
po Hodonín.
Pětašedesát kilometrů dlouhý kanál hluboký průměrně 
1,5 metru a široký 12 metrů je technickou památkou, která 
spojuje přístavy mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi. Devět 
přístavů nabízí vyhlídkové plavby výletní lodí, půjčovny 
motorových lodí, hausbótů, kánoí, raftů i koloběžek a kol, 
servisní centrum pro lodě, ubytování v penzionu i mini-
kempech, restauracích a posezeních. V současné době je 
dokonce možné přejet hraniční přechod a dostat se lodí až 
do přístavu ve slovenské Skalici. 

Na Baťově kanále 
můžete prožít kouzelnou romantiku

Cestou po řece Moravě zažijete dobrodružství 
na člunu, lodi či hausbótu, když vyrazíte na sva-
tební cestu, prázdninovou cestu, chlapskou plav-
bu či cyklovýlet, ochutnáte místní speciality, vy-
koupete se a odpočinete na příjemných plážích... 
zkrátka, Baťák je místem nevšedních zážitků!

Na Baťově kanále jsou k vidění kromě třinácti historických 
plavebních komor srovnávající rozdíl výšky hladiny, která je 
téměř 19 metrů, ojedinělé technické památky, křížení vodní 
cesty s lanovým lodním vlekem, některé z padesáti zají-
mavých mostů přes Baťův kanál či mechanické jezy, říční 
písečné meandry a příroda kolem. Provoz na Baťově kanálu 
začíná obvykle v dubnu a oficiální Odemykání plavební se-
zony bývá vždy 1. května. K zimnímu spánku se vodní cesta 
ukládá Zamykáním plavební sezony vždy 28. října.
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Cykloturistika na Baťáku jen kvete 
Baťův kanál je lemován cyklostezkou dlouhou více jak 
80 km, na kterou dále navazují stezky a trasy v okolí, včetně 
Moravských vinařských stezek. Cyklostezka je ideální pro 
dálkové cyklisty, rodiny s dětmi, in-line bruslaře, seniory 
a tělesně postižené, kteří ocení takřka absolutní rovinu 
a přehledný terén. Bezpečnost cyklostezky výrazně zvyšuje 
skutečnost, že křížení všech silnic a železničních tratí je 
řešeno mimoúrovňově.

Plavební sezona:
květen + září (pá–ne + státní svátky) 9.30–13.30, 14.00–14.30
červen–srpen (út–ne + státní svátky) 9.30–13.30, 14.00–14.30
Mimo plavební sezonu probíhají individuální plavby jednotli-
vých provozovatelů, především větších lodí, jako např. Miku-
lášská, Vánoční či Velikonoční plavba. Informace lze dohledat 
na stránkách provozovatelů, resp. na www.batacanal.cz.

www.batacanal.cz
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NOVÝ ÚSEK PLAVBY 

Loni byl zahájen provoz na úseku řeky Moravy 
od Kroměříže po jez Bělov. Plavbu provozuje Kro-
měřížská plavební na základě objednávek na webu 
společnosti. Plavební komora na jezu Bělov doposud 
není, práce na projektu intenzivně probíhají, její 
stavbou by došlo k významnému prodloužení 
plavební cesty. Stavba další PK v Rohatci u Hodo-
nína by spolu s PK Bělov propojila města Hodonín 
a Kroměříž souvislou plavební cestou.
V loňském roce byla zahájena aktualizace navigač-
ního informačního systému a obnova informačních 
panelů, rekonstrukce odpočinkových míst podél 
cyklostezky atd.

TIP: NOVINKA

Nově můžete využít cyklookruhy 
Baťova kanálu pro oblast Kromě-
řížska a Uherskohradišťska, které 
nabízí trasy různé náročnosti vždy 
navazující na cyklostezku Baťova 
kanálu (cyklookruhy BK). 
„Neustále roste počet uživatelů cy-
klostezky, sdružení má dva sčítače 
průjezdů, a to na plavební Komoře 
Huštěnovice – cca 260 000 průjezdů 
a cyklo Kvasice – Otrokovice, cca 
170 000 průjezdů za rok,“ upozor-
ňuje Ivan Mařák za Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu. Smyslem 
aplikace „cyklookruhy BK“ je mimo 
jiné nabídnout zajímavé turistické 
destinace v okolí kanálu, náročnějším cyklistům nabídnout 
odpovídající trasy a takto redukovat provoz. Každý okruh 
vrátí cyklistu na páteřní cyklostezku.

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 774 250 750 
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Na Slovácku je to jízda! Nabídka akcí je celoročně velmi pestrá. 
Košty, jarmarky, koncerty, folklorní festivaly, gastrofestivaly 
a další slavnosti. Letošní rok na Slovácku je ale ještě něčím 
výjimečný – čekají nás totiž hned tři jízdy králů!

Navštivte 
to nejlepší ze Slovácka

DUBEN

Tichá vína Reduta
4. 4. 2020 | Uherské Hradiště
www.kkuh.cz

Fašanky, fašanky, velká noc ide
4.–5. 4. 2020 | Strážnice
www.skanzenstraznice.cz
Program přibližuje zvyky ze Slovácka 
od počátku postního období 
do Velikonoc.

14. Lúcký košt trnek od varených 
po tekuté
4. 4. 2020 | Louka
www.obeclouka.cz

GASTRO BROD festival 
18. 4. 2020 | Uherský Brod
www.cojevbrode.cz

Slavnost oskoruší 
18. 4. 2020 | Tvarožná Lhota
www.tvarozna-lhota.cz

Na kole vinohrady Uherskohradišťska
25. 4. 2020 | Uherské Hradiště
www.uherske-hradiste.cz

Festival otevřených sklepů - Jaro 
na Kyjovsku
25.–26. 4. 2020 | Kyjov, Milotice, Vlkoš, 
Bzenec, Vracov
www.otevrenesklepy.cz 

KVĚTEN 

Den otevřených dveří v Jarošovském 
pivovaru
1. 5. 2020 | Jarošovský pivovar, Uherské 
Hradiště
www.jarosovskypivovar.cz

Otevírání plavební sezóny na Baťově 
kanálu 
1. 5. 2020 | Baťův kanál
www.batacanal.cz 

XII. Popovický jarmark řemesel
23. 5. 2020 | Popovice – Amfík Bukovina
www.spotslunecko.estranky.cz 

Putování po blatnických búdách 
16. 5. 2020 | Blatnice pod Sv. Antonínkem
www.vinariblatnice.cz

Dny slovanské kultury
21.–30. 5. 2020 | Uherské Hradiště, 
Staré Město, Velehrad, Modrá, Hodonín
www.dny-slovanske-kultury.cz

Jízda králů Kunovice
22.–24. 5. 2020 | Kunovice
www.jizdakralukunovice.cz
Mlčenlivý mladý král v ženském šatu, 
nádherně nazdobení koně, vtipné 
vyvolávky, formanské jízdy...

Jízda králů
29.–31. 5. 2020 | Vlčnov
www.vlcnov.cz
Pestré barvy krojů a koňských ozdob, 
zpěv, hudba, lokální dobroty i skvělé víno. 

XXV. Kosecké písně
31. 5. 2020 | Buchlovice
www.fsbuchlovice.cz

Vinné trhy Čejkovice
30.–31. 5. 2020 | Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz

ČERVEN

Světlovský bál
4.–7. 6. 2020 | Bojkovice
www.svetlovskybal.cz
Folklorní festival konající se každoročně 
v Bojkovicích. Kromě tanečníků a zpěváků 
z blízkého či vzdálenějšího okolí navštíví 
festival vždy alespoň jeden soubor 
z exotických zemí. 

Národopisné slavnosti Podluží v písni 
a tanci 
5.–7. 6. 2020 | Tvrdonice
www.tvrdonice.cz
Folklorní festival s přehlídkou dechových 
i cimbálových muzik.

Víkend památkových domků
6.–7. 6. 2020 | Slovácko
www.slovacko.cz

Noc s Metodějem 2020
19. 6. 2020 | Uherské Hradiště – Výšina 
svatého Metoděje
www.slovackemuzeum.cz
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Přehled akcí na: www.slovacko.cz

Otevřené sklepy Kyjovska 
13. 6. 2020 | Kyjov
www.ickyjov.cz
Již 6. ročník akce Otevřené sklepy 
Kyjovska nabídne více než 400 vzorků 
vín jak profesionálních vinařů z celého 
Kyjovska, tak drobných vinařů, pro které 
je vinařství celoživotním koníčkem. 

Mezinárodní dětský folklorní festival 
Kunovské léto
17.–21. 6. 2020 | Kunovice
www.kunovske-leto.cz

Horňácké kosení
20. 6. 2020 | Malá Vrbka
www.malavrbka.cz
21. ročník tradičního ručního kosení 
orchidejových luk s krojovanými 
účastníky, malým jarmarkem tradičních 
výrobků, cimbálovou muzikou a dalším 
doprovodným programem. Folklorně- 
-kulturní akce pořádaná v panenské 
přírodě CHKO Bílé Karpaty.  

75. ročník Mezinárodního folklorního 
festivalu Strážnice 2020
25.–28. 6. 2020 | Strážnice
www.festivalstraznice.cz
Probíhá nejen v amfiteátrech a na pódiích 
zámeckého parku, ale i v areálu Muzea 
vesnice jihovýchodní Moravy, jehož 
prostory se mění v rozlehlé jeviště.

ČERVENEC

XXIV. Dolňácké slavnosti písní  
a tanců s tradiční jízdou králů
2.–6. 7. 2020 | Hluk
www.jizdakraluhluk.cz
Slavnosti pořádané v Hluku jednou za tři 
roky probíhají souběžně s každoročním 
Slováckým festivalem dechových 
hudeb a jsou neodmyslitelně spojeny 
s národními kroji a s jízdou králů. 

SLOVÁCKÉ LÉTO 2020
3.–12. 7. 2020 | Uherské Hradiště
www.slovackeleto.cz
Desetidenní festival sportu, zábavy pro 
všechny generace a hudby opět rozhýbe 
a roztančí Uherské Hradiště.

Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 
4.–5. 7. 2020 | Velehrad
www.velehradinfo.cz

Kopaničárské slavnosti
10.–12. 7. 2020 | Starý Hrozenkov
www.staryhrozenkov.cz

Multikulturní festival Svátek bláznů
10.–11. 7. 2020 | Veselí nad Moravou 
www.kultura-veseli.cz

Horňácké slavnosti 
16.–19. 7. 2020 | Velká nad Veličkou, 
Kuželov, www.obecvelka.cz

46. Letní filmová škola Uherské 
Hradiště
24. 7.– 2. 8. 2020 | Uherské Hradiště
www.lfs.cz

SRPEN

Moravské chodníčky
7.–8. 8. 2020 | Napajedla
www.kknapajedla.cz

Svatovavřinecké slavnosti 
7.–9. 8. 2020 | Hodonín
www.hodonin.eu

TOP víno Slovácka
22. 8. 2020 | Polešovice
www.polesovice.cz

ZÁŘÍ 

Čejkovické bylinkové slavnosti
6. 9. 2020 | Čejkovice, www.sonnentor.cz

Lázeňské vinobraní
12. 9. 2020 | Hodonín
www.laznehodonin.cz 
Lázeňská tradiční akce spojená s vínem 
ve všech podobách, lidovým jarmarkem 
a zábavou, jak se patří.

Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek
12.–13. 9. 2020 | Uherské Hradiště
www.slavnostivinauh.cz

Bzenecké krojované vinobraní
18.–19. 9. 2020 | Bzenec
www.bzenec.cz
Oslava vína nabízí nejen ochutnávku 
burčáků a ročníkových vín místních 
vinařů, ale také průvod krojovaných, 
přehlídku souborů a muzik. 

Slovácký festival chutí a vůní
26. 9. 2020 | Skanzen Rochus
www.slovacko.cz
Jedinečný gastrofestival, zaměřený na tradiční 
slováckou kuchyni. 

ŘÍJEN

Růžencová pouť
2.–4. 10. 2020 | Uherský Brod
www.cojevbrode.cz
Velkolepá církevní slavnost konaná 
v dominikánském kostele, ozdobená kroji 
brodských poutníků. Ve městě probíhá velký 
jarmark, nechybí zde ani pouťové atrakce 
a krajové speciality.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska
3. 10. 2020 | Uherské Hradiště
www.uherske-hradiste.cz

Jarošovský Oktoberfest
3. 10. 2020 | Jarošov
www.jarosovskypivovar.cz

Pochod slováckými vinohrady
3. 10. 2020 | Hodonín, Dolní Bojanovice, Josefov, 
Starý Poddvorov, Prušánky
www.kct.cz
Turistický pochod, při kterém vinaři nabízejí 
ochutnávku burčáků.

LISTOPAD

Žehnání svatomartinského vína
11. 11. 2020 | Uherské Hradiště
www.uherske-hradiste.cz

XI. Přehlídka Slovácko v tradici
21. 11. 2020 | Uherské Hradiště
www.tradicnivyrobek.cz
 
PROSINEC

Adventní čas je tady zas
5. 12. 2020 | Uherské Hradiště-Mařatice
www.skanzenrochus.cz

Tradiční Vánoce ve Vlčnově 
12. 12. 2020 | Vlčnov, www.vlcnov.cz

Připravujeme pro vás: 

LEDEN

Košt pálenek a kysaného zelí, Mikulčice 
www.palenkymikulcice.cz

ÚNOR

Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice  
Skanzen Rochus, www.skanzenrochus.cz

Festival masopustních tradic Fašank 2021 
Strání, www.strani.cz

Košt klobásků, Žarošice, www.zarosice.cz
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Místo plné inspirace
KOVOZOOrecyklované
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Foto: KOVOZOO

Ekologie a ochrana životního 
prostředí je v současnosti celo-
světovým tématem číslo jedna. 
V KOVOZOO Staré Město doká-
zali vytvořit prostředí, kde se 
návštěvníci názorně učí ekologic-
kému myšlení, přitom se pobaví, 
inspirují, ale především uvidí 
něco, co ve světě nemá obdoby.

z dob našich prarodičů. Zkrátka věci, které 
z našeho života již vymizely, skončily by 
zřejmě na smetišti, ale místo toho jejich 
příběh pokračuje v KOVOZOO.

Zábava s ekologickým 
kontextem
KOVOZOO zaujme všechny generace. 
Každý si tu najde „to své“. A komu nestačí 
se jen procházet a obdivovat, může se 
aktivně zapojit do akcí pro veřejnost. 
V dubnu je to oslava největšího ekologic-
kého svátku na světě – Den Země, v září 
pak Děti, KOVOZOO a Hefaistos, která 
přináší všem zájemcům možnost vyrobit si 
vlastní železné zvířátko či „osahat“ si práci 
s dalšími druhy odpadů. Sraz veteránů 
následovaný Strašidelnou zahradou je pak 
pomyslnou tečkou za hlavní sezónou. Ale 
protože kovová zvířátka neprovozují zimní 
spánek a vždy ráda pózují fotografům, 
je možné KOVOZOO navštívit kdykoliv 
v roce. Stále je co vidět a objevovat.

Muzeum veteránů
V červnu 2019 byla otevřena stálá expo-
zice historických automobilů a motorek, 
která představuje široký tematický rozptyl 
vozidel vyrobených od začátku 20. století 
až po 70. léta. Tato stará krása a nostalgie 
skvěle zapadá do barevné mozaiky s ná-
zvem KOVOZOO.

Při návštěvě Slovácka nemůžete 
vynechat prohlídku KOVOZOO, 
jejíž zelená zahrada je oázou klidu 
ukrytou za zdí rušné průmyslové zóny. 
Nebudete se stačit divit, co vše tam 
na vás čeká. Už zdálky vás do areálu 
bude lákat „suchozemský“ Maják 
Šrotík, který majestátně ční nad celým 
areálem a pomáhá najít cestu všem, 
kteří plují ve světě odpadů. U něj se 
na pomyslných vlnách kolébá loď 
Naděje, která láká všechny na palubu 
a nenechá nikoho na pochybách, že 
to, co se skrývá za zdmi areálu, je něco 
výjimečného. Dvouhektarový areál byl 
veřejnosti otevřen v roce 2012 a najde-
te v něm nekonečné množství důkazů 
o tom, že i ze zdánlivě nepotřebného 
odpadu mohou vznikat věci, které jsou 
nejen krásné a zajímavé, ale i nadá-
le užitečné. Najdete zde originální, 
vtipné a často extravagantní nápady 
všeho druhu, mnohdy v nečekaných 
a neslučitelných kompozicích.

Není odpad jako odpad
Hlavním tématem jsou zvířata, lépe 
řečeno zvířecí exponáty vyrobené 
z pružin, koleček, plechů, drátů, zkrát-
ka ze železného šrotu. Je jich již více 
než 260 a vytvořili je domácí kutilové, 
umělečtí kováři, zaměstnanci a ředi-
telé jednotlivých fi rem holdingu REC 
Group, který KOVOZOO provozuje. 
Kromě kovových zvířat mohou ná-
vštěvníci obdivovat nepřeberné množ-
ství exponátů průmyslové a hasičské 
techniky, secí a žací stroje, mlátičky 
obilí, fukary a jiné zemědělské stroje 
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snoubí historii, duchovno i atraktivní současnost
Ač na mapě České republiky najdete několik Starých Měst, 

jen jedno je spojeno s Velkou Moravou a její dávnou historií. 
Současné a úspěšně se rozvíjející město dýchá duchovnem, 

historií, ale i moderním životem a nabízí pestrou škálu 
kulturněspolečenského vyžití.

Staré Město
Krása krojů, lidových písní 
a tanců 
Nejvýraznější oblastí kultury ve městě 
je folklór propojený s udržováním 
lidových tradic. Tato forma má 
ve Starém Městě dlouholetou tradici 
v podobě folklórních souborů Dolina 
a čtyř skupin dětské Dolinečky. Počet 
dětí a mladých lidí, kteří se tanci 
a zpěvu věnují dodnes, je obdivuhod-
ný. Tito lidé udržují tradiční zvyky, 
díky kterým jsou tyto tradice stále 
součástí života města.Fo
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Jezuitský sklep – Event 
centrum 
Kulturním stánkem nabízejícím 
širokou škálu možností kulturně 
společenského vyžití je Jezuitský 
sklep – Event centrum – v útro-
bách náměstí Velké Moravy, kde 
se odehrávají kulturní setkání, 
degustace vín, přednášky apod.  

Nejnavštěvovanější jsou staroměst-
ské Michalské hody, které se konají 
vždy v září u příležitosti svátku 
sv. Michala, jenž je patronem 
kostela ve Starém Městě. Raritou je, 
že do průvodu každoročně vyráží 
na dvě stovky krojovaných! Během 
let se hody přeměnily v Michal-
skou slavnost, která je obohacena 
o hodový program všech souborů 
a hostů na náměstí Velké Moravy. 

Jezuitský sklep z roku 1668 vybu-
dovali členové jezuitského řádu 
sídlícího v Uherském Hradišti. 
Nazývali jej svým „pokladem“, 
neboť mohl pojmout zásoby ze 
všech jejich vinic v okolí. Dnes 
si lze sklep, který nabízí více než 
100 míst na sezení, pronajmout 
i k soukromým oslavám.

Staroměstský den vína
Spolek vinařů se zapojil do velkole-
pé akce Na kole vinohrady, kdy pro 
účastníky připravují ochutnávku 
vín s malým občerstvením. Zastáv-
ka v nově rekonstruovaném Jezu-
itském sklepě měla velký úspěch, 
a to přivedlo vinaře na myšlenku 
celodenního vinařského programu. 
Vznikl tak Staroměstský den vína 
s řízenou degustací. Na Staroměst-
ském Dni vína se obvykle prezen-
tují vína pouze od staroměstských 
vinařů, členů i nečlenů místního 
vinařského spolku, a k poslechu 
hraje cimbálová muzika.

Z Čerťáku bude klidová 
zóna
Slepá ramena řeky Moravy ve Starém 
Městě opět ožívají a proměňují se 

v atraktivní přírodní lokalitu! Čerťák, 
Zasypané, Vytrávené a Přední a Zad-
ní Morávka budou propojeny s řekou 
Moravou a stanou se rájem rybářů. 
V lokalitě, do které byly vysázeny 
původní druhy odrůd meruněk, 
trnek, hrušek a jablek, také vzniknou 
tůně, plné zvláště chráněných druhů 
živočichů a ryb, takže se můžete 
těšit na příjemné prostředí k trávení 
volného času. 

www.staremesto.uh.cz
www.eventcentrum.cz

CYKLISTÉ A IN-LINE BRUSLAŘI 
MOHOU FRČET DO VŠECH STRAN 
Od jara do podzimu se můžete na pá-
teřní cyklostezce podél Baťova kanálu 
prohánět na kole či bruslích. Ze Starého 
Města se můžete vydat na všechny 
strany. Vpravo do Kostelan, vlevo až 
do Kroměříže. Stačí si vybrat úsek, 
který vám nejlépe vyhovuje. Na trase 
podél cyklostezky je vybudována celá 
řada odpočívadel, restaurací a jiných 
příležitostí k občerstvení. Baťův kanál 
je totiž lemován cyklostezkou dlouhou 
více jak 80 km, na kterou dále navazují 
stezky a trasy v okolí, včetně Morav-
ských vinařských stezek. Cyklostezka 
je ideální pro dálkové cyklisty, rodi-
ny s dětmi, in-line bruslaře, seniory 
a tělesně postižené, kteří ocení takřka 
absolutní rovinu a přehledný terén. 
Bezpečnost cyklostezky výrazně 
zvyšuje skutečnost, že křížení všech 
silnic a železničních tratí je řešeno 
mimoúrovňově.

NÁŠ TIP
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Při procházce městem narazíte 
na řadu pamětihodností. Náměstí vé-
vodí novorenesanční budova radnice 
architekta Dominika Freye z roku 
1904, na jejíž výzdobě se podíleli Fran-
ta Úprka a Jano Köhler. Místní jsou ale 
hrdí i na další památky. Patří k nim 
například barokní kostel sv. Bartolo-
měje, zámek s rozlehlým parkem nebo 
bývalý klášter, ve kterém dnes sídlí 
Muzeum Napajedla.

SNOUBÍ SOUČASNÝ ŽIVOT S HISTORIÍ
Napajedla jsou společenským a kulturním městem, které 
proslavil hřebčín s chovem anglických plnokrevníků, barokní 
zámek, Baťův kanál a v neposlední řadě také podnik Fatra, 
významný světový zpracovatel plastů a legendárních 
nafukovacích hraček.

Informační centrum Napajedla
infocentrum@napajedla.cz
www.ic.napajedla.cz

Kdy Napajedla navštívit:
Divadelní festival ochotnických 
souborů (duben)
Festival malých pivovarů (červen)
Moravské chodníčky – Setkání 
folklorních souborů Slovácka, 
Valašska a Hané (srpen)
Svatováclavské slavnosti (září)
Festival vážné hudby Pocta 
Rudolfu Firkušnému (listopad)

Zahrajte si Člověče 
nezlob se! 
V muzeu najdete historické i umělecké 
krátkodobé výstavy a několik stálých 
expozic – Příběh továrny Slavia, Fatra 
v čase, Příběh města. Nejvyhledávanější 
je stálá expozice nazvaná Hřiště hraček, 
která vám hravou formou přiblíží 
legendární hračky designérky Libuše 
Niklové a Alfréda Kluga, které jsou 
vyráběné pro podnik Fatra Napajedla. 
Autorem expozice je syn Libuše Niklo-
vé, známý výtvarník Petr Nikl a navrhl 
ji jako „Člověče nezlob se!“, kde si děti 
i dospělí mohou sami s hračkami hrát.

Hřebčín, barokní zámek 
i anglický park
Místní hřebčín se proslavil chovem 
anglického plnokrevníka i účinková-
ním v několika filmech. Tradice chovu 
anglických plnokrevníků zde trvá  
bez přerušení již více než 120 let.  
V rozlehlém areálu uvidíte kromě  
stájí v anglickém stylu také výběhy  

s koňmi. Zámek ve stylu pozdně francouz-
ského baroka s více než 50 místnostmi 
obklopuje anglický park se vzácnými 
dřevinami a romantickým rybníčkem 
s lekníny. Návštěvníky překvapí, jak krásné 
a bohatě zdobené interiéry se zde i po letech 
dochovaly.

Projeďte se po Baťově 
kanálu
Nezapomeňte také navštívit Baťův kanál, 
který už dávno neslouží k dopravě lignitu 
z Ratíškovic do Otrokovic, ale především jako 
turistická vodní cesta nabízející spoustu mož-
ností plavby, vodní turistiky i cykloturistiky. 
Ve městě jsou hned dva přístavy, které najde-
te na levém břehu řeky Moravy – přístaviště 
Emila Spiro a přístaviště Pahrbek. Provoz 
na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu 
a končí v říjnu. Výletní plavby probíhají 
každou středu a neděli.

Napajedla
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Na své si zde přijdou milovníci letních i zimních sportů, 
fanoušci historie i tradičního folkloru. Mikroregion 
nabízí upravované lyžařské svahy, trasy pro pěší 
turisty i cyklotrasy, lety horkovzdušným balonem, 
rybaření, skalní lezení, rozhledny, pět národních 
kulturních památek včetně nejvýznamnějšího 
poutního místa u nás – Velehrad, archeologické 
lokality, hrady, zámky, lidovou i sakrální architekturu 
a mnoho dalšího. K tomu všemu si zde můžete dát 
i skvělé víno a pobavit se na některé z mnoha (nejen 
folklorních) akcí po celý rok…

Mikroregion 
Buchlov
je jednou z nejkrásnějších oblastí Slovácka
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Na Modré 
zažijete neuvěřitelné věci

Dechberoucí lokalita Skanzen Modrá patří díky Archeoskanzenu, 
Živé vodě, Cestě praturů, Centru slováckých tradic a obrovskému teráriu 
k nejvyhledávanějším v republice. Turisté zde mohou strávit úžasný den, 
zažít zábavu i poučení a odcházet s nezapomenutelnými zážitky.

Archeoskanzen aneb Velkomoravské 
opevněné sídliště středního Pomoraví 
je největším svého druhu v celé Ev-
ropě. Hned nad ním najdete unikátní 
kostel sv. Jana Křtitele, který stojí vedle 

základů kostela z počátku 9. století. 
Přespat můžete v hotelu Skanzen s veške-
rým zázemím, v sousedství Centra slovác-
kých tradic s nabídkou vinné a slivovicové 
stezky. Na dohled je sladkovodní a botanic-

ká expozice Živá voda, jež nabízí 
podvodní tunel a ryby dlouhé 
i přes 2 metry. Areál dotváří jak 
soustava malebných rybníků, tak 
kulisy Velehradu, nejvýznamnější-
ho poutního místa České republiky. 

Archeoskanzen, foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Živá voda, foto: m-ARK
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Přenocovat můžete v Hotelu 
Skanzen
Společně s Centrem slováckých tradic je pro-
vozován i Hotel Skanzen, který nabízí kromě 
skvělé kuchyně, také 100lůžkové komfortní 
ubytování jak hotelového typu, tak nedaleké 
dependance. Zkušený tým profesionálů zajistí 
klidný průběh vašeho pobytu, ale i firemních 
akcí, školení, rodinných oslav až pro 300 
účastníků. Centrum slováckých tradic najdete 
v areálu Skanzen Modrá.

www.hotelskanzen.cz, www.goralky.cz

V turistickém ráji se pro-
jděte naučnou stezkou
Naučná stezka Porozumění je bezba-
riérová 1,5 km přírodovědněhistorická 
naučná stezka, která vede od vele-
hradské baziliky ke kostelíku sv. Jana 
v Modré. Cestou můžete navštívit 
Centrum slováckých tradic, terári-
um, Archeoskanzen Modrá, Živou 
vodu a Stezku praturů.
Stezka vede v bezprostřední blízkosti 
zřejmě nejstaršího rybníka ve střední 
Evropě, který najdete pod Archeo-
skanzenem. Jeho stáří bylo odhaleno 
při archeologických výzkumech, kdy 
byla nalezena haťová zaplétaná hráz video o Modré

a dubové kůly z poloviny 9. století. Asi 20 m 
od tohoto prastarého rybníka bylo dokonce 
nalezeno keramické závaží rybářské sítě. Jedná 
se tak o unikátní doklad rybníkářství na Velké 
Moravě. 
Příběh rybníka pokračuje velmi zajímavě 
i po příchodu cisterciáků na Velehrad, kde 
bylo vystavěno několik dalších velkých rybní-
ků. Díky tomu se z Velehradu, Modré a části 
Starého Města stala rybníkářská oblast. 
Obec Modrá výstavbou Konventního a dal-
ších rybníků navázala na dávno zaniklou 
rybníkářskou tradici. I v současnosti je možné 
zakoupit povolení k odlovu ryb na obecním 
úřadě nebo denní povolenky na recepci 
hotelu Skanzen.

Foto: Hotel Skanzen (4×)

Foto: m-ARK
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Pohlaďte si hada nebo 
varana
Na dohled od centra Archeoskanzenu 
se můžete ocitnout v džungli – největ-
ším teráriu na Moravě. Na vlastní kůži 
zažijete tropickou atmosféru amazon-
ského deštného pralesa, subsaharské 
Afriky nebo ostrovů rozmanité Indo-
nésie. K vidění jsou zástupci největších 
i těch nejmenších druhů hadů a ještěrů 
z celého světa v domovském prostředí. 
Mezi nejzajímavější exponáty patří 
obrovská anakonda, několik druhů 
nádherných krajt a hroznýšů, plivající 
Egyptskou kobru červenou, kajmana, 
želvy, pavouky, brouky, štíry, žáby. 
Varani jsou společně s Mangustkami 
trpasličími největší atrakcí pro děti. 
Pro školy a skupiny jsou připraveny ko-
mentované zážitkové prohlídky včetně 
krmení a fyzického kontaktu se zvířaty.

Projděte slivovicovou stezkou
K největším lákadlům Centra slováckých tradic je slivovicová (pálen-
ková) stezka, na které můžete okoštovat 72 druhů slivovic, pálenek 
a likérů českých lihovarů. Výstavu tvoří tradiční slovácké slivovice, 
hruškovice, meruňkovice, ale i oskerušovice, višňovice, mrkvovice či 
štrúdlovice.
Svoji návštěvu nezapomeňte doplnit návštěvou pálenice Skanzen, kde 
na vlastní oči uvidíte nádhernou dvoukotlovou pěstitelskou pálenici 
o obsahu 300 l a pětistupňovou kolonu na 170 l. Zážitek můžete doplnit 
vinnou stezkou, kde je ve výstavě na 104 druhů vín. V suterénu je plně 
audio vybavená moderní přednášková aula pro třicet osob. Vstupní 
halu zdobí umělecké dílo – hliníková plastika Strom poznání akade-
mických sochařů syna Ondřeje a otce Otmara Olivových. V podkroví 
vznikla expozice brněnského Moravského zemského muzea. Centrum 
dále doplňuje vinotéka i prodejna regionálních produktů a kavárna.

Stezka praturů vede i ve čtyřmetrové výšce 
Přímo z Živé vody, kde žijí prehistorické velké ryby vizy, se můžete vydat po lávce 
i ve čtyřmetrové výšce na Stezku praturů. Na stezce najdete kromě dvoupatrové 
pozorovatelny také několik zastavení, na kterých se dozvíte zajímavosti o his-
torii a cestě praturů, kterou museli překonat, aby se po téměř 800 letech vrátili 
na moravské pastviny. Kromě praturů můžete ve výběhu obdivovat divoké husy, 
výra, sokola i krkavce. 

www.skanzenmodra.cz
www.archeoskazen.cz

www.zivavodamodra.cz
www.goralky.cz
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Stezka praturů, foto: m-ARK

Foto: Terárium Skanzen Modrá
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Putovat můžete pěšky, na kole i s rodinou 
Objevte autentické příběhy Cyrilometodějské stezky, které vedou 
řadou ojedinělých míst sahajících až do doby Velkomoravské říše. 
Putování je rozděleno do čtyř etap – celkem našlapete 70 km. Jednot-
livé denní etapy mohou zvládnout i rodiny s dětmi či zdatní senioři. 
Cykloturisté mohou trasu absolvovat na horském kole. 

Trasa vede ze Svatého Hostýna na Velehrad 
Cyrilometodějská stezka propojuje tři významná poutní místa České 
republiky – Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Velehrad. Trasa je atraktivní 
díky množství přírodních, kulturních a technických památek, ale 
zároveň je velmi přehledná a bezpečná. Vede nádhernou přírodou 
po značených trasách Klubu českých turistů. 
Cestou můžete navštívit středověkou zříceninu hradu Lukov, marián-
ské poutní místo Zlín-Štípa, Zoo Zlín-Lešná, funkcionalistické město 
Zlín, město Napajedla, Archeoskanzen Modrá, Živou vodu i Centrum 
slováckých tradic. Vyvrcholení trasy nabízí nejznámější poutní místo 
Velehrad s proslulou bazilikou.

Svatý Hostýn – Lukov (15 km) 
Lukov – Zlín (13 km) 

Zlín – Napajedla (20 km) 
Napajedla – Velehrad (24 km) 

Cyrilometodějskou stezkou 
za odkazem Velké Moravy
Putujte za novými zážitky ve stopách Cyrila a Metoděje 
ze Svatého Hostýna na Velehrad a objevte stezku plnou 
fascinující historie a překrásných výhledů do krajiny. 
Při putování poznáte krajinu Východní Moravy, zažijete 
dobrodružství a ještě si vyčistíte hlavu... 

SE VŠÍM PORADÍ TURISTICKÝ PRŮVODCE
Na cestu se můžete vydat jen tak, pro radost – 
pro srovnání myšlenek – nebo pro děti, které své 
zážitky bohatě zúročí v hodinách přírodovědy, 
vlastivědy a dějepisu. Se vším vám bude nápomo-
cen turistický průvodce, který prozradí zajímavosti 
jednotlivých etap, zavede na nejatraktivnější turis-
tické cíle podél trasy, poradí, 
kde si příjemně odpočinout, 
ubytovat a občerstvit. 
Mapy, detailně popsané eta-
py i praktické tipy najdete na: 
www.putujmebezhranic.cz.
www.vychodni-morava.cz 

NÁŠ TIP
Trasa Hostýnskými vrchy vede ke hradu 

Lukov, foto: Martin Peterka

Jak se žilo v čase příchodu věrozvěstů, 
ukazují expozice i řada akcí živé historie 

v Archeoskanzenu Modrá, foto: Martin Peterka

Trasa je v terénu 
obousměrně značena 
na směrovkách KČT 
tímto piktogramem
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Cisterciákům vždy záleželo na kra-
jině, v níž žili a hospodařili, a proto 
se představitelé obce ve spolupráci 
s farností a arcibiskupstvím snaží, aby 
byla krajina okolo Velehradu zajímavá 
a hodnotná. „V posledních letech 
jsme kromě výsadeb ovocných stromů 
v krajině a dotváření mokřadů začali 
také pracovat na společných drob-
ných projektech. Krásným příkladem 
je třeba vyvýšený květinový záhon 
uprostřed Velehradu. Plány na spo-

je křižovatkou poutních i turistických cest
Velehrad

Velehrad se v posledních letech snaží navázat na odkaz péče 
o krajinu a hospodaření cisterciáků, kteří založili a proslavili 
velehradský klášter s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Cyrila a Metoděje. Toto místo si díky citlivému 
a moudrému přístupu cisterciáckého řádu mohlo uchovat 
podmínky pro to, aby se díky odkazu slovanských verozvěstů 
stalo jedním z nejznámějších poutních míst Evropy.

lečné aktivity v oblasti veřejné zeleně 
a krajinných prvků nyní intenzivně 
připravujeme,“ prozrazuje Aleš 
Mergental, starosta obce, která pod 
jeho vedením byla v soutěži Vesnice 
roku Zlínského kraje oceněna Zelenou 
stuhou právě v péči o zeleň, životní 
prostředí, ochranu a rozvíjení přírod-
ních i kulturních hodnot krajiny. 
Obec do zkrášlování krajiny zapojila 
občany, farníky, ale i žáky mateřské, 
základní školy a studenty gymnázia. 
Společně vysadili například jabloňo-
vou alej po obou stranách cyklostezky 
a Poutní cesty růžence vedoucí okolo 
rybníků a mokřadu až k ohradní zdi 
baziliky.
Nad velehradským hájem pak 
zpřístupnili krajinu lidem díky další 
výsadbě ovocných stromů.
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Pro lepší pochopení historických 
souvislostí v oblasti křesťanství a odkazu 
byzantských učenců může být nápomocna 
stálá expozice výstavy „Bible pro malé 
i velké“ ve Velehradském domě sv. Cyrila 
a Metoděje. 

Prostřednictvím obrazů, artefaktů a interaktivních 
prvků můžete pochopit tajemství vzniku a formo-
vání církve, v níž se posvátné knihy Nového zákona 
zrodily. Představuje bibli jako knihu, která v mnoha 
směrech inspiruje a obohacuje život v lidové tradici 
i vysoké umělecké kultuře. Připomíná tak unikátní 
odkaz soluňských bratří, kteří na Moravě šířili Písmo 
svaté. 
Nejmladší návštěvníci ocení možnost aktivního po-
znání dějin nejdůležitější křesťanské knihy prostřed-
nictvím hravých panelů. 
K nejvzácnějším artefaktům výstavy patří ojedinělá 
kopie vzácné relikvie s otiskem Kristovy tváře 
známá jako Turínské plátno. 
Výstava Velehrad na křižovatkách evropských 
dějin probouzí v návštěvnících obdiv a hrdost 
na duchovní, umělecké a architektonické bohatství 
Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy 
až po současnost se zaměřením na růst cyrilome-
todějské ideje napříč dějinami umění a kultury. 

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje 
nabízí nově i ubytování
Multifunkční centrum vzniklo po rekonstrukci 
bývalé sýpky a konírny velehradského kláštera. 
Zbudovaný komplex přináší dvě stálé výstavy, 
sál kardinála Špidlíka, badatelny, informační 
centrum, příjemnou cukrárnu, poutní prodejnu 
s knihkupectvím, klubovnu a v neposlední řadě 
komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
a apartmánu.

Velehradský dům 
sv. Cyrila a Metoděje 
nabízí i ubytování
„Pohleď, jak příroda a Písmo jsou spojeny 
společným proudem.“ Efrém Syrský

Výlet pro všechny 
generace
Příjemný cyklovýlet můžete strávit 
na trase Velehrad – Salaš, kde jedete 
lesní nenáročnou cyklostezkou až 
na Salaš (5 km). Cestou míjíte Au-
tokemp Velehrad, v němž si můžete 
udělat zastávku, občerstvení vás čeká 
i na Salaši. Po návratu se děti mohou 
vydovádět na moderním velehrad-
ském hřišti. Starší si mohou protáh-
nout tělo na fitness prvcích, zaposilo-
vat na moderní workoutové sestavě, 
zahrát si tenis či plážový volejbal nebo 
fotbal či basketbal na multifunkčním 
sportovišti s tartanovým povrchem. 
Pro doplnění energie můžete zamířit 
do cukrárny, domácího bistra nebo 
restaurace. Kulturní povzbuzení jistě 
najdou dospělí a junioři na interak-
tivní výstavě sochaře Otmara Olivy 
v Turistickém centru (TC). 
Zajímavým ozvláštněním prázdnino-
vého výletu je možnost absolvovat tuto 
trasu na koloběžkách, které si můžete 
vypůjčit v TC. Prozkoumat Velehrad 
mohou především rodiče s dětmi díky 
interaktivním poetickým hledačkám. 
Na trase 1,5 km anebo 3,8 km zavítáte 

díky šifrovačce na místa, která bys-
te možná jen tak nenašli. 

Po stopách Velké 
Moravy
Pokud byste vyrazili pěšky z Vele-
hradu na Salaš a nechtěli se vracet 
stejnou cestou, můžete na začátku 
Salaše odbočit vpravo ke Zlacké 
studánce. 
Tady změníte vedoucí barvu znač-
ky z modré na žlutou a stoupáním 
se dostanete nad ves Jankovice 
k rozcestí V Březíčkách, kde 
odbočíte doprava opět na modrou 
značku, která vás povede kolem 
přírodního útvaru Králův stůl a re-
kreačních rybníků Pravěk a Orlová 
až k rozhledně Modrá. Pokračujete 
obcí Modrá ke staroslovanské-
mu kostelíku a archeoskanzenu, 
odkud je to jen kilometr zpět 
do centra Velehradu. (16 km)

Cyklostezkou Na Bunč
Pro zdatné cyklisty nabízíme 
výlet z Velehradu na Bunč. 
Vyjedete po cyklostezce na Salaš 
a poté po asfaltové cestě na Bunč, 
kde se občerstvíte v restauraci 
s moderním hřištěm. Z Bunče si 
můžete „odskočit“ na rozhlednu 
Brdo a přes Chabaně se poté 
vrátit na Velehrad (cca 27 km). 
Druhá varianta je vydat se z Brda 
na Vlčák, zastavit se na motorestu 
Samota, odtud na rozcestí Nad 
Studeným žlebem a poté po ze-
leně značené cyklotrase na Salaš 
a Velehrad. (26 km)

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: Petr Slinták
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BalonCentrum 
Břestek
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V koši balonu 
zažijete neuvěřitelné okamžiky
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Máte chuť prožít s rodinou netradiční 
výlet pěšky, na kole nebo ve vzduchu? 
Vytáhnout do přírody partu kamarádů 
či kolegů ze zaměstnání? Prožít v koši 
balonu žádost o ruku či oslavit vstup 
do manželství? Proletět se v noci? To 
vše vám splní BalonCentrum Břestek. 
A nejen to. V koši horkovzdušného 
balonu vás dokáže povznést nad sta-
rosti všedních dnů. Stačí vyslovit přání 
a z těchto míst se můžete vznést kdeko-
liv po České republice nebo si tady mů-
žete domluvit lety balonem v Alpách, 
Tatrách, Beskydech i na dalších místech. 
V Břestku je první, jedinečné komfortní 
centrum balonového létání v České re-
publice, prostřednictvím fi rmy Balony.
EU provozují patnáct balonů včetně 
First Class – největšího a jediného ba-
lonu v Čechách i na Slovensku, na jehož 
palubě je kromě 24 cestujících i pilot 
a stevardka.
BalonCentrum Břestek umístěné 
v krásném a podmanivém prostředí, 
uprostřed horské a vinařské krajiny 
Chřibů nabízí srub s ubytováním, 
stylovou restaurací a dětským hřiš-
těm. Najdete zde lahodnou kuchyni 
i měkoučké peřiny. Jen těžko se budete 
rozhodovat mezi spaním na půdě 
či v mezonetovém pokoji. Při večeři 

Paprsky slunce nenápadně prokousávají mlhavé ráno. 
Do proutěného koše pasažéři nasedají s určitou nedočkavostí. 
Koš pomalu stoupá k nebi a z mávajících lidí na louce se stávají 
špendlíkové hlavičky. Všichni na palubě, které spojuje krása 
a romantika, věří kapitánům vzdušné plavby.
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na terase můžete sledovat večerní start 
balonu. Vychutnáte si rituální tanec, jenž 
předchází vzletu. Nafouknutí balonu, 
zvednutí koše a stoupání k modré obloze 
je opravdu lákavým zážitkem. Tak honem, 
zahnat děti do postelí, poslední sklenička 
něčeho pro dospělé a na kutě, protože 
ráno, vstříc rannímu slunci odlétáte vy! 
A pokud poletíte poprvé, budete pokřtěni 
čtyřmi živly – voda, vítr, země a oheň 
a na památku si odnesete křestní list.

BALONY.EU, s.r.o.
BalonCentrum Břestek 316
687 08 Buchlovice
tel.: 572 547 183
e-mail: info@balony.eu
www.balony.eu, www.baloncentrum.eu
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Kdo vyšlape 80 scho-
dů, může pohlédnout 
do kraje z výšky 349 
metrů nad mořem. 
Jako na dlani uvidí Chři-
by, Bílé Karpaty i celý 
Dolnomoravský úval. 
Dvacet metrů vysoká 
rozhledna Floriánka 
zdobí polešovický 
lesopark Skala.

Z Floriánky 
se můžete do sytosti kochat

Nejen Muškát moravský  
má původ v Polešovicích
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Osmi certifikovanými vinnými 
odrůdami se může pyšnit Šlech-
titelská stanice v Polešovicích. 
Nejznámější je Muškát moravský, 
Sevar, Floriánka a nejmladší pak 
Mery, pro které si jezdí nejvý-
znamnější vinaři z celého světa. 

Historie „Šlechtitelky“ se opírá 
o dlouholetou tradici. Byla založe-
na v roce 1922 jako státní podnik 
zabývající se šlechtitelskou činností, 
na kterou navazuje dodnes. Ve Šlech-
titelské stanici můžete zakoupit lah-
vová i sudová vína, která si odvezete 
nebo také vychutnáte na terase s vý-
hledem do vinic. Pro větší skupiny 
pořádají řízené degustace v moderní 
degustační místnosti nebo ve 300 
let starém vinném sklepě. Nakoupit 
můžete i révové sazenice.

RNDr. Zdeněk Habrovanský
tel.: 602 512 427, 572 593 385
e-mail: ssv.polesovice@gmail.com
www.ssvpolesovice.cz

Díky mimořádně krásnému, členitému okolí, rozlehlým 
lesům a čistému ovzduší uprostřed Chřibů je obec vyhle-
dávána chalupáři i turisty. Je také velmi dobrým výchozím 
bodem turistických vycházek a cyklistických tras, které 
vedou nádhernou panenskou přírodou.
Jen málokdo ví, že Stupavu v osmnáctém století proslulo 

nese odkaz sklářů
Stupava v samém srdci Chřibů je typická 
nádhernou přírodou i odkazem své nepříliš 
známé sklářské minulosti.

sklářství. Na počest znovuobjevené minulosti byla otevřena 
expozice sklářství ve zrekonstruovaném kulturním domě. 
Prohlédnout si můžete artefakty chřibských sklářů z dávné 
minulosti, pozůstatky skla, vyloveného z potoka Kyjovka. 
Můžete také obdivovat dobové fotografie a dokumenty, 
které návštěvníkům nabídnou pohled do historie starohuťské 
sklárny Gillernů a Münch-Bellinghausenů. 
Sklárna sice patřila ke koryčanskému panství, ale protože 
v ní pracovali hlavně lidé ze Stupavy, říkávalo se jí stupavská. 
V huti se vyrábělo tabulové a barevné sklo, skleničky, láhve 
i krásné broušené kusy, než byla v roce 1905 zrušena. Výroba 
skla byla poté přesunuta do Kyjova, kde sklárna pod hlavič-
kou skláren Vetropack Moravia Glass funguje dodnes.
www.obec-stupava.cz

Stupava
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Mikroregion Buchlov tvoří čtrnáct obcí, které vás 
rády přivítají v malebném prostředí na úpatí Chřibů. 
Najdete tu řadu možností rekreace, 
přírodních, kulturních a histo-
rických atraktivit. Ať už jsou to 
tradiční folklorní akce, objevování 
historických památek či návštěvy 
vinic a vinných sklepů, spojené 
s degustací vín i pálenek.
Jen těžko budete v celé republi-
ce hledat mikroregion, který má 
na svém území pět národních kul-
turních památek. V údivu zůstane-
te stát před bazilikou na staroslav-
ném Velehradě, na věži gotického 
hradu Buchlova, okouzlí vás zámek 
Buchlovice a v Archeoskanzenu 
na Modré se můžete přenést přímo 
do doby Velké Moravy. K návštěvě 
láká i Muzeum Tupeské keramiky, 
Muzeum sklářství nebo Muzeum 

MIKROREGION BUCHLOV MÁ VÝRAZNÝ GENIUS LOCI
lesnictví. Vzácné kulturní bohatství nabízí i národní 
přírodní park, skály, rybníky a rozhledny jako Salaš 

nebo Brdo s krásným výhledem 
na chřibské kopce. 
V letních měsících si můžete v mi-
kroregionu projet různé cyklotra-
sy, projít značené trasy pro pěší 
turistiku, naučné stezky (včelařská, 
stezka mamutů), užít projížďky 
na koních, lety horkovzdušným 
balonem, skalní lezení a mnoho 
dalšího. Rybáři ocení rybníky 
k rybaření (povolenky zakoupí 
přímo na místě nebo na obecních 
úřadech). V zimě zde naleznete 
několik běžkařských tras a milov-
níci sjezdového lyžování si mohou 
vybrat hned ze tří upravovaných 
lyžařských svahů v Břestku, na Stu-
pavě a v Osvětimanech.

Krajina pod Buchlovem je protkaná historií, pověstmi 
o dobách dávno minulých, krásnou přírodou, ale i krajem 
tradic a lidových zvyků. Chřiby mají výrazný genius loci.

Krajinou
pod Buchlovem
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Foto: archiv obce
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Osvětimany jsou vstupní bránou 
do přírodního parku Chřiby. Svým 
návštěvníkům nabízí klid a odpočinek 
v krásné přírodě, stejně tak aktiv-
ní vyžití na značených turistických 
a cyklistických trasách, na kterých se 
můžete vydat do všech stran. K přírod-
ním zajímavostem patří roztroušené 
řady skalních a kamenných útvarů. 
Nejvyhledávanější je Zikmundova skála 
a utajené Trpasličí město v blízkosti 
ranče Vlčák. Za návštěvu stojí i přírodní 
památka Ježovský lom nebo v okolí 

NABÍZÍ ZÁBAVU I ODPOČINEK
Městys Osvětimany žije pestrým občanským a kulturním životem 
a snaží se za pomoci spolků udržovat tradice a zvyky v průběhu 
roku. V obci jsou pořádány košty vín, pálenek, slovácké hody, 
fašank i filmové i divadelní premiéry místních ochotníků.

stojící dva hrady Cimburk a Buchlov. 
Pro aktivní relaxaci Osvětimany lákají 
na Ski Park Osvětimany, kde v zimě 
návštěvníkům nabízí pravidelně upra-
vovanou sjezdovku se dvěma vleky 
a dětským lanem zdarma. Díky umělé-
mu osvětlení si můžete zalyžovat i večer. 
V létě si můžete užít slunění a koupání 
na krásných malých plážích Osvětiman-
ské přehrady. Ukrývá se v malebném 
údolí Klimentského potoka, na kterém 
o necelý kilometr proti proudu leží 
Vřesovský rybník.

Osvětimany

Zvláštní útvary v našich lesích jsou 
v pověstech spojovány s čárami a kouzly. 
Neobvyklé kameny pak s branou pekel-
nou. Tajným místem je i prazvláštní útvar 
Trpasličí město nedaleko ranče Vlčák, 
které je opředeno tajemstvím. Shluk 
děrovaných kamenů nenajdete na ma-
pách a nevede k němu žádné turistické 
značení. Když však Trpasličí městečko 
objevíte, o to máte větší radost. Nejvíc si 
nález užijí děti, které si vychutnají neuvě-
řitelné prolézačky. Výlet můžete dětem 
také zpestřit vyprávěním, jak asi trpasličí 
město vzniklo a komu sloužilo. 

TIP NA VÝLET:

www.osvetimany.cz
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Restaurace s českou i mezinárodní 
kuchyní je vhodná k příjemnému 
posezení, ale i pořádání svateb, oslav 
i fi remních večírků. Kromě dobrého 
jídla nabízí bowling, kulečník, penzion, 
vnitřní dvorek, stáje, krytou jízdárnu 
pro koně, chlévy pro hospodářská 
zvířata, pastviny a rybník. 
K největší atrakci patří farma se zvířát-
ky, kterou si oblíbily děti. Skvělou zá-
bavu nabízí jízda na koni, dvě přírodně 
laděná dětská hřiště v indiánském stylu 
s lanovými prvky. U rybníka byla vybu-
dována mola, vodní prvky s pumpou, 
mlýnky a vodním dělem. Pro rybáře 
je zde možnost zakoupení povolenky 
na soukromý rybářský revír. 

Na Haldě 
strávíte prima den
Vyhlášeným výletním místem 
se stává Hospůdka na Haldě, 
kde návštěvníci najdou jak 
stylový a útulný interiér 
v klidném prostředí, tak 
zábavní park pro děti. 

Hospůdka na Haldě
Boršice 739, 687 09 Boršice
info@haladaborsice.cz
tel.: 734 156 983
www.haldaborsice.cz
FB: RybnikHalda

Foto: Hospůdka na Haldě a Martina Burianová
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Stříbrnice lákají k návštěvám Stříbrnických 
pasek, které byly pro své krajinářské a přírodo-
vědecké hodnoty v roce 1993 vyhlášeny přírod-
ním parkem. Dodnes se na nich udržel charakter 
pasekářského osídlení. 

Má kostel opravdu nejkrásnější střechu v kraji? 
Roku 1906 byla založena tzv. „Jednota sv. Prokopa“. Ta si 
dala jako své poslání postavit kostel ve Stříbrnicích, který byl 
zasvěcen sv. Prokopu. Patronát nad tímto kostelem převzal 
hrabě Leopold Berchtold, který byl toho času pánem na hra-
dě Buchlově. Novinkou je nově opravená střecha a fasáda 
věže kostela sv. Prokopa, o které říkají, že je nejkrásnější 
v kraji… Cílem realizovaného projektu s názvem „Kostel sv. 
Prokopa otvírá náruč poutníkům“ bylo zvýšení atraktivnosti 
kulturního dědictví pro obyvatele i návštěvníky v příhra-
ničních lokalitách. Projekt řešil investiční i neinvestiční část 
a měl dva specifi cké cíle – zlepšení technického stavu místně 
významné památky, kterou kostel sv. Prokopa bezespo-
ru je, a také vytvoření uceleného tematického produktu 
zaměřeného na spolkovou činnost. Do budoucna je snahou 
založit v kostele sv. Prokopa ve Stříbrnicích tradiční přehlídku 
duchovní písně, do které by se zapojily i další sbory z příhra-
ničních regionů. www.stribrnice.cz

Stříbrnická 
kostelní věž je 
nepřehlédnutelná
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CÍSAŘSKÝCH HODŮ V BORŠICÍCH
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Původně byly hody na Slovácku pojaty jako děkovná oslava 
ukončení zemědělských prací. Staly se významným mezní-
kem hospodářského cyklu a dodnes hrají významnou úlohu 
v životě obce a jejich obyvatel. 

Trocha hodové historie
V Boršicích se slaví hody císařské, i když mají kostel 
zasvěcený sv. Václavu. První zmínka o „císařských“ hodech 
pochází z roku 1929. Jak hody probíhaly, popisují záznamy 
v kronice z roku 1934. Líčí především obchůzku stárků 
s chlapci, muzikou a právy po obci: „Chasa se zastavovala 
v jednotlivých domech, kde zazpívala a muzika zahrála. 
Domácím zavdali chlapci vína, které měli v litrovkách, za co 

dostali obilí, víno, pení-
ze, koláče. Po cestě obcí 
zavdávali i těm, které po-
tkávali. Před lety volívala 
chasa stárky za přítom-
nosti starosty obce. 
Bývali zvoleni dva stárci. 
Starší stárek a mladší 
stárek. Tito o hodech 
a při muzikách starali se 
o pořádek. Stárci volili si 
stárky. Bývala to děvčata 
z příbuzenstva nebo 
jejich milé. O hodech bý-
valo také stínání berana. 
Toto trvalo až do roku 
1875. I chození o hodech 
v pondělí přestalo.“

I když je v Boršicích místní kostel zasvěcen 
sv. Václavu a mohly by se tudíž slavit hody 
václavské, síla tradice císařských hodů byla 
silnější. V Boršicích se slaví hody císařské, tedy 
třetí říjnovou sobotu a neděli.

Současné hody pod taktovkou Pentle
V současnosti začínají hody tím, že se celá hodová chasa s CM 
Pentla a DH Boršičanka sejde na návsi a společně jdou k mladší-
mu stárkovi a k mladší stárce, která mu předá pro něj přichystané 
právo. Od staršího stárka se chodí ke starší stárce a říkáním prosí 
o ni i právo. Před každým domem tancují sólo rodiče stárků a stár-
ci. Z domů se vynáší přihlížejícím koláčky, zákusky, víno a slivovi-
ce. Pak jdou všichni pro povolení na obecní úřad.
V sobotu v podvečer se chasa zúčastňuje hodové mše svaté v kos-
tele sv. Václava a večerní taneční zábavy, na které hraje CM Pentla 
a DH Boršičanka. Malé i velké právo je pověšené na viditelné 
místo v tanečním sále. Tam se zatahuje pod právo. V neděli 
pokračuje obchůzka krojované chasy s ukazováním práva. Stárci 
s právy a stárky s velkými koši, překrytými plátěnou pokrývkou, 
chodí opět v doprovodu dechové hudby Boršičanky a cimbálové 
muziky Pently po obci a vybírají peníze. Po hodech v neděli večer 
všichni čtyři stárci zanesou právo do domu ženy či dívky, která 
právo chystá, a tam zůstane uložené do příštích hodů.

www.borsice.cz

Mamutí stezka napraví omyly ze stránek učebnic 
Mamutí stezku najdete v lesíku Chrástka v Boršicích. Stezka 
vás seznámí s životem lovců mamutů, s jejich způsobem obživy 
a osídlením zdejší krajiny. Seznámíte se také s druhy obydlí, 
výrobou jednoduchých nástrojů a první keramiky, dopravními 
prostředky, gastronomií, dále pak s vírou či počínajícím umě-
ním. Zajímavostí stezky jsou tzv. vymítači mýtů a pověr. Jsou 
to grafické vsuvky v textu panelů, které boří zažité mýty a ne-
pravdy z učebnic dějepisu a školních lavic. 1km stezka se stala 
výborným poznávacím a vzdělávacím prvkem pro školní výlety. 
Také však bezvadným tipem na výlet pro rodiny s dětmi.

TIP NA VÝLET:
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Sekvojovec, který roste v Břestku-Chabaních, 
dosahuje výšky necelých 40 metrů a obvod 
jeho kmene je přes 6 metrů. Byl zřejmě vy-
sazen hrabětem Zikmundem II. Berchtoldem, 
asi před 170 lety. Z původně vysazených tří 
stromů přežil jen jediný. Ten byl v roce 1972 
zasažen bleskem a podélně praskl. Prasklinu 
ochranáři vyplnili, zpevnili a strom se podařilo 
zregenerovat. Dnes jsou z toho stromu kaž- 
doročně sbírány šišky a prováděny pokusy 
s výsevem a pěstováním této dřeviny.

V Muzeu Tupeské keramiky se můžete projít 
kompletním domem hrnčíře, jak vypadal 
za starých časů a nasát tehdejší atmosféru 
a styl života. Kromě světničky s pecí 
navštívíte také dílnu, která byla nedílnou 
součástí hrnčířova domu.

Víte, co je majoliková 
keramika a co habánské 
fajánse? Anebo tradiční 
Tupeská růže? To vše 
se dozvíte v Muzeu 
Tupeské keramiky, 
kde můžete obdivovat 
expozici, do které vás 
zasvětí nadšená prů-
vodkyně. Přijďte se po-

dívat na řemeslo, které se nesmazatelně zapsalo 
do historie obce Tupesy a celého regionu. Pro 
upomínku si můžete v prodejně tradiční Tupeské 
i moderní keramiky zakoupit suvenýr, originální 
kousek, jako je hrníček na čaj nebo kávu, misky, 
máselníky, dózy na vařečky, talíře apod. 

Odneste si vlastní hrneček
Zájemcům v muzeu nabízí po předchozí domlu-
vě možnost zhotovit si vlastnoručně kousek 
keramiky na hrnčířském kruhu — třeba hrní-
ček, nebo si jej mohou návštěvníci zkusit sami 
namalovat. Ideální využití této akce je ve větších 
skupinkách, exkurzích nebo školních výletech. 
Muzeum keramiky je také středobodem kultur-
ních akcí v obci. Jejich přehled a srdečné pozvání 
najdete na https://tupesy.cz.

www.muzeumkeramiky.cz

Muzeum Tupeské 
keramiky se stalo 
kulturním centrem

Mamutí strom 
z Břestku

SEKVOJOVCE nebo chcete-li  
mamutí stromy patří 

k největším stromům 
na planetě. Dosahují výšky 

až 80 metrů a pocházejí 
ze Severní Ameriky. 
Do Evropy se začala 

semena dovážet 
v 19. století.
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Vinařství Jakubík se nachází v samém 
srdci Moravy malebného Slovácka. 
V krajině, kde řeka Morava vždy dávala 
půdě živiny a sílu. V kraji bohatém 
na sluneční dny, který je od severozápa-
du chráněn úbočím chřibského masivu 
a od východu pohořím Bílých Karpat. 
Jen jižní strana je otevřena slunci. Při-
rozenou cestou zde vzniká mikroklima, 
charakteristické spíše pro subtropická 
pásma. Tato jedinečná konstelace dělá 
z tohoto kraje velmi mimořádnou 

v sobě mají příběh
Ve Vinařství Jakubík se k vínu přistupuje s pokorou a špičková 
technologie se zde snoubí s historickým odkazem.

Naše vína jsou jako život sám…

O LÁSCE – k rodině, přátelům, krajině, 
domovu.

O VÍŘE – boží krvi, odpuštění, pokoře.

O NADĚJI, se kterou můžeme snít, cítit 
volnost a dálku.

a bohatou vinařskou oblast.
Jsme malé vinařství v obci Zlechov, 
které hospodaří na 3 ha vlastních 
vinic a vyrábíme pouze přívlastková 
vína. K vinicím přistupujeme s láskou 
a pokorou, proto klademe hlavní důraz 
na kvalitu vypěstovaných hroznů, 
abychom následně vytvořili ta nejlepší 
vína z tohoto regionu. Cesta, kterou 
se ubíráme, v sobě spojuje tradiční 
postupy našich předků s moderními 
technologiemi.

Vína Jakubík

Vinařství Jakubík, a.s. 
www.vinarstvijakubik.cz 
info@vinarstvijakubik.cz 
tel.: 777 980 124, 572 551 703
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Královské město Uherské 
Hradiště leží na řece Moravě. 
Je jedním z nejkrásnějších 
měst pro život a také městem, 
které stojí za to navštívit. 
Právem je nazýváno srdcem 
Slovácka, neboť snoubí 
zajímavou historii, množství 
památek i bohatý kulturní 
život propojený s vínem, 
pestrobarevným krojem 
a lidovými tradicemi. Uherské 
Hradiště objevte s rodinou, 
přáteli i kolegy. Přijeďte pro 
zážitky a nebudete litovat!

průvodce
Ž I V Ý

Pomocí průvodce se vydáte za poznáním města, 
které se právem pyšní mnoha dochovanými 
památkami. Za příkladnou péči o ně získalo 
titul Historické město roku 2011. V informačním 
centru si můžete vyzvednout turistického prů-
vodce, ve kterém najdete deset QR kódů, díky 
kterým se prostřednictvím vašeho chytrého 
telefonu můžete projít městem a získat tak další 
zajímavé informace o Uherském Hradišti.

ŽIVÝ PRŮVODCE

V Uherském Hradišti a okolí sídlí 
největší počet folklorních souborů 
a cimbálových muzik na světě – díky 
tomu můžete navštívit nespočet 
lidových slavností, koncertů a vystou-
pení. Unikátem je historické centrum 
města, které bylo prohlášeno městskou 
památkovou zónou, malované vlakové 
nádraží z roku 1930, které zvítězilo 
v roce 2011 v soutěži o nejkrásnější 
nádraží republiky, ale i páteřní cyklo-
stezka podél Baťova kanálu, která na-
bízí nespočet variací na adrenalinové 
i rodinné výlety. Kulturní život dokres-
lují kavárničky a hospůdky, ve kterých 
se dá prožít mnoho zajímavého, stejně 
jako na tradičních TOP akcích.

Prohlédněte si historické 
centrum
Projděte se historickým centrem, 
ve kterém najdete hned dvě náměstí. 
Masarykovo náměstí se může pochlu-
bit barokním kostelem sv. Františka 
Xaverského, lékárnou U Zlaté koruny 
a bývalou jezuitskou kolejí, nyní 
nazývanou Slovácké centrum kultury 
a tradic, ve které se nachází mj. stálá 
expozice dějin Uherského Hradiště 
s vizualizací města v roce 1670 a také 
Galerie Joži Uprky.
Z Masarykova náměstí projdete 
Prostřední ulicí kolem budovy staré 

radnice na Mariánské náměstí, kterému 
dominuje mariánský sloup se sochami 
svatých i kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Při prohlídce historického centra byste 
neměli vynechat Galerii Slováckého muzea, 
františkánský klášter, budovu bývalé věz-
nice a justičního paláce, Slovácké muzeum, 
kino Hvězda i kapli sv. Šebestiána. 
V městském informačním centru je k do-
stání brožurka „Městský turistický okruh“ 
(MTO), která turisty navede na velký 
a malý okruh památek a významná místa 
města. Malý okruh mapuje historické bu-
dovy a jiné památky v centru města. Velký 
okruh turisty provede i po okrajových čás-

tech města, jako je Rochus či histo-
rické vinné sklepy v Mařaticích nebo 
někdejší židovský hřbitov na konci 
města a jiné památky. V mapce 
turisté najdou označení jednotlivých 
míst, ale i podrobný text vysvětlující 
význam jednotlivých památek. 
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Přijeďte se bavit, 
nebudete litovat! 
Uherské Hradiště je kulturním měs-
tem, ve kterém se můžete bavit po celý 
rok. Nebudete si zde připadat jako 
na periferii, ale naopak. Sjíždí se sem 
umělci z celé republiky. 
V Městských kinech, Slováckém diva-
dle, Slováckém muzeu, Klubu kultury, 
rockovém klubu Mír, koncertních sá-
lech, galeriích vám po celý rok nabízí 
skvělý program pro všechny generace. 
Některé z akcí jsou již vyhlášenými 

Město křižuje hustá síť 
cyklostezek 
Na území Uherského Hradiště je téměř 
13 km značených cyklotras, 10 km cyklo-
stezek a vyhrazené jízdní pruhy pro cyk-
listy. Cyklostezka podél Baťova kanálu 
patří k nejlépe hodnoceným v republice, 
protože je vhodná pro dálkové cyklisty, 
rodiny s dětmi, in-line bruslaře, seniory 
a tělesně postižené, kteří ocení takřka 
absolutní rovinu a přehledný terén, 
z převážné části po asfaltovém povrchu.
Navazují na ni stezky a trasy v okolí. 
Díky nenáročnému terénu s minimálním 
převýšením je ideální pro všechny 
generace. Výlet můžete plánovat 
na různé strany – jak do Olomouce, 
Kroměříže, tak do Hodonína nebo 
na Velehrad a Salaš. 
Všechna místa nabízejí atraktivní turis- 
tické cíle, vhodné ubytování i zajímavé 
služby. Můžete vyjet jedním směrem 
na kole a zpět se svézt výletní lodí nebo 
se nalodit i s kolem na hausbót a kombi-
novat plavbu s vyjížďkami podél Baťova 
kanálu a do okolí. Na trase podél cyklo-
stezky je celá řada odpočívadel, restaura-
cí a jiných příležitostí k občerstvení.

značkami s republikovým i meziná-
rodním přesahem a díky tomu přita-
hují desítky tisíc návštěvníků. Slovácké 
slavnosti vína a otevřených památek 
nebo Letní filmová škola lákají na slo-
váckou pohostinnost či víno, na origi-
nální zážitky nebo setkání u filmového 
plátna. Uherské Hradiště ale není dnes 
jen kulturní fenomén. Hosté přijíždějí 
za sportem a odpočinkem. Velmi vy-
hledávaný je místní aquapark či jarní 
a podzimní akce Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska. 
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www.mesto-uh.cz
www.uherske-hradiste.cz
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Rčením „Škola hrou“ učitele národa 
Jana Amose Komenského se inspiruje 
Slovácké muzeum, které pro žáky 
mateřských škol, obou stupňů základ-
ních škol i pro studenty středních škol 
připravilo několik desítek výukových 
programů s lektorským vedením.
Jejich programy s osobní zkušeností 
dají víc než sto hodin v lavici nebo 
desítky nastudovaných knih. Výukové 
programy od Velké Moravy přes 
galerijní umění až po národopisné 
uvědomění i speciální program pro 
veřejnost Zvídálkové, vzhůru do mu-
zea! přinesou rozmanité informace, 
které studenti doslova prožijí.

LOKÁLNÍ TRADICE A VÝLETY 
ZA POZNÁNÍM
Pod jednou střechou hlavní budovy 
Slováckého muzea žáci naleznou gró 
národopisu Slovácka i podrobnější 
poznání témat, které jsou prezen-
továny v krátkodobých výstavách. 
V 8+2 programech žáci poznají Rok 
na Slovácku ve zvycích a slavnostech. 
Lektor se také věnuje seznámení 
s konkrétní činností, řemeslem či 
rukodělnou technikou. Dozví se vše 
zajímavé o práci na poli, v hospo-

Foto: Ladislav Chvalkovský, Pavel Princ a m-ARK

e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz (všechny 
výukové programy v sekci Pro školy)
FB: www.facebook.com/slovackemuzeum

dářství i v různých řemeslnických 
dílnách. 

PO STOPÁCH MOJSLAVA 
I K PROSTŘENÉMU STOLU
Pokud zavítají žáci do Památníku Velké 
Moravy, se svým příběhem je seznámí 
mladý chlapec jménem Mojslav, jenž 
se v době Velké Moravy narodil a celý 
život na tomto území prožil. Usednout 
s ním mohou žáci i k prostřenému 
stolu. A protože pečení holubi do pusy 
sami nelétají, než zasednou ke společ-
né velkomoravské hostině, pokrmy si 
sami společně připraví.

GALERIE DĚTEM
V prostoru dětského ateliéru až pod 
samou střechou galerie na děti čekají 
dobrodružné výpravy za poznáním 
světa výtvarného umění. Krok 
za krokem se seznamují s možnostmi 
vlastního tvoření a prožívají v sedmi 
variantách spoustu krásných zážitků 
ve společnosti umění. 

ZVÍDÁLKOVÉ, VZHŮRU 
DO MUZEA!
Koncept výuky s průvodcem Slovácké 
muzeum uplatňuje i v programu pro 

rodiny s dětmi, kdy ve vybraných měsí-
cích děti vyučuje muzejní skřítek Zvídálek 
a využívá se stálé národopisné expozice 
i aktuálně probíhajících jednorázových 
výstav. Po krátkém výkladu k danému 
tématu následuje tvořivá dílnička dopl-
něná o dovednostní či sportovní aktivity, 
které jsou rozmístěny po celém muzeu. 
Vzpomínku na společnou návštěvu zará-
muje rodinné fotografování.

Slovácké muzeum 
NABÍZÍ PROGRAM, KTERÝ SI NÁVŠTĚVNÍCI PROŽIJÍ

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY

Foto: Ladislav Chvalkovský, Pavel Princ a m-ARK

Koncept výuky s průvodcem Slovácké 
muzeum uplatňuje i v programu pro 
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Narodila jste se v Uherském Hradišti, ale čtvrtstoletí 
jste prožila v milovaném Brně. Máte ještě na Uherské 
Hradiště nějaké vazby? 
Já se v Hradišti doslova jen narodila. Maminka tam 
měla rodiče a zrovna to na ni přišlo. Takže jsem 
odmalička kovanou Brňačkou. Ale u prarodičů jsem 
na jejich hospodářství trávila až do puberty velkou část 
každých velkých prázdnin. A byly to ty nejšťastnější 
chvíle mého života. 

Máte u nás na Slovácku nějaké místo, kam se ráda 
vracíte? 
Potom, co babička a dědeček odešli, už jsem na to mís-
to nejela. Prý je zbourané a mně by snad puklo srdce, 
kdybych to viděla. Každopádně kamkoliv na Slovácko 
přijedu, vím, že tam je můj domov, můj kraj.

Jak vnímáte kroje a lidové tradice? 
S obrovskou úctou a láskou. K historii, k řemeslu. 
Krojované slavnosti mi vhání slzy do očí. Až budu 
hodně bohatá, pořídím si vlastní kroj. 

Zapojila jste se do EKO výzvy. Snažíte se tímto 
směrem ovlivňovat lidi? 
Už dlouho. Kuchyni i drogerii vedu už dva roky bezo-
balově, kromě toaletního papíru nepoužíváme jedno-
rázové papírové potřeby, mám ocelové holítko – stejné 
jako měl můj dědeček – ve kterém pouze čas od času 
vyměním žiletku, používám čistě přírodní lokální prací 
a čisticí prostředky, šetřím vodou, elektřinou, jezdím 
hybridem, kupuji co nejvíc lokálních potravin – po-
chopitelně bez obalu – nekupuji už rok nové oblečení, 
pouze v second handech a spoustu dalších věcí. A svoji 
cestu k udržitelnému a ohleduplnému životu sdílím 
na svém Instagramu i Youtube kanálu. 

Máte duši dobrodruha? 
Ano. Pětihvězdičkovým hotelem je pro mě stan nebo 
hostel a hory nebo cestování bez připravených tras 
a míst jsou s přítelem naší vášní. 

Od čtyř let jste zpívala a hrála rodičům, návštěvám – 
vaše cesta k herectví byla tedy osudovka? 
Asi ano. Už po první hodině dramatické výchovy 
v mých devíti letech bylo rozhodnuto. 

Přiznáváte však, že trpíte nesmírnou trémou… 
ani s věkem nepolevuje? Neomezuje vás to ve vašich 
aktivitách? 

V Uherském 
Hradišti jsem 
prožívala 
nejšťastnější 
chvíle mého 
života
Populární herečka, zpěvačka, stand-up 
komička, moderátorka ale i spisovatelka, to vše 
je Iva Pazderková. Mezi její nejoblíbenější místo 
patří sice Brno, ale jako rodačka z Uherského 
Hradiště má ke Slovácku velmi blízko.

Iva PazderkováFo
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Tréma je pro mě znamením, že pořád toužím odvést 
stoprocentní a poctivou práci. Že mi na divákovi 
a kolezích záleží. I když je někdy opravdu obrovská 
a s věkem ani zkušenostmi se to nelepší…

Jak jste se vlastně stala jednou z hlavních tváří  
stand-up comedy Na stojáka?
Šla jsem na konkurz, na který mě přihlásil tatínek. 
A nějak se to stalo samo.

A co Pražský výběr? Jak došlo k tomu, že občas zpíváte 
s proslulými rockery? 
Před pěti lety mi zavolal Michael Kocáb, jestli s nimi 
nechci zpívat. A dodnes s nimi jezdím. Je to sen, ne-
smírně si toho vážím a doteď nemůžu uvěřit tomu, že 
s těmito úžasnými a legendárními muzikanty a osob-
nostmi za zády můžu stát na pódiu. 

Co je pro vás na popularitě nejtěžší? 
To, že lidé očekávají permanentní úsměv a vstřícnost, 
i když sotva zvládám fungovat. 

Nejste ale žádná „křehotinka“, bývala jste i slušný 
živel a „kalič“. V posledních letech se ale usazujete 
a uklidňujete život, dokonce píšete knihu. Pomohla 
k tomu i duchovní cesta do Santiago de Compostela? 
Ta byla důsledkem mé potřeby se více věnovat sobě, 
svému duchovnímu životu a víře. Návrat k základním 
hodnotám je mojí životní potřebou.

Píšete a zpíváte autobiografické texty – vypisujete 
do nich prožitky a trápení? 
Ano. Je to skutečně velmi autobiografická tvorba. Jak 
hudbu, tak texty píšu já, inspirována vlastním životem. 
A je to pro mě ta nejdůležitější část mé tvorby. 

Jste opravdu Horská Lesní 
Ekologická Tvá Živá Dospělá 
Krabičková Smutná Šťastná? 
Ano. Zcela.

Otevřeně mluvíte o své panic-
ké poruše a občasnými depre-
semi, což je odvážné – máte 
zpětné reakce, že váš přístup 
někomu pomohl? 
Ano, chodí mi téměř denně 
zprávy od těch, kterým moje 
otevřenost dodala odvahu za-
čít se léčit. Proto v této osvětě 

nepřestanu. Sdílení je hojení. 

Uklidňuje vás psaní knížky? Můžete prozradit, o čem 
bude a kdy ji zájemci mohou zakoupit? 
Vypadá to na podzim. Kniha povídek, u kterých si 
čtenář sám musí vybrat, co je opravdu z mého života 
a co je fikce. Snad to bude čtenáře bavit. 

Na jedné straně píšete knihu a na druhé natáčíte 
na youtube, jak baštíte nejpálivější papričku světa... 
to byla sázka? 
Ráda bavím lidí, sdílím, občas motivuji. A co se týče 
papriček, je to moje dlouholetá vášeň. Taky moc dobře 
vím, jak je zábavné se dívat na osobu, která dobrovol-
ně s tím infernem v ústech bojuje. A já opravdu ráda 
bavím sebe i ostatní. 

Děkujeme za rozhovor.
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MAJÍ JEDINEČNÝ GENIUS LOCI
Unikátní podívanou nabízí Sklepy Mařatice v uherskohradišťské 
Vinohradské ulici, které se pyšní tajemným labyrintem histo-
rických vinných sklepů. Nechte se pozvat do míst s jedinečným 
geniem loci, jež byla od nepaměti chloubou královského města 
Uherské Hradiště. Zažijte tak Slovácko všemi smysly. 

Sklep Mařatic

Kdo může koštovat víno 
v labyrintu? 
Podle legend se v měšťanských skle-
pech vyrábělo víno již pro sv. Cyrila 
a Metoděje i nedaleký poutní klášter 
na Velehradě. Jakmile podlehnete jejich 
atmosféře, stanete se pravidelnými 
návštěvníky… Unikátní sklepní labyrint 
vznikl propojením tří měšťanských vin-
ných sklepů: Synot, Herman a Jahoda. 
Celková délka vzájemně propojených 
sklepních chodeb přesahuje 250 metrů 
a pět výškových úrovní, které jsou 
spojeny několika schodišti a spojova-
cími rampami. Jednotlivé sklepy pak 
ústí nejen do Vinohradské ulice, a to 
hned ve třech „búdách“, ale vřetenovým 
schodištěm také přímo do místních 

komorní akce. Kromě kvalitního wi-fi 
připojení budou moci návštěvníci využít 
také další vymoženosti moderní techniky. 
jako např. plazmové televize či systém 
ozvučení, ovládaný pomocí speciální 
mobilní aplikace. Své trvalé zázemí získá 
také gastronomie, neboť např. ve vinném 
sklepě SYNOT jsou již přímo zabudovány 
stylové rautové stoly. Zpestřením bude 
možnost ubytování přímo nad sklepy 
s výhledem na okolí a také otevřené ohni-
ště, vybízející k romantickému posezení 
u ohně i k přípravě gurmánských specialit.

vinohradů. Sklepy nabízejí zázemí pro 
tradiční i netradiční akce, svatby, oslavy, 
posezení s přáteli apod.

Skloubení historie 
a současnosti
Historie areálu měšťanských vinných 
sklepů sahá až do roku 1827. Svého času 
si toto místo oblíbily osobnosti našich 
dějin jako Joža Uprka, Alois Jirásek 
či Mikoláš Aleš a mnoho dalších… 
Úcta k historii se ve Sklepích Mařatice 
úzce snoubí také s moderním pojetím. 
Příkladem je multimediální Přednáš-
kový sklep, který vznikl rekonstrukcí 
vinného sklepa Herman. Ten nabídne 
velmi komfortní zázemí např. pro říze-
né degustace, fi remní prezentace a další 
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Samozřejmostí měšťanských sklepů jsou vynikající 
vína ze slovácké vinařské podoblasti, která jsou vy-
ráběna jednou z nejmodernějších výrobních techno-
logií v celé republice. Jejich rezidentním dodavatelem 
je rodinné vinařství Víno Zlomek&Vávra, jehož 
vína si zamilujete. Rezidentní rodinné vinařství Víno 
Zlomek&Vávra se může od roku 2019 pochlubit jed-
nou z nejmodernějších výrobních technologií v ČR, 
která posouvá po generace předávanou vinařskou 
dovednost do nových rozměrů.

VÍNO NA PRVNÍM MÍSTĚ

www.sklepymaratice.cz
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SKLEP SYNOT 
Historický sklep s celkovou délkou 
přibližně 33 metrů pochází z roku 1827. 
Sklep tvoří dvě části s celkovou kapa-
citou přibližně 80 osob. Ve spodní části 
sklepa se nachází originální posezení 
u otevřeného ohniště. Sklep je vhodný 
nejen pro soukromé a fi remní akce, 
oslavy, večírky, besedy u cimbálu, ale 
díky zabudovanému zázemí také pro 
rauty a stylové gastronomické akce.

SKLEP JAHODA
Jedná se o renovovaný historický sklep 
s vinným barem a prezentací vinařství 
Víno Zlomek&Vávra. Je zakončen vře-
tenovým schodištěm, které vede pří-
mo do mařatických vinohradů. Sklep 
nabízí stylové posezení pro přibližně 
40 osob a pravidelnou otevírací dobu.

SKLEP HERMAN
Stylový „přednáškový sklep“ je vhodný 
pro řízené degustace, nejrůznější 
prezentace a další fi remní i soukro-
mé akce. Sklep s celkovou kapacitou 
přibližně 25 osob je plně vybaven 
moderní technikou v podobě televize, 
wi-fi  připojení, ozvučení apod.

ROTUNDA APOŠTOLŮ 
Sklepní rotunda je inspirovaná 
Poslední večeří Páně a zdobená so-
chami všech dvanácti apoštolů. Ti jsou 
vyobrazeni s pohárem vína i atributy, 
připomínajícími jejich smrt. Rotunda je 
určena pro komorní akce s kapacitou 
cca 12 osob.

SCHODY CTNOSTÍ 
A NEŘESTÍ
Vstup do rotundy vede po sedmi scho-
dech hříchů a sedmi schodech ctností. 
Tyto schody symbolizují celý lidský 
život a jeho proměny.

SÁL PŘEDKŮ
Uprostřed sklepního labyrintu se 
nachází Sál předků, kterému dominuje 
především velký kruhový kovaný lustr 
a socha sv. Urbana, patrona vinařů. 
Tento sál vzdává hold všem předkům, 
kteří po generace zachovávali a předá-
vali dál vinařskou tradici, a díky nimž je 
dnes na co navazovat.

ARCHIVNÍ SKLEP
Ve Sklepích Mařatice nemůže chybět 
krásný archivní sklep s celkem 36 
zamřížovanými boxy na víno, které 
pojmou až 15 tisíc lahví vína.
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Idea pořádat vinařské slavnosti nava-
zuje na prvorepublikovou uherskohra-
dišťskou tradici velkých národopisných 
výstav. Myšlenka rychle nalezla široký 
spontánní ohlas ve vinařských obcích 
a městech a Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek si brzy vysloužily 
prestižní a uznávané postavení.
Do Uherského Hradiště, srdce Slovác-
ka, jste se mohli vydat už sedmnáctkrát 
v historii na jedinečné SLOVÁCKÉ 
SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH 
PAMÁTEK. Pokud se vám to podařilo, 
pocítili jste neopakovatelnou atmosféru 
skutečné reprezentativní národopisné 
slavnosti více než šedesáti měst a obcí 
z celého regionu Slovácka. A pokud jste 
ještě neměli tu čest, nenechte si ujít 
jejich 18. ročník. Město bude tepat živel-
ností slováckého folkloru a tradic a na-
bídne i pohled do své dávné historie.  

v srdci Slovácka  
ve znamení tradic i historie

Program slavností i fotografie z minulých 
ročníků k dispozici na www.slavnostivinauh.cz. 
Najdete nás i na Facebooku.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou 
z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost 
a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm 
jsou otevřené historické památky královského města Uherského 
Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí.

s l o v á c k é  s l av n o s t i  v í n a  a  o t e v ř e n ý c h  p a m á t e k

o pět  ož i j í  12 .  a  13.  Z á ř í  2020

Druhý zářijový víkend ve dnech 
12. a 13. září ožijí uherskohradišťská 
náměstí, ulice, domy a jejich nádvoří, vinné 
sklepy i lodě na řece Moravě pestrým 
kulturním programem. Při něm si přijdou 
na své dospělí milovníci vína a folkloru 
i děti. Slavnosti v jejich páteční předvečer 
zahájí na Masarykově náměstí pořad 
s folklorní tematikou, vytvořený speciálně 
pro tento večer. Město Uherské Hradiště 
pak o víkendu slavností otevře svou náruč 
a třicítku památkových objektů tisícům 
návštěvníků. Vzácně se podíváte do míst, 
která jsou oku veřejnosti po zbytek roku 
skryta. Tak neváhejte a zažijte i vy Slovác-
ké slavnosti vína a otevřených památek. 
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Jedinečný víkend
SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
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V Galerii Joži Uprky můžete využít 
i možnosti komentovaných prohlídek 
pro skupinové návštěvy. V případě většího 
počtu zájemců (skupinová návštěva nad 
10 osob) doporučujeme předem kontaktovat 
recepci Galerie Joži Uprky, tel.: 572 501 053, 
e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz.

Famózní barevná plátna malíře Joži 
Uprky zachycující život na Slovácku 
na přelomu 19. a 20. století si můžete 
prohlédnout v Galerii Joži Uprky 
v areálu Jezuitské koleje v Uherském 
Hradišti. Galerie vystavuje nejroz-
sáhlejší sbírku Uprkových děl, čítající 
na 160 obrazů různých technik, přes 
dvacet plastik jeho mladšího bratra 
Franty. Novinkově je v galerii vystaven 
čtrnáctiobrazový cyklus Křížová cesta. 
Na prostorných chodbách expozice 
jsou v chronologickém uspořádání 
prezentovány ve velkých formátech 

Galerie vystavuje nejrozsáhlejší sbírku Uprkových děl, čítající 
na 160 obrazů různých technik a novinkově také obrazový cyklus 
Křížová cesta.

autentické fotografie ze života tohoto 
nezapomenutelného malíře.

Nekonečná inspirace 
Slováckem
Joža Uprka se objevil na scéně českého 
výtvarného života v 90. letech 19. sto-
letí jako jedna z nejvýraznějších a nej-
osobitějších malířských individualit. 
Narodil se 25. října 1861 v Kněždubě 
u Strážnice, v malebném kraji morav-
ského Slovácka. Své malířské nadání 
zdědil po svém otci Janu Uprkovi, 
který byl rolník a maloval ze záliby 

nejrůznější figurální 
výjevy v lidovém duchu 
na skle a na stěnách 
domu.
Joža Uprka byl s tímto 
koutem naší země lidsky 
i umělecky natolik 
bytostně spjat, že se mu 
stal až do konce života 
trvalým a nevyčerpatel-
ným zdrojem malíř-
ských inspirací. 

Unikátní sbírka v Galerii Joži Uprky

Galerie Joži Uprky
tel.: 572 501 053
e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz
www.jozauprka.cz

TIP PRO VÁS
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Aquapark Uherské Hradiště
www.aquapark-uh.cz
FB: Aquapark Uherské Hradiště
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Aquapark Uherské Hradiště 
je třetí nejnavštěvovanější v Česku

Dáváte-li přednost aktivnímu 
trávení volného času spojeného 
s vodními radovánkami, pak je 
uherskohradišťský Aquapark tím 
pravým místem pro vás.
Vodní a saunový svět Aquaparku 
nabízí návštěvníkům celou řadu 
možností, jak si užít skvělý den. 
Pod jednou střechou najdete řadu 
atrakcí, plaveckých a zábavních 
bazénů, saun, odpočinkových zón 
a restaurací. V období letní sezóny 
jsou prostory vnitřního areálu 
rozšířeny o venkovní koupání 
a o sportovní vyžití na hřištích 
a sportovištích.

Největšími lákadly aquaparku jsou 
především tobogány X-tube o délce 
186 m a Black Hole se sto čtyřiceti 
metry a celoročně provozovaný 
venkovní bazén pod širým nebem. 
Na rozdíl od aktivního prostředí, 
klidnou atmosféru najdete v sauno-
vém světě, který potěší bohatou 
nabídkou saun, ochlazovacích proce-
dur, saunových ceremoniálů a pří-
jemným prostředím. K dispozici jsou 
zde dvě parní prohřívárny – bylinná 
a turecká, tři suché sauny — balnári-
um, fi nská tichá a fi nská zážitková, 
ochlazovací centra s bazénem, spr-
chami, vědry a ledovou tříští, odpo-
čívárny, samostatné venkovní terasy, 
wellness bar s nabídkou čerstvých 
nápojů a dezertů, prodej saunového 
sortimentu a wellness procedur.

Pravidelné programy:
• aqua aerobic
• aquabalanc
• cvičení ve vodě pro seniory
• cvičení ve vodě pro těhotné
• saunování dětí
• saunování seniorů
• wellness pro ženy
• saunové ceremoniály
• individuální výuka plavání
• plavání miminek od 6 týdnů
• plavání kojenců, batolat a dětí
• akreditované školení instruktorů 

aqua aerobic

V žebříčku návštěvnosti nejoblíbenějších českých turistických cílů se uherskohradišťský Aquapark pravidelně 
umísťuje v první pětadvacítce. Jde o vynikající úspěch nejen vzhledem k vysoké konkurenci, ale také z pohledu 
celkové kapacity, jenž řadí aquapark do středně velkých sportovně-relaxačních komplexů.
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Přírodní a kulturně-historický areál 
Park Rochus spolu s územím přileh-
lých vinohradů nabízí návštěvníkům 
nádherné výhledy, vyhlídkový turistický 
okruh, možnosti procházek, rodinných 
výletů, školních exkurzí, zábavných 
i výukových programů a prohlídek 
s průvodci. 
Skanzen Rochus se stal důležitým 
kulturním, společenským ale i turis-
tickým místem, kde v průběhu roku 
probíhají všechny tradiční slovácké 
zvyky (fašank, Velikonoce, otevírání 
pastvin a stavění máje, pouť ke kapli 
sv. Rocha, dožínky i vánoční programy 
se štěpánským koledováním). Kromě 
akcí věnovaných obyčejové tradici 
se ve skanzenu pořádá doprovodný 
folklorní program Letní filmové školy, 
Slovácký festival chutí a vůní zaměřený 
na slováckou gastronomii nebo třeba 
každoroční podzimní výsadba stromů 
tradičních ovocných odrůd s veřejností. 

Děti uvidí, jak se 
v chalupách žilo
Na kopci, nedaleko kaple najdete pů-
vodní dřevěnou stodolu, která sem byla 
přenesena z nedaleké obce Břestek. 
O několik metrů dále jsou další dvě 

www.skanzenrochus.cz
FB: Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště

zemědělské usedlosti z Veletin a Boršic, 
nad kterými je ještě jeden objekt 
z Tučap, se starým vinným sklepem. 
Návštěvníci se mohou seznámit s etno-
grafickou oblastí uherskohradišťského 
Dolňácka, s tradičním stavitelstvím, 
bydlením, způsoby obživy, odíváním, 
výtvarnou kulturou, folklorními zvyky 
i obyčeji. Součástí expozic je ukázka 
soužití hospodářských zvířat s člově-
kem. Hlavně děti mohou obdivovat 
ovce, kozy, králíky, husy nebo slepice. 

Naučný okruh Parkem 
Rochus
Během 2kilometrové procházky se 
prostřednictvím 9 zastavení představí 
přírodovědné i historické zajímavosti, 
ukázky udržitelného hospodaření a ty-
pické části krajiny tohoto území, které 
je součástí evropské soustavy chrá-
něných území Natura 2000. Na trase 

Procházkou z centra slovácké metropole 
se můžete kousek za městem ocitnout 
na konci 19. století, v prostředí nedávno 
zbudovaného skanzenu lidové architektury 
Uherskohradišťska...

Foto: Jan Blahůšek

Rochus 
je ukázkou života na slovácké dědině

najdete staré ovocné odrůdy, muzeum 
v přírodě, kapli sv. Rocha, sad oskeruší, 
a když ji projdete, můžete z ní po značce 
městského turistického okruhu dojít 
do nedaleké Vinohradské ulice a navštívit 
některý z místních vinných sklepů. 
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Grillz - zuby osázené diamanty

nabízí to, co jinde nenajdete!
Lenka Výmolová
Zlatnictví

Zlatnictví Lenka Výmolová
Masarykovo náměstí 155 
pasáž Hotelu Slunce
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 777 221 961
www.zlatnictvivymolovi.cz

V centru Uherského Hradiště 
najdete zlatnictví s rodinnou 
tradicí více jak 25 let. Rádi vám tu 
odborně poradí s výběrem zlatých 
a stříbrných šperků s přírodními 
kameny. Na přání vám tu vyrobí 
šperk podle vašich představ za po-
moci nejmodernější 3D modelace.

„Naší prioritou je spokojenost zákaz-
níka a abychom mohli ve všem maxi-
málně vyhovět,“ říká Lenka Výmolová, 
majitelka zlatnictví, jež na světových 
veletrzích vybírá pro své zákazníky 
nejnovější trendy ve špercích ze zlata 
a stříbra v kombinaci s přírodními 
kameny.
Zlatnictví dýchá rodinnou atmosférou, 
profesionálním přístupem a kvalit-
ním zbožím. Starší syn absolvoval 
zlatnickou školu s pokročilým kurzem 
fasování drahých kamenů v Praze 
a získal mezinárodní zlatnický pas. 
Založil vlastní značku Šperky JANN, 
kdy pod její hlavičkou vytváří neoby-
čejné šperky a zatím jediný v Česku 
vyrábí šperky se surovými diamanty, 
můžete zde najít i jeho kolekci originál-
ních snubních prstenů. Mladší syn se 
podílí na výrobě zlatých a stříbrných 
prstenů s kombinací dřeva pod mezi-
národní značkou JURING a pod znač-
kou YOGRILLZ vyrábí zlaté šperky pro 
známé celebrity včetně originálních 
zlatých zubů osázených diamanty.
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Snubní prsteny

Prsten v růžovém zlatě 
s raw diamantem

Náramek se zlatou perlou z Filipín

In the very centre of the city Uherské 
Hradiště you can fi nd jeweller´s with 
more than 25 years long family tradi-
tion. The personnel are always pleased 
to advice you on choosing the right 
golden and silver jewels in combination 
with natural stones. The jeweller´s off ers 
custom made jewels, which their profes-
sionals make just to your taste using new 
cutting edge 3D technology. 

‘Satisfaction of our clients together with 
meeting their requirements are both our main 
priorities.’ says Lenka Výmolová, the owner of 
the jeweller´s. Following the newest trends in 
jewellery, she herself selects golden and silver 
jewels in combination with raw stones for her 
clients at expos all around the world.
In the jeweller´s you can defi nitely feel the 
family spirit, professional approach and high-
quality products. The older son graduated 
from a goldsmith school with an advanced 
course in craft smanship of precious stones 
and achieved a prestigious jeweller´s licence. 
He started his own brand JANN Jewellery 
under which he craft s extraordinary jewels 
decorated with raw diamonds and to this date 
is the only producer of this type of jewellery in 
the Czech Republic. In the shop you can also 
choose from a wide range of original wedding 
rings from his own collection. The younger 
son is involved in production of golden and 
silver rings with wooden components under 
an international brand JURING. Moreover, 
under brand YOGRILLZ he makes custom 
products for celebrities mainly gold teeth 
decorated with diamonds.
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Areál kempu nabízí několik mož-
ností ubytování, které mohou využít 
rekreanti, rybáři i cyklisté. K nejzají-
mavějším patří vinařské búdy, které 
byly vystavěny v lidovém slováckém 
stylu. Jednotlivá jména získaly podle 
místních uznaných vinařských odrůd. 
Lidové stavitelství nezapře ani Selská 
stodola. Rybáři mohou využít apartmá-
nové chaty nad vodní lagunou. Dobro-
druzi pak zajímavý nocleh v dřevěných 
sudech. 
Poslední nabízenou možností je 
ubytování v podkroví penzionu 
v hlavní budově. Ubytovat se lze taktéž 
ve vlastních obytných autokarech 

Kemp a penzion Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi je moderně 
vybudovaný sportovně-rekreační, ubytovací a gastronomický 
areál v lidovém stylu, kde můžete strávit nezapomenutelný po-
byt s rodinou, přáteli, svatebními hosty i firemními partnery.

Kemp a penzion Slovácký dvůr
tel.: +420 777 303 246
e-mail: recepce@slovackydvur.cz
www.slovackydvur.cz

Na regionální kuchyni  
si pochutnáte 
Stylová restaurace připravuje dobroty slo-
vácké kuchyně, domácí moučníky a výborná 
vína od místních vinařů. Příjemné prostředí 
je možné využít pro pořádání firemních 
teambuildingů, školení, porad, oslav a svateb. 

nebo stanech, pro které je k dispozici 
také samostatná sociální budova a letní 
kuchyňka.

Po sportování odpočinek 
ve wellness
V areálu se můžete sportovně vyžít 
na víceúčelovém, beachovém a pe-
tanque hřišti, která jsou určena pro 
tenis, volejbal, kopanou, basketbal 
i florbal. Pro děti je k dispozici dětské 
hřiště s trampolínou, lanové centrum 
a pumptracková dráha. Pro všechny 
věkové generace je k dispozici Adven-
ture golf s 18 jamkami. Po sportovním 
výkonu můžete zrelaxovat ve vnitřním 
wellnessu. Koupání pro hosty je zajiš-
těno v přírodním jezírku se skluzavkou 
a prostorem pro slunění. 

Cyklisté jsou na Slovácku 
jako v ráji
Slovácký dvůr leží v uzlu cyklostezek 
a v blízkosti novoveských jezer. V areálu 
jsou k zapůjčení veškeré sportovní po-
třeby, kola i elektrokola. Stačí jen přijet 
a vše potřebné zde najdete.

Kemp vás přivítá „po slovácku“

Fo
to

: m
-A

RK
 +

 a
rc

hi
v 

Sl
ov

ác
ký

 d
vů

r



70 magazín LOOK AT IT

Do všech světových 
stran 
Ostrožskou Novou Vsí prochází páteř-
ní cyklostezka podél Baťova kanálu, 
na kterou navazují stezky a trasy 
v okolí, včetně Moravských vinařských 
stezek, dálkové Moravské stezky, 
Včelařské naučné stezky Františka Ne-
špora, Cyrilometodějské stezky apod. 
Cyklostezka je ideální pro dálkové cyk-
listy, rodiny s dětmi, in-line bruslaře, 

Ostrožská Nová Ves leží na křižovatce cyklostezek i turistických 
tras. Pyšní se průzračně čistými jezery i společenským životem 
v nově vybudovaném společenském sále, kde se celoročně 
můžete bavit při bohatém programu pro všechny generace. 

seniory a tělesně postižené, kteří ocení 
takřka absolutní rovinu a přehledný 
terén. Ideální je spojení plavby s cyk-
loturistikou. Návštěvníci mohou vyjet 
na kole a projet část cesty výletní lodí, 
anebo naopak si zapůjčit loď či haus-
bót i s koly a v přístavištích nasednout 
a s využitím cyklostezek poznávat 
krajinu Slovácka.

Putování prostorem 
i časem ke kulturním 
kořenům
Cyrilometodějská stezka prezentuje 
soubor tras zaměřených na putová-
ní po stopách slovanských kořenů 
směřujících na Velehrad z různých 
směrů, využívajících značených tras 
Klubů českých a slovenských turistů 
vhodných převážně pro pěší putování. 
Poutní trasy Cyrilometodějské stezky 
jsou určeny nejen poutníkům, ale 
všem, kteří chtějí poodhalit tajemství 

evropské kulturní identity a cyrilometo-
dějský odkaz, v němž se snoubí moudrost 
jazyka, řád zákona a úcta k druhým.

Po stopách včely 
medonosné
Pro milovníky medu, turisty, cyklisty a všech-
ny zájemce vybudovali včelaři z Ostrožské 
Nové Vsi přes Uherský Ostroh do Ostrož-
ské Lhoty naučnou stezku přibližující svět 
včel i dalšího hmyzu. Celá trasa měří 10 km 
a má 17 zastavení. Dozvíte se na ní poutavé 
informace o včele medonosné, medu, úlech 
a dalších zajímavostech. Stezka je součástí 
veřejné „slovácké cyklistické dopravní tepny“, 
která prochází novoveskými sirnatými láz-
němi, krajinou kolem štěrkových jezer a dále 
pokračuje do Uherského Ostrohu.

Na kole do všech 
světových stran

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
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S úctou a respektem k našim předkům a přírodě si již pět generací předáváme 
zkušenosti a lásku k vínu. Naše rodinné vinařství se nachází v malebné vesničce 
Blatnice pod Svatým Antonínkem, která je rozlohou desátou největší vinařskou 
obcí v České republice. Kopec Svatý Antonínek je významné poutní místo a je 
součástí Cyrilometodějské cesty Svatý Antonínek – Velehrad.
Hospodaříme na cca 2 ha vlastních vinic a vyrábíme pouze lahvová vína. Mezi 
naše nosné odrůdy patří Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené 
a Souvignier gris. Specialitou vinařství jsou autochtonní (původní) kvasinky 
vyšlechtěné ze starých blatnických vinic.
Nabízíme posezení v příjemné atmosféře našeho vinného sklepa spojené 
s ochutnávkou vín. Maximální počet osob pro degustace je 30.

Těšíme se na viděnou!
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Blatnické Vinařství Staňkovi 
má mnohaletou tradici 

Ochutnávku vín nebo 
prodej vína lze předem 
objednat na telefonu 
777 480 909 nebo 
777 707 220.

Více informací naleznete 
na našich webových strán-
kách www.vinostankovi.cz.

Přijeďte s Novovešťany 
zažít prima den

Gulášový festival (duben), 
Lázeňské zpívání a svěcení 
pramenů (květen)
Svatováclavské hody s právem 
(září)
Adventní zpívání (prosinec)

www.onves.cz

Návštěvníci Ostrožské Nové Vsi si nemusí zoufat, že neleží na plážích 
přímořských letovisek. Nedaleko středu obce se nachází rozsáhlá štěr-
ková jezera s průzračnou vodou. Díky největší vodní ploše jsou právem 
nazývána Slováckým mořem. Vedle štěrkopískových jezer se obec může 
pochlubit i koupalištěm Albatros, ačkoliv je přírodní, jeho voda je neustále 
čistá a kvalitní díky přírodnímu podloží koupaliště, které funguje jako 
přírodní fi ltr. Pro svůj příjemný pozvolný vstup do vody je vyhledávaným 
místem zejména pro rodiny s dětmi. 

TIP: RELAX U SLOVÁCKÉHO MOŘE

Fo
to

: a
rc

hi
v 

ob
ce



72 magazín LOOK AT IT

Standardní golfové hřiště je 9jamkové 
s parem 72. Každá jamka má svůj název, 
odpaliště deváté jamky je dokonce 
z mola! Golfové hřiště s krásnou vy-
hlídkou na nedaleký hrad Buchlov vás 
určitě nadchne.

Odpal z mola je 
vyvrcholením hry
Při procházce po devíti jamkách se 
rozhodně nudit nebudete. Zdolání 
závěrečného pětiparu s grýnem mezi 
rybníky bude velkou výzvou zejména 
pro dlouhé hráče. Odpaliště deváté 
jamky z „mola“ bude zajímavým vyvr-
cholením celé hry! 
Architekt hřiště Jiří Metela si s grýny 

Golf resort Jezera
Nádražní ulice 982
Ostrožská Nová Ves, 687 22
tel.: 572 599 599, www.gcuh.cz

získal uznání od golfové federace
Golf resort Jezera
Jedním z nejvyhledávanějších golfových hřišť na Moravě je 
Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi, kde vás čeká zajímavé 
hřiště s vodními překážkami. Práci s dětmi v Golf clubu Uherské 
Hradiště podpořila letos i Česká golfová federace a Nadace 
Hanuše Goldscheidera pro český golf.

„vyhrál“. Žádný není stejný. Jsou zde grýny 
jednoúrovňové, dvouúrovňové, ale i tříúrov-
ňové, takže ani na grýnech se nudit nebudete. 
Každý má jiný tvar a specialita pětkového grýnu, 
který je tvořen dvěma „plackami“, mezi nimiž je 
„kaňon“, bude pomstou greenkeepera, když se 
špatně vyspí.

Po golfu nejvíc chutná 
specialita kuchaře 
Klubovna nabízí příjemné posezení na terase 
nebo v klimatizovaném baru. V restauraci si 
pochutnáte na dobrém jídle a pití a můžete zde 
rozebrat svoje herní úspěchy. V těsné blízkosti 
klubovny se nacházejí cvičné plochy driving 
range s 15 odpališti, putting a chipping green 
spolu s cvičným bunkrem.
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Akce v roce 2020:
26. 4.: Výročí osvobození  
Uherského Ostrohu 
1. 5.: Slavnostní otvírání prohlídkových 
tras zámku
27. 6.: Koncert zpěváka Pokáče
2. 6.–30. 8.: Letní interaktivní výstava 
pro děti 
17. 7.–19. 7.: Divadlo na zámku
1. 8.: Na kole Ostrožsko! 
29. 8.: Ostrožská noc ro©ku
16. 10.–18. 10.: Ostrožské hody s právem

Foto: archiv města Foto: archiv města

Foto: archiv města

Foto: Zbyněk Šišpera

Město Uherský Ostroh leží na soutoku řeky Moravy a potoka 
Okluky na staré obchodní cestě v Pomoraví, v kraji bohatém 
na prosluněné viniční tratě a trnkové sady, patří dnes 
k vyhledávaným turistickým cílům. Nachází se v samotném 
srdci moravského Slovácka, kdy se na západním obzoru 
modelují kopce Chřibů a na východě výběžky Bílých Karpat. 

Ačkoliv se město řadí mezi menší mo-
ravská městečka, turistický potenciál 
s otevřením zámku a jeho oblíbených 
prohlídkových tras značně vzrostl. 
Nejnavštěvovanějším místem je be-
zesporu renesanční zámek, původně 
obranný hrad, který návštěvníkům 
nabízí tři prohlídkové trasy – věž, 
podzemí a zámeckou galerii. Napros-
to unikátní je expozice v podzemí 
zámku, která se skládá z interaktiv-
ních místností – Křišťálové jeskyně, 
Atlantidy, Lukumy – planety jedno-
rožců a v neposlední řadě zde najdete 
i Nesmírnou věž či Rozhlednu.
Uherský Ostroh ale není jen o zám-
ku, v jeho bezprostřední blízkosti se 
nachází náměstí sv. Ondřeje se svými 
měšťanskými domy, přístaviště Ba-
ťova kanálu s plavební komorou nebo 
třeba obloukový most. 
Město je rodištěm spisovatele Zdeň-
ka Galušky, autora povídek Slovácko 
sa súdí aj nesúdí, akademického malí-
ře Josefa Pšurného a malíře Františka 
Bezděka, který svým obrazům vdechl 
krásy tohoto kraje ve všech jeho 
podobách.
Uherský Ostroh je velmi oblíbenou 
křižovatkou pro cykloturistiku, ať 

už se vydáte směrem na Uherské 
Hradiště, Strážnici nebo Hluk. V let-
ních měsících se ve městě pravidelně 
konají koncerty, divadla, letní kina, 
sportovní akce nebo pravidelné plav-
by po Baťově kanále. 

www.uhostroh.cz

Skrytá perla Slovácka
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Veselí nad Moravou je místem, kde se snoubí společenský život 
s tradicemi, které zanechali naši předci. Město lemují vinice 
a obklopují Bílé Karpaty a Chřiby. Zároveň je skvělým výcho-
zím bodem pro výlety do širokého okolí za krásami přírody 
a památkami, do historických vinných sklepů a vinoték, za stále 
živými tradicemi a folklorem. Na své si zde přijdou cykloturisté, 
díky poměrně husté síti cyklostezek a cyklotras, pěší turisté, 
příznivci vodní a také církevní turistiky.

Zámecký park s jezírky a ostrůvky 
Park je oblíbeným místem pro rodiny s malými dětmi.  
Dominantou je zámek, který ale v rukou soukromého majitele 
bohužel chátrá. V posledních letech oživila park nová kavárna 
na místě bývalé myslivny. V její blízkosti se o prázdninách 
koná oblíbené letní kino. V parku najdete vzácné stromy, 
exotické dřeviny, navzájem propojenými jezírky s ostrůvky 
a můstky, fontánou s vodotryskem i s dřívější bažantnicí, 
dnešním dolním parkem. Součástí parku je i řeka Morava 
se vzácnou sochou sv. Jana Nepomuckého. K parku náleží 
i budovy bývalé hájenky a zámecká oranžérie, která je jedinou 
zachovalou částí bývalého zámeckého skleníku v parku. 
V blízkosti vzniká vinařský komplex. 

PO CELÝ ROK 
NAJDETE VE VESELÍ NAD MORAVOU

Město na řece Moravě v posledních letech 
šláplo do kulturních i společenských 

pedálů a z ospalého městečka dokázalo 
pro obyvatele vybudovat příjemné místo, 
do kterého se za sportem i kulturou sjíždí 

návštěvníci z celé republiky.

Zábavu

Foto: m-ARK
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K RADOŠOVU  
ZA ROZHLEDNOU 

Na výlet se můžete vydat na kopec 
Radošov, kde stojí mezi vinohrady 
patnáct metrů vysoká rozhledna 
v podobě číše vína. K rozhledně 
patří i dvě turistické trasy – deseti-
kilometrová je pro pěší a pětadvace-
tikilometrová pro cyklisty. Celkem je 
na nich 19 zastavení, která přibližují 
turistům přírodu i historii Morav-
ského Slovácka. Obě trasy začínají 
na parkovišti u veselského zámku. 

TIP NA VÝLET

Za mostem uvidíte hudební pavilon Orchestra, který 
pochází z 1. poloviny 19. století a dnes slouží ke kulturním 
akcím, například k hojně navštěvovanému multižánrovému 
festivalu Svátek bláznů. Orchestru dotváří terčová stěna 
z 1. poloviny 19. století.

Přístav lemuje Adrenalinový park
Areál přístavu Baťova kanálu nabízí vyhlídkové plavby 
výletní lodí, půjčovnu motorových lodí, hausbótů, kánoí 
a koloběžek. Menší děti najdou vyžití na hřišti s průlezkou 
ve tvaru lodi, větší pak Adrenalinový park s lanovým cent-
rem, skateparkem, bikeparkem a lezeckou stěnou. V sezoně 
zde probíhá kulturní program. 

Hvězdárna
U Baťova kanálu se nachází hvězdárna, ve které se můžete 
přiučit novým poznatkům z pohledu astronomie. Hvězdár-
na po celý rok nabízí pozorování noční oblohy s odborným 
výkladem, pořádání přednášek nebo prohlídku prostor.

Exkluzivní osvěžení
Ideální osvěžení v letní sezóně nabízí areál koupaliště 
ve Veselí nad Moravou, který se díky rozsáhlé rekonstrukci 
zařadil k nejmodernějším areálům na Moravě. Disponuje 
příjemným prostředím se dvěma bazény, dvojitou skluzav-
kou, tobogánem, dětským brouzdalištěm s vodním hřibem 
a sportovišti na petanque i plážový volejbal. Bonusem pro 
návštěvníky je občerstvení s terasou a dostatek parkovacích 
míst. Beachvolejbal si můžete zahrát za Panským dvorem 
ve středu města, kde v létě navezou hromady písku a v zimě 
otevírají skvělé kluziště pro veřejnost. 

Panský dvůr ve Veselí nad Moravou
Zrekonstruovaný objekt bývalého hospodářského dvora 
z poloviny 17. století je kulturní památkou. Sídlí v něm  
turistické informační centrum Veselska a mimo to zde 

můžete navštívit také tři expozice – Baťova kanálu, Krajových ře-
mesel a tradic i expozici věnovanou rodáku Josefu Zimovčákovi.

O životě se dozvíte v muzeu
V muzeu najdete archeologické nálezy i historické sbírky dějin 
města od doby založení hradu a osady u Moravy. Národopisná 
část prezentuje krásu lidových oděvů, rozmanitost lidové kera-
miky, nábytku, výšivek a kraslic. Prohlédnout si můžete i část 
inventáře veselského zámku, doklady o činnosti cechů, obrazy, 
keramiku, nábytek, mince a rukodělné výrobky.

www.veseli-nad-moravou.cz

Foto: Vojtěch Peša

Foto: m-ARK
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Víno a kulturní život
Na květnové Tradiční výstavě vín pořádané od roku 1954 
ochutnáte vína ze slovácké oblasti oceňovaná na výstavách 
po celém světě. Zpravidla je prezen-
továno veřejnosti na 600 vzorků, 
které je možno v příjemné atmosféře 
podbarvené hudbou cimbálové muziky 
vychutnat, zhodnotit a vzájemně 
porovnat.

Den otevřených sklepů
Na dvě desítky vinařů jsou na konci 
května připraveny nabídnout vám 
vína ze bzenecké oblasti v místech, kde 
se víno zpracovává a zraje. Můžete si 
prohlédnout sklepní prostory a o víně 
si s vinaři i povykládat. Můžete se těšit 

JE MĚSTEM VÍNA V SRDCI MORAVSKÉHO SLOVÁCKA

Příjemná atmosféra města 
dýchá vinařskou tradicí, která je 

doložena již z období středověku, 
stejně jako nově zrekonstruovaná 

kaple nad městem, která láká 
k romantickým procházkám...

také na doprovodný program v podobě cimbálové muziky nebo 
nabídky gastro pochutin.

Bzenecká pouť s třídenním programem
V polovině srpna si nenechejte ujít Bzeneckou pouť s velkole-
pým kulturním programem, jejíž součástí je ojedinělá meziná-
rodní přehlídka zámeckých vín VÍNA ZE ZÁMKŮ NA ZÁMKU, 
na které ochutnáte vína vyráběná ve sklepech zámků, château, 
villách či starých usedlostech s aristokratickou historií z celého 
světa. Svátek vrcholí nedělním procesím ke kostelu sv. Jana 
Křtitele a slavnostní bohoslužbou.

Bzenecké krojované vinobraní 
Je oslavou vína, která má již svůj zažitý řád. V polovině září je 
připraven dvoudenní kulturní program, který vrcholí v sobotu 
odpoledne slavnostním krojovaným průvodem, lákavá je také 
přehlídka souborů, muzik a samozřejmě ochutnávka burčáků 

a ročníkových vín místních vinařů. 

Bzenecké sklepy při 
svíčkách
Staly se tradicí v páteční večer 
po sv. Martinu. Přes desítku vinařství 
a vinařů nabízí mladá vína k porovnání 
s ročníkovými při nevšedním putování 
po bzeneckých sklípcích, které jsou 
osvíceny svícemi a lampami. 
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Vinum Moravicum, a.s.
Pod Starým hradem
696 81 Bzenec
tel.: 737 557 040
www.vinummoravicum.cz
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Vinařství Vinum Moravicum a.s. je 
mladá vinařská společnost, která čerpá 
z mnohaleté rodinné tradice. Do své 
produkce špičkových vín se však 
snaží aplikovat nejmodernější 
technologie. Výsledkem jsou 
ocenění z prestižních vinařských 
tuzemských i zahraničních soutěží. 
Vinařství se pyšní i úspěchy v nej-
prestižnější celorepublikové sou-
těže vín – Salonu vín ČR. Krédem 
vinařství je, aby vína vyráběná 
s láskou a nadšením chutnala 
hlavně zákazníkům! 

Bzenecký Patriot 
je značkou
Zajímavým zástup-
cem z produkce Vinum 
Moravicum je vlastní 
značkové víno Bzenecký 
Patriot. Vzniká asambláží 
rulandských odrůd, které 
jsou pro bzenecký region 
typické. Celý nabíze-
ný sortiment výhradně 
moravských lahvových vín 
je velmi pestrý. Ve sklepě 
můžete ochutnat až 28 od-
růd bílých vín a 10 odrůd 
červených vín. Okoštovat 

vám pootevře vrátka do Vinařství Vinum Moravicum
Bzenec je proslulý vinařstvím. Uličky městečka jsou lemovány 
sklepy a sklépky a každý z nich nabízí jiné víno i atmosféru. 
Vinařství Vinum Moravicum, a.s., se může pochlubit labyrintem 
historických sklepů přímo v samotném srdci města

Bzenecký Patriot

je můžete při řízené degustaci pro 
skupiny 10–70 osob. Archivní sklep je 
možné pronajmout na rodinné oslavy 
či fi remní akce. 

Vinaři vás zasvětí 
do tajů výroby vína
Archivní i výrobní sklep s tech-
nologickým zázemím se na-
chází v samotném srdci města, 
ve sklepní uličce Pod Starým 
hradem, přímo na cestě ke kapli 

sv. Floriana. Zastavte se pokoš-
tovat a nechat se zasvětit 

do tajů výroby vína, pro-
hlédnout si labyrint histo-
rických sklepů, dozvědět 
se spoustu zajímavostí 
a strávit nezapomenutelné 
chvíle. 

ocenění z prestižních vinařských 
tuzemských i zahraničních soutěží. 
Vinařství se pyšní i úspěchy v nej-
prestižnější celorepublikové sou-
těže vín – Salonu vín ČR. Krédem 

Vinaři vás zasvětí 
do tajů výroby vína
Archivní i výrobní sklep s tech-
nologickým zázemím se na-
chází v samotném srdci města, 
ve sklepní uličce Pod Starým 
hradem, přímo na cestě ke kapli 

sv. Floriana. Zastavte se pokoš-

Historické sklepy vinařství si můžete 
prohlédnout i během akcí s vinařskou 
tématikou, které se v Bzenci tradičně konají.

30. 5. 2020 – Den otevřených sklepů 
ve Bzenci
18.–20. 9. 2020 – Bzenecké krojované 
vinobraní
13. 11. 2020 – Bzenecké sklepy při 
svíčkách – sklepy jsou osvětleny jen světlem 
svící, lze ochutnat mladá i ročníková vína.
Informace na www.bzenectivinari.cz, 
předprodej vstupenek na akce 
na www.wisomm.com

NÁŠ TIP
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Ke Slovácku dříve patříval strom jeřáb 
oskeruše, jehož lahodné plody a léčivé 
účinky znali už staří Římané. Postu-
pem let však téměř vymizel z polí, 
vinohradů i zahrad. Ve Tvarožné Lhotě 
se snaží „oskoruši“ oslavovat, zachra-
ňovat a vracet do krajiny. Jen díky nim 
k pár stávajícím přibyly stovky nově 
zasazených po celém regionu a jejich 
výsadba má i nadále pokračovat.
Expozici věnovanou tomuto stromu 
najdete od letošního roku na roz-
hledně Travičná. Odtud je to jen pár 
metrů k místu, kde můžete vidět velké 

Už jste navštívili Tvarožnou Lhotu? Že ne? Tak to zkuste napravit. 
Obec se pyšní malebnou venkovskou zástavbou, tradicí „osko-
ruší“ a rozhlednou Travičná. Odpočinout si můžete v rekreační 
oblasti Lučina s jedinou přírodní vodní nádrží v okrese Hodonín. 
Pro milovníky adrenalinových sportů je v okolí připraveno několik 
exkluzivních trailů.

www.tvarozna-lhota.cz
www.trailoflife.cz

Rozhledna s expozicí o „oskoruších“ je 
otevřena: duben–říjen otevřeno o víkendu 
a ve svátky, přes letní prázdniny denně 
10.00–18.00. Více na webu obce.

oskeruše přímo v krajině. Obě místa 
propojuje Oskorušová stezka, která 
vede až do obce. Tam na vás čeká 
několik relaxačních míst a koňská 
farma Říha.

Relax na úpatí Bílých 
Karpat
Pokud si chcete krásně odpočinout, 
doporučujeme vám navštívit rekre-
ační oblast Lučina, která je vyhlášená 
„zdravým vzduchem“, pobyt zde totiž 
pomáhá při léčbě dýchacího ústrojí. 
Nachází se v nádherné, zalesněné 

chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých 
Karpat asi 2 km nad obcí Tvarožná Lhota. 
V lokalitě najdete množství rekreačních 
chat a zrekonstruovanou vodní nádrž 
Lučina, která je určená ke koupání. Mezi 
další lákadla patří cyklistické a MTB 
trasy v okolí nebo rozhledna Travičná 
s vyhlídkou ve výšce 35 m a naučnou 
expozicí o „oskoruších“, přírodě a kultuře 
Bílých Karpat.

Trail of Life Bílé Karpaty
V rekreační oblasti Lučina najdete 
také ucelenou síť stezek/trailů pro 
jízdu na horském kole v přírodě. Velký 
pumptrack pro malé i velké cyklisty, 
mountainbikové okruhy a přírodní 
singletraily, které vedou bělokarpatskou 
krajinou. Zavedou vás třeba k Travičné, 
větrnému mlýnu v Kuželově, můžete sjez-
dy spojit s bikeareálem v sousední sloven-
ské Zlatnické dolině anebo si „odskočit“ 
i s koly na plavbu po Baťově kanálu.

najdete adrenalin i lásku k oskeruši
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Rozhledna Travičná, foto: m-ARK
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Trail of Life, foto: archiv obce

Foto: archiv obce

Ve Tvarožné Lhotě
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Průvod Strážnicí, foto: m-ARK

Verbuňk, foto: m-ARK

Foto: NÚLK

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 
letos oslaví 75 let! Pořádání festivalu je 
jedním ze základních úkolů Národního 
ústavu lidové kultury. Tento festival se 
poprvé uskutečnil v roce 1946 a od svého 
počátku měl charakter celostátních slav-
ností. Během svého vývoje začal postupně 
představovat folklor nejen v jeho přiroze-
né podobě, ale také v různých úpravách 
a stylizacích. Díky tomu dodnes zachovává 
bezprostřední kontakt mezi účinkujícími 
a diváky a umožňuje i živé zapojení ná-
vštěvníků do festivalového dění, například 
při finále Soutěže o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku. 
Zahraniční soubory z blízkých i vzdále-
ných zemí vystupují na festivalu od roku 
1957 a každoročně přinášejí divákům nové 
zážitky. Strážnický Mezinárodní folklor-
ní festival získal statut festivalu CIOFF 
(Mezinárodní rady organizátorů festivalů 
folkloru a lidového umění), čímž se zařadil 
mezi vybrané celosvětové folklorní festi-
valy. Odborná porota na festivalu uděluje 
od roku 1983 čestný titul Laureát MFF 
Strážnice a Cenu MFF Strážnice za nej-
výraznější autorský přínos při přípravě 
a realizaci pořadů. 
Festival probíhá nejen v amfiteátrech 
v zámeckém parku, ale také v areálu neda-
lekého strážnického skanzenu. Programy 
komornějšího charakteru můžete navštívit 
ve vlastní budově zámku – tradiční jsou 
hudební pořady v zámecké expozici lido-
vých nástrojů.

Nejlepší je však vlastní prožitek, proto 
přijeďte do Strážnice na festival ve dnech 
25.–28. června a užijte si jeho nezaměni-
telnou atmosféru.

Mezinárodní folklorní 
festival Strážnice 
letos oslaví 75 let!
Poslední víkend v červnu se do Strážnice sjíždějí tisíce návštěvní-
ků, aby se pobavily a užily si příjemné atmosféry města, zámec-
kého parku a skanzenu. Během festivalu se mohou potěšit krásou 
lidových písní, tanců a krojů, zkusit si i tance z cizokrajných koutů 
světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik.
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V Muzeu vesnice jihovýchodní  
Moravy, známém jako Skanzen Stráž-
nice, se za dřevěným plotem ukrývá 
na 60 stavení a hospodářských budov, 
které představují život obyčejných lidí 
na slovácké dědině. V areálu můžete 
navštívit kromě proslulého folklorního 
festivalu také zvykoslovné pořady, 
které se vztahují k liturgickému roku 
i běžným činnostem našich předků – 
fašank, stavění máje, dožínky, zarážení 
hory, vinobraní, advent, ukázky ruko-
dělných technik a mnohé další.  

ZE SKANZENU JE JEN 
KOUSEK DO ZÁMKU

www.nulk.cz

4.–7. 4.: Fašanky, Velká noc ide 
(pořady pro veřejnost i pro školy)

26. 4.: Zahájení sezóny – vernisáž 
k výstavě + Stavění máje

15. 5.: Muzejní noc – Zámek ve světle 
svíček

24. 5.: Skanzenem z pohádky 
do pohádky

25.–26. 5.: Abeceda řemesel  
(pořad pro školy)

25.–28. 6.: 75. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu „Strážnice 
2020“ a 38. ročník Folklorního 
festivalu „Dětská Strážnice 2020“

19. 7.: Dožínky ve skanzenu

9. 8.: Hasičská neděle

15. 8.: Pouť ve skanzenu 

20. 9.–22. 9.: Podzim na dědině 
(pořady pro veřejnost i pro školy)

3. 10.: Napoleonská vojska 
ve skanzenu

28. 11.– 3. 12.: Radujme se, veselme 
se… (pořady pro veřejnost i pro školy)

KDY DOJET

Foto: NÚLK (3×)

Foto: m-ARK

Jen přes silnici se ocitnete v nádherném 
parku anglického stylu se zámkem, 
a jedinečnou platanovou alejí. Dnes 
je zámek sídlem Národního ústavu 
lidové kultury, ale část je zpřístupně-
na veřejnosti. V expozicích si můžete 
prohlédnout velkolepou historickou 
knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků 
knih, zámeckou kapli s historicky 
cenným oltářem a výstavu Lidový oděv 
na Moravě. Mnohé z příchozích jistě 
zaujmou i každoročně se obměňující 
výstavy v zámecké galerii. 
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Za tímto účelem bylo ve strážnickém 
skanzenu zřízeno Experimentální 
centrum hliněného stavitelství, jehož 
hlavním úkolem je záchrana dnes již 
řadu desetiletí vymizelé stavební tra-
dice. Při výzkumech je kladen důraz 
na mezioborovou a mezinárodní spo-
lupráci etnologů, architektů a stavebně 
technických oborů.
Zájemci z řad odborné a laické ve-
řejnosti si mohou prakticky vyzkou-
šet pracovní úkony, které se vážou 
k tradičnímu hliněnému stavitelství 
v každoročně se konajících worksho-
pech „Použití hlíny ve venkovském 
stavitelství“. Hliněné stavitelství je také 
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HLINĚNÉ STAVITELSTVÍ VE SKANZENU

součástí návštěvnických programů 
určených pro školy i rodiny s dětmi.

Nově postavený hliněný 
objekt
Novinkou je kopie hliněného objektu 
z Nové Lhoty, který v letech 2012 
až 2016 realizoval NÚLK. V České 
republice se jednalo o první stavbu 
svého druhu, která byla zbudována 
za použití tradičních stavebních 
postupů. U hliněného zdiva se jednalo 
o kombinaci dvou technologií. První je 
tzv. nabíjenica, kdy dochází k hutnění 
hliněné masy vhazované do dřevě-
ného bednění. Druhým způsobem je 

Hliněné stavitelství je nejohroženější skupinou historického 
stavebního fondu na venkově a významným svědectvím 
o životě minulých generací. Tohoto jevu jsou si vědomi 
i zaměstnanci Národního ústavu lidové kultury, proto se snaží 
pořádat na toto téma výstavy i workshopy. pak stavba z vlastnoručně vyráběných, 

na slunci sušených hliněných cihel.

Výstavu tvoří devět 
trojrozměrných exponátů
Výstava Hliněné stavitelství na Moravě 
netradičním způsobem prezentuje dnes 
již zaniklou stavební tradici. Důraz je 
kladen na bezprostřední smyslový vjem, 
proto dominantu výstavy tvoří devět 
trojrozměrných exponátů, replik histo-
rického zdiva. Jednotlivé stěny jsou volně 
rozmístěné po celém výstavním prostoru 
tak, aby byly přístupné ze všech stran 
a zájemci se mohou detailně seznámit 
s každou stavební technikou a doslova 
si ji osahat. Výstavu dotváří doprovodné 
texty, historické fotografie a nákresy.
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Historii královského města dokumen-
tuje bezpočet sakrálních a technic-
kých památek. Během letní turistické 
sezony od května do září je o víken-
dech zpřístupněno 12 památek, které 
si můžete prohlédnout s průvodcem. 
Mimo sezonu si můžete v Turistické 
informační kanceláři objednat place-
nou prohlídku celým městem.

Vinařství
Záhorie je vinorodý kraj, o vinařství 
a víno ve Skalici není nouze. Město 
proslavilo hlavně červené víno se silně 
aromatickou vůní, drsnou a lahodnou 
chutí a nezaměnitelnou barvou, která 
mu dala název Skalický rubín. Je to 
směs neméně známé Skalické fran-
kovky, Svatovavřineckého a Modrého 
Portugalu. Skalickému rubínu v roce 

Foto: m-ARK
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Skalica

Všudypřítomné vinařství, památky, místní 
speciality a bezpočet akcí. Do Skalice kousek 
od moravských hranic se opravdu vyplatí zajet. 

2017 Evropská unie udělila Chráněné 
označení původu.

Historie, která chutná 
po víně a trdelníku

Foto: m-ARK
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Skalický trdelník
Chcete poznat všechny chutě a vůně 
Skalice? Kromě vína rozhodně ochut-
nejte vyhlášený Skalický trdelník, kte-
rému je věnovaný jednodenní festival 
Trdlofest. Výroba této sladké speciality 
z kynutého těsta s vlašskými ořechy 
se datuje od začátku 19. století a trvá 
dodnes. V roce 2007 získal ochranné 
zeměpisné označení pro slovenský 
výrobek registrovaný v rámci celé 
Evropské unie.

Turistická informačná kancelária 
(Dom kultúry) 
Námestie slobody 10, Skalica 
tel.: +421 346 645 341 
e-mail: tik@mesto.skalica.sk

Mesto Skalica 
Námestie slobody 10, Skalica 
tel.: +421 346 903 105

Přístav Skalica, foto: m-ARK
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ZLATNICKÁ DOLINA

Bohatou nabídku ubytování, stravování, letních a zimních sportů a turistiky 
najdete kousek od Skalice na úpatí Bílých Karpat. Vede tudy několik cyklotras, 
turistických tras a stezek. Vyznavači adrenalinu ocení lanovou dráhu Tarzániu 
a milovníci horských kol nově vybudovanou Bike Arénu. K dispozici je 4 km 
dlouhý XC okruh, který se skládá ze čtyř trailů (SNAKE TRAIL, AC/DC TRAIL, 
AVALANCHE TRAIL, CHALLENGE TRAIL) a samostatných sjezdů ALIGATOR TRAIL. 

Dolinou vás provede naučná stezka Bílé Karpaty. Na sedmi naučných tabulích se 
dočtete vše podstatné o etnografii, 
historii, geografii, flóře a fauně včetně 
rybolovu a myslivosti a také o ochraně 
přírody.

V létě je otevřené velké přírodní 
koupaliště se třemi bazény, 
na své si přijdou plavci, neplavci, 
děti i milovníci pohybu. K dispozici 
jsou hřiště na tenis, plážový volejbal, 
badminton a stolní tenis.

Na pomezí mezi Českem a Slovenskem najdete nejzápadnější slovenskou salaš 
včetně 150 ovcí a bači, který dělá žinčicu, korbáčky a přírodní sýr. Vše můžete 
v klidu a pohodě ochutnat přímo na místě.

TIP NA VÝLET

Baťův kanál – Přístav 
Skalica
Plavební trasa začíná na moravské 
straně v Otrokovicích a končí právě 
ve Skalici. Můžete si loď vypůjčit 
a projet se sami, nebo využít některou 
z hromadných plaveb.

Skalické dni
Festival tradic, hudby a zábavy je nej-
větší kulturně-společenskou událostí 
ve městě. Každoročně se koná v září 
a zakončuje letní sezonu. Záhorské muzeum

Muzeum sídlí v Mittákovském domě, 
jednom z nejvýznamnějších měšťan-
ských renesančních domů ve městě. 
Disponuje bohatými sbírkami především 
z archeologie, etnologie, dějin hudební 
kultury a historie. Velmi oblíbené jsou 
sezonní výstavy.

Golfový resort
Dopřejte si královskou hru v královském 
městě v prostředí skalických vinohradů. 
A klidně spojte golf s degustací místních 
vín a příjemnou relaxací.
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Dům přírody
Město připravuje v této městské části relaxační a spor-
tovní zónu Lesopark Dúbrava s informačním a vzdě-
lávacím zázemím v novém Domě přírody. Ten se stane 
součástí okolní krajiny a bude přímou vstupní branou 
do přírody. Stěny přízemní budovy budou zateplené 
a pokryté rostlinami rostoucími v okolí. Své místo tam 
najde i expozice o krásách a výjimečnosti Hodonínské 
Dúbravy. Výstavba začne v roce 2021.
Dlouhodobý projekt lesoparku počítá s vytvořením 
sportovních zařízení, stezek pro cyklisty, chodce i běžce, 
včetně in-line stezek pro všechny věkové kategorie. 
Už nyní vás touto evropsky významnou lokalitou prove-
de naučná stezka, která startuje u zoologické zahrady 
a je součástí lesoparku. Na 10 informačních tabulích 
získáte zajímavé informace o zdejší přírodě i historii. 

HodonínV
iz

ua
liz

ac
e 

a 
fo

to
 (2

×)
: a

rc
hi

v 
m

ěs
ta

MĚSTO NA VLNĚ BUDOUCNOSTI
V Hodoníně se lidé už od nepaměti rádi sdružují. Jedním z oblíbených míst bývala a stále je 
městská část Bažantnice. Na místo, kde se dříve chovalo divoké ptactvo, místní i turisté rádi 
a často vyráželi relaxovat do přírody. Platí to dodnes, proto chce město kontakt člověka 
s přírodou ještě více upevnit. Tak, aby zůstaly zachovány unikátní přírodní podmínky 
a přitom obohatily kvalitu života ve městě.
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Akce v Hodoníně
28. 2.–24. 5., Setkali se s Masarykem, výstava k 170. výročí 
narození T. G. M.

24. 3., Stamicovo kvarteto a Karel Plocek – koncert se 
vzpomínkou na Otce vlasti 

26. 3., Den otevřených dveří radnice

květen, Odemykání řeky Moravy

30. 5., Vodní království 

červenec–srpen, Noční komentované prohlídky 
v Masarykově muzeu v Hodoníně

7.–10. srpna, Svatovavřinecké slavnosti 

12. září, Lázeňské vinobraní

19. září, Svátek vína

prosinec, Mezinárodní silniční běh 
Skalica – Holíč – Hodonín, vánoční jarmark

Hodonínská Dúbrava
Lesní celek Hodonínská Dúbrava je pro obyvatele Hodonína 
přirozeným rekreačním zázemím. Jeho územím prochází 
několik turistických stezek, které spojují Hodonín s okolními 
obcemi. Na své si tam přijdou pěší, in-line bruslaři i cyklisté 
a v sezoně je to opravdový ráj a splněný sen všech houbařů. 
Dúbrava je součástí chráněných území Natura 2000 
a od roku 2014 také Národní přírodní památkou. Jedinečná 
lokalita vyniká svou krajinnou i druhovou rozmanitostí 
s vátými písky připomínajícími pouště, lužními lesy, mokři-
nami a rybníky. To vše s bohatou druhovou skladbou flóry 
a fauny a v těsné blízkosti městské části Bažantnice.

Lávka na Slovensko
Spádovou obcí Hodonína jsou Mikulčice s nesmírným kul-
turněhistorickým potenciálem. Tamější slovanské hradiště 
je pobočkou hodonínského Masarykova muzea. Lidé se tam 
z Hodonína dostanou nejen autem, ale i na kole. Síť cyklo-
stezek je víc než hustá, a to včetně mezinárodní Moravské 
cyklotrasy, která vede právě i přes Hodonín a Mikulčice.
Silný genius loci archeologické památky Mikulčice-Valy, 
nejrozsáhlejšího archeologického naleziště u nás, doplňuje 
od roku 1956 u řeky Moravy přírodní rezervace Skařiny. 
Cílem ochrany jsou staré lužní porosty s meandry řeky 
a hnízdiště vzácného ptactva – čápa bílého, volavek popela-
vých, divokých hus a kachen i řady dravců.
Nedaleko Skařin je nová lávka přes řeku Moravu, která pro-
pojuje v rámci archeoparku Mikulčice a slovenské Kopčany, 
tedy památky Velké Moravy včetně slovanského hradiště 
a kostel sv. Markéty Antiochijské.

Turistické informační centrum města Hodonína
Národní třída 36, 695 01 Hodonín
tel.: 518 352 577, 518 351 437
e-mail: info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

Lávka přes Moravu, foto: m-ARK
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Foto: Josef Fungač

Foto: archiv města

Foto: Josef Fungač
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Foto: archiv města Hodonína

Lázně Hodonín a lázeňský park, foto: m-ARK

Co je pro vás jako Hodoňáka 
srdcovou záležitostí a proč?
Narodil jsem se v Hodoníně a žiji 
zde po celý svůj život. Vyrůstal jsem 
v městské části Bažantnice. Tam 
jsem prožil svá školní léta, místní 
hřiště, plácky i blízký les byly mým 
druhým domovem. To všechno 
jsou důvody, proč mám rád právě 
tuto část Hodonína. Těší mne, že 
v současné době řešíme kromě 
jiného budoucí rozvoj této nádher-
né lokality. Jsou tu však i jiná krásná 
místa jako například areál lázní 
nebo okolí řeky Moravy. I proto 
jsem na Hodonín moc hrdý a mám 
radost z toho, že tu žijí lidé s nápady 
a chutí posunout město kupředu.

Hodonín je město, 
kde stojí za to žít, 
říká Libor Střecha, 
starosta města Hodonína

Hodonín má velké předpoklady pro 
rozvoj cestovního ruchu. Co může 
návštěvníkům nabídnout? 
Hodonín má co nabídnout. Má 
skvělou polohu v nejteplejší části 
země na řece Moravě na hranici tří 
států, zajímavou a dlouhou historii. 
K tomu zachovalé lesy, přírodu 
a skvělý terén pro pěší, cyklisty 
a jiné sporty, desítky až stovky let 
trvající kulturní i folklorní tradice, 
kvalitní lékařskou péči, populární 
zoologickou zahradu a další mož-
nosti. Má také zajímavou průmys-
lovou historii. Díky dobývání ropy, 
lignitu a zemního plynu může 
Hodonín a jeho okolí návštěvníkům 
připomínat moravský Texas. Naše 
lázně využívají k léčení pacientů 
jedinečný přírodní zdroj se 14 mi-
lionů let starou vodou z bývalého 
třetihorního moře. Když se k tomu 
přidají srdeční lidé a dobré víno, to 
jsou přednosti, na kterých můžeme 
a chceme stavět rozvoj turistiky.

Jaké máte plány do budoucna?
Plánů máme hodně. Aktuálně pra-
cujeme na propojení a rozšíření cy-
klostezek ve městě. Dalším cílem je 
vytvoření relaxační zóny Lesoparku 
Dúbrava v městské části Bažantnice 
s cyklostezkami, in-line a běžeckou 
dráhou, sportovními zařízeními 
a prvky. Lesopark leží v těsném sou-
sedství Národní přírodní památky 
Hodonínská Dúbrava s mnohdy 
jedinečným výskytem fl óry a fauny. 
První vlaštovkou lesoparku by se 
mohl stát Dům přírody, který bude 
zároveň sloužit jako návštěvnické 
vzdělávací centrum a vstup do le-
soparku. Se zahájením výstavby 
uvažujeme v roce 2021. Dalším 
významným projektem, který 
zatraktivní město a jeho okolí pro 
turisty, bude výstavba rekreačního 
přístavu a plavebního kanálu pro 
malá plavidla na řece Moravě a jeho 
propojení na Baťův kanál.

Co byste vzkázal návštěvníkům?
Hodonín se za poslední roky hodně 
změnil a zkrásněl. Bývalé prů-
myslové město se postupně mění 
v příjemné místo pro život, které 
rozhodně stojí za návštěvu. Přijďte 
se o tom přesvědčit.
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Již při příjezdu vám učaruje vůně 
bylin linoucí se z nejvyššího kopce 
malebné vinařské vesničky, kde se 
areál fi rmy vyrábějící biočaje a bio-
koření nachází. Během zážitkové 
exkurze vám sluneční průvodce 

poodhalí tajemství výroby 
čajového sáčku a ukáže vám, 
kolika páry rukou bylinka 

musí projít, než se 
dostane do šálku 
či hrníčku. Právě 
vysoký podíl ruční 

práce je jeden z pilířů, 
na kterém fi rma 
staví již více než 
čtvrt století své 
pevné základy.
V rámci Bylin-

kového ráje si 
můžete také 

vychutnat prvotřídní kávu, poctivé 
dezerty či zmrzlinu v přilehlé 
kavárně s čajovým salonem Čas 
na čaj, rozhlédnout se po maleb-
ném kraji z Vyhlídky na výsluní 
a díky fotopointu si zachovat 
hezkou vzpomínku na výlet. Při 
procházce certifi kovanou přírodní 
bylinnou zahradou sv. Hildegardy 
se dozvíte spoustu zajímavostí 
o bylinkách a díky Bosochodníčku 
začnete přírodu vnímat zase trochu 
jinak. Součástí areálu je rovněž 
prodejna s kompletním sortimen-
tem čajů, koření a dalších specialit.

Cesta bylinky z pole 
až do čajového sáčku
Hledáte příjemné místo pro odpočinek a odpolední kávu, krásné 
výhledy na jihomoravskou krajinu nebo vás zajímá tajemství 
výroby čajového sáčku? To vše a ještě více nabízí Bylinkový ráj 
čejkovického SONNENTORU u Hodonína.

Během roku fi rma 
pořádá školní a fi remní 
exkurze, ale také celou řadu akcí pro 
veřejnost. K těm již tradičně patří Čejko-
vické bylinkové slavnosti konané první 
neděli v září, Adventní mikulášský víkend 
a Předvelikonoční jarmark s moravský-
mi pašijemi. Milovníci bylinek se také 
mohou zúčastnit Slunečního bylinko-
braní, Slunečního ochutnávání a dalších 
zajímavých workshopů. Více informací 
o otevírací době a plánovaných akcích se 
dozvíte na www.sonnentor.cz.
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Kateřinské hody (2×), foto: m-ARK

Chloubou největší vinařské obce 
na Slovácku jsou zdobné sklepy, 
folklor, víno a rozhledna. 

V malovaných Búdách to žije
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Rozhledna Vyšicko
Chcete vidět všechno, co vás v Mutěni-
cích čeká? Vystoupejte na nejvyšší mís-
to obce na kopci Vyšicko (267 m n. m.), 
kde se tyčí nová rozhledna. Má atypic-
ký trojúhelníkovitý půdorys a ocelovou 
konstrukci ze tří kovových sloupů, 
které se kvůli zeštíhlení naklánějí oproti 
základně o 10 stupňů. Uvidíte nejen 
Mutěnice, ale i Bílé Karpaty, Chřiby 
s Buchlovem a Pálavu.

TIP NA VÝLET

Jen málo vinařských obcí se může 
pochlubit samostatnou sklepní vesnič-
kou. Mutěnice mezi ně patří a jsou to 
sklepy, vlastně Búdy, jako malované! 
Nic není ponecháno náhodě. Ulice 
mají jména a čísla a průčelí sklepů, 
tzv. žůdra, zdobí slovácké ornamenty 
a sgrafita od místního lidového uměl-
ce Jana Lacka. Búdy žijí svým vlastním 
životem a jsou jasným dokladem toho, 
že vinařská tradice se tady skutečně 
dědí z generace na generaci.
Okolní mírně zvlněná krajina láká 
k procházkám vinicemi i projížďkám 
na kole. Dosažení každého vrcholu 
vás odmění krásnými výhledy se 
zelení zdejších sadů, remízků, vinic 
a polí. Půvab Mutěnické vinařské 
stezky oceníte hlavně na podzim, kdy 
se barvy přírody potkávají s barvami 
krojů při hodech, vinobraní a lidových 
slavnostech, sklepní uličky žijí čilým 

Obecní úřad Mutěnice
www.mutenice.cz
www.vinozmutenic.cz

Folklorní a vinařské 
akce v Mutěnicích 
v roce 2020
Den otevřených sklepů, 25. dubna

Tour de Morava (Amerika mezi 
sklepy), 2. května

Místní výstava vín, 16. května

Dětské krojové hody, 14. června

Festival mezi sklepy,  
19.–20. června

Noc Pod Mutěnskú horú, 
4. července

Okoštujte u vinařa, červenec–srpen

Mutěnické vinařské dny, 4.–6. září

Burčákový pochod, 10. října

Svatokateřinské slavnosti vína, 
14. listopadu

Svatokateřinské hody,  
22.–24. listopadu

Živý betlém, 25. prosince

vinařským ruchem a voní po víně 
a burčáku.
Víno zde hraje důležitou roli při každé 
vinařské a folklorní slavnosti. Mezi 
nejpopulárnější patří Den otevřených 
vinných sklepů, Vinařské dny spojené 
s tradičním zarážáním hory nebo 
pochod slováckými vinohrady. Víno 
zde proudem teče také o folklorních 
Velikonocích a Kateřinských hodech 
v režii krojované chasy.
I milovníci historie si přijdou na své. 
Poblíž barokního kostela sv. Kateřiny 
stával domek zvaný Drábovna, kde 
v letech 1852–1853 žil se svými rodiči 
Tomáš Garrigue Masaryk, budoucí 
první prezident samostatného Česko-
slovenska.
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Bohatou zelení se pokocháte i v samotném centru města díky naučné 
stezce dřevin Zelené plíce našeho města, projektu, který zrealizovali 
místní gymnazisté. Stezka vás provede místy okolo kostela a náměstí a se-
známí vás s 45 druhy stromů a keřů. Jako vodítko slouží informační tabule 
za kostelem. 
Výborným průvodcem na toulkách přírodou je naučná stezka Zastavení 
v kraji vína a meruněk. Vypravte se po ní městem s pečlivě upravenými 
a rozkvetlými zahrádkami i za jeho hranice. Třeba k rozhledně Slunečná, 
z jejíhož ochozu je úchvatný výhled do blízkého i vzdáleného okolí, na vini-
ce, sady, pole... 
Máte rádi vodu? V rámci stezky nevynechejte biocentrum Zahájka, 
romantické zastavení s rybníkem s malým ostrůvkem osídleným mnoha 
druhy ptáků. Děti jsou nadšené z obrovské dřevěné židle na břehu. Říká se 
jí Vodníkův trůn a je oblíbeným místem k fotografování.
Na opačném konci města, v Nádražní ulici, je nově zrevitalizovaný Zámec-
ký rybník. Nad jeho hladinou levituje netradiční budova rybářské bašty. 
Nevěříte? Přesvědčte se o tom na vlastní oči! Za baštou je velká louka jako 
stvořená k proběhnutí nebo společenským akcím pod širým nebem. Břehy 
rybníka lemují mohutné stromy. Jejich košaté koruny zvou k posezení 
a relaxaci u klidné vody. Dáváte přednost troše adrenalinu? Vyzkoušejte 
velkou dřevěnou lavicovou houpačku, která je naprosto skvělá. Nebojte 
se, unese vás, i když máte pár kil navíc.
Relaxační park s okrasným jezírkem a dřevěným molem najdete u vlako-
vé zastávky. Za návštěvu stojí také vyhlídkové místo U jerlínu ve vinař-
ské trati Bedříšky. Dostane vás dechberoucím výhledem na hřeben Pálavy, 
lesknoucí se hladinu tria jezer novomlýnských nádrží a okolní vsi.

Turistické informační centrum Velké Pavlovice
Hlavní 6/9, 691 06 Velké Pavlovice, tel.: +420 519 428 149
infocentrum@velke-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz

Velké Pavlovice prosluly jako město 
vína a meruněk. Jsou ale také místem, 

odkud není daleko do přírody 
a k rozmanitým vodním hladinám.

VELKÉ PAVLOVICE

Město vína a meruněk
FANDÍ PŘÍRODĚ A VODĚ

Foto: archiv města (2×)

Foto: m-ARK
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Z vrcholu kopce a s dobře viditelnou 
35metrovou věží dohlíží na život 
v obci kostel sv. Jiljí. Vrbičtí jsou 
na svůj kostel v pseudorománském 
stylu pyšní. Letos je to právě 100 let, 
kdy byl kostel vysvěcen a jeho pat-
ronem se stal sv. Jiljí. Ve Vrbici plánují 
k tomuto významnému výročí řadu 
akcí a mimo to bude mít kostel i nový, 
moderní interiér. Vrcholem oslav 
bude sobota 23. května 2020, kdy při 
mši svaté otec biskup posvětí nový 
oltář.

VRBICE

Kostel na stráži 
  a unikátní vinné sklepy

Kostel sv. Jiljí ve Vrbici stojí na kopci nad obcí a je nepřehlédnu-
telným orientačním bodem. Ve svazích pod ním jsou v sedmi 
patrech nad sebou seřazeny unikátní vinné sklepy se stejným 
průčelím. Jezdí se na ně dívat návštěvníci z celého světa. 

Vinařské akce v roce 
2020
Košt vín, 4. 4.
Z kopca do kopca, 9. 5.
Sraz rodáků z Vrbice, 23. 5.
Krojované hody, 23.–25. 8.

Strážní kopec, na kterém stojí kostel 
a vinou se sklípky, své jméno nezískal 
jen tak. V minulosti tam zapalovali 
ohně jako světelný i kouřový signál 
pro okolní vesnice, že se blíží nepřítel. 
Lidé se pak poschovávali do pod-
zemních úkrytů zvaných lochy, které 
běžně sloužily k dlouhodobému skla-
dování obilí.
Lokalita pískovcových sklepů zaujme 
jednotným vzhledem s goticky lome-
nými vstupními oblouky a kamenný-
mi obklady čelních zdí. Říká se tomu 
vrbická architektura. Sklepy jsou 
v sedmi patrech nad sebou a napo-
čítáte jich přes 300. Jejich návštěva 
v kombinaci se skvělým vínem je ne-
zapomenutelným zážitkem, který už 
prověřily tisíce návštěvníků z domova 
i ze zahraničí.
Na Stráži najdete také Mohylu míru 
na počest padlých za II. světové války, 
dělo Rudé armády, repliku větrného 
mlýna, a navíc je odtud překrásný 
výhled do vinařského okolí.

www.vrbice.cz
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KULTURNÍ „ROPNÁ VELMOC“
Největší zásoby ropy a zemního plynu v Česku udělaly 
z Dambořic na Slovácku bohatou obec. Kvůli tomu tam ale 
turisté nejezdí. Ty láká hlavně folklor, víno, zajímavé památky 
a krásná příroda Ždánického lesa.

Folklor a tradice zde jdou ruku 
v ruce s bohatou kulturní nabídkou 
po celý rok. Základním staveb-
ním kamenem tohoto bohatství je 
pestrost zájmových společenství. 
Největšími kulturními akcemi jsou 
krojované Martinské hody a festi-
val folklorních souborů.
Martinské hody se slaví vždy 
v listopadu na svátek sv. Martina 
a trvají tři dny. Sobota a neděle 
jsou ve znamení hodových zábav. 
Vrcholem je pondělní Skládka, kte-
rá je, s výjimkou nedělní mše svaté, 
nejslavnostnější částí hodů. 
Daleko za hranicemi obce je 
známý soutěžní festival folklorních 
souborů Dambořice, který se koná 
každé dva roky. Léto 2020 se v obci 
od 3. do 5. července ponese právě 
v jeho rytmech. Každý ročník má 
jasně dané soutěžní téma zpěvů 
a tanců. 

Obec Dambořice, www.damborice.cz

Dambořice
V tisícovce účinkujících dominují soubo-
ry z domácího Hanáckého Slovácka a sou-
sedního Kyjovska, ale přijíždějí i účinku-
jící ze vzdálenějších míst. Součástí této 
velkolepé události je řada doprovodných 
akcí pro děti, ale i výstav a přednášek. 
Zajímavostí obce jsou tři hřbitovy: řím-
skokatolický, českobratrský evangelický 
a židovský. Židovský hřbitov spolu s kos-
telem sv. Martina Tourského a ohradní zdí 
kostela najdete i v seznamu chráněných 
kulturních památek. 
Přírodní park Ždánický les nabízí skvělé 
podmínky hlavně pro pěší turistiku. Kro-
mě cenných druhů rostlin, hmyzu, ptáků 
a drobných savců je rájem pro houbaře.
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Foto: Šimon Luža a archiv obce 4×
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Foto: Vinařství pánů z Lipé 

Vinařství pánů z Lipé z malebného slováckého městečka Vracov nava-
zuje na několikasetletou tradici vinohradnictví ve Slovácké vinařské 
oblasti a odkazuje na historii šlechtického rodu pánů z Lipé. 

Víno s příchutí historie

Řízené degustace a prohlídky sklepa 
červen–září: ve všední dny 10–16 hod., 
jindy dle individuální domluvy
Jitka Lukášová, mob.: 777 861 282
jitka@vinarstvipanuzlipe.cz
www.vinarstvipanuzlipe.cz

Páni z Lipé původně sídlili v severních 
Čechách, ale později se přesunuli na jižní 
Moravu, kde jim ve své době patřily 
rozsáhlé statky a vinohrady v mnoha 
lokalitách, mimo jiné i v Čejkovicích. 
A právě Čejkovice, jejich historie spojená 
s rytířskými řády a moravskou šlechtou, 
tamní vinohradnictví a propojení na ro-
dinné vinohrady inspirovaly majitele 
vinařství. 

Navštivte jejich nový reprezentační 
vinný sklep ve Vracově, v ulici Cihelná 
přímo pod vinohrady. Zde vám manželé 
Lukášovi umožní poznat kvalitu vín v je-
jich nejpřirozenějším prostředí. Můžete 
zde vidět i zrání vín v barikových sudech 
nebo se seznámit s historií rodu pánů 
z Lipé. Ve sklepě probíhají komentované 
ochutnávky pro jednotlivé hosty i větší 
skupiny. Řízenou degustaci po předchozí 
domluvě připraví až pro 40 osob.

Kyjovsko má co nabídnout!
Vítejte v kraji slunce a vína, vítejte na Kyjovsku. Turistická oblast Kyjovsko má co 
nabídnout. Jsou zde skvělé podmínky pro cykloturistiku i pěší turistiku, můžete 
se vydat za folklorem, pokochat se nepřekonatelnými výhledy do krajiny, užít si 
romantická zákoutí hradů a zámků, v muzeích se dozvědět zajímavosti z historie, 
objevit kvalitu místních vín či ochutnat regionální speciality. 
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Nejfotogeničtější krajinou 
Moravského Toskánska

Jednou z nejpřitažlivějších lokalit u nás je Kyjovsko. 
Má skvělé podmínky pro cykloturistiku, pěší 

turistiku, můžete se vydat za folklorem nebo si 
vychutnat místní vína. A najdete tu i jedinečnou 

oblast zvanou Moravské Toskánsko, která právem 
patří k nejfotogeničtějším na světě.

Branou do Moravského Toskánska je město Kyjov, jehož atmosféru 
dotváří historický střed města, proslulé funkcionalistické vily a bo-
hatá folklorní tradice... Pro Moravské Toskánsko jsou charakteristic-
ká zvlněná pole, jež protínají různé linie, remízky a ostrůvky, zdobí je 
osamělé kapličky či boží muka. Fotografové z celého světa obdivují 
a snaží se co nejlépe zachytit jedinečné přírodní kompozice... 

Kdy pořídíte uhrančivé snímky? 
Moravské Toskánsko je krásné v každém ročním období. Na jaře, 
kdy se vše začne zelenat, rozkvetou keře a stromy v polích. V létě, 
kdy se krajem šíří nezaměnitelná vůně obilí a dozrávajících plodin. 
Na podzim se krajina oblékne do barevných šatů, vyraší zelené 
ozimy, objeví se ranní mlhy a inverze. V zimě, když krajinu pokryje 
sníh a spí, lze často pozorovat poměrně velká stáda volně žijících 
zvířat, která se shromažďují a hledají potravu.
Za proměnami jednotlivých míst se sem hlavně v jarním 
a podzimním období sjíždějí fotografové doslova z celého světa. 
Fotí, cestují, obdivují místní krajinu, na jejímž zvlnění se významnou 
měrou podepsala dřívější důlní činnost. Téměř celá krajina je 
silně poddolovaná a štoly se postupně propadají, tím dochází 
ke zvětšování vln v polích, jejichž strmost je někdy až zarážející. 
Krajina přímo vybízí k cykloturistice i focení, proto je vyhledávanou 
lokalitou pro cyklo–foto vyjížďky, na kterých můžete pořídit 
neuvěřitelné záběry. 
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Cyklovýlet s foto zastávkami
1. Pohled na jámy u Šardic GPS: 48.9693058N, 17.0521781E

2. Jámy u Šardic GPS: 48.9733200N, 17.0512553E

3. Bio pásy GPS: 48.9843333N, 17.0418997E

4. Kaplička Neposkvrněného početí Panny Marie (zvaná Výrubkova) 
GPS: 48.9880017N, 17.0405803E

5. Variace výhledů do krajiny z Babího lomu  
GPS: 49.0112436N, 17.0594200E

6. Výhledy z Babího lomu: Kaplička sv. Petra a Pavla a sv. Barbory 
GPS: 49.0121972N, 17.0618447E

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
www.mestokyjov.cz

IC města Kyjova, Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
tel.: +420 518 323 484, info@mukyjov.cz, www.ickyjov.cz

V kolik ideálně vyrazit, pokud chcete 
fotit?
Optimální čas na focení je ráno po východu slunce a také 
pak pozdě odpoledne nebo navečer před západem slunce. 
Nejhezčího světla totiž dosáhnete, když je slunce nízko 
nad obzorem. Ve vlnách se vytváří stíny, které vymode-
lují krajinu krásně plastickou. Časově se dá fotit přibližně 
do hodiny a půl po východu slunce a začít je vhodné hodi-
nu a půl před západem.

Trasa není náročná
Pokud si vyberete foto – trasu, čeká vás 23 km a nece-
lých 300 výškových metrů celkového stoupání. Jediným 
výraznějším kopcem je Babí lom alias „Stražovják“ – podle 
vesnice, která se na něm nachází. Pokud na něj pojedete ze 
směru od Stavěšic, není stoupání tak fyzicky náročné jako 
od Kyjova. Až na tento úsek se většinou jede po rovině, 
proto je trasa vhodná i pro méně zdatné jezdce. 
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Zdroj: archiv města
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Není u nás moc měst, které se mohou pochlubit vlastní 
hvězdárnou s planetáriem. Tu ždánickou – ve své době 
jednu z nejmodernějších na Moravě – si v roce 1965 postavili 
sami místní astronomové. Po dlouholeté pauze vloni 
slavnostně obnovila činnost. 

Město, které se dotýká hvězd
Ždánice

Foto: m-ARK (3×), archiv města
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Dnes má budova dvě kopule, jednu 
vybavenou dalekohledy pro pozoro-
vání Slunce a druhou bude využívat 
Masarykova univerzita v Brně. Ve třetí 
kopuli je planetárium, které pojme 
několik desítek návštěvníků. 
Hvězdárna nabízí pozorování oblohy, 
pořady pro veřejnost včetně dětí 
a mládeže, promítání celooblohové 
projekce a doplňky k výuce fyziky, 
chemie, matematiky a biologie. Speci-
ální software umožňuje simulovat růz-
né přírodní jevy a projekci unikátních 
filmů z astronomie i jiných přírodních 
věd a propojení s podobnými systémy 
po celém světě. Vloni si zde děti 
dokonce sestrojily a odpálily vlastní 
rakety. Rozhodně se vyplatí sledovat 
nabídku na www.hvezdarnazdanice.cz

Přírodní park Žďánický les, který 
město obklopuje, je v každém ročním 
období ideálním terénem k výletům 
s naučnou stezkou a cyklostezka-
mi a skrývá i nejednu historickou 

Město Ždánice
www.muzdanice.cz
www.hvezdarnazdanice.cz

zajímavost. Mimo jiné pozůstatky 
opevněného sídla u bývalé vsi Konův-
ky, hradiště a bývalou tvrz Mezilesice, 
zříceniny hradů Kepkov, Kvasov, Újezd 
nebo Palánek. Kolem nejvyššího vrchu 
U Slepice jsou rozesety památníky 
a pomníky jako připomínka bojů 
za 2. světové války.
V okolních lesích a přilehlých leso-
stepích se vyskytuje řada vzácných 
druhů flóry a fauny včetně orchidejí, 
denních a nočních motýlů, kudlanek 
a vzácných brouků. Zavede vás k nim 
naučná stezka Ždánickým lesem 
o celkové délce 10 km se zajímavými 
informacemi na 14 panelech.

V renesančním zámku sídlí Vrbasovo 
muzeum, v němž můžete obdivovat 
původní vybavení zámku a zámecké 
vily včetně památek na slavného gene-
rála Laudona, pohyblivé modely vod-
ních a větrných mlýnů, parních strojů, 
středověké vesnice a věžních hodin, 
různorodé a bohaté sbírky. K zámku 

přiléhá zámecký park se vzácnými dřevi-
nami a stoletým psím hřbitovem. V parku 
se každý druhý srpnový víkend potkávají 
milovníci historických jízdních kol. Akce 
má bohatý doprovodný program, nechybí 
spanilá ani soutěžní jízdy. Na sobotní akci 
Histokola města Ždánic navazují v neděli 
Mariánské poutní slavnosti.
Ždánice jsou také kulturní a sportov-
ní obcí. Poskytují zázemí pěveckým 
i národopisným souborům a cimbálovým 
muzikám. Přijeďte a potkejte se s nimi 
na některé z mnoha kulturních a spole-
čenských akcí v čele s krojovanými hody. 
Ke sportování slouží fotbalové a hokej-
balové hřiště, tenisové kurty, posilovna, 
víceúčelové sportovní hřiště a moderní 
koupaliště, kde si na své přijdou děti 
i dospělí.

A večer, unaveni výlety, procházkami, 
prohlídkami a pozorováním hvězd, 
ochutnejte ždánická vína. Vinařství totiž 
nerozlučně patří ke zdejšímu životnímu 
stylu.
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vychodni-morava.cz
vmnakole.cz

Kroměříž, UNESCO

Rožnov pod 
Radhoštěm

Zlín

Uherské
Hradiště

Východní
MoravuO
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turistický region Zlínského kraje




