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Poděkování

Milé čtenářky a čtenáři,

po roce se k vám dostává další číslo z kolekce Moravia magazínů. 
Připravili jsme jich ve spolupráci s téměř 300 partnery po celé Moravě 
a Slezsku šest. Přes 600 stran o naší krásné Moravě a Slezsku. Magazí-
ny připravujeme téměř rok. Práce je to náročná, ale reakce vás všech, 
kteří nám volají a píší, ať již jsou to turisté, místní obyvatelé nebo 
partneři Moravia magazínu, nám dává křídla. Přináší celé redakci 
pocit, že dělají něco užitečného, že vás články inspirují a jsou dobrými 

tipy vašich výletů či dovolené. Obzvláště nás těší, že vám Moravia magazíny roz-
dávají radost a vyvolávají ve vás pocit hrdosti, sounáležitosti, že sem patříte a že 
jsem já, my, součástí Moravy a Slezska, jedinečné oblasti České republiky. 

Chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě magazínů podílejí a bez nichž bychom 
nemohli takto rozsáhlý projekt realizovat. Jsou to partneři Moravia magazínu, 
ti, kteří projekt pomáhají realizovat a fi nancovat. Z veřejné správy, kulturní 
sféry, podnikatelé či drobní živnostníci. Jsme rádi, že projekt podporuje 
národní agentura CzechTourism nebo Lesy ČR. Také nás těší, že magazíny 
najdete v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou, na letištích a dalších místech. 
Poděkování za nadšení pro tuto práci patří také členům redakčního týmu 
a všem externistům. Celkem letos vychází přes 90 000 kusů. Deset milionů 
stran krásných příběhů o lidech, jejich práci i vášních z Moravy a Slezska. 
V digitalizované podobě je najdete na www.moravia.tips. 

Moravia magazíny vyvolaly obrovský příběh. Nečekali jsme tak pozitivní reakce. 
Proto chci také poděkovat vám všem, kteří jste nás podpořili slovem. Reakcí 
bylo hodně, jednu, krácenou, se souhlasem autora si dovolím zveřejnit: 
„Magazínů Slovácko už jsem v našemu infocentru legálně „uzmul“ řadu a reakce 
přátel, kterým jsem je zaslal či předal napříč republikou, jsou obdobné jako ta 
moje – prostě úžasné dílo, z něhož je cítit více než jen moravský patriotismus! 
Moc vám držím palce v této záslužné činnosti prezentující krásy naší milované 
Moravy a věřím, že její propagací vaše činnost v tomto směru nekončí…“
Ing. D. V., Uherské Hradiště

     Hezké čtení přeje

Ivan Marek
vydavatel Moravia magazínu

Autor rozvojových studií, 
koncepcí, textů, scenárista, 

fotograf a režisér desítek fi lmů 
v oboru cestovního ruchu.

 Jeseníky (Rychlebské hory a Králický Sněžník), 
Haná a Hostýnsko, Slezsko (Ostravsko a Poodří), Pálava 
a Lednicko-valtický areál, Valašsko-Beskydy, Slovácko
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Turistická nabídka Slovácka 
je opravdu bohatá. Jak se řídí 
cestovní ruch na Slovácku, jsme 
se zeptali Ing. Stanislava Blahy, 
předsedy správní rady Regionu 
Slovácko a současně starosty  
města Uherské Hradiště.

Otázka je jednoduchá – jak se 
řídí cestovní ruch na Slovácku? 
Slovácko má téměř všechny  
předpoklady pro úspěšné řízení  
a rozvoj cestovního ruchu. Samo 
o sobě je historický region  
založený na tradicích, najdete zde 
pestrou nabídku akcí, turistických 
atraktivit, sportovního vyžití, 
téměř nedotčenou přírodu. Stále 
se vyvíjí a zkvalitňuje nabídka 
služeb. To vše je dobrý základ pro 
management i marketing. Přestože 

Slovácko 
je region, kde si program 
nemusíte připravovat 
předem 

Ať na Slovácko zavítáte v jakoukoli roční dobu, můžete si být 
jisti, že se ani chvíli nebudete nudit. Z nepřeberného množství 
folklorních, kulturních, společenských a sportovních akcí si 
kdykoli vyberete. Sportovní vyžití poskytují kilometry cyklotras 
a lodní dopravou ožívá Baťův kanál a řeka Morava. A jste-li 
milovníky ticha a minimálního kontaktu s civilizací, svůj sen si 
můžete plnit v lůně přírody v Chřibech či Bílých Karpatech. 

válkou, přesto jsem rád, že se po-
dařilo první část záměru v loňském 
roce dokončit a muzeum veřejnosti 
otevřít. 

Na rozvoji cestovního ruchu se ale 
nepodílí jen velká města, můžeme 
návštěvníkům nabídnout nové 
atraktivity i v menších obcích? 
Na rozvoji cestovního ruchu mají 
podíl i ty nejmenší obce. Na sklon-
ku loňského roku se třeba podařilo 
v obci Stupava otevřít expozici 
„Po stopách chřibských sklářů“.  
Pojednává o existenci a tvorbě 
chřibských skláren, které si pronajali 
a posléze odkoupili příslušníci rodiny 
Reichů, nejvýznamnější sklářské 
rodiny na Moravě. Obdobný příklad 
najdete v Bystřici pod Lopeníkem, 
kde přesně na hody zpřístupnili 
v domě rodáka Jana Beníčka muze-
um s expozicemi dokládajícími kaž-
dodenní život v obci. A výčtem bych 
mohl dále pokračovat, stačí začít 
listovat o několik stránek dále…

 Děkujeme za rozhovor.

Ing. Stanislav Blaha,
předseda správní rady Regionu Slovácko

v cestovním ruchu platí, že vždy 
musíte být o krok napřed, nemám 
obavy, že bychom v konkurenci 
neobstáli. 

V čem vidíte vy potenciál rozvoje 
cestovního ruchu?
Velký potenciál vidím v Muzeu 
v přírodě Rochus, skanzenu lidové 
architektury uherskohradišťské-
ho Dolňácka. Přestože jste stále 
ve městě (Uherské Hradiště-Ma-
řatice), během chvilky se ocitáte 
ve vesnickém prostředí, které 
vás vrací na konec 19. a začátek 
20. století. Objekty během celého 
roku ožívají tradičními slavnost-
mi, fašankem počínaje a adventem 
konče. Samotná myšlenka založit 
muzeum nebyla nová. První snahy 
zde byly již před druhou světovou 
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  Jízda králů v Hluku, foto: archiv NÚLK, Martin Sekanina

Mladý král s růží  v ústech
pojede po třech letech    

Hlukem
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Mladý král s růží  v ústech
Jen	čtyři	obce	či	města	na Slovácku	udržují	tradici	jízdy	
králů,	která	je	zapsaná	do nehmotného	kulturního	
dědictví	UNESCO.	Patří	mezi	ně	i Hluk,	kde	se	tato	
výjimečná	akce	uskuteční	na přelomu	června	a července	
2017	jako	součást	XXIII.	Dolňáckých	slavností.

„Kolem sebe lidé milí, dívejte se v této chvíli,
pestré barvy všudy hrají, že až oči přecházejí.
Růže všité do postrojů soupeří tu s krásou krojů.
Koláčky tu každý peče, víno plným proudem teče.
Všecičko je nachystané – přivítají vás Hlučané!“ 

Tato slova se opět rozezní Hlukem. Jde 
o tradiční vyvolávku jezdce z jízdy králů, 
která se letos uskuteční v neděli 2. 7. 

Krále hlídají dvě pážata, oblečená též 
v ženském oděvu a vyzbrojená šavlemi. 
Mimo to provázejí krále ještě čtyři ochránci 
vpředu, čtyři vzadu a dva jedoucí po boku 
pážat. Jízdu doplňují vyvolávači a žebráci. 
Proč tolik ochránců a proč se osobnost 
krále udržuje v tajnosti? Bylo by velkou 
pohanou pro domácí chlapce, kdyby se 
přespolní chase podařilo krále ukrást.

Unikátní událost přiměje vždy přímé 
účastníky i diváky uvědomit si sílu 
propojení s životem minulých generací. 
Měsíce dopředu dělají Hlučané tisíce věcí, 
aby tuto staletou tradici táhli přes mnohé 
obtíže dál. Babičky, tetičky a matky perou 
a žehlí kroje, budoucí jezdci a příští král 
využívají každé chvilky ke cvičným jízdám 
na koních. Při výrobě papírových růží 
a pentlí na výzdobu koní se také uplatní 
šikovné ruce mnoha žen a dívek. 

Krojovaní před památkovými domky, foto: Jiří Dohnal
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První písemná zmínka o hlucké jízdě králů pochází z roku 1865. 
Tento lidový obyčej se v současnosti koná v Hluku každým 
třetím rokem a jeho původ je obestřen tajemstvím. Dlouho před 
konáním slavností si chlapci zvolí svého krále. Bývá jím obyčejně 
nejmladší z nich. 

V den konání slavnosti se všichni jezdci sjedou k místní tvrzi. 
Sedí na nádherně vyzdobených koních. Hlavní osobou je zvolený 
král, který je oblečen v ženském kroji. Pentle mu visí i přes 
obličej, takže jej nelze poznat. V ústech míval dříve větvičku 
rozmarýnu, dnes růži jako odznak své poctivosti a také proto, aby 
po dobu jízdy nemohl promluvit a prozradit svou totožnost. 
Skupina jede k domu rodičů krále, kde je požádá o syna. Před 
radnicí pak následuje podobný ceremoniál, při kterém starosta 
města udělí povolení konat jízdu králů. Teprve potom mohou 
jezdci za mohutného vyvolávání projet ulicemi města za mimo-
řádné pozornosti místních i návštěvníků města.

Pozvánka	na  
XXIII.	Dolňácké	slavnosti	
Dolňácké slavnosti s jízdou králů se konají 
souběžně se Slováckým festivalem decho-
vých hudeb a jsou neodmyslitelně spojeny 
s lidovými kroji a folklorem. V období slavnos-
tí žije celý Hluk několikadenním programem 
komponovaným pro široký okruh milovníků 
zpěvu, tance, dechovky, dobrého jídla, pití 
a folkloru. Vrcholem slavností je nedělní jízda 
králů doprovázená mohutným průvodem 
krojovaných, a to především místních Hlu-
čanů. XXIII.	Dolňácké	slavnosti	se	budou	
konat	29.	6.–2.	7.	2017.	
www.mestohluk.cz, www.kronikahluk.cz
www.facebook.com/icmhluk

Město	Hluk	
najdete 12 km jihovýchodně od Uherského 
Hradiště. První písemná zmínka o něm je 
z roku 1294. K dominantám obce patří ba-
rokní kostel sv. Vavřince a starobylá tvrz, kde 
sídlí informační centrum, knihovna, restau-
race s kavárnou i malé muzeum archeologie, 
které je umístěné ve věži. 
Ve středu města se nachází rozsáhlý areál se 
sportovní halou, dvěma fotbalovými hřišti, 
třemi tenisovými kurty a městským koupa-
lištěm. Hlukem prochází tratě cyklistických 
stezek Strážnické a Moravské.
Unikátní jsou památky lidového stavitelství – 
pět domků, které jsou názornou ukázkou 
bydlení v minulosti. Nabízí expozici hospo-
dářského nářadí a stálou výstavu místních 
krojů, výšivek a ornamentu.

Foto: m-ARK Areál koupaliště, foto: m-ARK

Jízda králů, foto: Štěpán Mitáček
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Foto: NÚLK Strážnice

Svou novorenesanční podobu 
s klasicistními prvky získal stráž-
nický zámek v polovině 19. století. 
Během prohlídky zámku návštěvníci 
zhlédnou zámeckou kapli s cenným 
oltářem, historickou knihovnu, 
která obsahuje téměř 13 000 svazků, 
ale také stálé i krátkodobé výstavy. 
Zámek se pyšní expozicí „Nástroje 
lidové hudby v České republice",  
která je jedinou svého druhu 
ve střední Evropě. Jiná stálá  

prezentují historii hudebních 
nástrojů i lidových oděvů
Zámek ve Strážnici je nesporně ozdobou města. Nabízí nejen 
zajímavé expozice v prostorách zámku, ale i možnost romantické 
vycházky v rozsáhlém parku. 

Více	na stránkách	www.nulk.cz
Otevírací	doba:	květen až říjen. 
Každý den kromě pondělí, pokud 
není státním svátkem.

výstava nabízí návštěvníkům pohled 
na krásu a pestrost lidových oděvů 
na Moravě. 
Původně stála na místě dnešního 
zámku pevnost, která plnila funkci 
strážního stanoviště na moravsko-
-uherské hranici. Odtud se odvozuje 
i pojmenování pozdějšího města 
Strážnice. Na strážnickém panství 
se v průběhu dějin vystřídaly tři 
významné šlechtické rody. Od pánů 
z Kravař odkoupili panství v roce 

1501 Žerotínové, kteří k zámku ne-
chali přistavět východní a spojovací 
severní křídlo, zdobené renesančními 
arkádami. Magnisové, kteří dali zám-
ku dnešní podobu, zde sídlili více než 
tři sta let, od doby pobělohorské až 
do 20. století, kdy v roce 1945 přešel 
zámek do vlastnictví státu. 
Za zmínku rozhodně stojí i zámecký 
park, který každoročně hostí proslulý 
Mezinárodní folklorní festival Stráž-
nice. Nechal jej na počátku 19. století 
vysadit hrabě František Antonín 
Magnis a nechal v něm zároveň 
vybudovat soustavu vodních ploch 
a zámecké skleníky. Unikátní je i pla-
tanová alej, tvořená více než padesáti 
stromy, která je největším souborem 
platanů v ČR. Byla vysazena v polo-
vině 19. století. Největší platan má 
v obvodu téměř pět metrů a dosahuje 
stáří okolo dvou set let.
Zámek je dnes sídlem Národního 
ústavu lidové kultury, který kromě 
jiného připravuje a spravuje národní 
nominace k zápisu na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.

Zámecké expozice

STRÁŽNICE
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Skanzen ve Strážnici evidoval v roce 
2016 více než padesát tisíc návštěv-
níků. O areál je čím dál vyšší zájem 
díky široké nabídce programů, které 
oslovují všechny generace. 

láká pestrou nabídkou prohlídek 
i tematických akcí

Strážnický 
skanzen

Do doby před sto lety a více se 
dostanou návštěvníci skanzenu 
ve Strážnici. Muzeum v přírodě 
nabízí věrný obraz dávné vesnice 
jihovýchodní Moravy. 

Jak	se	dříve	žilo
Během prohlídky areálu se návštěvní-
ci přenesou nejen v čase, ale i v místě, 
nahlédnou do tradičních obydlí 
moravských Kopanic, Luhačovického 

Zálesí a Horňácka. V průběhu sezony jsou 
připraveny dva prohlídkové okruhy, jeden 
věnovaný lidskému životu a jeho průběhu, 
druhý zabývající se řemesly a prací na hos-
podářství. Návštěvníci se seznámí s tím, 
jak dříve vypadala svatba, oslava narození 
i rozloučení se životem nebo nahlédnou 
pod ruce dřívějším řemeslníkům a přiblíží 
si práci pekaře, pradleny, vinaře, kováře 
nebo tkalce. Osvědčenou nabídkou je 
zábavná prohlídka pro rodiny s dětmi, kde 
děti za pomoci postavy Fanoška a rodičů 
prochází areálem a seznamují se s životem 
chlapce narozeného před sto lety. 
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www.skanzenstraznice.cz
tel.: objednávky do 1. května – 518 306 611
tel.: objednávky od 1. května – 518 332 173
Otevřeno: květen až říjen denně kromě pondělí

Součástí prohlídky je ojedinělá ex-
pozice Hliněné stavitelství na Mo-
ravě. Ukazuje zaniklé technologie 
a pracovní postupy, které využívaly 
jako hlavní stavební materiál hlínu. 
Nejde ale zdaleka jen o výstavu. 
Hliněné objekty, postavené starými 
postupy a prezentující regionál-
ní odlišnosti, se nachází přímo 
ve skanzenu a jsou tak zasazeny 
do reálného prostředí jednotlivých 
vesnic. V sezóně 2017 navíc přibude 
další z těchto staveb.

Pro	školní	výlety
Pro skupinky dětí prvního stupně 
základních škol je připravena 
speciální dětská prohlídka, kterou 
využívají především učitelé při 
školních výletech či jako doplněk 
učiva vlastivědy a přírodovědy. Děti 
si vyzkouší způsob života svých 
vrstevníků žijících v době našich 
předků. Vidí, jak se dříve bydlelo, 
jaké byly povinnosti dětí nebo s čím 

si hrály. Hádají také různé předmě-
ty, s kterými se dnes již nesetkávají, 
a přemýšlí, k čemu asi sloužily. Tyto 
prohlídky sklízejí velký úspěch.
Středoškoláci se mohou vydat 
po stopách vraha. Při prohlídko-
vém okruhu nazvaném Detektivní 
příběh Cyrila Čerešňáka studenti 
rozplétají záhadu pomocí indicií, 
získávaných prostřednictvím filmo-
vých ukázek příběhu a doprovod-
ného slova průvodce. Nenásilnou 
formou se tak dovídají o problé-
mech a starostech lidí na začátku 
dvacátého století.

Skanzen	žije	akcemi
Největší zájem o návštěvu skanze-
nu je ale vždy při jednorázových 
akcích. Muzeum v přírodě nabízí 
jedenáct tematických pořadů pro 
širokou veřejnost a čtyři programy 
speciálně upravené pro předškolní 
děti a děti z prvního stupně základ-
ních škol. Tisíce lidí si přicházejí 

připomenout tradiční Velikonoce, 
pouť, dožínky, podzimní období 
nebo adventní dobu a Vánoce. V roce 
2016 byl uveden nový pořad Z po-
hádky do pohádky. Připomněl známé 
české a československé pohádky, které 
se ve skanzenu natáčely, mezi něž na-
příklad patří Za humny je drak, O sta-
tečném kováři nebo O Ječmínkovi.
Samozřejmě toto unikátní muzeum 
v přírodě nabízí své prostory při 
Mezinárodním folklorním festivalu 
Strážnice, kdy hostí některé z oficiál-
ních pořadů.
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Vzpomenete si ještě, kdy se objevil nápad pokusit se 
jízdu králů dostat na seznam UNESCO?
Bylo to asi v době, kdy ministerstvo kultury zpracováva-
lo nominační materiály na zápis slováckého verbuňku 
(na seznam UNESCO zapsán v listopadu 2005 – pozn. 
red.). Existovala dohoda, že v nominacích se budou Čechy 
a Morava střídat. 

Pětileté přípravy vedlo ministerstvo kultury a hlavně 
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Co všechno 
bylo třeba shromáždit?
Dokumentace se samozřejmě nemohla týkat jen jízdy krá-
lů ve Vlčnově. Musela obsáhnout celý fenomén slováckého 
zvyku. Především bylo nutné zdokumentovat současný stav 
na čtyřech místech – v obci Skoronice, městech Kunovice 
a Hluk a v obci Vlčnov. Jízdy se v těchto místech nekonají 
ve stejný rok. Každoročně je to pouze ve Vlčnově. Bylo 
nutné respektovat časové odstupy.
 

Jan Pijáček:

Jízda králů  
je klenotem, který 
není možné vybrousit 
do většího lesku
Ve společnosti těch největších světových 
klenotů se nachází jízda králů dochovaná 
do dnešních dnů jen na čtyřech místech 
Slovácka. Na Seznam nehmotného 
světového kulturního dědictví UNESCO byla 
zapsána 27. listopadu 2011. Jen Vlčnov se ale 
může pochlubit tím, že jízda si tu udržela 
formu iniciačního obřadu. Nejen o tom jsme 
si povídali se současným radním Zlínského 
kraje a dlouholetým starostou Vlčnova 
Janem Pijáčkem. 
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Takže roky trvalo jen to, než se jednot-
livé jízdy uskutečnily. Další práce pak 
čekala asi v archivech...
Ano. Jízda králů se jezdívala dřív 
na mnohem více místech než dnes. 
Bohužel ten fenomén zanikl a zachoval 
se jen v našem prostoru, kterému u nás 
říkáme královský trojúhelník. Hluk, Ku-
novice a Vlčnov skutečně tvoří na mapě 
pěkný trojúhelník (Skoronice leží v sou-
sedním kraji a periodicita konání jízd je 
tam proměnlivá – pozn. red.). 

Co bylo podle vás rozhodující v tom, že 
se po přibližně pěti letech práce poda-
řilo skutečně jízdu králů na prestižní 
seznam světových skvostů dostat?
Je to její archaičnost. Přes jízdu králů je 
možné nahlédnout pootevřeným oknem 
do světa našich předků. Je to spojovací 
nit s jejich světem. Ta archaičnost se 
zachovala jak ve krojové výbavě aktérů, 
tak i živých artefaktů, což jsou koně. 
Výzdoba koní se proměňovala a neod-
povídá přesně stavu, který na slavném 
obraze zachytil Joža Uprka. 

Asi je třeba v tomto momentě zmínit 
specifickou pozici Vlčnova, který v ar-
chaičnosti zvyku zašel dál než ostatní 
místa...
Ve Vlčnově se dochovala ryzí podoba jíz-
dy v tom, že je to iniciační obřad. To zna-
mená, že ve Vlčnově jezdí chlapci, kteří 
daném roce dovršují plnoletost. Jenom ti, 
kteří dovrší v daném roce osmnácti let, 
mají právo si zvolit krále, tedy chlapce, 
který je symbolem jízdy. Král musí být 
panic a tím současně symbolizuje čistotu 
a nevinnost. To je právě ten archaický 
prvek, který se dochoval z pradávných 
časů do dnešní doby, a to byl důvod, proč 
získala jízda králů zápis v UNESCO.

Co jste dělal, když jste se dověděl 
o tom, že zápis se podařil?
Novináři se hned ptali, kdy vyvalíme 
sudy na náves a podobně. Nic takového 
jsem nechystal. Dopil jsem v klidu kafe 
a šel na vlčnovský hřbitov, protože my 

jsme byli jen ti, 
kteří jsme se toho 
okamžiku za-
psání na seznam 
UNESCO dožili. 
Ale bylo to díky 
všem těm genera-
cím před námi. Bez nich a té kontinuity 
každoročního opakování a bez toho, že 
se to zachovalo v původní podobě, by 
to zapsané nebylo. Byla to zásluha těch, 
kteří na tom hřbitově leží.

Jak reagovali místní?
Samozřejmě se to převážné většině lidí 
líbilo. Oni si ale možná do dneška neu-
vědomují pravý význam zápisu. Z mého 
pohledu je to nejvyšší certifikace na svě-
tě. Nic vyššího neexistuje. Zápisem se 
stáváte součástí světového dědictví. Jízda 
králů už není jen naše, je celého světa. 

Nabízí se otázka, jaká bude budouc-
nost jízdy králů?
To bude úkol pro příští generace. 
Součástí zápisu je i závazek, že to nejen 
budeme předávat potomkům, ale že je 
to i naučíme předávat. Krásné na tom je, 
že v tomto případě není žádoucí něco 
měnit, přestože jsme součástí světa, kde 
se pořád něco inovuje. Jízda králů ne-
potřebuje žádnou inovaci. Je klenotem, 
který není možné vybrousit do většího 
lesku.

Byl jste vůdčí osobností nominace. 
Co vás na tomto úspěchu s odstupem 
času nejvíce těší?
Že producentem zvyku jsou pořád lidé 
z komunity. Žádná agentura. Vychází 
to zespodu. Organizují si to kluci. Jejich 
rodiny, královská rodina, dnes i rodiny 
osmnáctiletých děvčat, které v tom slav-
nostním průvodu jdou v nejkrásnější 
variantě vlčnovského kroje. Měl jsem 
tu čest každoročně k nim promluvit 
při přijetí na radnici. Říkal jsem vždy, 
že dnes je ten den, kdy si starosta obce 
vybírá svou nejkrásnější odměnu – 
osmnáctileté mládí.

Vlčnov láká nejen svou 
proslulou jízdou králů

Poslední květnovou neděli se Vlčnov 
vždy stává centrem Slovácka. Jízda 
králů ale není jediným lákadlem obce. 

Množství tradičních akcí i zajímavá příroda 
mohou přilákat návštěvníky do Vlčnova. 
Známé jsou především vlčnovské búdy, které 
jsou vyhlášené památkovou rezervací. Jsou 
připomínkou zaniklého lidového stavitelství. 
Na popularitě získává každým rokem Muze-
um lidových pálenic. Příchozí by určitě neměl 
minout nejstarší sakrální stavbu na Uher-
skobrodsku – kostel sv. Jakuba Staršího 
s vzácným gotickým portálem ze 13. století. 
Na vycházku je dobré vyrazit i do okolní 
přírody. V katastru Vlčnova jsou dvě přírodní 
rezervace s unikátní květenou.
Obec nabízí v průběhu roku kromě jízdy králů 
nepřeberné množství akcí. Pokud si některou 
z nich člověk nechce nechat ujít, musí sledo-
vat internetové stránky. Je to třeba hodové 
zpívání, slavnost Božího těla s nádherným 
krojovaným průvodem, košt vdolečků nebo 
na konci roku předvánoční zvyky a silvest-
rovské setkání.

Sledujte stránky obce www.vlcnov.cz nebo 
stránky Klubu sportu a kultury ve Vlčnově 
www.kskvlcnov.cz, na kterých najdete řadu 
aktuálních informací. 

Jan Pijáček s vlčnovskou družinou, foto: m-ARK

Vinařské búdy Kojiny, foto: m-ARK
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Živým svědectvím bohaté historie je 
řada památkových objektů, které můžete 
poznat prostřednictvím Stezky městskou 
památkovou zónou. Ta vám představí 
např. dominikánský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie s poutním obrazem Panny 
Marie růžencové, Muzeum Jana Amose 
Komenského, Panský dům, farní kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie, 
který představuje vynikající barokní 
architekturu. V jižní a severní části města 
potom najdete zbytky opevnění, pocháze-
jící ze 13. století. A právě u hradeb v par-
ku u muzea můžete narazit na uměleckou 
expozici – galerii sochařských děl ze sym-
pozií, která se v Uherském Brodě od roku 
2003 konají. Svá díla zde zanechali přední 
čeští umělci jako Jiří Kačer, Pavel Míka, 
Radim Hanke nebo Marius Kotrba. Díla 
dalších umělců pak můžete zhlédnout 
např. u malých schodů, kde tato sochař-
ská sympozia probíhají, u aquaparku 
nebo Domu dětí a mládeže. Zajímavou 
zastávkou při procházce městem mohou 
být i nově zrekonstruované velké scho-
dy, které tvoří výrazný spojovací článek 
mezi historickým centrem města a ná-
dražím. Novým prvkem velkých schodů 
je seznam významných osobností, které 
zde žily nebo se tu narodily a skutečně 
zasáhly do dějin města a nad regionální 
rámec do české kultury, politiky, vojen-
ství, náboženství nebo pedagogiky. 

Obelisk Via Lucis, foto: m-ARK

Královské město Uherský Brod je jedno z nejstarších 
sídel jihovýchodní Moravy a často bývá nazýváno 
bránou Bílých Karpat. Své dětství zde prožil i „učitel 
národů“ J. A. Komenský. Uherský Brod má bohatou 
historii, která zanechala stopy v nynější tváři města 
v podobě vzácných památek a rozmanitých kulturních 
tradic, jež mu vtiskují jedinečnou atmosféru.
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Zájemci o astronomii by si neměli nechat ujít návštěvu 
zdejší hvězdárny	nebo	digitálního	planetária, které je 
umístěno v přízemí Domu kultury. Hlavním cílem pořadů 
v planetáriu je ukázat pohyby kosmických těles na obloze 
i ve vesmíru. Fascinující je i možnost sledovat pohyby 
kosmických objektů ve zrychleném sledu, a tak přiblížit 
divákovi, jak některé pohyby a jevy vznikají. Planetárium 
ale umožňuje i to, co běžný pozorovatel oblohy nemůže 
pozorovat, a to například průlet galaxií, výbuch supernovy, 
cestu k hranicím vesmíru, ale i k jeho počátkům. Městem 
také vede planetární	stezka, doplněná infopanely s mo-
dely planet. Kromě planetární stezky v okolí Uherského 
Brodu vznikly čtyři	další	naučné	stezky – Nivnická, 

Počátky historického osídlení 
Uherského Brodu, jehož původní 
název „Na Brodě“ připomíná brod 
přes řeku Olšavu, sahají do 10.–12. 
století. Díky své poloze na východ-
ní hranici mladého českého státu, 
v blízkosti obchodních cest, se 
Brod pomalu měnil ve významné 
hospodářské centrum. Významným 
mezníkem v historii Uherského 

Brodu je 29. říjen 1272, kdy český 
král Přemysl Otakar II. povýšil Brod 
na město královské a udělil mu roz-
sáhlá privilegia, která měla zajistit 
jeho prosperitu. V tomto období 
patřilo město k největším městským 
celkům v českém království. Jako 
hraniční pevnost provázela Brod 
pohnutá historie častých nepřá-
telských nájezdů, krutých válek, 

Havřická, Maršovská a Újezdecká. Ty vás seznámí např. 
s historií brodských předměstí, geografi í i folklorem. Budete 
moci pozorovat jedinečné panorama Bílých Karpat, Chřibů a při 
dobré viditelnosti i Pálavu. Na stezkách se lze také naučit a po-
rozumět místnímu nářečí, děti zaujmou obrázky rostlin a zvířat, 
ale i úkoly a kvízy na panelech.
Ideálním místem pro sportovní vyžití a relaxaci je aquapark	
Delfín, který nabízí spoustu vodních atrakcí. Pro cyklisty je 
v okolí Uherského Brodu řada cyklostezek.

Přesvědčte	se	sami	o půvabu	Uherského	Brodu	
a oceňte	přívětivou	atmosféru	města,	které	bývá	často	
nazýváno	bránou	do Bílých	Karpat.

Co	si	nenechat	ujít

morových ran a střídavých období 
hospodářských vzestupů a úpadků.
V roce 1592 se narodil J. A. Komenský, 
jeden z nejslavnějších obyvatel města. 
S jeho jménem je spojeno gymnázium 
a Muzeum J. A. Komenského i Obelisk 
Via Lucis, slavnostně odhalen roku 
1992 tehdejším prezidentem Václavem 
Havlem u příležitosti 
400. výročí narození Komenského. 
Mezi další významné osobnosti 
Uherského Brodu patří např. František 
Kožík – jeden z nejznámějších českých 
spisovatelů, Josef Herčík – grafi k a ry-
tec, či Václav Kounic, za jehož přispění 
změnilo město vzhled a zvýšilo hospo-
dářskou a politickou úroveň.

Pohled	do historie	města
Radnice, foto: m-ARK

Planetárium, foto: Vít Valečka Foto: m-ARK

Foto: archiv města

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, foto: m-ARK



17MORAVIA magazín

9.	6.–11.	6 2017,	 
Bílokarpatské	
slavnosti	– měsíc 
červen patří v Uherském 
Brodě Bílokarpatským 
slavnostem, které 
přinášejí pestrou 
nabídku společenských, 
kulturních i sportovních 
akcí pro všechny 
generace. 

10.	9.	2017,	Uherskobrodsko	
v písni	a tanci	–	Den	evropské-
ho	kulturního	dědictví	
V září byste neměli vynechat 
tradiční akci pořádanou v rámci 
Dnů evropského kulturního 
dědictví, kdy jsou pro veřejnost 
otevřeny pamětihodnosti 
a objekty města, dokonce 

V průběhu roku můžete v Uherském Brodě 
navštívit tradiční kulturní akce, seznámit se 
s místním folklorem a specialitami.
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i ty, které nejsou běžně přístupné. V tento den probíhá 
v zahradě Panského domu akce Uherskobrodsko v písni 
a tanci za účasti folklorních souborů z Uherskobrodska, 
jejíž součástí je také tradiční jarmark.

22. 9.–23. 9.	2016,	
BRODexpo – veletrh 
BRODexpo zatím nemá 
dlouholetou tradici, 
ale i tak se může 
pyšnit velkou oblibou 
a návštěvností. Po dva 
dny se návštěvníci mají 
možnost seznámit 
s místními firmami, jejich činností a nabídkou produktů 
a užít si bohatý doprovodný program. 

30. 9.–1. 10.	2017,	 
Růžencová	pouť	– událostí, 
která každoročně přiláká 

spousty návštěvníků, je Růžencová pouť, církevní slavnost 
konaná v dominikánském kostele, ozdobená kroji 
brodských poutníků. Ve městě také probíhá velký jarmark, 
nechybí zde ani pouťové atrakce a krajové speciality.

24.	11.–25.	11.	2017,	
Kateřinský	jarmark – 
tradiční jarmark lidových 
řemesel s vánoční 
tematikou doprovázený 
vystoupeními folklorních 
souborů.
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Dominantou přímo ve městě je 
renesanční kostel sv. Vavřince. 
Na místním hřbitově najdeme 
hrobku hraběnky Žofi e Haugvicové, 
pocházející z roku 1835, a šestiboké 
kaple, zvané Tetaurky z 2. poloviny 
16. století. 
Od roku 1931 slouží veřejnosti 
Muzeum Bojkovska s expozicemi 
věnovanými mimo jiné Moravským 
Kopanicím, řemeslům, soudnic-
tví, lidovému bydlení, sakrálnímu 
umění. Turisté si rádi zavzpomínají 
na dobu minulou v expozici 

Bojkovice 
město s historií i dynamickou přítomností

Zavítejte do Bojkovic, jejichž historický vývoj je úzce spjat s hradem 
Novým Světlovem, vystavěným kolem roku 1480 Landštejny. V letech 
1846–1856 byl Larisch-Mönichy přestavěn na zámek ve stylu anglické 
tudorské gotiky a v roce 2011 jej jeho současný majitel rekonstruoval.

historického bytu z 50. let 20. století 
a nejen děti ocení starou školní 
třídu z téže doby. V budově muzea 
se nachází i informační centrum. 
Turisticky vyhledávaným místem je 
celoročně volně přístupná rozhled-
na Na Skalce nedaleko Krhova. 
V letních měsících se můžete osvěžit 
v městském koupališti Mlýn nebo 
využít bazén v areálu kempu. 
Ve městě je bohatý společen-
sko-kulturní ruch. Soustředí se 
hlavně na rekonstruované náměstí 
pojmenované po lékaři Josefu 

Tillichovi. Nabízí okouzlující prostor 
s moderními architektonickými prvky 
a úchvatný pohled na zámek a kostel. 
Na náměstí každoročně na pozvání 
Světlovanu či Světlovánku na pódiu 
vystupují folklórní soubory z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Festival Světlov-
ský bál přiláká díky mezinárodním 
účastníkům každoročně do města 
milovníky písní a tanců. Oblíbené 
jsou také předvánoční trhy s bohatým 
kulturním programem.
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V centru Bílých Karpat se nachází 
nově zrekonstruovaná horská Chata 
Jana. Kromě špičkového ubytování 
nabízí uprostřed lesů moderní well-
ness centrum s bazénem s masážními 
tryskami, finskou a parní saunou, 
whirlpoolem se světelnou terapií 
a párou. Taky můžete využít i masáže 
nebo rašelinové zábaly.
Součástí chaty je i restaurace  

Chata	Jana,	Petr	Vařacha	
tel.: 720 041 121
www.chata.in

Jsou místa, kde je blíže k zemi, protože je blíže nebe. Kde není 
nikam daleko a přesto můžete mít čas a svět jenom pro sebe. Tak se 
budete cítit na horské Chatě Jana, kterou najdete skoro na „konci 
světa“ – na Lopeníku.

s výbornou domácí kuchyní. Při popíjení 
kvalitního vína nebo piva se můžete 
kochat výhledem na nádherná panora-
mata a kromě jiného se v chatě seznámíte 
s žítkovskými bohyněmi. Novinkou je 
totiž koutek, kde se dovíte základní infor-
mace o těchto záhadných ženách regionu 
a dokonce uvidíte i Irmu Gabrhelovou, 
která byla poslední žítkovskou bohyní.

Horská chata, 
    kde poznáte tajemné žítkovské bohyně

Moderní kemp na okraji 
města Bojkovice. Nabízí  
Informační centrum, restau-
raci s barem, dětské brou-
zdaliště i bazén 16 × 10 m 
s max. hloubkou 1,7 m. 
Příjemné ubytování v chat-
kách se sociálním zařízením 
a kuchyňkou. K dispozici 
je i 40 travnatých míst pro 
karavany a stany s možností 
elektrické přípojky. 

Eurocamping Bojkovice
na úpatí Bílých Karpat

Eurocamping	Bojkovice
Štefánikova 1008, Bojkovice
tel.: 572 641 717 (květen–září)
tel.: 604 236 631
www.eurocamping.cz

Relax s vůní levandule, 
aktivní odpočinek a spo-
kojenost dětí, to vše tvoří 
ideální místo pro vaši rodin-
nou dovolenou. Pohodlné 
stylové ubytování s 10 lůžky 
ve dvou apartmánech. Velká 
udržovaná zahrada, vyhří-
vaný bazén, sauna, dětské 
atrakce, zahradní kuchyň 
s kamennou pecí – to vše 
jen pro vás. 

Chalupa Levandule
regenerace těla i duše

Strání	
Zelnice 228
tel.: 605 870 700
www.chalupalevandule.cz
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Mikroregion Bílé Karpaty se skládá 
z devíti obcí. Rozkládá se v Chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty, v podhůří 
dvou nejvyšších vrcholů: Velké Javořiny 
a Velkého Lopeníka. Tento krásný kout 
Zlínského kraje může svým návštěvníkům 
nabídnout nejen hluboké lesy a rozkvetlé 
louky, ale i živé tradice, pestrost krojů, 
dobrou slivovici, veselou písničku 
a spoustu další zábavy.

Bílé Karpaty
Devět obcí v podhůří Velké Javořiny a Velkého Lopeníka

Mikroregion
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Březová
V kotlině mezi Studeným Vrchem 
a Velkým Lopeníkem leží obec 
Březová. Žije v ní asi 1100 oby-
vatel. Významnou dominantou 
a hodnotným dokladem archi-
tektonické tvorby je novogotický 
kostel sv. Cyrila a Metoděje, který 
byl prohlášen kulturní památkou. 

Březová leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jejím 
katastru se nachází přírodní památky Cestika, Dubiny, Kalabo-
vá a Studený Vrch. Do obce Březová dojeďte na Mezinárodní 
nohejbalový turnaj 26. 8. 2017 nebo přijďte ochutnat jitrnice 
při akci Slovácká jaternica 2. 9. 2017.

Dolní	Němčí
Dolní Němčí je moderní vesnicí 
Moravského Slovácka. V současné 
době má obec 3000 obyvatel. Do-
minantou obce je novogotický kos-
tel sv. Filipa a Jakuba. V obci můžete 
navštívit i Muzeum Na Mlýně, kde 
se každoročně konají ukázky vaření 
trnek či pečení chleba. Na udržování 
folklorních tradic v obci jako fašank, 
hody s právem nebo dožínky se 
podílí krúžek Dolněmčan, dechová 

hudba Dolněmčanka a pěvecké sbory Tetičky z Dolněmčí 
a Mužský pěvecký sbor Dolněmčané. Letos se v obci konají 
dožínky v sobotu 19. 8. 2017, jste srdečně zváni.

Horní	Němčí
V katastru Horního Němčí se 
nachází několik chráněných 
lokalit. Obec má v současnosti 860 
obyvatel. Dominantou je kostel 
sv. Petra a Pavla, který je řazen 
mezi kulturní památky. Obec se 
také nachází v překrásném kraji 
s rozsáhlými lesy a květnatými 
loukami. V posledních letech velmi 
posílil folklor a tradice, činnost 
obnovil folklorní soubor Horněm-

čané. Přijďte se pobavit na naše hody 1.–2. 7. 2017.

Slavkov
V katastru Slavkova se nachází 
několik cenných přírodních lokalit. 
Nejvýznamnější je Národní přírod-
ní rezervace Porážky s bohatým 
výskytem vzácných orchidejí. 
Z celé obce můžeme pozorovat 
panoráma hlavního hřebene Bílých 
Karpat s dominantním vrcholem 
Velké Javořiny. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1261. 
V současné době má obec cca 700 

obyvatel. Dojeďte do Slavkova ochutnat guláše – Slavkov-
ský gulášfest se koná 27. 5. 2017.

Velká Javořina, foto: m-ARK

Velká Javořina, foto: m-ARK
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Lopeník
Obec Lopeník se nachází v biosfé-
rické oblasti Bílých Karpat. Nejvyšší 
bod území je Velký Lopeník, kde 
se nachází 22 m vysoká rozhledna. 
Jsou zde velmi dobré podmínky pro 
agroturistiku. V okolí obce se na-
chází několik zajímavých přírodních 
lokalit jako např. přírodní památka 

Grúň, U zvonice nebo Hrubý Mechnáč. U rozhledny na Velkém 
Lopeníku se konají pravidelné turistické akce, při kterých ne-
chybí pohádkový vládce hor Bílý Karpat – otevření rozhledny 
6. 5. 2017 a setkání Čechů a Slováků u rozhledny 22. 7. 2017.

Strání
Obec Strání se nachází až na hranici 
se Slovenskou republikou a má 
více než 3 700 obyvatel. Tvoří ji dvě 
části Strání a Květná. Dominantou 
obce a kulturní památkou zároveň 
je kostel Povýšení sv. Kříže. Strání 
nabízí ideální podmínky pro turisti-
ku. K této obci neodmyslitelně patří 
sklářská tradice – jedna z nejstar-
ších stále fungujících skláren v ČR – 
Sklárny Květná a také 5denní Fes-

tival masopustních tradic Fašank. Z mnoha akcí během roku 
vás zveme na Pochod rodičů s dětmi 3. 6. 2017 nebo na festival 
dechových hudeb Pod Javorinú 27. 8. 2017.

Starý	Hrozenkov
Starý Hrozenkov – jeden z nejvý-
znamnějších hraničních přechodů 
mezi Českou a Slovenskou repub-
likou. Ke kulturním památkám 
Starého Hrozenkova náleží farní 
kostel Narození Panny Marie, kaple 
ze 17. stol. a socha sv. Jana Nepo-
muckého. Každým rokem v obci 
probíhá festival dechových hudeb 
a Kopaničářské slavnosti. Srdečně 
zveme na festival folkloru a tradic 

57. Kopaničářské slavnosti od 14.–16. 7. 2017.

Infocentrum	Bílé	Karpaty
Areál ZŠ Strání, 
Rubanice 877, 687 65 Strání
tel., fax: 572 695 240
e-mail: mic@strani.cz
www.bile-karpaty.cz

Vápenice 
Obec Vápenice (200 obyvatel) 
vznikla v roce 1740 jako „kopani-
čářská osada“ náležící ke Starému 
Hrozenkovu. Původní obyvatelé  
se živili pálením vápna v jedno- 
dnových pecích. Jméno Vápenice je 
odvozeno právě od těchto pecí. Vá-
penice pro svou polohu byly a jsou 
vyhledávaným místem k odpočin-
ku. Na svazích Vápenic je v rekre-
ační oblasti Mikulčin Vrch několik 
sjezdovek s lyžařskými vleky. Do obce Vápenice vás zveme  
2. 12. 2017 na Ochutnávku kopanických jídel.

Vyškovec 
Kopaničářská obec Vyškovec leží 
v masivu Bílých Karpat na morav-
sko-slovenském pomezí a žije zde 
necelých 200 obyvatel. Vyško-
vec, stejně jako Vápenice a Starý 
Hrozenkov, patří do specifické 
národopisné oblasti Moravské 
Kopanice. Do katastru obce patří 
dvě přírodní památky „Chmelinec“ 
a „Pod Hribovňou“ a taky přírodní 
rezervace „Ve Vlčí“. Na všech těchto 
místech se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Zajímavou 
lokalitou je i Štefková. Tato zarůstající pastvina je rájem pro bo-
taniky. Přijeďte na slavnostní mši svatou u Kapličky, při níž zazní 
i kopanické písničky 27. 8. 2017.
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Strání-Květná, koupaliště , foto: archiv mikroregionu 
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Čas od Tří králů do Popeleční středy se nazýval „fašan-
kem“ a byl nejveselejším obdobím roku. V poslední fa-
šankový den, v úterý před Popeleční středou, se ve Strání 
tančil tanec Pod šable, písemně doložený už v roce 1808. 
Původ fašankového tance „Pod šable“ má obecnější 
základ, dosvědčuje to fakt, že podobné šavlové tance 
najdeme i v jiných vesnicích na Moravě, Slovensku i v za-
hraničí. Ovšem straňanský tanec Pod šable se ze všech 
moravských mečových tanců udržel v nejbohatší fi gurální 
a písňové podobě. Tančí se s dřevěnými šavlemi pobitými 
cvoky a kovovými kroužky, které při tanci hrkají. 
Festival masopustních tradic ve Strání je jediným 
svého druhu v celé střední Evropě. Je to pět dní plných 
fašankového veselí. Dětský karneval a košt slivovice 
nemohou chybět ve fašankovou neděli. Pondělí se 
prožije u fi lmotéky z minulých ročníků a v úterý žije celá 
obec obchůzkami fašančárů po dědině a vše je završeno 
pochováním basy na Zámečku. Následuje Popeleční 
středa – den zklidnění a přísného půstu.
Tož dojeďte příště k nám do Strání na fašank!

Sklářská	tradice	pod	nejvyšší	horou	
Bílých	Karpat

Údolí říčky 
Klanečnice 
v hlubokých 
lesích Bílých 
Karpat si hrabě 
Liechtenstein 
vybral a v roce 
1794 zde 
založil sklárnu. 
Velké zásoby 
bukového 
dřeva a blízká 
naleziště sklář-
ských písků 
byly důvody, 
proč právě 
tady sklář-
ské řemeslo 

zakořenilo. Ve Strání, místní části Květná se už tedy více 
než 220 let – nepřetržitě vyrábí ručně foukané kvalitní 
sklo, které se zde i dekoruje množstvím různých technik 
(gravírování, pískování, broušení, leptání, malování, 
zlacení aj.) Sklárna Květná pořádá dvakrát ročně den 
otevřených dveří, ale komentovanou exkurzi lze ob-
jednat kdykoliv během roku. Mimo tuto velkou sklárnu 
zde funguje i malá soukromá sklárna Glass Ladislav 
Breznický, kde se taky vyrábí užitkové i umělecké sklo. 
Přijďte se k nám podívat, jak se rodí sklenička.

Nejbohatší fašank bývá ve Strání
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První zmínky o obci s 930 obyvateli 
jsou z roku 1470, kdy byla součástí 
strážnického panství. Její název se 
odvozuje od daně, již místní platili 
původně i naturálně – tvarohem. 
Vydáte-li se touto útulnou vesničkou, 

Už jste navštívili Tvarožnou Lhotu? Že ne? Tak to zkuste napravit. 
Malá vesnička na úpatí Bílých Karpat vás překvapí nejen svým 
půvabem, ale také bohatým kulturním životem, množstvím 
přírodních krás a nevšední pospolitostí místních. 

příští ráj bikerů
Tvarožná Lhota

narazíte na zvonici z konce 18. století 
a prohlédnete si zachované domy ze 
století devatenáctého, z nichž dům 
č. 187 je památkově chráněný. Spat-
říte i zajímavou dominantu obce, 
kostel svaté Anny ve funkcionalistic-
kém slohu z roku 1933. 
Díky nadšení místních se před de-
seti lety podařilo opravit boží muka 
a kapličky v obci i okolí, rodiny 
a spolky však udržují a obnovují 
i tradice. Převážná část kulturního 
dění mapuje církevní rok. Pro-
to začíná slavností Nového roku 
a pokračuje koledováním Tří králů, 
fašaňkem, Velikonocemi, stavěním 
máje, hody, poutí ke sv. Anně a kon-
čí zpíváním u betléma. 

Místní nezapomínají ani na ple-
sy, výstavy vín, rybářské závody či 
obecní den. A vedle národopisných 
udržují i gastronomické tradice, když 
k svátkům připravují oblíbené beleše, 
patenty, boží milosti nebo kynutou 
pochoutku se škvarky jménem krajan-
ce. Obec je hrdá i na své slavné rodáky 
– malíře Antoše Frolku a zpěváka 
lidových písní Václava Harnoše. 
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Obec	Tvarožná	Lhota	 
pošta 696 62 Strážnice 
tel.: 518 337 726, 602 456 734 
www.tvarozna-lhota.cz

Znovuobjevená	oskeruše
V posledních letech ji proslavil 
i zapomenutý a pomalu vymírající 
solitérní strom zvaný oskeruše, 
který se v obci i jejím blízkém okolí 
zachoval už jen v malém počtu. 
Místní toho využili a postarali se 
o navrácení stromu do krajiny 
i obnovu jeho tradice. Jen díky 
nim ke stávajícím dvaceti starým 
oskeruším nově přibyla stovka 
dalších a jejich výsadba má i nadále 
pokračovat.
Nejde přitom jen o obnovu stromu 
ceněného pro kvalitu dřeva a léčivé 
plody. Vždy první sobotu po Ve-
likonocích bývá v obci Slavnost 
oskeruší, na níž místní prezentují 
oskerušové marmelády, zavařeniny 
a pálenky – či dřevořezbu. A hold 
tomuto navrátilci vzdali i založe-
ním Muzea oskeruší a Oskerušové 
naučné stezky. 

Na Lučinu	nejen	
za koupáním
Velkým lákadlem stále zůstává 
rekreační oblast Lučina s více než 
450 chatkami a pěti rekreačními 
objekty s 350 lůžky. Obec spravuje 
oblast i tamní koupací nádrž, je-
dinou na Hodonínsku s celoročně 
vyhovující kvalitou vody. Návštěv-
níky přitahuje i rozhledna Travičná 
s vyhlídkou ve výšce 35 m a nauč-
nou expozicí o přírodě a kultuře 
Bílých Karpat, hojně vyhledávaný 
je i areál stejnojmenné salaše.

Budoucí	ráj	bikerů
Nyní má Tvarožná Lhota další plány, 
na jejichž realizaci se mohou tento-
krát těšit bikeři. Jejich cílem totiž je 
povzbudit turistický ruch v oblasti 
terénní cyklistiky. Už brzy má od-
startovat projekt Cykloresort Stráž-
nice, jehož ambicí je propojit stáva-
jící rozdrobené cyklostezky v obci 
i okolí do několika okruhů a zpestřit 
je tzv. single traily a pumptracky. 
„Chceme stezkám dát nějaký smysl 
a cyklistům na nich připravit zážitky. 
Ti si pak až v pěti lokalitách budou 
moci vybrat, zda pojedou po asfaltce 
nebo si to střihnou přes les zážitko-
vou stezkou,“ přibližuje plány obce 
starostka Martina Bílová. 
Projektová dokumentace je připra-
vena, přičemž hotový je single trail 
vedoucí z kopce Šumárníku k Lučině 
a z rozhledny Travičná směrem 
do Tvarožné Lhoty přes les zvaný 

Těší	nás	ocenění:
•	Entente	Florale	Europe 

– stříbrná plaketa v soutěži 
kvetoucí sídlo Evropy 2008
•	Vesnice	Jihomoravského	

kraje	roku 2012 
a v celostátním kole 2. místo 
•	Cena	rady	Evropy	

za krajinu	2015

Lipinka. V tomto poměrně malém pro-
storu tak lze navštívit rozhlednu a salaš 
a využít single trail i výukové centrum 
pro začátečníky. Vydovádět se už dnes 
zájemci mohou i na pumptracku pod 
hrází vodní nádrže. „Vše ostatní bu-
deme dotvářet postupně. Během roku, 
dvou chceme být hotovi,“ říká starost-
ka k akci, hodnotné i tím, že některé 
nově vzniklé okruhy cyklostezek spojí 
Strážnicko s Horňáckem i s údolím 
Zlatnické doliny na Slovensku. 
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Ukázka výrobků z oskeruší, foto: m-ARK

Koupaliště Lučina, foto: m-ARK

Foto: archiv obce

Foto: archiv obce
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Uzenářství, kde zákazník 
nasaje vůni ještě teplých 
výrobků přímo z udír-
ny, která je propojena 
s obchodem i výrobou. 
Takovou devízou se 
může pochlubit domácí 
řeznictví pod vedením 
bratrů Kusáků v Ostrož-
ské Nové Vsi. Je toho ale 
samozřejmě mnohem 
více, co může nabídnout 
fi rma s dlouholetou tra-

dicí, která sahá až do roku 1954, kdy dědeček současných 
majitelů Karel Kusák otevřel ve stejné obci své řeznictví. 
Firma se kromě poctivých klobás zabývá celým masným 
sortimentem. V poslední době se ale hodně zaměřuje 
na bio produkty. Spolupracuje při tom zásadně s ekologic-
kými farmáři z regionu. Díky tomu nabízí maso ze zvířat, 
která žijí přirozeným a spokojeným životem. V případě 
vepřového skutečně jako „prasata v žitě“. Firma ale používá 
i bio maso hovězí, telecí, jehněčí nebo kůzlečí, většinou 
od dodavatelů z oblasti Bílých Karpat.

Více na www.ukusaku.cz

Bio hovězí či jehněčí
od Kusáků
TŘETÍ GENERACE RODINNÉ TRADICE
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Rodinné vinařství obhospodařuje 2 ha vinic. Největší 
zastoupení mají odrůdy Sylvánské zelené, Ryzlink 
rýnský, Rulandské bílé, Kerner a Dornfelder. 
Díky nové technologii jsou hrozny od počátku 
zpracovávány šetrnou metodou, což napomáhá 
k dosažení vysoké kvality vína. Naší specialitou 
jsou autochtonní (původní) kvasinky, které byly 
vyšlechtěny ze starých blatnických vinohradů 
na univerzitě v Bratislavě. Používáme je u od-
růd Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené.

Počátky vinařské 
tradice rodiny sahají až 
do konce 19. století, kdy 
děda Martin Těthal kaž-
dý měsíc zapřáhl za kolo 
vozík a odvezl na nádraží 
vědro vína (56 litrů) s nápi-
sem „Drudíkovi, Praha-Vršovice“. Mezi 

dědovy klienty patřil i pan Baťa. Klientelu zlínských živnost-
níků po dědovi pak převzal jeho syn Jan Těthal. Další výrazný 
krok v rozvoji vinařství udělal Josef Grabec (zeť Jana Těthala), 
který rozšířil plochu vinic a přivedl nové zákazníky. Mezi jeho 
spokojené odběratele patřil například fotbalový tým Slavie 
Praha, Miroslav Horníček, skupina Rangers nebo pan Samohýl. 
Ve vinařské tradici v současnosti pokračuje dcera Josefa Grabce 
Jaroslava Staňková s manželem Vladimírem a postupně se 
zapojují i jejich děti s rodinami. 

Víno do Vídně a Prahy,
Baťovi i Horníčkovi

VINAŘSTVÍ STAŇKOVI
BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM

Víno	Staňkovi 
Blatnice pod Svatým Antonínkem 769
mobil: 604 205 827, 777 707 220
www.vinostankovi.cz

Ochutnávky	vín	–	řízené	degustace
V příjemné atmosféře našeho vinného sklepa si můžete vybrat 
z následujících balíčků:
•	Chcu	enom	pokoštovat, 6–8 vzorků vín
•	Aj	neco	pojíme, 8–10 vzorků vín, mísy ze sýrů a uzenin
•	Dáme	si	všecko, 8–10 vzorků vín, teplé jídlo, obložené mísy

Rodinné vinařství obhospodařuje 2 ha vinic. Největší 
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Devítijamkový areál situovaný 
do rovinatého kraje nabízí spolu 
s hrou i krásný výhled na nedaleký 
hrad Buchlov. Na své si zde přijdou 
zkušení hráči i úplní začátečníci, 
pro které je k dispozici odpaliště, 
a ti zruční pak mohou po prokázání 
svého talentu za doprovodu trenéra 
zkusit štěstí i přímo u jamek.
Kdo nechce hrát, může si užít 
alespoň útulné zázemí restaurace 
s výhledem na hřiště, což často 
využívají cyklisté projíždějící kolem 
po frekventované stezce. Jezera jsou 
zkrátka hřištěm „na pohodu“.

9 golfových jamek 
plných pohody

Známý fakt, že Slovácko je nejteplejší 
oblastí České republiky s největším počtem 
slunečných dnů, přináší bonus milovníkům 
golfu. Je zde díky tomu nejdelší golfová 
sezona, což lze využít v Ostrožské Nové Vsi 
na hřišti Jezera.

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

Jezera
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Firemní kolektiv nadchne 
sport, víno nebo slovácká zabijačka

Když utužit kolektiv, tak určitě 
na Slovácku s pohárkem dobrého vína. V Ostrožské 

Nové Vsi ve Slováckém dvoře ale může mít fi remní 
teambuilding i podobu soukromé zabijačky. Areál dvora 

nabízí nejen kompletní zázemí i s ubytováním pro školení či 
semináře, ale také nepřeberné množství sportovních a jiných 

aktivit, při kterých se zaměstnanci či hosté pobaví.
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Kompletní	zázemí	
pro	100	lidí
Areál Slováckého dvora v Ostrožské 
Nové Vsi je díky stále rostoucímu zá-
jmu turistů hitem pro různé skupiny 
lidí. Patří mezi ně už i soukromé či 
státní společnosti, které tam vysílají 
své týmy při potřebných seminářích, 
konferencích nebo akcích pro stme-
lení kolektivu. 
„Základem je samozřejmě kompletní 
zázemí i s ubytováním a restaurací. 
Není pro nás problém obstarat servis 
pro sto lidí,“ říká Ivo Mitáček, který 
spolu s bratrem Jiřím areál vlastní. 
K dispozici je pro vzdělávací aktivity 
až sto míst v restauraci a nebo polo-
viční počet v salonku.
A zábava? Co třeba fi remní zabijačka? 
Nebyla by první, kterou areál hostil. 
Jen si to představte: z trouby se line 
vůně pečeného masa, vy krájíte 
sádlo na škvarky, vedle vás míchá 
kolega v kotli ovar, zatímco šéf plní 
jitrnice a jeho sekretářka krájí cibuli. 
A na závěr společně všechno ochut-
náte. Menu je kompletní od ovarové 
polévky až po jelita a tlačenku.
„Přivezeme naporcované prase 
a účastníci pak řezníkovi při jedno-
dušších činnostech asistují,“ říká Ivo 
Mitáček, jak to ve Slováckém dvoře 
při takové akci vypadá. 
Stejně družná atmosféra může 
panovat i při opékání selátka nebo 
společném grilování.

Areál	Slovácký	dvůr
Nádražní 1010, 687 22 Ostrožská Nová Ves
tel.: 572 598 154, 777 303 246
e-mail: recepce@slovackydvur.cz
www.slovackydvur.cz

Tipy	pro	skupinové	výlety:
• ochutnávka vína v Bzenci na zámku
• plavba po Baťově kanálu
• návštěva hradu Buchlova
• návštěva muzea pálenic ve Vlčnově
• návštěva archeoskanzenu v Modré

Doporučení:
Pokud uvažujete o pořádání fi remní 
akce ve Slováckém dvoře, určitě 
nejprve navštivte internetové stránky 
www.slovackydvur.cz. Nabídka volno-
časových a sportovních aktivit je totiž 
tak široká, že ji nelze stručně vyjme-
novat. Můžete si také vybrat 
z různých možností ubytování 
od tradičního penzionu, přes selskou 
stodolu, vinařskou búdu až po ry-
bářskou chatu nebo dokonce stan. 
Za příhodného počasí se lze v areálu 
koupat nebo rybařit.

Foto: Slovácký dvůr
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Regionální	kuchyně	
i ochutnávka	vín
Gastronomický zážitek bez vlastní 
asistence pak nabízí i restaurace 
v areálu. Zaměřuje se na regionální 
speciality. Samozřejmostí je skvělé 
víno od místních vinařů. A kdo 
touží po skutečně noblesní atmo-
sféře, může využít nabídky výletu 
s ochutnávkou vín do sklepů přímo 
k vinařům.
„Jsme schopni připravit i pro velké 
společnosti pobyt přímo na míru. 
Co u nás není, zajistíme u dodava-
telů,“ nedělá z ničeho velký problém 
Ivo Mitáček. Firemní skupiny totiž 
s oblibou vyrážejí ze Slováckého 
dvora na výlety do blízkého okolí. 
Na hrad Buchlov, do Archeoskanze-
nu v Modré za historií nebo na pro-
jížďku lodí po Baťově kanále.
Přímo v areálu dvora je pak možné se 
zabavit při sportu. Na víceúčelovém 
hřišti s umělou trávou, na beachvo-
lejbalovém hřišti nebo na golfovém 
hřišti nabízejícím zatím ne tak všeo-
becně známý adventure golf. „Není 
to klasický minigolf, kde stojíte vedle 
dráhy. Tady stojíte přímo na ploše 
a hřiště je vlastně takovou zmenšeni-
nou skutečného golfového,“ popisuje 
spolumajitel areálu osmnáctijam-
kové hřiště s umělou trávou. Dále si 
můžete odpočinout ve vířivce nebo 
fi nské sauně, která je součástí well-
nesu. Na své si pak přijdu i milovníci 

jízdy na kole. Slovácký dvůr stojí 
přímo na křižovatce dvou cyklostezek. 
Nedávno dokonce otevřel nové cyklis-
tické zázemí s úschovnou i půjčovnou 
kol. Bez problémů si poradí i se seříze-
ním nebo drobnými opravami. Zvládne 
je správce areálu.
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Město letadel a folkloru
Moderní město s bohatou kulturou a historií na křižovatce prasta-
rých cest. To jsou Kunovice, o nichž první zmínka pochází z roku 
1196. Podle archeologických nálezů však kořeny města sahají až 
do mladší doby kamenné. Ty nejnovější pak dokládají zdejší život 
v 17. století před Kristem. Dnes Kunovice proslavuje letectví, folklor, 
památky i slavní rodáci. Jedním z nich je herec Josef Abrhám.

Největší	zážitek?	
Ten	hodový
Těžko v zemi najít místo, které by se 
mohlo pochlubit tolika folklorními 
tanečními a pěveckými soubory či 
sbory jako Kunovice. Jak se to jen 
všechny jmenují? Handrláček, Malý 
Handrláček, Kunovjánek, Děcka 

z Kunovic, FS Lintava, FS písní 
a tanců Handrlák, Ženský pěvecký 
sbor z Kunovic, Mužský sbor z Ku-
novic, Tetičky či cimbálové muziky 
Lintavěnka, Lintava, Kunovjané. 
A navrch Věneček, soubor, v němž 
tančí děti od dvou let! 
Jen díky nim se daří ctít různé 

zvyky a pořádat řadu zajímavých 
akcí. Mezi nimi nepochybně do-
minují hody. Na ty jsou Kunovičtí 
pyšní a není divu, že si je střeží jako 
oko v hlavě. Tato nádherná tradice je 
zajímavá nejen pro návštěvníky, ale 
významná i pro místní mladé lidi. 
Scházejí se, vzájemně se inspirují a vy-
jadřují sounáležitost k obci i regionu.

Kunovice
Jízda králů, foto: m-ARK
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V Kunovicích se hoduje o víkendu 
nejbližším svátku sv. Václava. A je 
to skutečná podívaná s neopa-
kovatelnou atmosférou pohody 
a radosti. Kromě defilé třicítky kro-
jovaných párů, cimbálových muzik 
a dechovek a vystoupení souborů 
či návštěvy jarmarku je možno 
ve Slováckém sklepě ochutnat víno, 
burčák a kunovské vdolečky.  
Zážitkem je i místní kroj, ceněný 
pro svou krásu, autenticitu i ne-
zvyklý úvaz tureckého šátku. 
Kroje tu roku 2013 obdivovali 
i potomci krajanů z Texasu poté, co 
tamní město West postihl výbuch 
továrny na hnojiva. Kunovičtí 
totiž chtěli potěšit děti z postiže-
ných rodin a pozvali je na dětský 
folklorní festival Kunovské léto 
a pak i na jízdu králů zapsanou 
do Světového kulturního dědictví 
UNESCO. 
Tento prastarý obyčej v Kunovicích 
obnovili po dlouhé pauze roku 
1996. Dnes jej připomínají ob rok. 
Ale seznámit se s ním lze kdykoli 
v Areálu jízdy králů. Je tam stálá 
expozice historie tohoto zvyku, 
opředeného i tajemstvím. Zkuste si 
je přijít poodhalit. 

Letecké	muzeum	Kunovice 
Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
tel.: 727 909 510 
www.museum-kunovice.cz

MIC	Kunovice 
Na Rynku 886 
tel./fax: 727 909 510 
www.mesto-kunovice.cz

Památky	v Kunovicích
•	Panský	dvůr – bývalý zámek (1592) 

dnes představuje komplex pozdně 
renesančních staveb ve středu města

•	Kostel	sv.	Petra	a Pavla (16. st.) 
s Duchovním parkem a sousoším Ježíš 
Kristus a apoštolové – dominanta města

•	Kaple	sv.	Panny	Marie (1517, přestavěn 
v půli 18. st.)

•	Socha	sv.	Floriána	(1777) – u kostela

•	Socha	sv.	Jana	Nepomuckého – 
u kostela

•	Sousoší	Cyrila	a Metoděje (1887) – 
u kostela

•	Socha	sv.	Anny (1904) – uprostřed 
města

•	Nejstarší	kříž (1865) – u kostela

Na křídlech	letadel
Snad pro každého Čecha jsou 
Kunovice synonymem letectví, 
jehož tamní historie sahá do 30. let 
minulého století. Z továrny Let Ku-
novice, jež zaměstnávala přes 5000 
lidí, do světa vylétly tisíce letadel, 
zvláště známé L-410. I nynější firma 
Aircraft Industries patří k největším 
výrobcům letounů v Česku. Proto je 
na Slovácku tolik leteckých nadšen-
ců, z nichž mnozí stojí i za existencí 
leteckého muzea. 
K vidění v něm je přes 20 spor-
tovních, dopravních i vojenských 
letounů, a každý má svůj příběh. Jako 
třeba státní speciál, jímž letěli čeští 
hokejisté, když z olympiády v Naga-
nu roku 1998 přivezli zlato. Pokud 
unikátní muzeum navštívíte, stavte se 
i v sousedním Slováckém aeroklubu. 
Ten mimo jiné nabízí možnost pro-
letět se v letadle nebo se stát pilotem 
bezmotorového letadla.
Síť cyklostezek, blízkost Baťova 
kanálu, typická pohostinnost, místní 
gastronomie a posezení u dobrého 
vína ve Slováckém sklepě zaručuje 
příjemně strávený nejen víkend, ale 
i celý týden. 

„Tož,	dojděte	k nám!“	

Hody, foto: m-ARK Jízda králů, foto: m-ARK

Kunovice, foto: m-ARK

Slovácké letecké muzeum, foto: m-ARK Nový typ letadla na letišti v Kunovicích, foto: m-ARK
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Skryté poklady 
Slovácka

Františkánský	klášter
Jedním	ze	skrytých	pokladů	Uherského	Hradiště	je	

františkánský	klášter.	Byl	založen	v roce	1491	biskupem	
Janem	Filipcem.	Svou	barokní	podobu	získal	na počátku	18.	století.

Mimořádně pozoruhodný je barokní interiér sálu refektáře, v němž jsou ústřední výzdobou klenby, štuková oválná 
zrcadla s freskami Zvěstování P. Marie a s apotheosou sv. Františka, sv. Amanda a sv. Anny. Plocha klenby je zaplněna 

těžkým palmetovým ovocným a květinovým štukem i medailony s reliéfními postavami světců a andílků. K provedení 
výzdoby byl povolán italský architekt Baltazar Fontana a malíř Krištof Monti. V lunetách jsou olejomalby na plátně, 

po stranách vestavěné barokní skříně. Severní průčelí sálu je vyplněno obrazem Večeře Páně. Sál se řadí k nejlepším 
dochovaným barokním interiérům na Moravě. Na jaře 2000 byla dokončena jeho nákladná oprava a rekonstrukce. 

Pro veřejnost otevřeno pouze v průběhu Dnů evropského dědictví, Slováckých slavností vína a otevřených památek 
a v rámci speciálních akcí. Informujte se v MIC Uherské Hradiště nebo na www.farnostuh.cz.
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Vydejte se 
za poznáním města,
které se právem pyšní mnoha 
dochovanými památkami. Vydejte 
se za atmosférou a nezaměnitelnou 
kulturní tradicí Slovácka. Osloví vás 
po celý rok v muzeích, galeriích, 
v divadle i na řadě slavností. Některé 
z nich jsou již vyhlášenými značkami 
a přitahují desítky tisíc návštěvníků. 
Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek nebo Letní fi lmová škola 
lákají na slováckou pohostinnost či 
víno, na originální zážitky nebo setkání 
u fi lmového plátna. Uherské Hradiště ale 
není dnes jen kulturní fenomén. Hosté 
přijíždějí za sportem a odpočinkem.
Oblíbené je Slovácké léto nebo akce 
Na kole vinohrady Uherskohradišťska. 
Obzvláště vyhledávaný je místní 
aquapark. Svou polohou na křižovatce 
cest, cyklostezek a současně také 
na vodní cestě je Uherské Hradiště 
ideálním výchozím bodem 
za vyhledáváním zážitků Slovácka. 

Objevte je pro sebe, objevte srdce 
Slovácka, objevte Uherské Hradiště. 
Stojí to za to.

V novém průvodci například zjistíte, že v místní části 
Rybárny, v domě č. p. 2, se narodil významný český 
průmyslník Jan Antonín Baťa. Osobnost J. A. Bati 
připomíná v těchto místech socha od Roberta Bučka 
na nábřeží řeky Moravy. 

Mrkni 
  na video!

průvodce
Ž I V Ý
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V kapitole, která se věnuje velkomoravským 
památkám v Uherském Hradišti, si můžete 
dokonce poslechnout skladbu ve staroslověnštině. 

Text Konstantina Filosofa z r. 868 zhudebnil 
a nazpíval Jiří Pavlica s Hradišťanem, kteří se 
ve své široké dramaturgii zaměřují též na období 
Velké Moravy. Díky jejich svolení si jej můžete 
poslechnout zde i vy. 

Poslechněte	si
skladbu	Jiřího	Pavlici
ve staroslověnštině:

Na stranách 33–36 najdete QR kódy. Pomocí 
vašeho chytrého telefonu a QR kódů se propojíte 

na videogalerii a objevíte Uherské Hradiště s živým 
průvodcem. Provede vás historií, kulturou, sportem 

a zavítáte i do Mařatic a na Rochus. Přiblížíte si 
jedinečnou atmosféru města, které je pravým srdcem 

Slovácka. Průvodcem po městě vám bude Martin 
Rezek. Propojte se s námi a užívejte si!

Uherské Hradiště 
s živým	průvodcem
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Okolo Masarykova náměstí
Masarykovo náměstí a jeho nejbližší okolí je 
centrem dění města. Najdete zde množství 
historických zajímavostí a památek. Ve všední den 
vás obklopí pulzující atmosféra slováckého města 
s řadou kavárniček, letních zahrádek a restaurací, 
ale také trhem s nabídkou ovoce a zeleniny. 
O víkendech náměstí ožívá oblíbenými sportovní-
mi a kulturními aktivitami jako například Slovácké 
léto, Letní fi lmová škola, Slovácké slavnosti 
vína a otevřených památek, Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska a nebo vyhledávané podzimní 
Žehnání svatomartinského vína.

Komplex jezuitských budov
Komplex jezuitských budov na Masarykově 
náměstí tvoří jezuitská kolej, farní kostel sv. 

Františka Xaverského a budova gymnázia 
(Reduta). Výstavbu koleje provedli jezuité, kteří 

do Uherského Hradiště přesídlili z Kroměříže 
v letech 1654–1662 jako následek třicetileté 

války. V první polovině 18. století byly prováděny 
stavební úpravy, při nichž byl vybudován raně 
barokní refektář se zdobeným portálem a byt 

rektora s klenutými prostory dekorovanými 
barokním štukem. V letech 2009–2012 byla 

kolej komplexně rekonstruována a dnes slouží 
kulturním účelům.

Z Mariánského náměstí 
k justičnímu paláci
Mariánské náměstí a jeho okolí je dalším pulzujícím 
místem Uherského Hradiště. Náměstí si zachovalo 
svůj středověký obdélníkový ráz. Po jeho obvodu 
dřív stály gotické domy, které po požáru roku 1681 
nahradily domy barokní. K nejkrásnějším dnes patří 
domy č. 45, 46 a dům č. 61 postavený v roce 1711, jak 
udává chronogram v latinském nápisu na portálu. 
„Prací jsem vyrostl, láskou jsem povznášen,“ sdělují 
jeho tehdejší majitelé. V celém okolí až po bývalý 
justiční palác najdete řadu zajímavostí přinášejících 
potěšení, obdiv a krásu, ale i pohled do nedávné 
neslavné minulosti.

1

3

2

www.uherske-hradiste.cz

Originální	průvodce	
Uherským	Hradištěm	
V roce 2016 město Uherské Hradiště vydalo 
originálního průvodce. Najdete v něm spous-
tu nových a zajímavých informací. Zcela 
netradiční je pak živý průvodce, který vás 
povede po celém městě. Na mnoha stranách 
tištěného průvodce najdete QR kódy a po-
mocí vašeho chytrého telefonu, tabletu a QR 
kódů vstoupíte tak do města, jeho památek 
i s živým obrazem a hlasem průvodce. 

průvodce
Ž I V Ý

Foto: m-ARK
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Ke kořenům Slovácka
Uherské Hradiště je srdcem Slovácka. S tím, jaký 

byl život na Slovácku, se slavnostními i pracovními 
kroji, způsobem bydlení a zvyklostmi v rámci 

fašanku, Velikonoc, jízdy králů, dožínek, vinobraní 
nebo hodů se seznámíte ve Slováckém muzeu. 
To vše najdete ve Smetanových sadech, stejně 

jako historicky významnou Slováckou búdu. 
Uherské Hradiště je také spjato s jednou z nejvý-

znamnějších etap historie Čech a Moravy, která 
spadá do doby Velkomoravské říše v 9. století. 

Je spojena s příchodem slovanských věrozvěstů 
sv. Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu 

v roce 863 n. l. Dokladem toho jsou archeologické 
nálezy na území města a v blízkém okolí.

Do Mařatic i na Rochus
V Uherském Hradišti si rozhodně nenechte
ujít návštěvu vinohradů a vinohradnických staveb 
v místní části Mařatice. Nacházejí se čtvrt hodiny 
cesty od centra města na kopci lidově nazývaném 
Rochus. Na jeho svazích najdeme řadu historických 
sklepů a taktéž nový skanzen Muzeum v přírodě 
Rochus, který propojuje lidovou architekturu s kra-
jinou a místními tradicemi. Je odtud nejkrásnější 
pohled na Uherské Hradiště i široké okolí.

Kultura souzní celým městem
Nejenom v prostorách zrekonstruované Reduty 
nebo kina Hvězda, v sálech Slováckého divadla, 

muzea a galerie, ale i na náměstích, v parcích, v ka-
várnách a dokonce i na lodi plující po řece Moravě 

můžete v Uherském Hradišti potkat kulturu. Měs-
to celoročně pulzuje řadou originálních kulturních 

a společenských akcí. Jejich atmosféru umocňuje 
řada folklorních seskupení a cimbálových muzik, 

z nichž výjimečné postavení má soubor Hradišťan. 
Ve městě ale trvale zapustil kořeny i beat, folk 
nebo jazz. A taktéž vážná hudba v originálním 

pojetí Slováckého komorního orchestru.

Místo pro sport a relaxaci
Uherské Hradiště patří mezi významná sportovní cen-
tra. Vyrostlo zde mnoho vrcholových sportovců a řada 
sportovních oddílů patřila a patří ke špičkám v republice. 
Moderní aquapark s letním koupalištěm láká každoroč-
ně statisíce návštěvníků z celého Česka i příhraničních 
oblastí Slovenska. Uherské Hradiště je také oblíbeným 
městem cyklistiky. Cyklostezky vedou napříč městem 
a pokračují v okolí do všech stran. Lákají každoročně 
desetitisíce návštěvníků. Město je tak ideálním výcho-
zím místem pro několikadenní cykloturistické výlety. 
Oblíbeným cílem je i Baťův kanál a plavby po Moravě.

Co je dobré vědět
Při plánování cesty nebo při návštěvě Uherského 

Hradiště můžete vyhledat některá specifická 
místa, která byste jinde možná nenašli. Jsou to 

například Slovácká tržnice, prodejna s tradič-
ními produkty Slovácka či některý z unikátních 

vinných sklepů. Uherské Hradiště disponuje 
pestrou škálou ubytovacích kapacit od penzionů 

až po hotely s těmi nejkvalitnějšími službami. Je 
z čeho vybírat, tak si užívejte!

5

7

4

6

8
Foto: m-ARK
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Skanzen lidové architektury v Parku 
Rochus v Uherském Hradišti má 
za sebou první sezonu a ta byla 
úspěšná. Vytvořené vesnické prostře-
dí přelomu 19. a 20. století přilákalo 
nejen turisty, ale i regionální gastro-
nomický festival. 
„Slovácký festival chutí a vůní se 
k nám přesunul z centra Uherského 
Hradiště. Někteří měli z přesunu 
obavy, ale návštěva byla velká,“ 
hodnotí jednu z hlavních akcí loňské 
sezony ředitel areálu Jan Blahůšek. 
V místě ale můžete ochutnat mno-
hem více než jen slovácké jídlo a pití. 
Muzeum v přírodě tvoří původ-
ní stodola přenesená z nedaleké 
obce Břestek, zemědělské usedlosti 
z Boršic, Veletin a Tučap, vinný sklep 
i s vinohradem či mladým sadem 
starých ovocných odrůd Slovácka. 
Příchozí se dozví mnohé o tradicích 

www.parkrochus.cz
Facebook: Park Rochus Uherské Hradiště

a folkloru lidí z uherskohradišťského 
Dolňácka a může zde osobně prožít 
pravou slováckou zabijačku, fašanko-
vé (masopustní) tradice, Velikonoce, 
stavění máje, pouť nebo vybrané 
adventní a vánoční obyčeje.
„Chceme ovšem, aby areál nenabízel 
jen památky lidové architektury, kte-
ré si prohlédnete. Návštěvník u nás 
může doslova nasát dřívější život. 
K tomu patří i typické vůně spojené 
s chovem domácích zvířat. Chová-
me husy, kozy, králíky, slepice, ovce 
a uvažujeme i o vlastním prasátku,“ 
vyjmenovává Jan Blahůšek.
Areál nad městem také nabízí 
zrestaurovanou kapli sv. Rocha nebo 
možnost nádherné vyhlídky, která 
bude o to impozantnější, když si 
uděláte krátkou vycházku k nedaleké 
rozhledně Rovnina.

Muzeum v přírodě, 
kde nasajete život předků

O století zpátky do typické 
slovácké vesnice vrací 
návštěvníky skanzen Rochus 
v uherskohradišťské části 
Mařatice. Během roku 
tam můžete zažít všechny 
nejznámější svátky, výročí 
obyčejového cyklu, ale současně 
i nahlédnout do běžného života 
tehdejších obyvatel.
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Neexistuje v Evropě jiná galerie, která 
by věnovala tolik stálého prostoru 
jednomu malíři v rámci regionu. Joža 
Uprka byl malířem Slovácka a po-
chopí to každý, kdo navštíví v Uher-
ském Hradišti galerii jeho obrazů. 
Stálá expozice ukazuje ve dvanácti 
místnostech na sto padesát děl, mezi 
kterými nejsou jen známé výjevy 
krojovaných, ale i těžký každodenní 
život místních obyvatel. Jde o vůbec 
největší sbírku Uprkových obrazů.
„Galerie Joži Uprky funguje už čtyři 
roky a stále zaznamenává růst zájmu 
návštěvníků. Už jich tady bylo více 
než dvacet tisíc,“ upozorňuje ředitel 
galerie Ladislav Bednařík. „Po ná-
vštěvě se příchozí většinou neubrání 
údivu. Ty, kdo Uprkovo dílo alespoň 
trochu znají, zasáhne množství 
obrazů a pestrost témat. I úplní laici 
se díky obrazům vrátí do doby našich 
předků. Je to obraz doby. Každý se 
může podívat na Slovácko, jak žilo 
před sto padesáti lety,“ dodává s tím, 
že roste i počet těch, kteří se na místo 
vracejí opakovaně. Ojedinělé místo 

V Evropě 
nenajdete 
podobnou 
galerii
Kdo chce skutečně poznat historii Slovácka, musí poznat život 
obyčejných lidí. Podařit se to může díky obrazům Joži Uprky. 
Vtiskl do nich nejen umělecký kumšt, ale i hluboké poznání 
svého rodného kraje. Stal se patriotem i díky tomu, že poznal 
celou Evropu. Největší expozice věnovaná jeho dílu se nachází 
v Uherském Hradišti v bývalé jezuitské koleji. 

nemine nikdo z návštěvníků města,  
kteří se pohybují v kulturní sféře.  
Radnice do galerie vodí oficiální dele-
gace. Prostory bývalé jezuitské koleje 
plné Uprkových obrazů hostí i setkání 
vlády nebo odborné konference.
Galerie láká čím dál více i zahraniční 
turisty. Ti se samozřejmě neubrání 
překvapení. Obdivují pestrost lidových 
krojů a žasnou nad tím, že na Slovácku 
není kroj jen jeden pro celý region, ale 
že každá vesnice má svůj. 
Ohromné výtvarné dílo Joži Uprky  
doplňují také sochy jeho bratra Franty.  
K vidění je jich dvacet. Ani tím ale 
nabídka nekončí. Zřizovatelé galerie vše 
obohatili i desítkami velkoformátových 

Galerie	Joži	Upky
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 501 053
http://web.jozauprka.cz

Foto: m-ARK
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černobílých fotografií přibližují-
cích život Joži Uprky i jeho rodiny. 
Uvidíte například, jak ho na Slovácku 
navštívil slavný francouzský sochař 
Auguste Rodin. Technické zázemí 
galerie dává navíc dvakrát ročně 
prostor i dalším umělcům, kteří se 
mohou prezentovat po boku slovác-
kého velikána, který se svým umem 
prosadil i v Paříži.
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V centru Uherského Hradiště vznikl před necelým rokem 
v historických prostorách Jezuitské koleje prostor, který 
se záhy stal místem pro setkávání a prolínání místních ko-
munit všech věkových skupin a také návštěvníků – turistů, 
kteří navštíví město a region. 
Do projektu Cafe 21 se aktivně zapojuje řada organizací 
působících v různých sférách a oborech. Sociální služby zde 
provozují terapeutickou dílnu a do běžného pracovního 
procesu zde zapojují své klienty. 

Pokud stále přemýšlíte, co si ze Slovácka máte odnést 
domů nebo čím potěšit své přátele nebo rodinu, zavítejte 
do prodejní expozice Tradiční výrobek Slovácka v Uher-
ském Hradišti. 
Stejnojmenná značka Tradiční výrobek Slovácka už 
od roku 2008 sdružuje výrobce, kteří vyrábí stále podle 
původních technologií, z tradičních materiálů, jejich 
řemeslo má přímou vazbu na region a výroba je šetrná 
k přírodě. A cíl si klade jednoznačný – rozvoj drobné ře-

Odneste si kousek Slovácka
JEDINEČNOST SPOJENÁ S REGIONEM

Komunitní kavárna Cafe 21
MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ Návštěvníci při dobré kávě, domácí limonádě či dezertu často 

z místních surovin si mohou vychutnat klid tohoto místa 
v nově opravených barokních prostorách nebo na přilehlé letní 
zahrádce na kolejním nádvoří. 
Studenti či kdokoli z veřejnosti si zde mohou uspořádat výsta-
vu nebo besedu, probíhají zde pravidelně besedy z cyklu Ces-
ty, jazyková kavárna, autorská čtení, natáčí se zde talk show 
televize TVS, promítají se zde studentské a amatérské fi lmy. 
Zahrát si můžete na kavárenském pianu. www.cafe21.cz

	Dobrou	chuť	a užijte	si	místo	pro	setkávání.

meslné výroby, udržování lidových tradic 
a technologických postupů našich předků. 
Keramika, proutí, panenky ze šustí, tkaný textil, krojové 
součástky, ale i šaty, halenky a trička, které z tradice 
a tradičních vzorů vychází, budou bezpochyby ozdo-
bou vašeho šatníku. Vinné mošty, povidla, med, sušené 
ovoce, sirupy či prostě jen nudle nebo škvarkové preclíky 
vám pomohou vychutnat Slovácko všemi smysly. 
www.tradicnivyrobek.cz

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: Region Slovácko

Foto: Region Slovácko



41MORAVIA magazín

Fo
to

: m
-A

RK

Zlatnictví	Lenka	Výmolová
Masarykovo náměstí 155 
pasáž Hotelu Slunce
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 548 918
www.zlatnictvivymolovi.cz

Šperky, které jinde 
v ČR neuvidíte
V pasáži Slunce najdete výjimečný 
obchod. Čiší z něj profesionalita 
a kvalita. Majitelka Lenka Výmolová 
se pravidelně zúčastňuje nejlepších 
evropských zlatnických veletrhů 
a přiváží pro své klienty šperky, které 
v jiném obchodě v České republi-
ce neuvidíte. O kvalitě zkušeností 
svědčí i fakt, že jako jediná v České 
republice zastupuje přední italskou 
šperkařskou dílnu ROBERTO COIN 
v prodeji stříbrných šperků. Samo-
zřejmostí je taky prodej kvalitních 

Výroba	šperků	
na zakázku
„Díky zapojení členů rodiny, 
starší syn absolvoval zlatnickou 
školu v Praze a získal 
mezinárodní zlatnický pas, 
nabízí fi rma i další služby. Jsou 
to opravy a výroba zlatých, 
briliantových i perlových 
šperků na zakázku, vč. snubních 
prstenů, a to přímo dle vašich 
návrhů“, říká majitelka zlatnictví 
Lenka Výmolová.

pánských a dámských hodinek 
předních značek, jako je BERING, 
MONDAINE, FESTINA, JOOP!, 
ESPRIT, PIERRE CARDIN a další.

Pasáž	Slunce
Masarykovo náměstí 155
686 01 Uherské Hradiště
www.pasazslunce.cz

Pasáž Slunce
Pasáž Slunce je součástí Hotelu 
Slunce a je místem, kde nakoupíte 
zajímavé dárky, moderní oblečení, 
bižuterii, ale i luxusní hodinky nebo 
briliantové šperky. Útroby historické 
budovy se po náročné rekonstrukci 
proměnily v moderní nákupní pasáž. 
Téměř dvě desítky obchodů a služeb 
lákají návštěvníky kvalitou a celá 
pasáž i útulnou atmosférou. A tak 
zatímco ženy stráví čas u kadeřníka, 
vy si vychutnáte výbornou kávu. čl
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NAVŠTIVTE
MAŘATICKÉ 
VINOHRADY

Již	od 16.	století	drželi	hradišťští	
měšťané	vinohrady	v katastru	obce	
Mařatice.	Od 2. poloviny	17.	století	
dochází	k výstavbě	vinných	sklepů,	
dosahujících	délky	od 8 do 30 metrů.	
Jejich	zvláštností	jsou	nadstavby	
určené	pro	chvíle	odpočinku.

Sláva mařatických vinohradů začala 
upadat po napadení révokazem v letech 
1880–1890. Búdy a sklepy přesto dále 
sloužily jako místo nedělních výletů, 
odpočinku a rozptýlení. Mařatické vino-
hrady, sklepy a búdy lákaly významné 
osobnosti, mezi jinými je navštívili např. 
hudebníci J. Kubelík, J. Suk, literáti A. Jirá-
sek, S. Čech, výtvarníci M. Aleš, J. Mánes, 
A. Slavíček, J. Uprka a mnoho dalších.

Foto: m-ARK
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Vinné sklepy Mařatice
Objevte kouzlo historických vinných sklepů v Mařaticích. Prožijte 
neopakovatelné zážitky v jedinečném prostředí okořeněném 
domácí slováckou kuchyní, lahodnými moravskými víny i tóny 
cimbálových muzik. 

Vinný	sklep	Včelka
Pozdně barokní sklep s cihlovou klenbou 
láká k prožití neopakovatelných zážitků.
• posezení až pro 50 osob
• útulný, přitom prostorný tradiční sklep 

s cihlovou klenbou
• až do dnešních dnů se ve sklepě 

zachovala takzvaná „presovna“

Restaurace s vinárnou 
U Dvořáků je prozatím jedi-
ným místem ve Vinohradské 
ulici s každodenní nabíd-
kou jídla i nápojů. Nabízí 
vinárnu, restauraci a salonek 
ve slováckém stylu s cel-
kovou kapacitou 80 osob 
a v létě možnost venkovního 
posezení rozšiřuje kapacitu 
až na 140 osob. 

Restaurace a vinárna U Dvořáků čl
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Vinné	sklepy	Mařatice
Vinohradská 249
Uherské Hradiště-Mařatice
tel.: 572 423 852
www.synotrealestate.cz
www.synotholiday.cz

Vinárna	U Dvořáků
Vinohradská 248
Uherské Hradiště-Mařatice
tel.: 774 219 106
info@restauraceudvoraku.cz 
www.synotrealestate.cz
www.synotholiday.cz

Vinný	sklep	Synot	
Citlivě rekonstruovaný historický vinný sklep 
z roku 1827 je ideálním místem pro pracovní 
i soukromá setkání.
• posezení pro 70 osob v klenbeném sklepě 

o délce 33 metrů
• malebné prostory pro degustaci vín 

a slováckých gurmánských specialit
• příjemné posezení na venkovní terase, 

v krytém altánku, ale také v „Babiččině 
světničce“ nebo u originálu lisu

V malebných sklepech na vás dýchne nejen pravá slovácká atmosféra, 
ale i genius loci, který je v těchto místech více než příznačný. Jedinečnou 
atmosféru dokreslí prohlídka zdejších vinohradů s neopakovatelným výhledem 
na slováckou metropoli a majestátní hrad Buchlov. Svůj zážitek můžete okořenit 
výletem k poutní kapli sv. Rocha v parku Rochus nedaleko Vinohradské ulice.
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Pokud někdo hledá místo mnoha 
vůní, chutí i barev, potom je právě 
tady v těch nejlepších rukách. Zde 
se setkávají výrobci toho nejlepšího 
na Slovácku, pokud jde o jídlo, pití 
i lidové výrobky. Na jednom místě 
jsou pěstitelé ovoce a zeleniny, vý-
robci uzenin, včelaři, pekaři nebo 
cukráři. Stačí se jen po tržnici pro-
cházet a vybírat – vinné i jablečné 
mošty, džemy, marmelády, sýry, 
čerstvé pečivo a další speciality.
Nezapomínejme ale i na to, že 
Slovácká tržnice je také místem pro 
ty, kteří hledají kulturu, písničky, 
muziku, zdejší program je bohatý 

TO NEJLEPŠÍ Z REGIONU
Unikátní projekt umožňuje nákup čerstvých domácích potravin 
z regionu Slovácka přímo od výrobců. Cílem je nabídnout 
prvotřídní kvalitu za rozumnou cenu.

Slovácká tržnice je jednou z budov 
bývalých uherskohradišťských kasáren. 
Výstavba probíhala v letech 1930 až 
1939. V rámci poslední etapy vznikl i ob-
jekt nynější Slovácké tržnice – budova 
stájí s remízou pro kulomety a prvním 
patrem pro seno a slámu. Vojenská po-
sádka opustila areál v roce 2001. Dnes 
je areál využíván pro relaxaci (založen 
městský park Za Plotem), bydlení, 
komerční účely a v roce 2006 zde byl 
otevřen i vysokoškolský kampus.
V roce 2014 společnost SYNOT REAL 
ESTATE, k.s., za podpory senátora 
p. Iva Valenty zahájila přípravu přestav-
by objektu bývalé konírny ve Slováckou 
tržnici. Projekt se podařil a tržnice byla 
slavnostně otevřena v září roku 2015. 

Slovácká	tržnice
ulice Verbířská č. p. 1286
686 01 Uherské Hradiště
www.slovackatrznice.cz

a každý si v něm něco zajímavého 
najde. Nejvíce možná děti, protože 
se tady konají například dětská 
divadelní představení, výtvarné 
dílny, tesařské dílny, soutěže. Kdo 
chce poznat Slovácko v celé jeho 
rozmanitosti, ten by neměl tržnici 
v Uherském Hradišti vynechat. Rád 
bude na takovou návštěvu vzpomí-
nat a ještě raději se bude vracet. 

Slovácká tržnice
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Ve svátek sv. Martina, patrona vina-
řů, si připomínáme téměř 1700 let 
starou legendu o plášti, kdy Martin 
osloven s prosbou o almužnu polo-
oděným žebrákem neváhal a mečem 
rozetnul vlastní plášť na dvě poloviny 
a jednu žebrákovi hodil. Součas-
ně s připomínkou této legendy už 
od roku 2007 v Uherském Hradišti 
probíhá slavnostní obřad žehnání 
mladého svatomartinského vína 
jako symbolické poděkování přírodě 
za úrodu a vinařům za jejich práci.

SV. MARTIN Z TOURS, ŘÍMSKÝ VOJÁK, POUSTEVNÍK A BISKUP 
Každoročně 11. 11. v 11.11 hodin čekají obyvatelé i návštěvníci 
města na zaplněném náměstí v Uherském Hradišti na příjezd  
sv. Martina na bílém koni, na místě, kde se za znění zvonů  
žehnají svatomartinská vína. 

Požehnaná vína pak mohou návštěv-
níci degustovat a vybírat z množství 
vzorků od vinařů z celé vinařské 
oblasti Slovácko ve velkokapacitním 
stanu přímo na náměstí za tónů 
cimbálové muziky. Gastronomický 
zážitek doplňuje pečená martinská 
husa, husí paštika a další speciality. 
Ochutnat víno z nové úrody patří 
dnes na Slovácku k oblíbeným ritu-
álům vinařů i milovníků vína. Víno 
se nejenom degustuje, ale i uvádí 
do prodeje jako „svatomartinské“. 

U nás byla tato značka zaregistrovaná 
v roce 1995 a užívat ji mohou – po spl-
nění přísných kritérií určených Vinař-
ským fondem a vyhodnocených koncem 
října degustační komisí ve Valticích – 
všichni registrovaní vinaři v republice.
Jedná se o vína svěží a ovocitá, která zrá-
la pouze několik týdnů, ale za tuto dobu 
si už stačila získat svůj osobitý charakter. 
Aby mohlo nést víno značku Svato-
martinské, musí být vyrobeno z hroznů 
odrůd bílých vín – Müller Thurgau, 
Veltlínské červené rané, Muškát  
moravský (vyšlechtěný Ing. Václavem 
Křivánkem ve Šlechtitelské stanici 
vinařské v Polešovicích) nebo hroz-
nů červených odrůd Modrý Portugal 
a Svatovavřinecké (růžová a červená 
vína) na území České republiky a projít 
hodnocením nezávislé komise.

Legenda 
o plášti

Těšíme se na setkání s vámi 
u sklenice svatomartinského vína 
v sobotu 11. 11. 2017 na Masarykově 
náměstí v Uherském Hradišti.

www.uherske-hradiste.cz
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PRO POVOLÁNÍ JSEM BYL 
PŘEDURČEN

Lásku k módě přetavil Robert Kohel v úspěšné 
podnikání. A k dokonalosti ho piluje už 25 let.

Co rozhodlo, že jste se rozhodl věnovat 
módě?
Móda mě obklopuje od dětství. Maminka byla 
dámská krejčová a babička za první republiky 
navrhovala klobouky. A z otcovy strany se 
profese pánského krejčího předávala po několik 
generací, takže jsem byl pro toto povolání před-
určen. Vyučil jsem se pánským krejčím a později 
jsem vystudoval oděvní průmyslovku.

Dá se naučit dobrému vkusu a citu pro módu?
Měli byste naslouchat hlavně sami sobě. V čem 
se cítíte dobře, v tom si připadáte krásní. Je fajn 
mít přehled o módních trendech, ale vždy si 
z nich vybrat jen to, co je vám příjemné a v čem 
se sami sobě líbíte. Velmi důležité je si oblečení 
vyzkoušet, prohlédnout se a teprve pak se 
rozhodnout. My vám rádi poradíme a objektivně 
zhodnotíme, zda vám oděv sluší, či ne.

Neštve vás, že lidé nedbají na dress code, 
do divadla chodí v džínách a na ples 
v maturitním obleku?
Mé srdce krejčího někdy pláče. Doba nabízí tolik 
možností a jejich kombinací, že si musí každý 
vybrat. U nás najdete obleky různých typů 
i cenových kategorií. S klienty řešíme účel, kvůli 
němuž si oblek pořizují, a tomu přizpůsobujeme 
výběr. Oblek na společenskou událost si oble-
čete třeba jen několikrát v roce, proto by měl 
být dobře kombinovatelný, střihem a materiá-
lem neutrální. Pro dámy zase nabízíme značku 
Joseph Ribkoff  a její pohodlné a mnohostranně 
využitelné šaty.

Chcete držet krok s módou? Být elegantní? 
V Uherském Hradišti jasná volba. Firma 
Kohel vás vyladí do posledního detailu.

V příjemném prostředí na jednom místě 
zákazníkům nabízí kompletní servis kva-
litní pánské a dámské konfekce i doplňků.  
Přední evropské značky refl ektují módní 
trendy, a tak si můžete být jisti, že váš outfi t 
bude dokonalý a vy spokojení. Personál 
ctí individuální přístup ke klientovi , „ náš 
zákazník, náš pán,“ říká Robert Kohel. Firma 
dává prostor i dámské módě, ale zaměřuje se 
především na pány, a to včetně komplexního 
servisu pro ženichy. Samozřejmostí je široká 
nabídka obleků, košil, doplňků a kvalitní pán-
ské kožené obuvi. Součástí je i poradenství 
a sladění barev s oděvem a kyticí nevěsty. To 
vše je důvodem, proč je nabídka fi rmy Kohel, 
s. r. o., součástí mnoha svatebních veletrhů 
a módních přehlídek.

KOHEL,	s.r.o.
Františkánská 172, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 606 750 242, 725 838 099
www.kohel.eu

Kohel
Vždy perfektně 
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Tobogány	X-tube	o délce	186	m	a stočtyřicetimetrový	Black	
Hole	jsou	největšími	lákadly	uherskohradišťského	Aquaparku.	
Přičteme-li	k nim	celoroční	provoz	vyhřívaného	bazénu	pod	
širým	nebem,	příjemný	saunový	svět	či	rozsáhlý	venkovní	areál,	
objevíte	skvělé	místo	pro	vodní	radovánky,	plavání	a relaxaci.

Ve vnitřním i venkovním areálu najdete řadu atrakcí, plaveckých 
a zábavních bazénů, hřišť, sportovišť i restaurací. Samozřejmé jsou 
doplňkové služby v podobě wellness procedur, programových balíčků 
i prodeje plaveckého a saunového sortimentu. Nechybí možnost pořá-
dání oslav či fi remních setkání. 
Aktivním způsobem se kterýkoliv návštěvník může zapojit do široké 
nabídky programů. Ať jde o výuku plavání, intenzivní či méně náročná 
cvičení ve vodě nebo ozdravné a relaxační aktivity.
Jedním z nejoblíbenějších vodních cvičení pro širokou veřejnost je 
AQUAEROBIC. Lekce zaměřené na zlepšení fyzické kondice, vytrva-
losti a odolnosti, na formování postavy či rehabilitace po úraze vždy 
vedou zkušení instruktoři.
Žhavou novinkou a hitem nových forem cvičení je trénink na nafuko-
vacích podložkách Aquabase®, jenž využívá nestability vodní hladiny 
k rozvoji tělesné síly. Tento jedinečný způsob jak trénovat střed těla, 
zapojit vnitřní svaly, zlepšit stabilitu, pružnost, rovnováhu a dýchání lze 
vyzkoušet v programu AQUABALANC.
Aquapark myslí i na seniory a děti. Senioři mohou mezi své oblíbené 
aktivity zařadit programy CVIČENÍ	VE VODĚ nebo SAUNOVÁNÍ. 
Pro nejmenší je zase připraveno DĚTSKÉ	SAUNOVÁNÍ, které vede 
k podpoře zdraví a je vždy pod lékařským dohledem.

Na své	si	v Aquaparku	zkrátka	přijde	každý.	Zkuste	se	o tom	
přesvědčit…

Do Aquaparku 
Uherské Hradiště

za vodními a saunovými zážitky

Aquapark	Uherské	Hradiště
Sportovní 1214
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 503 054
www.aquapark-uh.cz
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Sportovněhudební festival s bene-
fičním podtextem už tradičně 
od prv ního prázdninového víkendu 
rozhýbe sportem a roztančí muzi-
kou srdce Slovácka, a to už podesáté 
v řadě. Každý bez rozdílu věku se 
může aktivně zapojit do preferované 
sportovní aktivity. Nabízí se plážový 
fotbal, plážový volejbal, plážová 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 30. 6.–9. 7. 2017
Slovácké léto je unikátní společenskou událostí plnou sportu, 
zábavy, koncertů a dalších zajímavých aktivit pro všechny věkové 
kategorie.

Vašo Patejdl, Iné Kafe, ATMO music, 
Rybičky 48, Mňága a Žďorp a nejlepší 
regionální kapely a soubory: Slovácké 
divadlo, CM Harafica, Argema, Reflexy, 
Tabák a další. Zábavu okoření tematic-
ky laděné večery v unikátních prosto-
rech Jezuitské koleje. Můžete se těšit 
na folklorní večery, módní přehlídku, 
stand-up komiky, salsa večer s výukou 
tanců nebo divadelní představení.

Opět nebude chybět benefiční podtext 
festivalu, díky kterému Slovácké léto 
znovu podpoří Diakonii ČCE – stře-
disko CESTA Uherské Hradiště, DPZ 
Medlovice a Uherskohradišťskou ne-
mocnici.

www.slovackeleto.cz
www.youtube.com/slovackeleto
www.facebook.com/slovackeleto

Slovácké léto

házená, stolní stenis, petanque, disc-
golf, stolní fotbálek, vyjížďka na kole 
nebo na in-line bruslích, běžecké 
závody nebo jen klasický výšlap.

Sportovní klání doplní bohatý do-
provodný program. Znovu se před-
staví přední populární české a slo-
venské hvězdy jako Michal Hrůza, 
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Téměř 20 000 registrovaných cyk-
listů od roku 2006 šláplo na jaře či 
na podzim do pedálů a pomohlo tak 
pomyslně otevřít či uzavřít cyklistic-
kou sezonu na vinařských stezkách. 
Pokud mezi ně stále ještě nepatříte, 
máte možnost šlápnout do pedálů 
v tomto roce hned dvakrát: 29. dub-
na a 7. října. 
Zapátráme-li v historii, tak k původ-
ně dvěma trasám, pojmenovaným 
dle typických zdejších odrůd vína 
Stezkou Muškátu moravského 
a Rulandského bílého, brzy přibyla 
Stezka Blatnického Roháče a Stezka 
Za historií a vínem, zvaná též Stezka 

Vzpomínáte	na vůni,	která	se	
linula	z kuchyně,	když	babička	
pekla	buchty?	Na pruhované	
nebo	kostkované	peřiny,	které	
se	v létě	větraly	na zahradě?	
Na muškáty	v oknech	a vůni	
kávy	nebo	cikorky?	

První červnový víkend 3.–4. 6. 2017 
na Slovácku otevírá dveře do památ-

SPOJENÍ SPORTU A REGIONÁLNÍHO VINAŘSTVÍ
Na kole vinohrady Uherskohradišťska

Velehradská. Novinkou roku 2011 
byla pátá, příjemná Stezka Za Mora-
vú kolem Baťova kanálu a přes stej-
nojmenný mikroregion. Trasa Stezky 
Dolním Poolšavím se jela poprvé 
na jaře 2012. Na cyklomapě pokryla 
doposud chybějící jihovýchodní 
část Uherskohradišťska. V rámci 
jubilejního 10. zavírání cyklostezek 
byla v roce 2015 vytyčena Stezka 
Salašská, určená tzv. „pohodářům“ 
a rodinám s dětmi. 
Od jara 2015 se k akci připojují 
i vyznavači pěší turistiky na dvou 
trasách – Sadské a Staroměstské. 
Díky výborné spolupráci s místní-

mi partnery mohou účastníci akce navštívit 
muzea a památkové objekty na jednotlivých 
trasách zdarma nebo za zvýhodněné vstupné.
Start všech cyklotras je z Masarykova 
náměstí v Uherském Hradišti od 9.30 
a po návratu na stejné místo je pro navrátivší 
se cyklisty od 16 hod. připravena bohatá 
tombola a kulturní program. 
Přijedete	letos	také?

kových domků, objektů lidového stavi-
telství a malých muzeí. Téměř 40 objektů 
od Chřibů až ke slovenským hranicím, 
které velmi často nejsou během roku ve-
řejnosti přístupné, otevřou své dveře, vrata 
a vrátka návštěvníkům. 
Objekty budou otevřeny po oba dva dny 
od 9 do 17 hod. V téměř všech budou 
probíhat komentované prohlídky, v části 
objektů pak doprovodné programy s té-
matem řemesel či tradiční gastronomie.

www.slovacko.cz

Víkend památkových domků
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Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: Region Slovácko

www.uherske-hradiste.cz
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KOLEM ŘEKY MORAVY A BAŤOVA KANÁLU
Historická vodní cesta Baťův kanál lemovaná cyklostezkou je 
dlouhá 80 km a vede z Kroměříže až do Hodonína. Můžete si 
vybrat úsek, který vám nejlépe vyhovuje. Můžete zůstat den 
nebo i týden. A nebudete se nudit!

Pomyslným středem stezky je slo-
vácké správní a turistické centrum 
Uherské Hradiště. Můžete se vydat 
do několika směrů, například vyjet 
jedním směrem na kole a zpět se 
svézt výletní lodí přizpůsobenou 
pro přepravu kol. Nabízí se i mož-
nost nalodit se i s kolem na hausbót 
a kombinovat třeba týdenní plavbu 
s vyjížďkami podél Baťova kanálu 
i do okolí. 
Stezka je napojena na cykloturistické 
trasy vedoucí do Chřibů, Hostýn-
ských vrchů či Bílých Karpat, které 
nabízejí různorodé terény a zajímavé 
cíle. Na trase podél cyklostezky 
a v jejím okolí je vybudována celá 
řada odpočívadel, restaurací a jiných 
příležitostí k občerstvení (například 
ve vinných sklepích a vinotékách). 
Trasa je vhodná jak pro rodiny s dět-
mi, turisty, cyklisty, in-line bruslaře 
i seniory. Všichni ocení takřka 

absolutní rovinu, kvalitu povrchu 
a přehledný terén. Křížení většiny 
silnic a železničních tratí je mimo-
úrovňově a tím je zajištěna vysoká 
bezpečnost.  www.batacanal.cz

Trasa: Uherské Hradiště –
– Napajedla – Otrokovice – 
– Kroměříž, 40 km 
Trasa vychází po cyklostezce 
z Uherského Hradiště a vede podél 

Rozvoj, propagaci a prezentaci 
cestovního ruchu v regionu 
zajišťuje obecně prospěšná 

společnost Centrála cestovního 
ruchu Východní Moravy, kterou 

v roce 2007 pro tento účel 
založil Zlínský kraj.

www.vychodni-morava.cz

Baťova kanálu přes Spytihněv, dále 
pak podél řeky Moravy přes Napa-
jedla a Otrokovice až do Kromě-
říže. Je to nádherná trasa sledující 
život na Baťově kanálu a vedoucí 
až do jedinečného města památek 
UNESCO – Kroměříže. 

Trasa: Uherské Hradiště – 
– Strážnice, 33 km
Jižní část stezky vychází opět 
z Uherského Hradiště a přes Koste-
lany podél řeky Moravy, pokračuje 
do Ostrožské Nové Vsi, kde se 
napojuje na osvětlenou cyklostezku 
až do Veselí nad Moravou. Odtud 
lze pokračovat po cyklotrase dále 
do Strážnice a Hodonína. Lehká 
trasa, vhodná i pro rodiny s dětmi.

Informace, tipy na výlety,
programy pro zdraví či
na kole hledejte na
www.vychodni-morava.cz
www.vmnakole.cz

Foto: m-ARK

TIP	Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy

Cyklostezka 
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Víte,	že:
  Baťův kanál je v Česku naprosto ojedinělou historickou vodní cestou, na níž 
lze strávit na hausbótu z půjčovny aktivní a pohodovou dovolenou

  během plavby hausbótem proplujete až 13 plavebními komorami

  plavbu můžete pohodlně kombinovat i s cyklistikou, neboť na hausbóty lze 
vzít i jízdní kola 

  řízení hausbótu je tak jednoduché, že nepotřebujete žádný průkaz 

  když nechcete sami řídit loď, můžete využít nabídku pravidelných lodních 
linek na osobních lodích 

  výletní lodě Morava a Hollandia jsou ideálním místem k netradičním oslavám 
a večírkům, svatbám a fi remním akcím včetně teambuildingů a školení

  sluncem políbené slovácké víno chutná nejlépe z paluby lodě? Vybírat 
můžete z mnoha degustačních a kulinárních plaveb ať už pro individuální 
návštěvníky nebo pro skupiny na objednávku

  všechny plavby jsou včetně průvodce a program lze upravit podle vašich 
požadavků

  podél Baťova kanálu a v jeho bezprostředním okolí se nachází více než 
250 km cyklostezek a vinařských cyklotras, množství historických měst, 
hrady, zámky, velkomoravské památky a poutní místa

TAK TROCHU JINÁ DOVOLENÁ

Nechce	se	vám	jezdit	daleko	a máte	rádi	vodu?	
Vyzkoušejte	život	tuzemských	námořníků!	Buď	jen	
na pár	hodin	na výletní	lodi,	nebo	půjčte	si	hausbót	
a vydejte	se	za hranice	všedních	dnů.	

Baťův kanál Fo
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Foto: Hamboot

Foto: m-ARK
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Hamboot,	s.	r.	o.
tel.: +420 603 802 691, www.hamboot.cz
tel.: +420 724 750 753, www.pujcovnalodi.cz

Prozraďte, jaké budou oslavy?
Doufám, že veselé! Chystáme 
menší výstavu, ve které se chce-
me ohlédnout za historií rozvoje 
turistické plavby na Baťově kanále 
a speciálně ve Spytihněvi, kde 
působíme. Dále chystáme společnou 
slavnostní plavbu všech osobních 
a vůbec velkých či jinak zajímavých 
lodí po řece Moravě v Uherském 
Hradišti, určitě budeme během celé 
sezony pořádat koncerty a divadel-
ní představení. Bude toho mnoho 
a návštěvníci budou mít vícero 
příležitostí s námi zavzpomínat 
a oslavy si užít. 

Ale vraťme se k začátkům před 
20 lety… 
Prvním krokem bylo prokopat 
hráz, která oddělovala Baťův kanál 
od řeky Moravy. Naštěstí i jiní 
chtěli obnovit lodní dopravu až 
do Spytihněvi. Dalším krokem bylo 
15metrové dřevěné molo, u něhož 
jsme začali půjčovat dvě laminátové 
pramice. Jenže to bylo v roce největ-
ších povodní v roce 1997 a více než 
jsme jezdili, jsme zachraňovali to, co 

jsme vybudovali. Takže začátky byly 
krušné a s pocitem zmaru.

Co vůbec rozhodlo právě o tomto 
druhu podnikání?
Na obecním úřadu jsem zahlédl stu-
dii o Baťově kanálu, v jehož využití 
se vedení obce angažovalo a shánělo 
někoho, kdo by se tomu věnoval. 
Okamžitě jsem se toho chytil. 
K vodě jsem měl blízko od dětství, 
díky dědovi jsem hladinu rybníka 
brázdil v pramici s motorem, pak 
jsem stavěl modely lodí a na základ-
ní škole jsem postavil svou první 
plachetnici, na které jsem jezdil.

Jak to bylo před 20 lety se 
splavností kanálu?
Po vyčištění u zdymadel kanál bez 
většího zásahu fungoval ze Spyti-
hněvi do Starého Města. Bylo to zde 
mnohem lepší než třeba ve Strážnici 
a jinde. Ale bylo to divoké. S každou 
lodí jsme museli sednout na kolo 
nebo na pionýra a jet loď pustit přes 
zdymadlo. Dnes je tam obsluha, 
která zmáčkne tlačítko a všechno 
se otevře.

Kdy jste pocítil, že to může skutečně 
fungovat?
Zhruba v roce 1999, kdy jsem spustil 
na vodu první hausbót. Většina lidí si 
klepala na čelo, že jsem blázen, který 
si myslí, že je v Holandsku. Já jsem ale 
věřil, že pokud mohou zájemci pro-
plout od Otrokovic do Petrova, bude 
jim už půjčení lodi stát za to. Čas 
ukázal, že jsem měl pravdu. A láska 
k vodě mi zůstala, tak poplujeme dál.

Plavby po Baťově 
kanále slaví dvacetiny
O Stanislavu Hampalovi si lidé svého času mysleli, že je blázen. 
A vidíte, v roce 2017 se svou fl otilou slaví 20 let úspěšných plaveb 
po Baťově kanále a řece Moravě.

Foto: Hamboot
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Obchodní a vojenské karavany, jež po staletí využívaly brod 
na řece Moravě, aby zde napojily koně, daly vzniknout názvu 
města. To však také díky své strategické poloze bylo významným 
místem na obchodní stezce podél zmíněné řeky. Správně, jsme 
v Napajedlích, sedmitisícovém městě na rozhraní tří regionů – 
Hané, Slovácka a Valašska. 

Jeho dnešní podobu ovlivnily šlech-
tické rody Žerotínů či Rotalů, které 
zde zakládaly rybníky a vinohrady, 
stavěly mlýny a panské domy. Jejich 
dílem je i kostel sv. Bartoloměje 
a barokní zámek. Největší rozkvět 
města má však na svědomí rod ze 
Stockau. Za jeho správy vznikly 
sirné lázně, které dnes připomíná 
sirovodíkový pramen v bývalé 
lázeňské budově, ale též hřebčín pro 
chov anglických plnokrevníků, jejž 
roku 1886 založil tehdejší majitel 
panství Aristide Baltazzi. Tradice 
chovu koní a jejich šlechtění tu trvá 
dodnes. V rozlehlém areálu jsou 
k vidění stáje v anglickém stylu, 

Zážitky na rozhraní tří regionů

Napajedla
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Zámek Napajedla, foto: m-ARK

výběhy a zajímavá stavba s pohřebiš-
těm slavných plemeníků. 

Vydáte-li se centrem města, narazíte 
na novorenesanční radnici od ar-
chitekta Dominika Feye. Okouzlí vás 
svými interiéry, a když se zúčastníte 
některé z místních slavností, můžete 
vystoupit i na její věž a jako na dla-
ni mít město a jeho okolí. Minout 
nesmíte ani zmíněný barokní zámek 
a kostel s farou ze 17. století či 
domy slavných napajedelských 
rodáků, generála Josefa Šnejdárka 
a spisovatelky Boženy Benešové. 
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Informační	centrum	Napajedla
www.facebook.com/icnapajedla
infocentrum@napajedla.cz
www.icnapajedla.cz
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Foto: m-ARK

Zejména ke vzdělávání dříve 
sloužil klášter, jehož budovu město 
opravilo a roku 2012 v ní otevřelo 
muzeum, jež nabízí stálé expozice 
i krátkodobé výstavy v moderním 
audiovizuálním sále. Nejen děti 
tu potěší expozice hraček Libuše 
Niklové a Alfréda Kluga, kteří patří 
mezi sto ikon českého designu. 
Stálé expozice věnují pozornost 
i historii města a místním firmám – 
továrně na hospodářské stroje 
bratří Paříků či firmě Fatra, kterou 
roku 1935 založil koncern Baťa. 

Bohatý kulturní život ve městě 
dokládají kromě mnoha menších 
akcí také ty velké jako Divadelní 
festival ochotnických souborů, 
Svatováclavské slavnosti s velkým 
historickým programem a Festival 
malých pivovarů. Festival vážné 
hudby, jenž letos slaví své desátiny, 
je pak věnován velkému českému 
klavíristovi, napajedelskému rodá-
ku Rudolfu Firkušnému. Stále živé 
jsou tradice a lidové zvyky. O ty pe-
čují folklorní soubory, jejichž kroje 
a taneční umění lze vždy začátkem 

srpna obdivovat na akci Moravské 
chodníčky. 

Když se nasytíte lákadel města, 
zkuste si zpestřit jeho návštěvu 
plavbou po Baťově kanále a tento 
netradiční zážitek spojit s výletem 
po cyklostezce podél něj. Nově 
opravený rekreační areál Pahrbek 
nabídne ubytování, minigolf a půj-
čovnu šlapadel, lodiček i kol.

Je vybudován v příjemném prostředí slepého ramene řeky Mora-
vy jižně od Napajedel, přímo na trase cyklostezky kolem Moravy 
a Baťova kanálu. Vyhledávaná lokalita s bohatou historií prošla 
v nedávné době modernizací a nyní skýtá jedinečnou příležitost 
k relaxaci i k aktivnímu odpočinku.

Rekreační	areál	Pahrbek
Pahrbek 735, 763 61 Napajedla 
tel.: 731 102 690 
www.pahrbek.cz
www.restauracepahrbek.cz

Rekreační areál Pahrbek  

Ubytování nabízí 26 moderních bun-
galovů s celoročním provozem (elek-
trické vytápění). Některé se pyšní 
i hydromasážní vanou. Kapacita pro 
stany a karavany je 100 míst vč. pří-
pojky elektřiny a pitné vody. V areálu 
je bezplatná úschovna kol. Oddecho-
vé centrum láká návštěvníky  

mj. na minigolfové hřiště usazené 
do okrasné zahrady s jezírkem, 
táborové ohniště, houpačky nebo 
hřiště na beachvolejbal. Hostům se 
nabízí služby stylové restaurace nebo 
rychlého občerstvení formou bufetu, 
jehož součástí je venkovní terasa 
s výhledem na vodní hladinu. 
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Chcete strávit neopakovatelnou dovolenou v roli 
lodního kapitána? Může se vám to splnit díky Pandoře, 

Martě, Kasandře nebo Isabele. Tak se jmenují lodě 
Kroměřížské plavební společnosti, které brázdí vody 

stále oblíbenějšího Baťova kanálu a čekají na vás 
u plavební komory v Huštěnovicích, kde je k dispozici 
i dům se zahradou. Není třeba se bát kormidla. Osoba 

starší osmnácti let může řídit malá plavidla bez 
průkazu a obsluha v půjčovně vás proškolí. 

Vyplujte 
 jako kapitán

po kanále, který nechal 
vybudovat Baťa

Kroměřížská	plavební	s.r.o.	„Baťův	kanál“
Půjčovna: Plavební komora Huštěnovice
tel.: 777 727 981, 774 534 017
www.plavebni.cz

Foto: Kroměřížská plavební s.r.o.
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Na lodích může pohodlně spát pět 
osob ve dvou oddělených kajutách, 
v případě potřeby je možné připra-
vit ke spaní sedm míst. Po Baťově 
kanále můžete plout celý týden. Loď 
vám bude domovem i dopravním 
prostředkem. V okolních přísta-
vištích zakotvíte a můžete vyrazit 
za poznáním. Vyplout lze na sever 
k Otrokovicím, nebo na jih ke Sta-
rému Městu či Veselí nad Moravou. 
A ani si nemusíte hledat atraktiv-
ní místa sami. V Huštěnovicích 
dostanete oficiální plavební itinerář 
a katalog turisticky zajímavých 
míst na plavební trase včetně map. 
V zadní části je loď vybavena kou-
pacím platem se žebříčkem a no-
sičem na kola, takže stačí přibalit 
bicykly a můžete se vydat i na delší 
výpravu. Komu se nebude chtít, 
může se opalovat na pochůzkové 
střeše lodi, ale pozor! Některé mosty 
přes kanál jsou hodně nízké.
Plavební turnus je buďto týden, 
od pondělí odpoledne do nedě-
le, nebo víkend od čtvrtka večer 
do neděle. K zapůjčení je i malá 
loď na jednodenní plavby. Lodě 
mají i vlastní kuchyň, WC a sprchu. 
Na lodi je plynové topení, plné 
osvětlení interiéru, rozvod elektřiny 
12 V (jako v autě), v přístavištích 
možnost připojení na 220 V. Během 
plavby můžete poslouchat rádio, 
nebo CD. Místo kormidelníka je 
kryto skládací střechou, u kormidla 
je hloubkoměr a k dispozici dale-
kohled a další výbava zpříjemňující 
plavbu. Je možnost vybrat si loď 
vybavenou televizí s DVD.
U huštěnovické plavební komory je 
pro klienty k dispozici sprcha, WC, 
gril, posezení pod pergolou, wi-fi 
připojení, zahrada a oplocené par-
koviště pro bezpečné parkování. 
Délka Baťova kanálu (od Otrokovic 
do Skalice) je v současnosti více než 
padesát kilometrů. Rozdíl výšek  

Vyplujte 
 jako kapitán

vyrovnává třináct zdymadel. Ta jsou  
v provozu od 10.00 do 18.00 mimo pondělí.

Foto: m-ARK

Foto: Kroměřížská plavební s.r.o.
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Vodní	kanál byl vybudovaný už 
ve 30. letech minulého století. Sloužil 
původně pro nákladní plavbu. Firma 
Baťa tudy přepravovala uhlí z dolů 
na Hodonínsku do otrokovické 
elektrárny. Dnes slouží rekreačním 
účelům. Ročně ho využívají desítky 
tisíc turistů a jejich počet stále stoupá. 
I přesto se dovolená na Baťově kanále 
vyznačuje především pohodou, kli-
dem a souzněním s přírodou.
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kanál, prochází tudy cyklotrasa 
z Olomouce do Hodonína, k rekreaci 
si lze pronajmout domek U Přívozu. 
Můžete také navštívit sportovní areál. 
V unikátním Muzeu myslivců a pytlá-
ků nahlédnete nejen do života těchto 
dvou skupin, ale seznámíte se s ně-
kdejším vybavením příbytků na ves-
nici. V obci můžete navštívit řadu 
akcí – Ples SRPŠ, výstavy zahrádkářů, 

Babice mají Muzeum myslivců a pytláků
Skvělé předpoklady k turistice mají Babice – obec, která se v roce 
2015 stala Vesnicí roku Zlínského kraje. 

Muzeum	myslivců	a pytláků
Otevřeno od dubna do září v sobotu 
a v neděli od 14–16 hod. nebo 
lze prohlídku předem domluvit 
na tel.: 777 766 964.

košt vín, burzu krojů, vepřové hody 
a mezi nejvýznamnější patří Slovácké 
hody s právem. 

První písemná zmínka o Babicích je 
z roku 1220. Obec leží v údolní nivě 
řeky Moravy, která ji ohraničuje 
z východní strany spolu s Baťovým 
kanálem a slepými říčními rameny. 
Množství dalších informací získáte 
na www.babice.eu. 

I když Kudlovice najdeme na nejse-
vernějším místě Slovácké vinařské 
podoblasti, vínu se zde vždycky dařilo. 
První zmínky o vinohradech jsou již 
z roku 1466 a k osázení 31 ha vinnou 
révou došlo roku 1657 v trati Panihaje. 
Dnes milovníci vína pěstují odrůdy 
bílých i červených vín, pořádají několik 
desetiletí vinařskou výstavu, postavili 
uličku 17 sklepů, pečují o raritní vinný lis 
z 18. století a vždy první sobotu v červ-
nu pořádají Den otevřených sklepů. 
Raritou je, že akci pořádají již více jak 
10 let a pravděpodobně nejdéle na Mo-
ravě! Nenechte si to ujít.

Den otevřených sklepů!
Kudlovice: vždy první sobota v červnu

Foto: m-ARK
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Moderní	památník
Národní kulturní památka Památník 
Velké Moravy byla vybudována již 
na přelomu 50. a 60. let. V roce 2010 
se po generální rekonstrukci pro-
měnila v moderní, multimediální 
expozici. Ta přibližuje dějiny dávné 
a mocné říše nejen prostřednictvím 
vzácných exponátů a replik, ale také 
celoživotním příběhem fiktivního 
velkomoravského velmože Mojslava. 

V lokalitě „Na Valách“ ve Starém Městě u Uherského Hradiště se 
nalézá nově zrekonstruovaná budova Památníku Velké Moravy, 
která v sobě ukrývá jeden z nejcennějších dokladů raného křesťan-
ství Velkomoravské říše: pozůstatky zděného kostela z 9. století.

Památník	Velké	Moravy
Jezuitská 1885, Staré Město 686 03 
tel.: 572 543 382
e-mail: pamatnik@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz
FB: www.facebook.com/slovackemuzeum

Foto na této straně: Ladislav Chvalkovský, Pavel Princ

Život	na Velké	Moravě
Po boku Mojslava poznáte histo-
rii Velkomoravské říše zasazenou 
do kontextu příběhů tehdejších 
obyvatel. Nahlédnete na chlapcovy 
postřižiny, jimiž vstupoval do světa 
dospělých. Setkáte se s učenci By-
zance, Konstantinem a Metodějem. 
Prohlédnete si trh, na nějž se sjížděli 
kupci například z Bavor, Byzancie, 
Arábie i Ruska. 

Když	historie	ožívá
Památník Velké Moravy poskytuje 
zázemí pro pořádání přednášek, kon-
certů, vzdělávacích programů a dal-
ších různorodých akcí pro veřejnost. 
Na vlastní kůži stojí prožít neopako-
vatelnou atmosféru nočních prohlí-
dek. Prohlídka expozice v kombinaci 
s připravenými výukovými programy, 
které vedou odborní lektoři, vhodně 
doplňují školní výuku na téma Velké 
Moravy od A do Z. 

Ocenění	od návštěvníků 
Památník Velké Moravy se návštěvníkům 
líbí. Jejich hlasy rozhodly o tom, že se v ná-
rodní soutěži Muzeum roku 2015 umístil 
v rámci České republiky na třetí příčce.

S Mojslavem po boku 
budete mít Velkou 
Moravu jako na dlani
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Staré Město
Až vyrazíte na Slovácko, zvlášť tu jeho část, co zdobí Zlínský kraj, 
zastavte se ve Starém Městě. Tam nejenže na vás dýchne historie 
starých Slovanů, ale město, kudy kráčeli sv. Cyril a Metoděj, vás 
obdaruje i dalšími skvělými zážitky. 

Vzhůru	na Baťák
Že jste v téměř sedmitisícovém městě 
už byli? Tak to jste na jeho náměstí 
jistě navštívili Památník Velké Mora-
vy i tamní dominantu, jíž je nevšední 
stavba kostela Svatého Ducha. Možná 
jste potěšili oko i v muzeu bonsaí. 
Ale co třeba Baťův kanál, vodní cesta, 
jež díky Tomáši a Janu Antonínu 
Baťovým Starým Městem protéká? 
Tak tentokrát rychle do přístavu, 
kde rovněž můžete prožít mno-
ho hezkých chvil. Chcete rovnou 
na vodu? V půjčovně vám nabídnou 
loď. Pokud byste se ale rádi zdrželi 
déle, je tu i hausbót. Že vás víc láká 
kolo? I to máte mít. Poloha přístavu 
i síť cyklostezek a cyklotras k výletům 
do okolních měst a přírody přímo 
vybízí. Pro toho, kdo by si chtěl jen 
zaplavat, je jako stvořené štěrko-
pískové jezero, na jehož březích si 
lze polenošit. Hlad a žízeň zaženou 
v přístavní restauraci. 

Bohatá historie i současnost
Foto: archiv města

Přístav na Baťově kanále, foto: m-ARK
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Co	jinde	neuvidíte
Ze Starého Města nespěchejte.  
Dopřejte si dost času a uvidíte tam 
i to, co jinde nemají. No schválně – 
viděli jste někde kovovou zoo?  
Staroměstští ji mají a je jediná v Ev-
ropě. Tamní originální zvířata z od-
padního kovu, dřeva a jiných surovin 
jsou jako živá a dokladem toho, že 
i z již nepotřebného odpadu mohou 
vznikat krásné a užitečné věci. 
Z roku 1668 je Jezuitský sklep, jenž 
byl s to pojmout zásoby ze všech 
vinic v okolí a kolem roku 1700 tu 
produkovali až 7000 l vína. Později 
sloužil coby sklad pro Schilderův 
mlýn a před revolucí ještě jako sklad 
hnojiv a postřiků. Dnes je místem 
pro kulturní setkávání až 200 lidí, 
degustace, přednášky. Lze si jej pro-
najmout i k soukromým oslavám.
Troufnete-li si vystoupat 231 scho-
dů, ocitnete se na vyhlídkové věži 
kostela Sv. Ducha a z výšky 43 m 
budete jako na dlani mít Staré Měs-
to, Uh. Hradiště i úchvatný výhled 
na Chřiby či Hostýnské a Vizovické 
vrchy. 
Nejen místem k odpočinku, ale 
i získávání informací je Rozcestí 
Velké Moravy. Na panelech v tamní 
soustavě kruhových zdí najdete 
nabídku turistických cílů, stálá ex-
pozice pak přiblíží historii místních 
archeologických nálezů. 

Verbuňk	–	poklad	města
Staré Město žije i bohatou kulturou. 
K ní už 60 let přispívá národopisný 
soubor Dolina, jejž věrně provází 
cimbálová muzika Bálešáci. Vidět 
jsou všude, ať jde o tříkrálovou, 
fašankovou a velikonoční obchůzku 
či Michalské hody. Právě na nich 
vynikne chlouba a poklad Staro-
městských – tanec demonstrující 
mužskou obratnost a sílu – verbuňk. 
Umí jej tu každý, od starosty až 
po kluky z mateřinek. Však také 
Staroměstští obsazují přední místa 
v soutěži verbířů na Mezinárodním 
folklorním festivalu Strážnice, kde 
někteří i zasedají v porotě. Doma 
pak pořádají verbuňkové worksho-
py a vyhlašují regionální soutěže 
O nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku. Ta letošní bude 27. května. 
Přijďte obdivovat krásu tance, roku 
2005 prohlášeného za mistrovské 
dílo ústního a nemateriálního dě-
dictví lidstva UNESCO.
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Foto: m-ARK
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Už padesát let 
kultivujeme 

naše vinice, vylepšuje-
me tradiční technologie 
a hledáme cestu k do-
konalému vínu. Vydali 

K vínu přistupujeme s pokorou

VÍNO PRO NÁROČNÉ
Vinařství Jakubík 

naše vinice, vylepšuje-
me tradiční technologie 
a hledáme cestu k do-
konalému vínu. Vydali 

Ani špičkové technologie a vy-
brané výrobní postupy nemo-
hou zajistit skutečnou kvalitu, 
pokud není vynikající už základní 
surovina. K výrobě prémiových 
vín využíváme z velké části hrozny 
z vlastní produkce. Ruční sběr je 
samozřejmostí. Našim bobulím 
dopřáváme hodně času a slunce, 
takže když se v listopadu ochut-
návají už hotová svatomartinská 
vína, v našem vinařství se teprve 
začíná se sklizní.

Degustace v našem vinařství zahrnují jak 
ochutnávku vín, tak odborný výklad o vinař-
ství. Degustování probíhá při minimálním 
počtu 6 osob a vzorky jsou degustovány 
po 0,5 dcl vína. V letních měsících využíváme 
k degustacím i vlastní areál vinice. V případě 
zájmu rádi zajistíme degustaci u vás. Víno 
můžete také nakoupit v našem e-shopu.

Využíváme nejmodernější technologie a tradiční 
postupy. Jdeme tak daleko, že kultivujeme vlastní 
unikátní ušlechtilé kvasinky. Odmítáme dělat pouze 
dobrá vína, když víme, že lze vyprodukovat vína 
špičková.

jsme se na nesnadnou pouť, ale stále 
narůstající řady našich spokojených 
zákazníků nás utvrzují v přesvědče-
ní, že jdeme správným směrem.

Už desítky let využíváme 
postupů, které se staly 

známkou nejvyšší kvality až v po-
sledních letech. Jako vůbec první 
v tehdejším Československu jsme už 
v roce 1971 vyráběli ledová vína.

Každý člověk je jedinečný 
a má svůj sen o ideální chuti 

a vůni vína. My chceme rozvíjet 
vaše sny, a proto neustále rozšiřuje-
me odrůdovou pestrost našich vín. 
V současnosti nabízíme 26 bílých 
a modrých odrůd a nepovažujeme 
to za konečné číslo.

VINAŘSTVÍ	JAKUBÍK	a.s. 
Vinařství, sklep
687 10 Zlechov, č.p. 589
tel.: 777 980 124, 572 551 703
obchod@vinarstvijakubik.cz 
www.vinarstvijakubik.cz

50+
26

1971

které provází životní pouť každého z nás.
Naše vína jsou o takové cestě. 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.

LÁSKA,	VÍRA,	NADĚJE…	tři	sudičky
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Staré Město

Zábavní park KOVOZOO
nemá v Evropě konkurenci!

Určitě také neminete maják Šrotík nebo třístěžňovou pirátskou plachetnici jménem 
Naděje. Lákadlem je i motokárová dráha, dopravní letoun L-610, ale i výrobní pro-

story, kde se zpracovávají odpady. Prohlédnout si je můžete z oken vláčku  Steelin-
ka nebo z výšky více při procházce po vyhlídkových lávkách. V srdci areálu najdete 

i moderní kongresové centrum. Vzniklo citlivou rekonstrukcí bývalého skladu cukru 
z roku 1867. Ekologický zábavní park provozuje společnost REC Group Staré Město, 
zabývající se pracováním odpadů. Majitelé Bronislav Janeček a Radomír Bureš pro-

měnili staré zničené a zchátralé budovy bývalého cukrovaru v moderní recyklační 
ekologické centrum, kam přichází desítky tisíc návštěvníků ročně. 

www.kovozoo.cz,	www.recgroup.cz

Zcela	netradiční	zábavní	park	pro	celou	rodinu	
najdete	ve Starém	Městě.	Jeho	součástí	je	

v evropském	měřítku	ojedinělá	zoologická	
zahrada	KOVOZOO,	která	nabízí	k vidění	na dvě	

stě	padesát	do detailů	propracovaných	exponátů	
zvířat,	vyrobených	z kovového	odpadu.
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Rarita,	kterou	jinde	
neuvidíte	
KOVOZOO je raritou, je originální nejen 
na Slovácku, nejen v České republice, 
v Evropě, ale pravděpodobně i na ce-
lém světě. Nikde neuvidíte přes dvě 
stě padesát exponátů kovových zvířat. 
Každé je uměleckým dílem a nese 
v sobě svůj vlastní příběh. Jsou tady 
gepardi, sloni, gorily, koně, pštrosi, 
želvy, labutě, lamy, bizoni... Udiví vás 
dvoutunový nosorožec nebo pětimet-
rová žirafa. Každý z exponátů odpovídá 
žijícímu druhu a je provedený v životní 
velikosti. Zvířata vyrobená pomocí 
brusky, svářečky a hlavně šikovných 
rukou překvapují svou propracovaností 
a současně ukazují, že kovový odpad 
nemusí končit jenom v hutích, ale může 
být využit zábavnou formou. Oproti 
normální zoo se zvířat můžete dotýkat, 
můžete je pohladit, neublíží vám, a po-
kud to jde, tak vás i rády ponesou.

Vyrobte	si	vlastní	zvíře
Autorem dalšího, nového exponátu 
může být kdokoliv. Slouží k tomu 
jednorázové akce pro veřejnost a i pro 
tyto účely funguje v areálu porodnice. 
V ní se zvířata rodí i opravují a lze si ji 
i pronajmout např. pro teambuilding. 
„Oblíbená je akce Děti a Kovozoo, při 
níž účastníci vyrábí vlastní zvířata 
s pomocí našich odborníků. Vzniknou 
tak i desítky exponátů a ty nejlepší 

KOVOZOO Staré Město
Originální výlet pro rodiny
ZÁBAVNÍ PARK DOPOSUD PŘILÁKAL NEUVĚŘITELNÝCH  
TŘI STA TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ 
250 kovozvířat • loď • maják • letadlo • vláček • motokáry • kongres • vyhlídkové lávky • porodnice

Vláček	Steelinka
STEELINKOU se můžete projet v rámci 
pravidelných nebo objednaných exkurzí. 
Můžete si ji pronajmout na veřejné 
i soukromé akce všeho druhu. Fantazii 
se meze nekladou.

v zoo zůstávají,“ říká za areál REC Group 
Petra Polášková s tím, že rozhodně 
nejde o jedinou akci. Stěžejní jsou mezi 
nimi dubnové oslavy Dne Země, které 
trvají tři dny. 

Voní	to	dálkami	
a dobrodružstvím
Zdaleka viditelným symbolem parku, 
ale i celé společnosti REC Group je 
maják Šrotík. Je velkým lákadlem, a po-
kud vystoupáte 96 schodů do výšky 
27 metrů, budou vám odměnou krásné 
výhledy nejenom na areál, ale i na Chři-
by, Buchlov nebo Staré Město či pohoří 
Bílých Karpat. Hned vedle vás pohltí 
pirátská loď Naděje. Je dlouhá 20 metrů, 
vybavená plachtami a třemi stěžni, při-
čemž ten nejvyšší je 14 m vysoký. Voní 
to dálkami, voní to dobrodružstvím. 
Nabídka je velkolepá: v kajutě kapitána 
Jacka nebo přímo pod širákem na palu-
bě může až pět statečných přenocovat 
a tak projít opravdovou zkouškou 
odvahy. Možnost opékání špekáčků, 
k dispozici je ohniště, dřevo i vidlice.

Maják Šrotík a pirátská loď Naděje, kde můžete přespat
foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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Otcem	KOVOZOO	ve Starém	Městě	je	
spolumajitel	firmy	REC	Group	Bronislav	
Janeček.	Je	nejen	autorem	myšlenky,	
ale i některých	exponátů.

V rámci teambuildingu jste si také zkusil výro-
bu zvířete. Je ale nějaké čistě vaším výtvorem?
Vybíráme si s kolegy větší kousky, které je kvůli 
velikosti třeba dělat s pomocí několika lidí. Sám 
můžu dělat spíše menší zvířata. Mým osobním 
dílem je výr, pes nebo želva.

Jak vám to šlo od ruky?
Myslím, že dobře. Vůbec nejhorší je začít. Ve chvíli, 
kdy už začnete tvořit, chytne vás to. Důležité je ale 
vědět, co chcete dělat a najít metodu z čeho. I zruč-
ný zámečník, pokud mu dáte fotku, je schopný si 
podle ní sehnat materiál a dát výtvor dohromady. 
Ale vytvořit ideu, z čeho vyrábět a jak to bude 
vypadat, to každý nedokáže. 

Která zvířata jsou například z dílny skutečných 
uměleckých kovářů?
Ze začátku jsme udělali soutěž pro odborníky, 
abychom do zoo dostali víc zvířat. Například gorila 
nebo gepard pochází z této doby. Tam je vidět, že 
pohled tvůrců je skutečně umělecký. Teď spolupra-
cujeme intenzivně s jedním kovářem, se kterým 
jsme domluvení na výrobě minimálně dvou zvířat 
za rok. Jde samozřejmě o větší kusy, které jsou 
zajímavější. 

Už se vám podařilo shromáždit velkou sbírku 
zvířat. Máte přehled o tom, jestli ve světě není 
něco podobného?
V několika málo kusech můžete samozřejmě 
na různých místech světa na něco narazit. Lidé 
nám dokonce posílají fotky, když něco při cestách 
objeví. Takové snímky jsou nám samozřejmě 
inspirací. Pokud se ale bavíme o větším množství, 
jsme v Evropě jediní a já tvrdím, že i na světě.

Novinka
Novinkou areálu je motokárová 
dráha. Trať má špičkový povrch 
a můžete dosáhnout rychlosti až 
65 km/hod. Kolik kol zvládnete, 
už je jen na vás!

Na palubu	letadla	
Velkou zajímavostí přitahující nejen letecké 
nadšence je dopravní letoun L-610. Byl 
prvním prototypem, který byl před více 
než dvaceti lety na objednávku Sovětského 
svazu vyvinut v nedalekých závodech LET 
Kunovice. Poprvé vzlétl v roce 1988. V areálu 
je zachován v původním červeno-bílém pro-
vedení včetně většiny detailů a vnitřní stěny 
draku letounu zůstaly obnaženy, aby bylo 
možné si prohlédnout detaily konstrukce. 

Jsme	jediní	na světě, 
tvrdí autor nápadu 
kovové zoo

Vyhlídkové	lávky
Další z rarit parku, lávky. Provedou 
vás světem zpracování a recyklace 
odpadů a okolní přírodu budete 
mít jako na dlani. V současné době 
je v provozu na 300 m vyhlídko-
vých lávek ve výšce 3–12 m a vy 
tak nahlédnete do provozů, kam se 
návštěvníci běžně nedostanou!  
Konečná délka lávek bude dosaho-
vat úctyhodných 1 250 m. 

Multifunkční zařízení s moderním 
vybavením umístěné v centru areálu. 
Možnost pronájmu netradičních pro-
stor pro školení, konference, večírky, 
oslavy, svatby i další akce. Prostory si 
můžete prohlédnout pouze v rámci 
exkurzí s průvodcem. 

Kongresové centrum i exkurze

Komentované	prohlídky
REC Group nabízí řadu exkurzí určených 
pro školy, firmy i veřejnost. Pro každou 
cílovou skupinu je připravena exkurze 
přímo na míru, připravené jsou i různé 
výukové programy. Pro veřejnost probí-
hají pravidelné exkurze pouze v červen-
ci a srpnu, jinak na objednávku.
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V Modré vědí
jak přilákat turisty

Foto: Hotel Skanzen

Stálá výstava slováckých vín umístěná 
ve vinné stezce zaujme jednak moderním 
stylem degustace pomocí dávkovacích 
automatů, které zaručí klidnou atmosféru, 
tak výběrem 104 druhů vín, které jsou pro 
vás vždy připraveny k degustaci.
Z Tržnice umístěné v Centru slováckých 
tradic si můžete odvézt kousíček Slovácka 
domů v podobě sušeného ovoce, vinných 
moštů, destilátů nebo regionálního vína.  

Centrum slováckých tradic 
a Hotel Skanzen
Výjimečné	místo	navenek	zaujme	
nejen	svou	dobovou	architekturou,	 
ale	i širokou	nabídkou	možností.
Prohlídka	pálenice	s degustací	regi-
onálních	pálenek,	sušárna	ovoce,	ex-
pozice	Moravského	zemského	muzea,	
či	návštěva	vinné	stezky,	to	vše	vám	
nabízí	Centrum	slováckých	tradic.
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Jaký je základní recept na zvýšení 
atraktivity obce?
Osvícené zastupitelstvo! Už v 90. letech 
začalo hledat původnost, originali-
tu a vracet se ke kořenům obnovou 
tradic, kultury a krajinotvorby. Obnova 
předvelkomoravského kostelíka se 
u odborníků ujala a na podzim roku 
2000 bylo hotovo. Stavba byla prvním 
lákadlem a posílila sebevědomí míst-
ních, že máme turisticky na víc.

Pokračování rozhovoru na str. 66.

Foto: m-ARK

Foto: Hotel Skanzen

Starosta Miroslav Kovářík, foto: m-ARK

Archeoskanzen 
a Živá voda

Ovšem potěší i milovníky kvalitní kávy, ne-
boť kavárnička, která se zde nachází, nabízí 
čerstvě mletou kávu. 
I vícedenní pobyt v tomto prostředí není 
vyloučený, Hotel Skanzen umístěný hned 
vedle Centra slováckých tradic nabízí kromě 
skvělé kuchyně i komfortní ubytování umís-

těné mimo restauraci, což zaručuje ničím 
nerušený pobyt. 
Zkušený tým profesionálů zajistí klidný 
průběh vašeho pobytu, ale i firemních akcí, 
školení, rodinných oslav i svatebních hostin. 
Spojením těchto dvou objektů vzniká vel-
kokapacitní budova schopná zajistit firemní 
akci až do 300 účastníků.

NOVINKY:	4/2017: otevření Terária Modrá 
a Depandance Skanzen s 40 lůžky

Sledujte web	skanzenmodra.cz 
s aktuálními informacemi.

Pouhých 700 stálých obyvatel, ale statisíce 
návštěvníků. Zní to jako sen? Probuďte se 
a vítejte v Modré, obci, kde vědí, jak na turisty. 
Pod pokličku nás nechal nahlédnout starosta 
Miroslav Kovářík.

Dechberoucí lokalita
Začněme v archeoskanzenu, který je největší svého druhu 
v Evropě. Hned nad ním je kostel sv. Jana Křtitele, který 
stojí vedle základů kostela z počátku 9. století, tj. ještě před 
příchodem sv. Cyrila a Metoděje. Unikát na území České 
republiky. Kousek pod ním najdete Hotel Skanzen s veškerým 
zázemím v sousedství Centra slováckých tradic s nabídkou vinné 
a slivovicové stezky. Jen přes cestu je to pak do sladkovodní 
a botanické expozice Živá voda. Nabízí podvodní tunel a ryby 
dlouhé i přes 2 metry. Areál dotváří jak soustava malebných 
rybníků, tak i kulisy nejvýznamnějšího poutního místa České 
republiky Velehradu na pozadí Buchlovských hor.
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Na co dalšího jste lákali turisty?
Jako kluk jsem si představoval, jak 
asi žili naši předkové. V dospělosti 
jsem mohl s pomocí odborníků 
i místních zhmotnit víc než 1000 
let staré archeologické nálezy 
z okolí do skutečného velkomo-
ravského sídliště. V roce 2004 jsme 
otevřeli náš archeoskanzen. Cílem 
bylo dosáhnout 15–20 tisíc ná-
vštěvníků ročně. Už první rok byl 
nad očekávání úspěšný, přišlo jich 
asi 30 tisíc! A v roce 2016 prošlo 
branou 86 tisíc návštěvníků.

Pak přibyl areál Živá voda.
Chtěli jsme nenásilně zacílit hlavně 
na školou povinnou generaci, 
atraktivně navázat na historii 
a přiblížit jí krajinotvorbu a životní 
prostředí. Ukázat druhy, které zde 
kdysi žily, i běžné věci, které pře-
hlížíme. A nahlédnout pod hladinu 
tak, abychom my lidé byli u ryb jen 
na návštěvě. Jen za rok 2016 areál 
navštívilo asi 137 tisíc lidí. Hodně 
jezdí školní výpravy a stále více 
důchodci s vnoučaty. Objevily nás 
mateřské školy a přibývají i zahra-
niční turisté, z východu i západu.

Na co se můžeme těšit v roce 
2017? 
Na jaře vysadíme vinici ze starých 
odrůd révy vinné, později přibude 
expozice vinařství, která přiblíží, 
jak se víno dělalo dříve. Areál chce-
me rozšířit o vzácné druhy zvířat, 
které zde kdysi žily, ale ve volné 
přírodě se už na Moravě nevysky-
tují. A také bychom chtěli přícho-
zím ukázat skutečně velkou vyzu, 
rybu, která zde kdysi žila a dorůs-
tala úctyhodné, až pětimetrové 
délky. Máme zájem o asi třímetro-
vý exemplář, tak držte pěsti! 

Obec Modrá
Modrá 170, 687 06 Velehrad
tel.: 603 251 539, modra@uh.cz
www.obec-modra.cz
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Starosta Miroslav Kovářík, foto: m-ARK

Foto: archiv obce

Expozice Živá voda, foto: m-ARK
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Archeoskanzen	Modrá
Velkomoravské sídliště středního Pomoraví oživuje 
významnou a slavnou etapu našich národních dějin. 
A jako vždy platí, že lépe jednou vidět než stokrát slyšet. 
Skanzen žije každodenním životem bohatým na naučná 
představení, programy, k vidění jsou práce našich předků 
i pokračující archeologický výzkum. 
Přijeďte poznat naši dávnou minulost na vlastní kůži. 
S programem myslíme na rodiny i fi rmy, stačí si vybrat.

Botanická	a sladkovodní	expozice	
Živá	voda	
Co nejpřirozeněji ukazuje život ve vodě i kolem ní, vodní 
fl óru i faunu kolem řeky Moravy, v přilehlých potocích 
a tůních: chřibské prameniště, venkovskou bylinkovou 
zahrádku či lužní les.
Dvě podzemní patra umožňují nahlédnout do tajemného 
světa pod vodní hladinou. Sladkovodní expozice je 

Velká Morava a Živá voda 
na vlastní kůži

skutečným, 6,5 metru hlubokým jezerem s drobnými vod-
ními organismy i rybami typickými pro tento region. Osvěžit 
se můžete v přírodním koupališti s brouzdalištěm. Napájí 
ho podzemní pramen a vodní rostliny fungují jako kořenová 
čistička.
Sladkovodní podvodní tunel je ojedinělým experimentem 
v celoevropském měřítku. Levá strana patří rybám chladných 
vod, horských potoků a řek: lipanům, jelcům, mníkům, pstru-
hům, parmám a ouklejím. Napravo žijí hlavně velké ryby: 
kapři, štiky, candáti a sumci. Raritou jsou jeseteři, tažné ryby, 
které dříve do řeky Moravy migrovaly z Černého moře. Mezi 
jeseterem ruským, malým či hvězdnatým vyniká vyza velká, 
největší sladkovodní ryba světa. 

Archeoskanzen
Obec Modrá, Modrá 170, 687 06 Velehrad
tel.: 724 178 591, skupinové prohlídky 777 807 368
www.archeoskanzen.cz

Areál	Živá	voda
Modrá 233, 687 06 Velehrad
tel.: 576 519 363 (info a objednávky exkurzí)
www.zivavodamodra.cz
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Foto: m-ARK

Expozice Živá voda, foto: m-ARK
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Příběh sochy vypráví  
nejen o díle, ale i životě Otmara Olivy
Vytvořil oltář do kaple Jana Pavla II. ve Vatikánu. Jeho díla nalezne-
te třeba na Svatém Kopečku u Olomouce, v kostelech v Mariboru 
či San Miniatu. Akademický sochař Otmar Oliva je svou rozsáhlou 
konzistentní tvorbou řazen mezi evropsky významné umělce. 
Jeho život a tvorba jsou spjaty s Velehradem. Právě v místním 
Turistickém centru se můžete doslova dotknout jeho díla a poznat 
okolnosti, za jakých sochy vznikaly v pohnuté minulosti, ale i dnes. 
Výstava představuje v uceleném komplexu jak tvorbu, tak samot-
ného umělce, jeho myšlenky i zázemí rodiny a přátel, v němž Oliva 
tvoří. Vše podtrhuje fakt, že výstavu připravovaly sochařovy děti. 

„Nejprve jsem si říkal, že si to 
ani nezasloužím. Dnes jsem ale 
nesmírně šťastný,“ říká o své výstavě 
na Velehradě sochař Otmar Oliva 
a přiznává, že zážitkem byla už i její 
příprava, která přinesla mimo jiné 
i nové prožitky a poznání celé rodi-
ně. Život Otmara Olivy totiž nebyl 
vždy růžový. Provázely ho represe 
ze strany komunistického režimu 
a za těchto okolností není jednodu-
ché být svobodně tvořícím socha-
řem a manželem, otcem rodiny se 
šesti dětmi. 
 
Bylo od začátku jasné, že tvorbu 
expozice povedou vaše děti?
Ne, názory byly různé, ale stano-
visko mých dětí nakonec zvítězilo 
a jsem za to dnes moc rád. Že to 
bylo správné, o tom se lze přesvědčit 
už třeba jen v zápisech návštěvníků. 
Mnohdy mě až dojímají. Ohlasy 
mezi přáteli i odbornou veřejností 
jsou výborné.

Otmar Oliva se svými dětmi, foto: archiv Otmara Olivy

Výstava Příběh sochy na Velehradě, foto Tomáš Vrtal

Foto: archiv Otmara Olivy
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Otmar	Oliva	
se narodil v roce 1952 v Olomouci. 
V roce 1978 absolvoval Akademii 
výtvarných umění. O rok později 
byl za šíření materiálů Charty 
77 odsouzen na dvacet měsíců 
do vězení na Borech. Na Velehrad 
do domu rodiny Vrzalových jej 
přivedla manželka Olga. Zde si vy-
budoval ateliér a v polovině 80. let 
i kovoliteckou dílnu. 
Jeho tvorba zahrnuje volnou plas-
tiku, obřadní – převážně liturgické 
artefakty, reliéfy, zvony, řešení 
hrobů, pomníky, kašny a fontány, 
pamětní desky a busty, návrhy 
medailí a velké liturgické plasti-
ky – oltáře, ambony, svatostán-
ky, křtitelnice, kropenky, věčná 
světla, velké svícny a poutní kříže. 
Svůj první oltář a ambon vytvořil 
ve spolupráci s architektem Tomá-
šem Černouškem do velehradské 
baziliky v roce 1984. Následovaly 
desítky realizací v České republice 
i v zahraničí.
Sochy vystavené v Turistickém 
centru Velehrad ve zkratce na-
značují vývoj téměř čtyřicetileté 
Olivovy tvorby, ve které se utrpení 
politického vězně a jeho křesťan-
ské krédo přetavily v artefakty, ji-
miž dosáhl mezinárodního věhlasu.

Vybavíte si teď některý z nich?
Zrovna nedávno tam se mnou byla 
má učitelka z dětství. Nejde o to, co 
napsala, ale ten pocit ji tam vidět byl 
neuvěřitelný. Její charakteristický 
postoj a pohyby při psaní ve mně 
vyvolaly vzpomínku na to, jak jsem 
se cítil, když mi stejným způsobem 
psala poznámku do žákovské knížky.

Výstava se jmenuje Příběh sochy, 
ale podle mě je to i příběh celé vaší 
rodiny. Je to příjemné, nebo si ří-
káte, že o sobě prozrazujete příliš?
Vznik výstavy byl zvláštním proce-
sem, při kterém jsme se s dětmi po-
znávali novým způsobem. Z jejich 
reakcí a nápadů jsem si až v tom 
momentu uvědomoval, jak náš život 
a dobu chápaly ze svého pohledu. 

V té výstavě je skutečně život celé 
rodiny. Vykresluje i celou tehdejší 
dobu v každodenních událostech. 
I proto jsem trval na uveřejnění po-
licejních záznamů i se jmény všech 
estébáků, kteří mě sledovali.

Součástí výstavy jsou i tři videa, co 
je na nich zachyceno? 
Snažili jsme se v nich nastínit tři 
fáze procesu vzniku sochy. První 
video odhaluje, jak vzniká nápad 
a skica. Druhé modelování sochy 
z vosku a její přípravu pro odlévání. 
Třetí zachycuje odlévání soch ve slé-
várně u nás doma. 

Výčet vašich děl a záběr témat, 
kterým se věnujete, je velmi obsáh-
lý. Je ještě něco, čeho jste nedosáhl 
a chtěl byste?
Momentálně mě nic nenapadá. 
Já myslím, že se mi povedlo všech-
no. Určitě bych ale chtěl dokončit 
obnovu poutního místa Vřesová 
studánka v Jeseníkách. Snažíme se 
o to s přáteli už od roku 1976. Tehdy 
se to zdálo být dost naivní, ale nová 
doba už to umožňuje a náš spolek 
pro obnovu v tom hodně pokročil 
a vystavění Vřesové studánky je 
snad na dohled. 

Výstava Příběh sochy na Velehradě, foto Tomáš Vrtal

Foto: archiv Otmara Olivy

Foto: archiv Otmara Olivy
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VÝSTAVA ZVE NA HOSPODÁŘSKÉ NÁŘADÍ ČI STARÉ FILMY

Pro někoho je to staré harampádí, pro jiného svědkové minulosti. 
Turistické centrum Velehrad nabízí výstavu, na které uvidíte 
kuchařské knihy, koupelnová kamna, vybavení fotokomory nebo 
staré hračky. 
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Foto: Obec Velehrad

Tradičního návštěvníka Velehradu  
zajímá hlavně poutní areál. Vele- 
hrad je ale také obcí s vlastním 
životem. Svědectví o tom vypovídá 
expozice „U nás na Velehradě aneb 
Jak se žilo před léty“ umístěná v tu-
ristickém centru. Tvoří ji exponáty 
věnované místními. 

„Vše je uspořádané do tematických 
celků, které mají stručné úvodní 
texty,“ uvedl starosta obce Aleš 
Mergental. Jak dodal, původně 
skromný záměr postupně rostl 
a výstava nakonec zabrala více 
místa, než se původně očekávalo. 
Své místo má například školství, 
zemědělství nebo řemesla, ale 
k vidění je třeba i pokoj vybavený 
v duchu socialistické doby.

Návštěvník se nemusí bát věcí 
dotýkat a v některých místech je to 
dokonce žádoucí. Například v dět-
ském koutku vybaveném starými 
hračkami vyrobenými místním 
řemeslníkem. 

„Myslím, že konečná podoba má co 
říct místním, ale i turistům,“ říká 
starosta s tím, že unikátem výstavy 
jsou sestříhané staré filmy vycházejí-
cí z originálů dodaných ještě na pů-
vodní osmimilimetrové pásce.

Turisté si udělají obrázek o dří-
vějším životě na vesnici a místní 
mohou strávit spoustu času třeba 
před velkým panelem srovnávacích 
fotografií, na kterých lze pozorovat 
proměny obce.

„Pro rok 2017 chystáme novinky 
zaměřené především na děti. Chtěli 
bychom nabídnout program i pro 
školní výlety, pro které připravujeme 
detektivní příběh přímo na výstavě,“ 
nastiňuje plány Aleš Mergental.
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Historie poutního místa na Vele-
hradě se začala psát před více než 
800 lety, kdy sem přišlo prvních 
12 cisterciáckých mnichů. Kolem 
jejich kláštera vyrostl postupem 
času rozsáhlý areál, který si návštěv-
ník po nedávné rekonstrukci může 
detailně prohlédnout a dokonce 
vstoupit i do jeho podzemí. 

Tajemné	lapidárium
Pod velehradskou bazilikou je mož-
né projít čtyři sta metrů dlouhou 
trasu lapidária. Při procházení sple-
titých chodeb se příchozí seznámí se 
svědectvím dávných časů. Vystavené 
jsou dochované bohatě profilované 
portály, hlavice sloupů a další frag-
menty původního chrámu zničeného 
za husitských válek. Mimořádnou 
pozornost si zasluhuje dochovaný 
vstupní portál refektáře nebo náhro-
bek olomouckého probošta Alexia 
s vročením 1282. Součástí prohlídky 
je také komplex barokních krypt 
s tajemnou atmosférou.

Desetitisíce věřících navštěvují Velehrad v době červencových cyri-
lometodějských slavností vrcholících národní poutí. Místo ale stojí 
za návštěvu i mimo pravidelné poutní svátky. Lze tam strávit zají-
mavý den, při kterém se pobavíte, poučíte a možná se budete i bát.

Zlatá	růže	od papeže
Kamenné artefakty doplňuje 
expozice Martyrion – svědkové 
víry XX. století. Jednotlivé panely 
s portréty informují o neobyčejných 
osobnostech, které trpěly pro své 
křesťanské přesvědčení. 
Při prohlídce podzemí si nenechte 
ujít pohled na Zlatou růži, mimo-
řádné vyznamenání udělené Vele-
hradu papežem Janem Pavlem II. 

Historie	bible
Pokud budete mít i po prohlíd-
ce velehradského podzemí chuť 
získat další informace z oblasti víry 
a dějin, zamiřte do sousedního 
domu sv. Cyrila a Metoděje. Tam se 
nachází expozice, která vám umožní 
vhled do historie Velehradu od jeho 
osídlení cisterciáckými mnichy až 
po současnost. 
Další stálá expozice má název Bible 
pro malé i velké. Poučení a zábavu 
v ní najdou jak dospělí, tak i děti. 
Nabízí možnost prohlédnout si  

jedinečnou sbírku exemplářů nejdůleži-
tější křesťanské knihy nebo věrnou kopii 
Turínského plátna. I lidé nábožensky 
neaktivní si po zhlédnutí této výstavy 
mohou ujasnit rozdíly mezi největší-
mi náboženstvími světa a nahlédnout 
ke kořenům křesťanské kultury, které 
jsme po staletí součástí.

Podzemní chodby  
lákají kamennými pozůstatky 
středověkého kláštera
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Zámek v Buchlovicích je bezesporu 
jedním z klenotů Slovácka. Patří 
k nejvýznamnějším barokním 
šlechtickým sídlům na území České 
republiky. Je pokládán za jeden 
z nejvýznamnějších a nejkvalitněj-
ších příkladů moravské barokní 
architektury. 
Stavbu zámku zahájil těsně před 
rokem 1700 bohatý a urozený hrabě 
Jan Dětřich Petřvaldský, který zá-
mek zamýšlel jako galantní dar své 
manželce Anežce Eleonoře z italské-
ho rodu Collona. Snad proto byly 
u některého z předních vídeňských 
architektů té doby objednány italsky 
orientované plány ve stylu tak zvané 
villy rustica. Výsledkem několikrát 
přepracovaného architektonického 

ITALSKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA V MORAVSKÉM PROSTŘEDÍ

konceptu je nejčistší příklad italské 
barokní vily ve středoevropském 
prostoru. 
Poslední etapu stavebního vývoje 
zámku přinesl přelom 19. a 20. 
století. K rozmachu stavebních prací 
došlo až v prvních letech 20. století, 
kdy se tehdejší majitel Buchlovic, 
hrabě Leopold II. Berchtold rozhodl 

stavbu upravit v neobarokním stylu. 
Zámek obklopuje zahrada s parkem. 
Představují jedny z našich nejvýznam-
nějších památek tzv. historické zeleně. 

ZámekBuchlovice

Na přelomu	17.	a 18.	století	se	Jan	Dětřich	z Petřvaldu	rozhodl	vystavět	
pohodlné	sídlo	a reprezentativní	doplněk	svého	hradu	Buchlova.	Díky	němu	
mohou	dnes	v Buchlovicích	turisté	obdivovat	krásný	zámek.	
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Tipy	na výlet:
• Co by kamenem dohodil je od zám-

ku v Buchlovicích v minulosti nikdy 
nedobytý hrad Buchlov. 

• Přibližně pět kilometrů východně 
od Buchlovic leží klášter Velehrad 
s poutní bazilikou. 

• Asi šest kilometrů od Buchlovic se 
nachází Střílky známé unikátním 
barokním hřbitovem.

Foto: m-ARK

Fo
to

: C
ha

ta
 p

od
 B

ře
st

ec
ko

u 
sk

ál
ou

Právě tam, nedaleko veleznámého hradu 
Buchlov, stojí turistická chata Pod Břes-
teckou skalou, která nabízí pohodlné 
ubytování i místo pro zastavení a odpo-
činek. Zázemí je velké, s příjemným po-
sezením, venkovní zastřešenou terasou, 
najdete zde dětské hřiště, ohniště a grily 
pro opékání. Zkrátka ideální podmín-
ky nejen pro váš výlet, ale i rodinné či 
fi remní akce.
Není divu, že toto místo je vyhlášené 
jako výchozí bod turistických výletů 
i místo odpočinku.

Nezapomeňte se tady zastavit!

To je krajina! Stačí vyjet pár stovek 
metrů z obce Břestek a člověk se ocit-
ne v krásné krajině chřibských lesů.

Pod	Břesteckou	skálou
687 08 Břestek 234
e-mail: ubytovani@podskalou.com
tel.: +420 776 221 206
49°6‘34.542“N, 17°20‘1.022“E
www.podbresteckouskalou.cz

Ideální výchozí bod 
pro poznání Chřibů
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Jedinečný areál Výstaviště Floria tvoří 
dvě výstavní haly a venkovní plochy, 
které společně leží na více než 20 000 
metrech čtverečních plochy. Při 
procházce po jednotlivých zákoutích 
určitě nemiňte místní lahůdku – 
okrasné zahrady. Ty ruce zahradních 
architektů navrhly ve stylu japonské, 
sortimentové, provensálské, stepní 
a divoké zahrady. „Jedná se o chlou-
bu našeho výstaviště, do kterého 
vnesly krásu, pohodu a ukázku 
zahradní architektury,“ lákají provo-
zovatelé Výstaviště Floria. 

Výstavy	Floria	i návrat	
k tradici
Výstaviště Floria není jen synony-
mem krásy přírody a odpočinku, ale 
i místem konání rozličných výstav 
a kulturních akcí. Asi nejznámější 
jsou tradiční zahradnické výstavy 
Floria JARO, Floria LÉTO a Floria 
PODZIM, které jsou zasvěcené 
zahradníkům a zahradničení, květi-
nám, stromům a keřům ve všech po-

Atmosféra francouzské Provence i nespoutanost divokých luk 
na vás dýchne na Výstavišti Floria v Kroměříži. Vyžití tu najdou mi-

lovníci květin, zahradníci, chovatelé a příznivci zemědělství. Zábavu 
i relax na výstavišti mohou ovšem najít celé rodiny i lidé všeho věku. 

dobách i zemědělským výpěstkům. 
Na své si na výstavišti během roku 
přijdou i příznivci burz drobného 
zvířectva a okrasného ptactva. Floria 
na výstaviště láká i přípravou hudeb-
ních festivalů a dalších akcí.

Dětský	svět	Floria	–	 
další	dimenze	zábavy
Vedle zeleně v různých podobách, 
výstav a festivalů na vás na kromě-
řížském výstavišti navíc čeká nově 
otevřený unikátní zábavní park pro 
celou rodinu: „Dětský svět Floria“, 
který se rozkládá na více jak 1 ha. 
Součástí prostoru je hřiště pro děti, 
skatepark a areál sportovních hřišť 
tvořený multifunkčním hřištěm, 
tenisovými kurty, streetballovým 
a beachvolejbalovým hřištěm. 
Ve vnitřní části multifunkčního 
prostoru Dětského světa se mohou 
děti vyřádit v pětipodlažním her-
ním boxu se skluzavkami a pro-
lézačkami. Do budoucna chtějí 
provozovatelé areálu v prostorách 

zřídit velkou hrací laboratoř pro děti 
nebo laserovou střelnici. 

Bližší	informace najdete na www.vystavistefloria.cz 
www.detskysvetkromeriz.cz.

Ráj květin 
i multifunkční Dětský svět 
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Přírodní park Chřiby láká návštěvníky v kterémkoliv 
ročním období. Chřiby jsou označovány za ideální 
místo pro pohodovou dovolenou či výlet, protože 
nabízí velké přírodní a historické bohatství. Krásu 
Chřibů můžete obdivovat z několika rozhleden. 
Ve střední části na nejvyšším bodu Chřibů – Brdo 
(587 m n. m.) se nachází 23,9 m vysoká kamenná 
rozhledna Brdo. Otevírací doba viz www.obeckos-
telany.cz. Další rozhlednu – Židoviny (12 metrů 
vysoká dřevěná rozhledna) najdete nedaleko obce 
Modrá, cca 1 km ve směru na Bunč. Nejnovější roz-
hlednou v mikroregionu Buchlov je rozhledna Salaš  
(www.rozhlednasalas.cz) nedaleko stejnojmenné 
obce. Moderní 20 m vysoká rozhledna má ocelovou 
pozinkovanou konstrukci. Rozhledny Židoviny 
i Salaš jsou celoročně volně přístupné. 

NOVINKA:
Rozhledna Salaš
ve tvaru dvou do sebe 
zakleslých sedmiček
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Díky lidskému nadšení a finanční 
pomoci Zlínského kraje vzniklo 
na podzim roku 2016 ve Stupavě 
malé muzeum připomínající slávu 
zdejších skláren. Dobové foto-
grafie, pozůstatky skla vylovené 
z potoka Kyjovka v místě, kde 
stávaly sklárny, ale i předměty 
z darů občanů nebo zápůjčky 
moravských muzeí přibližují život 
místních sklářů. Výroba ve zdej-
ších hutích skončila po záplavách 
v roce 1905. Majitelé ji pak přesu-
nuli do Kyjova, kde pod hlavičkou 
skláren Vetropack Moravia Glass 
funguje dodnes. Své aktivity Samuel Reich, majitel skláren, 
spojil také s Crystalite Bohemia ve Květné a i jejich výrobky 
v expozici naleznete.

www.obec-stupava.cz

Nová expozice 
Po stopách chřibských sklářů

Přírodní park Chřiby je nejen přírodním rájem, 
ale i krajinou pověstí či lidských příběhů. Jednou 
takovou stopou je historie chřibských skláren, 
které se nacházely v obcích Salaš, Staré Hutě 
a Stupava. 
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Chcete vytáhnout své rodiče na pěknou procházku? Nebo 
jim oplatit krásné výlety, jaké s vámi podnikali, když jste 
byli malí? A co takhle vyrazit si s partou ze zaměstnání 
anebo si udělat hezkou sobotu s více rodinami a dětmi jinde 
než doma na zahradě! Žádný problém. To vše vám splní 
BalonCentrum Břestek. A nejen to. V koši horkovzdušného 
balonu vás – věřte nevěřte – dokáže povznést nad starosti 
všedních dnů. 

Není důležité, zda se vznášíte v balonu 
nad Buchlovem, zdoláváte terén na kole 
uprostřed horské krajiny Chřibů, prochá-
zíte se malebnou krajinou vinohradů či se 
s kočárkem a všemi generacemi vaší rodiny 
vydáte jednou z mnoha turistických stezek 
třeba na Velehrad. Důležití jste vy, vaše 
dobrá nálada i to, jak si dokážete vychutnat 
vše, co BalonCentrum nabízí. 

Zážitky 
mezi nebem a zemí

BalonCentrum 
Břestek

Balon nad Chřiby, foto: BalonCentrum Břestek
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Tipy	pilota
Majitel a pilot společnosti Balony 
EU žije přímo v srdci krásné ob-
lasti zvané Chabaně a sám to tam 
má moc rád. Jeho tipy na výlet jsou 
zasvěcené, přesné a nevyčerpa-
telné. Pošle vás na jeden kilometr 
vzdálený chráněný druh vzácného 
sekvojovce obrovského. Povypráví 
příběh a ukáže, kudy si vyšlápnout 
na Břesteckou skálu. 
A což teprve zážitek z horkovzduš-
ného balonu. Když si vaše dítě opa-
trně přes okraj jeho koše prohlédne 
majestátní hrad Buchlov a zámek 
v Buchlovicích, určitě se tam hned 
příští den budete muset vydat pěš-
ky. Protože místo, kde se natočilo 
tolik pohádek, je přece potřeba 
vidět zblízka. Babičku možná zláká 
ohromující Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metodě-
je, zatímco děda si to určitě namíří 
do Archeoskanzenu na Modré. 
A pozor na tatínka, aby se neroz-
dováděl a neuletěl bůhvíkam, třeba 
až na Slovensko nebo přes Alpy 
do Benátek, zkrátka za hranice 

BALONY.EU,	s.r.o. 
BalonCentrum Břestek 316 
687 08 Buchlovice 
e-mail: marketing@balony.eu 
www.balony.eu, www.baloncentrum.eu
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všedních dnů. I to se někdy  
v BalonCentru stává.
Můžete klidně přijet jen na jeden 
den, ale uvidíte, nebude se vám 
vůbec chtít odtud. I zázemí Balon- 
Centra je podmanivé: lahodná ku-
chyně, měkoučké peřiny… Jen těž-
ko se budete rozhodovat pro spaní 
na půdě nebo v mezonetovém 
pokoji. Ve srubu, tam je to nejlepší, 
vždyť tam voní dřevo a gril! Při ve-
čeři na terase je zážitkem sledovat 
večerní start balonu. Nevěřili byste, 
jakým rituálním tancem nafouknu-
tí balonu, zvednutí koše a stoupání 
k temné obloze je! Tak honem 
zahnat děti do postelí, poslední 
sklenička a rychle na kutě, pro-
tože ráno odlétáte! Tak ať se zase 
jiní mohou pokochat pohledem 
na stoupající balon, v němž sedíte 
vy, tentokrát pro změnu do ranní-
ho slunce. 

V balonu	i do manželství
Piloti Balonů EU jsou zkušení 
profíci. Mají už pěkně nalétáno, 
pilotují technicky perfektní balony 

a jsou zaštítěni jedním z největších 
a nejvybavenějších letišť horko-
vzdušných balonů v Evropě. Když 
si to budete přát, vezmou do koše 
i kuchaře a servírku a vystrojí pro 
vás nebeskou hostinu. K dispozici 
mají desítku balonů o různé kapacitě, 
a tak do některých se vejde i oddáva-
jící a vy můžete uzavřít manželství. 
No řekněte, kde jinde než tak blízko 
Bohu by vám to mělo vyjít!
Srub na rozdíl od balonu nafukovací 
není, a proto pojme jen 28 postelí 
a 55 strávníků. Ale pozor! Od loň-
ského léta se ustýlá i na přilehlé lou-
ce. Můžete přijet s obytným vozem, 
přívěsem i stanem. Je to jen na vás. 
V BalonCentru Břestek dovedou 
splnit každé vaše přání! A nezapo-
meňte: Létají po celé ČR i SR!
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Když Alois Tománek roku 1977 
poprvé přišel na boršický košt, nena-
padlo ho, že za 38 let bude účastní-
kem jeho „zlatého“ výročí. A to ani 
přesto, že v té době byla akce v obci 
už zavedená a vinaře Antonína 
Dostála a Vladimíra Kročila 12 let tě-
šil diplom za organizaci její premiéry. 
„Jako odborný garant jsem v řadě 
obcí zažil první košty a vím, jaké 
zmatky je provázely. Organizátoři 
často nevěděli, jak rozdělit vína a de-
gustátory do komisí, neměli nachys-
tané prezenční archy. Tip ťop to asi 

mají dobrý zvuk
Pro svou polohu a přírodní podmínky jsou Boršice jako stvořené 
pro pěstování vinné révy a výrobu vína. Však tudy prochází Mo-
ravská vinná cyklostezka, již milovníci ušlechtilého moku a dobré 
pohody hojně využívají. Není také divu, že obec proslula i svými 
Velikonočními výstavami vín.

V 60. letech, kdy družstevníci už směli 
vysazovat záhumenkové vinohrady, 
nastal jejich boom i v Boršicích. Tam 
r. 1968 vznikly vinice v trati Stoprouny 
a později i v trati Radovany. V obci 
rázem přibyly desítky pěstitelů, a tím 
i množství vzorků pro košty. Místní 
šanci nepromarnili a jejich Velikonoční 
košt dnes představuje vzorky tisíce vín 
a stejný počet návštěvníků. Už také není 
přehlídkou vín nabízených k prodeji, ale 
kulturní událostí a fórem, kde se pre-
zentují nové odrůdy. Některé sice jako 
meteor zasvítí a zmizí, jiné se stanou 
stálicemi, jako Pálava nebo Muškát mo-
ravský. „Boršice kvalitou vzorků i jejich 
počtem dnes překonávají obce s mno-
hem starší vinařskou tradicí. Zavítejte 
k nám a přesvědčte se,“ zvou na Veliko-
noční výstavy Boršičtí.

Sledujte web www.borsice.cz, kde 
najdete řadu aktuálních informací.

Košty vín v Boršicích

nebylo ani v Boršicích,“ usmívá se 
Alois Tománek nad počátky tradice 
vinařských výstav, jejichž historie 
obecně sahá do první půle 19. století. 
Tehdy fungovaly spíše jako nástroj 
marketingu. V 50. letech 20. století 
však došlo k jejich úpadku, neboť 
státem plánované hospodářství re-
klamu nepotřebovalo. Tehdejší poli-
tika přivedla výstavy téměř k zániku, 
ale paradoxně přispěla i k zachování 
jejich tradice. Stranické orgány vy-
slyšely hlas lidu a košty načasované 
na májové dny umožnily. 

Foto: archiv obce
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Obec proslavená i památkami a ar-
cheologickými nálezy se nyní může 
pochlubit zajímavým literárním 
počinem. Jen málokdo znal osob-
nost Františka Horenského (1866 
až 1933), pedagoga a spisovatele, 
jenž se významnou měrou zasloužil 
o dokumentování života slováckého 
venkova, šíření osvěty i rozvíjení 
kulturních aktivit. To nyní může 
změnit publikace Slovácko očima 
Františka Horenského, již právě 
obec za podpory Ministerstva 

Boršice vzdaly hold 
významné osobnosti
Vesnice vína, tradic a folkloru. Tak lze vystihnout slováckou obec 
Boršice s 2220 obyvateli, která se rozkládá v podhůří Chřibů v údolí 
Dlouhé řeky a Medlovického potoka.

kultury ČR, Zlínského kraje, obcí 
a sponzorů na počest pašovického 
rodáka žijícího v Boršicích nedávno 
vydala. 
Iniciátorce projektu Romaně Habar-
tové se podařilo zajistit skvělý autor-
ský kolektiv. Sama v knize o téměř 
500 stranách zpracovala bibliografii 
Horenského tvorby i kapitoly o něm 
coby národopisci a sběrateli. O jeho 
literární a novinářské činnosti po-
jednal Jiří Jilík a Klára Stojaspalová 
zpracovala studii o Sborníku písní 

Publikaci	si	zájemci	mohou	
zakoupit	na podatelně	Obecního	
úřadu	Boršice, cena: 500 Kč.

z Pašovic. O zmapování Horenského 
rozsáhlé fotografické tvorby se posta-
ral Bořek Žižlavský. 
Z jednotlivých kapitol se čtenář 
doví, že F. Horenský byl skvělým 
učitelem, kreslířem, přírodovědcem, 
muzikantem, literátem, kronikářem 
a sběratelem. Zajímal se ale i o so-
ciální problematiku svého kraje. 
Jeho toulky krajinou s fotoaparátem 
pak přinesly svědectví o rázovitosti 
jejích obyvatel, jež různými způsoby 
zachycoval. Z celé jeho tvorby zní, 
jak byl uchvácen prostředím, v němž 
žil, a tradicemi, jejichž generační pře-
dávání pro něj představovalo základ 
lidské existence. A právě fakt, že byl 
součástí společenství, jehož kulturu 
spoluprožíval a dokumentoval, dodá-
vá jeho dílu na autentičnosti. 
Až s odstupem času vzrostl i význam 
Horenského národopisného doku-
mentu Obrázky ze Slovácka (1893) 
a Nové obrázky ze Slovácka (1899). 
Jak to shrnul spisovatel a novinář 
Jiří Jilík: „Je to krása ztraceného 
ráje, jehož jsme se vzdali ve jménu 
konzumního životního stylu, jež činí 
život zbavený závazků a mravních 
mantinelů pohodlným a zdánlivě 
svobodným, ale ve skutečnosti jen 
sobeckým a osamělým.“
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Kolik jim jen může být? Dva, tři, 
maximálně čtyři roky? Jdou s velkou 
chutí v hodovém průvodu více jak 
dvou set krojovaných a víc než coko-
liv jiného ukazují, že v Polešovicích 
to žije a bude žít i nadále. 
Vítejte v tomto zajímavém místě 
Slovácka, které nemusí mít strach 
nejen o tradice, ale také o další 
chloubu zdejšího kraje – vinařství. 
Narazit tady na něj můžete hned 
na několika místech. Vinohrady jsou 
vidět už z dálky, a když do Polešo-
vic přijedete, určitě nevynechejte 

Kdo chce na Slovácku poznat pořádnou vinařskou obec, ten nesmí 
vynechat Polešovice na Uherskohradišťsku. 

Sledujte webové stránky 
www.polesovice.cz, na kterých se 
dozvíte o všech plánovaných akcích.

vinařskou uličku u kostela. Celá řada 
sklepů si tady ponechává starodáv-
nou podobu a vy tak tady můžete 
zažít zcela zvláštní atmosféru.
Není divu, že velmi oblíbená je mezi 
místními lidmi i návštěvníky akce 
s názvem TOP víno Slovácka, kdy 
lidé vyrazí po vyhlášení výsledků
do vzpomínané uličky a není 
nikoho, kdo by chtěl jít před půlnocí 
spát. V Polešovicích ale nechybí také 
klasický košt vína, žehnání vína, 
zarážání hory… 
Polešovice jsou atraktivní i díky 

svému okolí, protože těmito místy 
prochází Moravská vinná a Bze-
necká cyklistická stezka. Polešovice 
navíc vybudovaly novou cyklostezku 
do Nedakonic, která navazuje na 
cyklostezky do Uherského Hradiště 
a při Baťově kanále až na Zlínsko! 
Na krásnou krajinu se přitom může-
te podívat pěkně z výšky, konkrétně 
z dvacet metrů vysoké rozhledny
Floriánky, na kterou vyjdete po osmi
desítkách schodů. Odměna je 
zajištěna, spočívá v krásném 
výhledu na Chřiby, Dolnomoravský 
úval i Bílé Karpaty. Přijeďte tedy 
do Polešovic, poznejte místo, kde 
umí lidé pracovat a zároveň se také 
bavit. Uvidíte, že se sem budete rádi 
vracet.

Polešovice plné vína
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Když se Jaroslav Vaďura (67) před 
lety rozhodl navázat na malé vinař-
ství svých předků, začínal od nuly. 
Nejdřív nakoupil pozemky a vysa-
dil vinice. Dnes je má na 12 hekta-
rech a že se mu v podnikání daří, 
hrozny náležité kvality i nakupuje. 
Už také není na vše sám, firmu 
přebírá syn Zbyněk, historik, jenž 
se vzdal kariéry učitele. 
„Naším krédem je vyrábět kvalitní 
vína, hlavně s přívlastkem,“ říkají 
Vaďurovi. K tomu mají moderní 
technologii, jakou používají ta 
nejvyspělejší vinařství. Mezi ně 
jejich firma právem patří. Svědčí 
o tom řada významných ocenění, 
z nichž těmi nejvzácnějšími jsou 
čtyři zlaté medaile z celostátní 
výstavy Král vín 2015 za Tramín 
červený, Cabernet Sauvignon rosé, 
Rulandské šedé a Chardonnay či 
každoročně zlaté medaile z výstavy 
Slovácká podoblast. Úspěchy firma 
sklidila i na Vinařských Litomě-
řicích a jiných výstavách, odkud 
má bezpočet diplomů a čestných 
uznání.
O tom, že jsou zasloužené, vás 
přesvědčí sudová i lahvovaná vína 
v jejich dvou sklepech ve Vinařské 
ulici. Sudová jsou tu připravena 
i k řízené degustaci, lahvovaná lze 
koštovat v objektu vinařství, jež 
Vaďurovi vybudovali v srdci nejú-
rodnější viniční trati zvané Míšky. 

Ing. Jaroslav	Vaďura 
Míšky 677, 687 37 Polešovice 
tel.: 572 503 296, 777 594 106 
www.vinovadura.cz

Dobré víno, to je spojení darů 
přírody a umění člověka. Přidá-
-li se k tomu píle, poctivost 
a špičková technologie, nápoj 
přímo pro krále je na světě. 
Vítejte v rodinném Vinařství 
Vaďura v Polešovicích. 

Krásná vína v krásném kraji
Vinařství Vaďura

Tam mají své vinohrady i výrobní 
halu, degustační místnost a penzi-
onek. Součástí komplexu je terasa 
s posezením a výhledem na Dolno-
moravský úval, Bílé Karpaty či Ja-
vořinu. Kdo chce vidět víc, zajde si 
na nedalekou rozhlednu Floriánku. 
Z ní obhlédne 360 stupňů a spatří 
i hrad Buchlov, Pálavu či Hostýnek. 
„To vše umocňuje zážitky našich 
klientů a to, že se rádi vracejí, je 
pro nás ta největší odměna,“  
vyznává se majitel firmy. 



MORAVIA magazín82

Město historie, vína a tradic

Bzenec
Památka po soluňských bratřích, již tudy po roce 863 procházeli 
a krajina jim připomínala Byzanc, odkud na Velkou Moravu přišli, 
nebo název Bzenec má co do činění s místem porostlým bezem? 
Ať tak či tak, městečko se 4 250 obyvateli má za sebou bohatou 
a také pohnutou historii. 

Archeologické nálezy dokládají 
osídlení území už v pravěku.  
Za Velkomoravské říše se Bzenec 
na jistou dobu stal dokonce jejím 
centrem. Kolem r. 1230 byl stře-
diskem župy, na níž byl rozdělen 
kraj břeclavský. O městě Bzenci se 

rod Pruskovských, za jehož působení 
hrabě Jiří Kryštof postavil barokní 
kostel sv. Jana Křtitele, hrabě Erdman 
pak na kopci nad městem, kde kdysi 
stával hrad, nechal roku 1703 postavit 
barokní kapli. Tu však ustupující ně-
mecká vojska v dubnu 1945 vyhodila 
do povětří. O zámek v pseudogo-
tickém slohu se postaral Vilém von 
Reichenbach, který se však stavbou 
natolik zadlužil, že spáchal sebevraždu. 
Nevybavený zámek pak byl prona-
jímán, sloužil vinařskému družstvu 
a nyní je prázdný. 

Město postihly mnohé útrapy – 
nejednou bylo vypleněno, zakusilo 
požáry i soudy měšťanů s pány kvůli 
potlačování svobod. Mělo ale také 
období rozkvětu a prosperity. Věhla-
su dosáhlo především v zelinářství, 
konzervárenství a vinařství. Jedno 
z nejstarších vinařských družstev 
proslavilo víno Bzenecká lipka nazva-
né po památné lípě stojící přes 900 let 
v zámecké zahradě. Pýchou Bzence 
je však i široce rozvinuté školství 
a bohatá lidová kultura. 

však mluvilo až v listině krále Jana 
Lucemburského z r. 1330. O 170 let 
později se tu začali usazovat Židé, 
jejichž přítomnost dnes připomíná 
hřbitov s obřadní síní. 
Na bzeneckém panství se vystřídalo 
několik majitelů. Nejdéle tam pobyl 

Foto: m-ARK
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Prvomájová	výstava	vín	se traduje 
od r. 1954. K ochutnání na ní bývá 
600 vzorků vín pěstitelů nejen 
z Bzenecké oblasti, ale i z okolních 
vinařských lokalit. K vínu neod-
myslitelně patří cimbálová muzika 
a stylové sklepní prostory. 

Dni	otevřených	sklepů je zasvě-
cena poslední májová sobota. Letos 
tato vyhledávaná akce bude 27. 5. 
Vinaři zvou na osobní setkání a pro-
hlídku míst, kde jejich víno vzniká 
a zraje. 

Bzenecká	pouť	k svátku	Panny	
Marie s třídenním programem bývá 
v půli srpna. Její součásti je již tra-
dičně Galerie rýnských ryzlinků, což 
představuje soupeření vinařů z Česka 
o nejlepší ryzlink s ochutnávkou této 
odrůdy. Svátek vrcholí nedělním 
procesím ke kostelu sv. Jana Křtitele 
a slavnostní bohoslužbou. 

Informační	centrum	města	Bzence 
Kr. Vladislava 759, 696 81 Bzenec 
tel.: 722 183 283, www.bzenec.cz

Bzenecké	vinobraní se vždy koná 
v polovině září. Sobotní odpoledne 
patří průvodu krojovaných, jehož se 
účastní i paní kněžna se svou suitou 
a nechybí ani Bakchus obklopený 
nymfami. Lákavá je přehlídka náro-
dopisných souborů, muzik a vystou-
pení pod širým nebem i ochutnávka 
burčáků a ročníkových vín.

Bzenecké	svatomartinské	slav-
nosti	se podle zvyklostí odehrávají 
vždy o nejbližším víkendu po 11. lis-
topadu. Degustaci vín bzeneckých 
vinařů provázejí cimbálové muziky 
a připraveno je i speciální svatomar-
tinské menu. Dávnou historii pak 
připomínají scény	z tažení	napo-
leonských,	rakouských	a ruských	
vojáků městem.

Bzenecké	tipy	pro	vás:
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Pro roční produkci čítající na 50 tisíc 
lahví nakupuje hrozny od prvotříd-
ních vinohradníků. Pocházejí totiž 
z vyhlášených viničních tratí na Slo-
vácku, jako jsou Kněží hora Bzenec, 
Slunečné Polešovice nebo Čtvrtky 
Ořechov. Z ostatních podoblastí jsou 
to tratě Valtická a Turold Mikulov či 
Vinohrádky Velké Bílovice. Nabíze-
ný sortiment výhradně kvalitních 
moravských lahvových vín je tak 
velmi pestrý a každý si v něm může 

Dobré víno rozveseluje srdce člověka. To je krédo bzenecké spo-
lečnosti Vinum Moravicum, jíž v roce 2005 dala vzniknout nejen 
láska k vínu a jeho výrobě, ale zvláště letitá rodinná tradice. Svým 
charakterem, zaměřením a velikostí se vinařská společnost řadí 
mezi malé výrobce vín.

najít takové, po jakém touží. Archivní 
i výrobní sklep s technologickým 
zázemím je v centru Bzence – na Hor-
ním náměstí v uličce Pod Starým 
hradem. Kdo se tam vydá, příjemnou 
procházkou přijde k torzu kaple sv. 
Floriana, odkud je krásný rozhled 
do širokého okolí. Jedna z cest vede 
kolem vinařství Vinum Moravicum. 
„Každého, kdo se u nás zastaví, zasvě-
tíme do tajů výroby vína a provedeme 
jej labyrintem historických sklepů. 

Samozřejmostí jsou řízené degustace pro 
skupiny deseti až sedmdesáti osob,“ láká 
návštěvníky enolog Jan Bezchleb.
Snahou ambiciózního vinařství je inovovat 
a zkoušet různé technologické postu-
py. Už devět let uvádí na trh známkové 
víno Bzenecký Patriot z rulandských, pro 
Bzenecko typických odrůd. Pochlubit se 
může i řadou úspěchů, a to jak z prestižních 
domácích výstav (Grand Prix Vinex, Král 
vín, Národní soutěž vín, Salon vín ČR), tak 
z významných zahraničních soutěží (Vi-
noforum, Concours Mondial de Bruxelles). 
„Moc si jich vážíme, ale nejdůležitější pro 
nás je, že naše vína chutnají zákazníkům. 
Sdělení od některých z nich, že si bez vína 
Vinum Moravicum nedovedou představit 
večeři či posezení s přáteli, je pro nás oce-
něním nejvyšším,“ uzavírá Jan Bezchleb.

S úctou 
k zákazníkům
Vinum Moravicum

Vinum	Moravicum	a.s.
Pod Starým hradem, 696 81 Bzenec
tel.: 737 557 040, www.vinummoravicum.cz

Foto: m-ARK

Sklepy společnosti, foto: m-ARK

Sklepy společnosti, foto: Vinum Moravicum
Foto: Vinum Moravicum
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Při návštěvě Bzence určitě nevynechej-
te restauraci Beta. Je vyhlášená svou 
kuchyní. Specialitou restaurace jsou 
i cateringové služby. Díky úzké spolupráci 
majitele restaurace s místními vinaři zde 
najdete k ochutnání širokou nabídku 
vín. Tamní kuchaři se snaží propojit nové 
trendy gastronomie s klasickou kuchyní 
a přenést hostovi na talíř takový zážitek, 
aby byl nejen spokojený, ale měl chuť se 
zastavit znovu. Přímo nad restaurací se 
můžete ubytovat v komfortně vybave-
ných pokojích. Všechny pokoje jsou vyba-

veny LCD televizorem. Některé pokoje 
jsou navíc ještě vybaveny ledničkou 
a klimatizací. Wi-fi je samozřejmos-
tí. K dispozici máte také prostorné 
apartmány s masážní vanou. Využít 
můžete i moderně zařízený salonek 
s kapacitou 70 míst, který lze využít 
pro firemní akce i rodinné oslavy.

Hotel,	restaurace	&	penzion	Beta
nám. Svobody 760, Bzenec
tel.: 518 385 084, www.hotelbeta.cz

Vyhlášená kuchyně i catering

Skvělá vína a ubytování přímo nad vinným 
sklepem, kde vás sklepmistr provede při říze-
né degustaci. To vše najdete na jižní Moravě 
nedaleko Čejkovic v malé obci Terezín ve vi-
nařství Esterka. V současné době vyrábí více 
než třicet vzorků vín, kterým dodává kvalitu 
a nezaměnitelnost černá jílovitá půda, těžká 
na práci, ale odměňující se kvalitními hrozny. 
Vinařství obhospodařuje hektar vinic a před 
kvantitou upřednostňuje kvalitu. Roční 
objem produkce nepřesahuje 20 000 lahví. 
Hrozny se sklízejí ručně. Bílá vína se vyrábějí 
klasickými metodami, poté zrají v nerezu. 
Červená vznikají kvašením v otevřených 
dřevěných kádích a leží půl roku v dřevěných 
sudech. 
Penzion Šohaj rodiny Esterků je přímo 
v centru vinných sklepů v Terezíně. Nabízí až 
dvanáct lůžek ve dvou pokojích a je ideální jak 
pro ochutnávku vín, tak pro celou dovole-
nou. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. 
K dispozici je plně zařízená kuchyň. 

www.vinarstvi-esterka.cz

U Esterků dostanete víno 
přímo z rukou sklepmistra

Penzion Šohaj, foto: archiv vinařství

Rodina Esterkových, foto: archiv vinařství
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Zámecké vinařství Bzenec se nachází 
v prostředí bzeneckého zámku, po-
staveného v pseudogotickém slohu. 
Zámecké sklepy, ve kterých o vína 
pečují jejich zkušení sklepmistři, čítají 
mnoho barikových i krásných ručně 
vyřezávaných sudů různých objemů. 
Právě v nich bylo vyrobeno první 
šumivé víno v Čechách a na Moravě 
v roce 1876. Tomuto datu zasvětilo 
Zámecké vinařství Bzenec svůj první 
sekt ročníku 2012, vyrobený tradiční 
metodou kvašením v lahvích, který 
navazuje na tuto tradici.
Ve spolupráci se svými sesterskými 
společnostmi Vinařství Mikrosvín 
Mikulov a Vinařství U Dvou lip 
obhospodařuje přes 500 ha vinic 
v podoblasti Slovácké, Mikulovské 
a Znojemské. Vinařství si také vzalo 
pod svá křídla obnovu nejstarší 

Zámecké 
vinařství Bzenec:
šampion Salonu vín 2017

Psal se rok 1835, kdy první enolog rakouské monarchie nazval 
Bzenec králem moravských vín. Zde byl také vyroben první sekt 
v Čechách a na Moravě. Vinařství na Bzenecku se vždy velmi dařilo 
a dodnes si zachovává svou vysokou kvalitu. Svůj podíl na tom má 
i Zámecké vinařství Bzenec, držitel nejprestižnějších vinařských 
titulů v České republice.

www.zameckevinarstvi.cz

viniční trati v České republice – 
Pod Starým hradem. Ta se nachází 
na kopci nad Bzencem. Desítky let se 
o ni nikdo nestaral a díky nim tak toto 
místo opět získá svou bývalou krásu.
Společnost v loňském roce dosáhla 
trojího velkého triumfu. V červnu 
zvítězila v soutěži Vinařství roku 2015, 
v srpnu vyhrála Vinaře roku 2016 
a rok zakončila ziskem titulu absolut-
ního Šampiona Salonu vín 2017. Tento 
titul se jim za celou dobu trvání naší 
nejvyšší národní vinařské soutěže 
podařilo získat již popáté. To nasvěd-
čuje nejen tomu, že kvalita jejich vín je 
vysoká, ale také že Bzenec stále patří 
mezi krále moravských vín. 

Jste	zváni	k návštěvě	vinařství,	
jehož	součástí	mohou	být	také	
degustace	na míru.

Foto: Zámecké vinařství Bzenec
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Jízda králů i Moravské Toskánsko

Historie, tradice, folklor, víno a krásné okolí. To je perla Moravského 
Slovácka – Kyjov. Toto kulturní, správní i průmyslové centrum oblasti 
Kyjovska se nachází v malebné krajině, jíž propůjčuje neopakovatelný 
ráz Kyjovská pahorkatina, Ždánický les a Chřiby.

Kyjov
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Uprostřed města, jež loni slavilo 
890 let od první písemné zprávy, 
turisté obdivují nevšední náměstí 
a jeho dominantu – půvabnou rene-
sanční radnici. Raritou na ní je starý 
prototyp kupeckého měřidla zaprave-
ného do pískovcového portálu vedle 
radničních vrat. Podobná veřejná 
míra je k vidění už jen na Novoměst-
ské radnici v Praze a v Mělníku. Věž 
radnice přístupná není. Zájemci si 
zato mohou v přízemí prohlédnout 
galerii místních starostů od 19. století 
nebo v rámci komentovaných pro-
hlídek vstoupit na balkon s krásným 
výhledem na městskou památkovou 
zónu. 

Nejstarší dochovanou budovou je  
zámeček, vybudovaný Janem Kunou 
z Kunštátu v roce 1540. Po vyhlášení  
Kyjova královským městem (1548) 
se zámeček stal jeho vlastnictvím 
a po staletí sloužil různým úče-
lům. Až v r. 1911 ho město nechalo 
přestavět a z té doby pochází i dnes 
obdivovaná sgrafita regionálního 
akademického malíře Jano Köhlera. 
Letopočty na fasádě připomínají důle-
žité události z dějin města a Köhler  
se na ní i zpodobnil. V zámečku, dnes 
sídle Vlastivědného muzea, stojí za to 
zhlédnout expozice archeologické, 
etnografické i přírodovědné sbírky 
a stálou výstavu Kyjov v minulosti 
a dnes.

Slovácký rok, jízda králů, foto: m-ARK

Fo
to

: m
-A

RK



89MORAVIA magazín

Opomenout by ale hosté Kyjova 
neměli ani kapli sv. Josefa, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie či raně 
barokní mariánský sloup na náměstí, 
stejně jako soubor památek moderní 
architektury z první poloviny 20. sto-
letí. Kyjov pamatuje i na vyznavače 
aktivního odpočinku a cykloturisti-
ky. Ti si mohou projet některou ze tří 
cyklostezek coby součást sítě cyklis-
tických tras s propojením na Morav-
skou vinnou stezku. Milovníci vína 
se rádi zastaví v některém z vinných 
sklepů či vinoték. Vinaře mohou 
navštívit i o červnové akci Otevřené 
sklepy Kyjovska nebo jejich vína 
ochutnat při koštech. 
Do Kyjova však lidé míří zvláště 
za folklorem. Největší přehlídkou li-
dové kultury této národopisné oblasti 
je festival s mezinárodním věhlasem 
Slovácký rok. Slavnost, která si při-
pomněla už 95. výročí, vábí do srdce 
Slovácka jednou za čtyři roky až 40 
tisíc příznivců z Česka i zahrani-
čí. Vedle pořadů desítek souborů 
a muzik bývá úžasnou podívanou 
sobotní průvod – nádherné defilé 
3 500 krojovaných, jaké v ČR nemá 
obdoby. A což teprve nedělní jízda 
králů, v roce 2011 zapsaná do repre-
zentativního Seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO! 
Když se skoronická chasa na koních 
přežene tryskem přes náměstí, lidem 
naskakuje husí kůže a v nejedněch 

očích se zalesknou slzy. Lidový jar-
mark a stavění máje, kterou buko-
vanská chasa pomocí dřevěných tyčí 
a žebříků ručně vztyčuje na náměstí, 
zážitky jen zesiluje. A není to jen Slo-
vácký rok, pro nějž stojí za to Kyjov 
navštívit. Už v březnu mohou zájem-
ci přijet na Jarní zpívání pěveckých 
sborů, koncem dubna být při stavění 
a na konci května při kácení máje. 
V srpnu město ožívá Kyjovskými 
letními slavnostmi, milovníky folku 
láká festival Žalmanův folkový 
Kyjov. Listopad přináší Martinské 
hody s rozmarýnovou besedou 
u cimbálu, průvodem, hodovými 
zábavami a mlácením káčera.

Už víte, kam příště vyrazíte? No 
přeci do Kyjova! Čekají tam na vás 
neopakovatelné zážitky umocněné 
pohostinností a srdečným přijetím 
místních obyvatel.

Informační	centrum	města	Kyjova
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
tel.: 518 323 484, www.ickyjov.cz
www.mestokyjov.cz

Pokud vás unaví barvy krojů, muzika či hluk 
města a zatoužíte po klidu, pak je správnou vol-
bou zatoulat se do Moravského	Toskánska. 
Že nevíte, kde to je a proč ten název? Pak vězte, 
že poklidná zvlněná krajina se nachází při vý-
jezdu z Kyjova směrem na Šardice a Hovorany 
a svou pestrobarevnou mozaikou políček zdo-
bených solitérními stromy i remízky či drobnou 
sakrální stavbou připomíná italské Toskánsko. 
Proto je tato lokalita v posledních letech stále 
vyhledávanější. Je skutečnou pastvou pro oči 
a rájem fotografů, kteří sem často přijíždějí i ze 
zahraničí.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Foto: archiv města
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Zažijte jedinečnou atmosféru a vraťte se jako mávnutím kouzelného proutku do 20., 30. či 40. let minulého století. 
Každoročně, téměř 15 let, se do Ždánic sjíždějí milovníci historických kol z celé republiky, ale také řada zahraničních 
hostů např. ze Slovenska, Německa, Švýcarska a dokonce i Austrálie. Vyhlášená srpnová akce pod názvem Histokola 
města Ždánic nabízí k vidění také vysoká kola, repliky drezín či různá kuriózní kola. 
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za kulturou i krásnou přírodou
Kdo se vydá za krásami a zajímavostmi Hanáckého Slovácka, ten 
nesmí minout Ždánice. Hvězdárna, která je kdysi proslavila, sice už 
léta zajišťuje pouze impozantní entrée, avšak rázovité městečko 
rozkládající se na úpatí Ždánického lesa, nabízí i spoustu jiných 
atraktivností. 

Kdo nebyl ve Vrbasově muzeu, ne-
byl ve Ždánicích. Tak místní lákají 
do přízemí půvabného renesanč-
ního zámku ze 16. století, jehož 
průčelí o 200 let později nechali 
ozvláštnit barokním portálem. 

Zájemci tam najdou soubor cen-
ných historických předmětů: místní 
kroje, keramiku, mince či památky 
z napoleonských válek. Nechybí ná-
řadí a pomůcky tradičních řemesel, 
k vidění jsou i mechanické mode-
ly, třeba parního stroje, větrného 
mlýna či stroj hodin z věže kostela. 
Pozornost budí i rodokmen a další 
písemnosti týkající se potomků 
rakouského vojevůdce Laudona, 
již bydleli v tzv. Seidlově vile přímo 
naproti zámku, anebo materiály, 
věnující se jeho bývalým vlastní-
kům. „Je zde na šest tisíc exponátů. 
Turisté nestíhají, často říkají, že se 
vrátí a na prohlídku si udělají více 
času,“ těší tajemníka městského 
úřadu Romana Vrabela.

Do Ždánic 
Foto: m-ARK
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Park	a Seidlova	vila	
Koho náročná prohlídka muzea 
unaví, může se osvěžit v parku jako 
stvořeném pro romantické pro-
cházky. A nejen to. Srdce nejedno-
ho dendrologa zaplesá při pohledu 
na 150 let starý jinan dvoulaločný, 
letité borovice či liliovník tuli-
pánokvětý. Zájemci si mohou 
prohlédnout i architektonicky 
skvostnou Seidlovu vilu s prvky 
historicismu i modernismu, dílo 
vídeňského autora českého původu 
Leopolda Bauera. První patro 
město využívá k výstavám. Zvlášť 
pyšné bývá na prezentaci děl vze-
šlých z projektu Ždánický plenér. 
„V létě se k nám rok co rok sjíždějí 
profesionální i amatérští umělci, 
aby zde vytvořili díla na vyhlášené 
téma. Vždy jde o spojení umění 
s přírodou, ať se jedná o fotografie, 
kresbu, malbu či jiné umělecké 
disciplíny,“ vysvětluje tajemník 
a libuje si, jak zajímavé výtvory 
projekt města přináší.

Okolí	města	a příroda	
Nejde nevzpomenout Ždánický 
les! Pahorkatina rozprostírající se 
na ploše 10 tisíc hektarů je nejen 
vyhledávanou houbařskou oblastí. 
Lákadlem jsou i trasy a cyklostezky 
vedoucí k zajímavým turistickým 
cílům. Přímo po hřebenech lesa 
vedou hned dvě – směr Rajhradi-
ce – Koryčany a Moravský kras. 

Připojit se v něm lze i na Kyjovskou 
vinařskou stezku a Moravskou vin-
nou stezku. Vyznavače jízdy na ko-
lech a in-linech těší i dokončená 
cyklostezka na bývalé železnici, jež 
Ždánice spojuje s obcemi Uhřice, 
Želetice a Dražůvky. Síť cyklostezek 
lze využít i v severní části města 
a krásnou krajinou dorazit až 
do Brna. Právem hrdí jsou místní 
i na naučnou stezku. Ta vychází 
z centra města a návštěvníky přivá-
dí na nejvyšší vrchol Ždánického 
lesa U slepice a do údolí s výsky-
tem vzácných ohrožených druhů 
rostlin a živočichů, zvláště motýlů. 
Ukázněná těžba zemního plynu 
a ropy přitom nikomu nepřekáží, 
spíše naopak. Zejména školáci 
v této státem chráněné lokalitě 
poznávají krásy přírody a přitom 
mohou nahlédnout i do tajů těžeb-
ních prací. 

Folklor,	víno	a …	hvězdárna
Ždánice žijí i folklorem a tradice-
mi. Však se honosí pěti národo-
pisnými a dvěma mažoretkovými 
soubory. Oblíbené jsou besedy 
u cimbálu, Písničky v trávě, soutěž 
verbířů. Pořádají i zarážení hory, 
setkání pěveckých sborů či do-
minantní říjnové Císařské hody. 
Tradici má i Kateřinská zástěrková 
a Zapomenuté vánoční recepty 
s ochutnávkou a svěcením vína. 
Ždánice jsou totiž i významnou 

vinařskou oblastí. Poloha tamních 
vinic přeje bílým odrůdám, ale 
objevuje se i víno červené. Výsledky 
své práce vinaři prezentují na má-
jových koštech. „Bývá narváno, 
kulturák praská ve švech,“ libují 
si představitelé města, kteří mají 
i jednu skvělou zprávu z jiného 
soudku: poprvé v historii se městu 
podařilo získat do vlastnictví po léta 
nefunkční hvězdárnu.  
„Provedli jsme nezbytné opravy, 
hlásí se astronomové. Máme nabíd-
ku vědeckých institucí i vybavení. 
Do roka a do dne hvězdárnu zpro-
vozníme,“ říká odhodlaně starosta 
města Vladimír Okáč.
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Hvězdárna, foto: m-ARK

Město	Ždánice,	TIC	Ždánice
Městečko 18, Ždánice
tel.: 518 633 412, www.muzdanice.cz
www.infocentrumzdanice.cz
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Mnohé se o tomto hrdinovi ve služ-
bách britské RAF dozvíte v tamějším 
muzeu. Nudit se nebudou ani dámy. 
Do vínku totiž František dostal nejen 
osudovou profesi, ale i osudovou 
lásku, která přežila mnohé útrapy 
a trvala dlouhých 67 let! 
Hned v prvních dvou dnech německé 
ofenzivy Peřina sestřelil pět nepřátel-
ských letadel a stal se prvním česko-
slovenským stíhacím esem. V histo-
rické tabulce našich top válečných 
letců mu sice patří „jen“ nepopulární 
4. místo, ale posuďte sami: 12 letounů 
sestřelených jistě, dva pravděpodob-
ně a jeden poškozený. Už je asi všem 
jasné, proč si vysloužil přezdívku 
generál nebe.
Přežil sestřelení a v červenci 1945 se 
opět setkal se svou ženou Annou, 
kterou dva roky nacisté věznili a tres-
tu smrti unikla jen zázrakem. Poúno-
rové čistky se nevyhnuly ani jemu, tak 

Cesta generála nebe
začala v Morkůvkách

Obec	Morkůvky 
tel.: 519 423 125, www.morkuvky.cz

Muzeum	generálporučíka	F.	Peřiny 
tel.: 721 152 897
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Foto: archiv obce

Nevíte,	kde	jsou	Morkůvky?	Možná	je	čas	to	napravit.	
Rodiště	generála	nebe	Františka	Peřiny	má	co	nabídnout.

zvolil exil. A jak se na letce 
jeho formátu slušelo, spolu 
s manželkou a dalším pilo-
tem komunistům uletěli. Pro zbytek 
informací musíte do muzea.

Morkůvky ale 
žijí i současností 
a kalendář akcí má 
na tak malou obec 
obdivuhodně ši-
roký záběr. Kromě 
tradičních	hodů,	
krojovaných	
zábav	i plesů	
a koštů	vín v něm 
nechybí ani ori-
ginální podzimní 
Heloudýně,	Chilli	
For	People a také 
spousta akcí pro 
děti.
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Foto: m-ARK

Projekt,	podpořený	Regionál-
ním	operačním	programem	
a Jihomoravským	krajem,	
unikátním	způsobem	zpřístup-
ňuje	lokalitu,	která	patří	mezi	
národní	kulturní	památky.

Komplex sídlišť z období paleoli-
tu – doby lovců mamutů – poskytl 
za dlouhá desetiletí výzkumů 
obrovské množství kamenných, 
kostěných nástrojů, uměleckých 
předmětů, ale i kosterních ostatků 
člověka současného typu, díky 
kterým tak patří mezi přední 
archeologické lokality, a to v celo-
světovém měřítku.
Atraktivním způsobem pojatá 
expozice kombinující současné au-
diovizuální technologie i klasickou 
muzejní prezentaci zpřístupňuje  
široké veřejnosti to nejdůležitější, 
co vědecké výzkumy přinesly. 

Archeopark Pavlov získal titul 
Stavba roku 2016. 

Archeopark 
Pavlov

Archeopark	Pavlov
23. dubna 264, 692 01 Pavlov

Rezervace	vstupenek:	
archeopark@rmm.cz, tel.: 519 322 126
komentované prohlídky a edukační 
programy: archeopark@rmm.cz 
tel.: 720 948 231
www.archeoparkpavlov.cz
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Zajímavostí napočítáte mnohem 
víc. Na nejvyšším místě obce stojí 
kostel sv. Jiljí vystavěný bratrstvem 
sv. Jiljí v letech 1913 až 1920 v pseu-
dorománském slohu. V dřívějších 
dobách stával na místě současné 
církevní dominanty dřevěný mlýn. 
Kolem roku 1900 vyhořel a o třináct 
let později byla zahájena výstavba 
kostela. Dostavěn a vysvěcen byl 
v roce 1920 – je tedy jedním z nej-
mladších kostelů v širokém okolí. 
V dolní části obce byste neměli opo-
menout kapli sv. Anny z roku 1870. 
Parčík pod základní školou zdobí 
socha sv. Aloise z 16. století. 
Na venkovském hřbitově je umís-
těn kříž z roku 1878. Boží muka 
v alpském stylu byla postavena 
v roce 2000. V jejich těsné blízkosti 
se nachází Vodní kaplička, která je 
místem k odpočinku i k osvěžení 
čerstvou vodou. Se zájmem o poho-
dový vesnický život souvisí fakt, že 
Vrbice vlastní titul Vesnice Jihomo-
ravského kraje roku 2014.

Sklepy	skromné,	ale	
unikátní
Vrbice leží ve východní části Břec-
lavska v nadmořské výšce 280 až 
320 metrů nad mořem. Druhá nej-
výše položená obec v okrese nabízí 
dokonalý rozhled po okolní krajině.  

Malebná Vrbice v srdci Modrých Hor a mikroregionu Hustopečsko 
je druhou nejvýše položenou obcí v okrese Břeclav. Jedinečné 
sklepy, kopané v pískovcové skále, protkávají kopec Stráž  
v sedmi patrech!

Sedmipatrové 
vinné sklepy
mají jen na Vrbici
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Katastrální výměra činí 938 ha. 
V současné době zde žije přibližně 
1080 obyvatel. Obec vznikla za ně-
mecké kolonizace kolem roku 1220 
a první zmínka pochází z roku 
1222 a listiny olomouckého biskupa 
Roberta. Vrbici obývali lidé svobodní 
s povinností strážní a vojenské služby. 
Nikdy nepatřila k nejbohatším obcím, 
což je vidět i na krásných, i když 
velmi skromných kamenných vinných 
sklepech. Vykopané jsou v pískovcové 
skále a protkávají kopec Stráž v sedmi 
patrech nad sebou. Kameny vykopané 
při hloubení sklepů místní využili 
ke stavbě čelních zdí „presúzú“ (liso-
ven). Okna a dveře lemuje cihelný go-
tický oblouk. Jednotný styl vrbických 
sklepů vznikl ve 20. letech minulého 
století. Mnohem starší sklepní lokalita 
Na Sklepách vznikla v druhé polovi-
ně 17. století zásluhou novokřtěnců 
a dnes je součástí vesnické zástavby. 
Většinou jde o patrová stavení se 
zapuštěnými lisovnami a dlouhými 
klenutými sklepy. 
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Obec	Vrbice
Vrbice č. p. 89, 691 09 Vrbice
www.vrbice.cz

Vrbecká	dědina	je	
svátkem	mužáků
Týden před Velikonocemi pořádá 
spolek Vinaři Vrbice tradiční výsta-
vu vín, která nabízí k ochutnávce 
vína od vinařů z širokého okolí. 
Během svátků jara se celou dědinou 
nesou zvuky hrkačů, kteří alespoň 
na přechodnou chvíli nahradí zvuk 
kostelních zvonů. Na přelomu dub-
na a května místní vinaři pořádají 
netradiční akci s otevřenými sklepy, 
která má název „Z kopca do kopca“. 
Nabízí zábavu pro celou rodinu – 
dospělí navštěvují otevřené sklepy 
a degustují, děti se mezi sklepy 
prohánějí na koloběžkách. Červen 
je vyhrazen pro tradiční setkání 
mužáckých sborů, které je daleko 
za hranicemi obce známé jako 
Vrbecká dědina. Zpívání v hodové 
búdě – jak zní podtitul akce – 
pořádají Mužáci z Vrbice. Sehraný 
mužský sbor doprovází hezkou 
slováckou písničkou téměř každou 
akci v obci. 

Hlavní událostí roku je svátek 
s úžasnou atmosférou. Krojované 
hody se konají poslední srpnovou 
neděli, následně ještě v pondělí 
a úterý. Hodové veselí začíná slav-
nostní mší svatou. Součástí hodů 
je průvod krojovaných, návštěvy 
přespolních krojovaných chas 
a tance doprovázené dechovou 
hudbou. Pod „vrbeckú májú“ bývá 
pořádně veselo. V úterý se do prů-
vodu zapojí také krojovaní „ženáči“, 
kteří jdou společně s chasou pozvat 
starostu na tradiční obřadní tanec 
„zavádku“. Zavádce předchází vo-
lení starých stárků a společný zpěv 
pod „májú“. Součástí zavádky je 
vyplácení stárek obecnímu zastupi-
telstvu. 
Týden po hodech následují dětské 
hodky, při kterých jsou hlavními 
aktéry krojového veselí vrbické děti. 
Zarážení hory je starodávný vinař-
ský zvyk. Začátkem září se hora, 
tedy vinohrad, symbolicky uzavře 
před sklizní. 

Na všechny	cyklotrasy
vám	jeden	den	nestačí
Sklepní lokalitou procházejí čtyři 
cyklistické stezky s úžasnými výhle-
dy do kouzelné krajiny. Cyklostezka 
Krajem André nese jméno odrůdy, 
která vznikla křížením Frankovky 
a Svatovavřineckého a šlechtitel jí dal 
jméno po francouzském přírodovědci. 
Třicetikilometrová cyklostezka Modré 
Hory pro cyklisty i pěší je osobním 
vyznáním profesora Viléma Krause 
kraji, jehož vinorodým stráním dávají 
modrou barvu letní rána i bobule 
podzimních hroznů. Velkopavlovická 
stezka a Moravská vinná se táhne 
pestrobarevnou přírodou s přízní 
hřejivého slunce. Zušlechtěná krajina 
se pracovitým lidem a nadšeným ná-
vštěvníkům odměňuje těmi nejlepší-
mi červenými víny ve střední Evropě! 

Foto: m-ARK

Foto: archiv obce Foto: m-ARK

Foto: archiv obce Foto: archiv obce
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Kdo už má možnost srovnání, pak 
také ocení svěží moderní duch 
podtržený neustálým budováním 
a zvelebováním celého městečka 
i jeho okolí.
Velké Pavlovice svým návštěvníkům 
nabízejí nepřebernou škálu možností, 
jak aktivně strávit volný čas a kam se 
podívat. Prim samozřejmě hrají vin-
né sklípky drobných vinařů, ale i vel-
kých vinařských fi rem. Ty je možné 
kdykoliv navštívit a ochutnávat 
z palety lahodných vín, na podzim 
i zdejší sezonní specialitu – burčák. 
K projížďkám na kole či k příjem-
ným pěším vycházkám láká hustá 
síť turistických a cykloturistických 
tras. Vydat se můžete Krajem André, 

Město	Velké	Pavlovice
Náměstí 9. května 40
691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 101
podatelna@velke-pavlovice.cz

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

KDY	A KAM?	VYRAZTE	K NÁM!
Trio	nejvýznamnějších	akcí	v roce	
2017	ve Velkých	Pavlovicích
1.	7.	2017 – Velkopavlovické 
meruňkobraní
13.	až	15.	8.	2017	– Krojované hody
15.	a 16.	9.	2017 – Velkopavlovické 
vinobraní

DO VELKÝCH	PAVLOVIC	
ZA VÍNEM
6.	5.	2017	– Májové otevřené sklepy
1.	7.	2017	– Víno v oranžovém – 
noční otevřené sklepy
11.	11.	2017	– Svatomartinské 
otevřené sklepy

Velké Pavlovice
VONÍ PO MERUŇKÁCH
Lahodné meruňky, víno, živý folklor, bohatý kulturní život. K tomu 
ideální terén pro cykloturistiku. To jsou Velké Pavlovice, město 
v samém srdci jižní Moravy.

po Modrohorské či Moravské vinné 
nebo po naučné stezce Zastavení 
v kraji vína a meruněk. 
Děti se mohou zabavit na několika 
dětských a sportovních hřištích. 
Nejkrásnější z nich se nachází v rela-
xačním lesoparku u Trkmanky. Ten 
je zároveň křižovatkou turistických 
a cykloturistických tras.
Přestože se Velké Pavlovice nacházejí 
v rovinaté krajině, své místo si zde 
roku 2009 našla zcela nová domi-
nanta – hojně vyhledávaná, netra-
dičně architektonicky řešená stavba 
rozhledny Slunečná. S nadmořskou 
výškou pouhých 225 m n. m. je jed-
nou z nejníže položených rozhleden 
v České republice. Nabízí úžasné 
panoramatické výhledy do krajiny 
Modrých Hor, za dobré viditelnosti 
dokonce až za hranici s Rakouskem. 
Z historických objektů nelze opo-
menout barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie nebo budovu barokní-
ho zámečku ze 14. století, která byla 
roku 2012 zrekonstruována. Nyní 
zde sídlí centrum environmentálního 
vzdělávání Ekocentrum Trkmanka. 
Pod ekocentrem je ukryto unikátní 

sklepení Vinných sklepů Františka 
Lotrinského nabízející prohlídky 
s ochutnávkou vín, možnost pořá-
dání nejrůznějších akcí či svatebních 
obřadů v jedinečném prostředí.

Ekocentrum Trkmanka, foto: archiv Město Velké Pavlovice
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Stříbrná medaile pro Veltlínské zelené 2015
z International Wine Challenge (IWC), Londýn    
Obrovský úspěch v roce 2016 přinesla vinařská přehlídka 
International Wine Challenge (IWC), Londýn pro Vinařství Mikulica 
z Velkých Pavlovic. Veltlínské zelené 2015 získalo stříbrnou medaili 
a doporučení poroty získala i Pálava výběr z hroznů 2015! Oceněné VELTLÍNSKÉ 

ZELENÉ 2015 
Vůně intenzivní, odrůdově 
typická. Na patře se projevu-
je plnost a svěžest citrusů 
s tóny pepře a mandlí. Vinič-
ní obec Velké Pavlovice,  trať 
Nadzahrady. 

Založení vinařství bylo završením 
dlouholeté praxe Miroslava Mikulici 
a zužitkováním zkušeností, které 
získal stálým potkáváním se s vínem 
během času. Vlastní fi rmu založil 
roku 1993 spolu se ženou Marií. 
Dnes přebral vedení rodinného 
podnikání syn Petr, který vystudo-
val Mendlovu univerzitu a dal tím 
malému vinařství další potenciál. 
V současné době Mikulicovi ob-
hospodařují 15 000 keřů révy vinné 
na rozloze 4 ha. 

Jedná se o mimořádný úspěch, pro-
tože soutěž, která má za sebou přes 
třicet ročníků, patří mezi nejpreciz-
něji hodnocené soutěže vín na světě. 
Každé z vín oceněných některou 
z medailí je v průběhu soutěže posu-
zováno hned třikrát, a to minimálně 
deseti různými porotci. Není to prv-

ní úspěch. Vinařství Mikulica se těší 
již z mnoha ocenění na národních 
i mezinárodních výstavách. Patří 
k nim i dvě vybraná vína v prestiž-
ní publikaci 1000 Vins du Monde 
(1000 vín světa) nebo ocenění 
zlatou medailí z největší světové 
soutěže vín AWC Vienna.

Vinařství	Mikulica,	Petr	Mikulica
Hlavní 141/116, Velké Pavlovice
tel.: 721 779 571
Pokud nemůžete přijet, navštivte náš 
e-shop a vyberte si.
www.vinarstvimikulica.cz

Vína se školí v nerezových tancích, 
červená určená k lahvování 
zrají kvůli mikrooxidaci půl až 
jeden a půl roku v dubových 
a akátových sudech a také 
i ve starších barikových.

Sklepní hospodářství mají Mikulicovi 
v nově vybudovaných sklepních prostorech 
a součástí je také komfortní degustační 
místnost až pro 30 hostů. 

Vinařství Mikulica
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Praha má slavný Tančící dům. Velké 
Pavlovice mají zase Opilé sklepy a ty 
podle mnohých tančí také. Však to byl 
také záměr architekta, který je navrho-
val. Jde o řadu originálních vinařských 
staveb, u kterých přízvisko „opilé“ 
vůbec nezní hanlivě. Právě naopak. 
Stavby hýří barvami a zakřivenými 
tvary a jsou veselé stejně jako turisté 
po pár pohárcích vína. 
„Původně se sklepní ulička měla 
jmenovat Starohorka, ale tento název 
se neujal. Opilé sklepy tomu začali říkat 
místní a už to tak zůstalo,“ vysvětluje 
Stanislav Horáček, který má správu 
sklepů na starosti. Nejde ale o tradiční 
vinařskou uličku, ve které vinaři zpra-
covávají hrozny révy vinné. Některé 
sklepy slouží jako penziony. Od roku 
2012 je ulička samozřejmou součás-
tí krajiny i života Velkých Pavlovic 
a zvyšuje prestiž obce i místních vinařů. 
Právě jejich vína jsou v netradičních 
a lidmi velmi oblíbených penzionech 
k dostání. V každém jsou vína od šesti 
až osmi vinařů a ubytovaný jich může 

tančí nad 
Velkými 
Pavlovicemi

Foto: Opilé sklepy

Foto: Opilé sklepy

O
pi

lé
 s

kl
ep

y,
 fo

to
: m

-A
RK

Foto: Opilé sklepy

Sklepy	na úpatí	nejlepší	vinařské	tratí	ve Velkých	
Pavlovicích,	Staré	Hory,	jsou	naprosto	unikátní.	
Získají	si	vás	hravou	architekturou,	krásným	
výhledem	i vlastní	vinotékou.	

popíjet v naprostém soukromí.
„To je obrovská výhoda a turisté to 
velmi oceňují, že každý domek má 
v podzemí vlastní archivní sklípek s ví-
nem,“ říká Stanislav Horáček. „A taky 
vlastní garáž,“ dodává pro někoho 
možná obyčejnou, ale v dnešní době 
vyhledávanou předností. 
Nejvíce navštěvují Opilé sklepy rodiny 
s dětmi nebo společně cestující páry. 
V přízemí najdou posezení u velkého 
okna, ze kterého je krásný výhled 
do okolí. V patře jsou pak dvě ložnice 
s balkony a vlastní sprchou i WC. 
Ubytovaní mohou využít i zadní tera-
su s markýzou. O jejich spokojenosti 
hovoří i hodnotící známka, kterou 
Opilé sklepy získaly na význačném 
rezervačním serveru. Je nejvyšší ze 
všech penzionů v obci a širokém okolí. 
I proto je o ubytování enormní zájem.

Více	informací	na webu	
www.opilesklepy.cz
Rezervace na čísle: 776 325 334

Pavlovicemi

Pavlovicích,	Staré	Hory,	jsou	naprosto	unikátní.	
Získají	si	vás	hravou	architekturou,	krásným	
výhledem	i vlastní	vinotékou.	

Opilé sklepy s tou nejlepší 
velkopavlovickou meruňkovicí

si můžete odvézt z dovolené i vy! 
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Lahodné víno, tajemná templářská sklepení 
a vůně čerstvých bylinek. Nejznámější 
lákadla dělají z malebné jihomoravské 

vesnice Čejkovice velmi atraktivní cíl. 

TAJEMNÁ SKLEPENÍ A VŮNĚ BYLINEK
Informační	centrum	Víno	Sýkora  
Příhon 1, Čejkovice 696 15 
tel.: 518 362 339 
www.infocentrum-cejkovice.cz 
www.cejkovice.cz

Čejkovice 
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Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Obec s bohatou historií je známá 
dobrým vínem a dávnou minulostí 
spojenou s francouzským řádem 
templářských rytířů. A pozor – 
patří k nejteplejším místům v České 
republice. 
První písemná zmínka pochází 
z roku 1248. Jednou z hlavních do-
minant je původní templářská tvrz. 
Zdevastovanou tvrz se podařilo 
v 70. letech zachránit, zrekonstru-
ovat a poté vrátit do majetku obce. 
První veřejnosti zpřístupněnou 
částí byla bývalá jezuitská kaple, 
která dnes slouží jako obřadní síň. 
V prostorách tvrze se nachází Hotel 
Zámek se Zámeckou galerií vín 
s nabídkou vín čejkovických vinařů. 
Čejkovice jsou spjaty s osobou 
prezidenta T. G. Masaryka. Z dom-
ku, ve kterém Masarykovi bydleli, 
je dnes malé muzeum. Masaryk se 
narodil v roce 1850 v Hodoníně 
a do Čejkovic přišel jako šestile-
tý chlapec. V Čejkovicích chodil 
do školy, poznával život a svět, 
studoval v zámecké knihovně. 
Gotické sklepy ze 13. století jsou tak 
mohutné, že jimi projížděli ozbro-
jenci na koni nebo vozy naložené 
zbožím. Dnes jsou z templářských 
sklepů sklady a ideální prostory 
ke zrání vína. Pro zvědavé turisty 
je zpřístupněno 650 metrů sklepe-
ní, kde je dobře zvláště v horkých 
letních dnech. 
Doslova bylinkovým rájem je areál 
firmy Sonnentor, která Čejkovice 
proslavila pěstováním a zpracová-
ním bylin na přípravu čajů a koření. 
Během zářijových bylinkových 

slavností se návštěvníci areálu po-
čítají na tisíce. Jiný pohled na obec 
a okolní vinice se naskytne z vyhlíd-
ky Na Výsluní. To teprve poznáte, 
jak je v Čejkovicích krásně!
Společenský život začíná v Čej-
kovicích lednovými a únorovými 
plesy. Jarní vinařské akce zahajuje 
velikonoční putování za vínem 
kolem vinohradu. Na konci května 
se do obce sjíždějí milovníci vína 
na proslulé vinné trhy s dvacetiletou 
historií. Srpen je vyhrazen krojova-
ným hodům a dni otevřených skle-
pů. V září je rušno díky bylinkovým 
slavnostem a v listopadu se chutnají 
první svatomartinská vína. Uznejte, 
že to stojí za návštěvu! 
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Již při příjezdu ucítíte příjemnou vůni bylin a koření. Firma sídlící 
na nejvyšším kopci malebné vinařské obce je atraktivním místem 
pro rodinné i školní výlety, cykloturisty nebo fi remní exkurze.
Pro návštěvníky je připravena zážitková exkurze provoněným 
skladem s bylinkami. Milí a usměvaví průvodci vám odhalí cestu 
bylinek, které se pod rukama jejich slunečních kolegů mění 
v šálek lahodného čaje bez aromat a umělých barviv. Poznáte 
příběh bylin a jejich pěstitelů. Dozvíte se, jak se byliny vykupují 
a jak důležitá je ruční práce spojená s šetrným zpracováním suro-
viny. Čaj, kávu nebo domácí limonády či netradiční druhy zmrzlin 
a jiné dobroty od místních cukrářek si pak můžete vychutnat 
v přilehlém čajovém salonu s kavárnou Čas na čaj.
V areálu se rovněž nachází rozhledna s Vyhlídkou na výslu-
ní. Kdo neodolá a vystoupá až nahoru, tomu bude odměnou 
výhled do krajiny mnoha tváří a fotografi e z fotopointu, která 
je následně ke stažení na webu společnosti. Ukázka Bylinkové 
zahrady sv. Hildegardy prověří vaše znalosti bylin a malí rarášci si 
pohrají u bylinkového pexesa nebo prozkoumají koloběh života 
rostlin. Ve fi remní prodejně najdete bohatou nabídku čajů, koření 
a jiných specialit.
SONNENTOR pořádá v průběhu roku celou řadu akcí, k těm 
tradičním neodmyslitelně patří Čejkovické bylinkové slavnosti 
pořádané vždy první neděli v září. Předvelikonoční jarmark 
nebo Adventní mikulášský jarmark je návštěvníky rovněž velmi 
vyhledávanou akcí. Pro milovníky bylinek a produktů 
SONNENTORU fi rma nabízí tzv. Sluneční ochutnávání nebo 
Sluneční bylinkobraní. Novinkou jsou Raráškovy exkurze 
v Bylinkovém ráji určené školám, 
vedené formou her a zábavy. 

Více	informací	o provozní	
době	a vstupném	na 
www.sonnentor.cz.	Těšíme	
se	na vaši	návštěvu	a již	vás	
z čejkovického	kopce	vyhlížíme.

Na tomto místě se mísí zajímavý příběh fi rmy 
vyrábějící biočaje a biokoření s hodnotami, jakými 

jsou ruční práce, tradice a rodina, spolupráce 
i odpovědnost. Zážitková exkurze ve výrobě 

čajů, odpočinek v čajovém salonu s kavárnou Čas 
na čaj, procházka Bylinkovou zahradou sv. Hilde-

gardy s výstupem na Vyhlídku na výsluní nebo 
akce Sluneční ochutnávání či Sluneční bylinko-

braní, tak se dá příjemně strávit čas v čejkovickém 
Bylinkovém ráji SONNENTOR.

Bylinkový ráj 
SONNENTOR

Foto: Sonnentor
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Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší,
mezi léky nejchutnější,
mezi pokrmy nejpříjemnější.
   Plutarchos

Restaurace, hotelová ubytovna, sál s kapacitou 
500 míst, degustace ve vinném sklepě s dubovými 
sudy, posezení ve vinárně, vinotéka, kvalitní víno…

Víno z Čejkovic má staletou tradici. Jedním z místních no-
sitelů této tradice je Zemědělská a.s. Čejkovice. Společnost 
vás srdečně zve na vysoce jakostní vína vyrobená z hroznů 
z vlastních vinic. Zvlněný reliéf místní krajiny nabízí krásnou 
přírodní podívanou na pečlivě vybrané viniční tratě, které 
fi rma obdělává šetrným způsobem integrovaného obdě-
lávání. Ve svých sklepních prostorách vinárny a restaurace 
nabízí zážitkové degustace spojené s pestrou nabídkou 
místních jídel. Toto vše, včetně ubytování, parkovacích míst 
a úschovny kol je k dispozici v jednom uceleném areálu.

Zemědělská	a.s.	Čejkovice,	Bílovická 950, 696 15 Čejkovice
tel.: 518 362 605, 724 202 033, www.zemedelskaas-cejkovice.cz

Zemědělská a. s. Čejkovice
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Tradice vinařství v Čejkovicích sahá až do 13. století. 
Navazuje na ni družstvo Templářské sklepy Čejkovice, 
které si vloni připomnělo 80 let od svého založení. 
Historii místních vinařů si můžete projít při výstavě 
instalované v historickém sklepení. Tam najdete i největší 
vinný sud nebo největší vinnou láhev v České republice. 

V červnu roku 2016 slavil jeden z největších moravských 
producentů vína, vinařské družstvo Templářské sklepy 
Čejkovice, významné výročí 80 let od svého založení. 
Družstvo vzniklo v roce 1936. Jeho pokračovatelem jsou 

Templářské sklepy Čejkovice, které v současnosti 
sdružují téměř 360 vinařů z čejkovické oblasti. 
I proto se Templářské sklepy Čejkovice honosí 
sloganem „Největší vinařská rodina“.
Společnost jako nositel takového odkazu zdoku-
mentovala historii vinařského družstva a vývoje 
vinohradnictví v Čejkovicích. V rámci prohlídek 
templářského historického sklepení je tak k vidě-
ní unikátní obrazová výstava zachycující nej-
důležitější okamžiky za posledních 80 let života 
čejkovických družstevníků a vinařů. Fo
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Největší 
vinařská rodina 
oslavila 80 let
Navštivte sklepy, kde na vás dýchne 
středověk a současně poznáte práci 
místních vinařů od roku 1936
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Litr	červeného	za 5	korun
Výstavu tvoří 63 obrazových panelů, 
z toho je 14 tabulí věnovaných dě-
tem, kde si mohou zábavnou formou 
vyzkoušet své znalosti z historie. Ex-
pozice přibližuje i všední okamžiky 
z každodenního života družstevníků. 
Se sklenkou v ruce se tak návštěv-
níci mohou dovědět, že 
v roce 1936 stál jeden 
litr červeného vína 
5 korun a jeden 
litr bílého vína 6 
korun, že v roce 
1945 tisíc archiv-
ních lahví odvezli ze 
sklepa ustupující Němci, 
před nimiž, stejně jako před 
Rusy, se podařilo z celého družstva 
zachránit pouze 150 hl destilátů 
zakopáním vedle sklepa v sýpce pod 
káděmi. Původně měla být výstava 
přístupná jen v roce oslav, kvůli 
velkému zájmu je ale prodloužena 
na celý rok 2017.
Pokud Čejkovice navštívíte, můžete 
samozřejmě také ochutnat vína, 
která získala mnoho tuzemských 
i zahraničních ocenění. Milovníci 
seriálů zde navíc najdou místo, kde 
se natáčel seriál Vinaři. V obci lze 
navštívit v bezprostřední blízkosti 
družstva i původní templářskou tvrz 
nebo domek, ve kterém v chlapec-
kém věku vyrůstal T. G. Masaryk. 

Největší	láhev	v ČR
Můžete ale také obdivovat rekordy, 

kterých společnost dosáhla 
a jsou zapsány v knize 

rekordů pelhřimovské 
Agentury Dobrý den. 
K vidění je největší 
vinný sud v ČR 

používaný na víno. 
Má obsah 20 250 litrů 

vína. Můžete si dokonce 
pronajmout největší vinnou 

láhev v ČR s objemem 200 litrů. 
Firma vlastní také největší etiketu 
na vinnou láhev a největší korkový 
uzávěr na láhev na víno. Dovolí vám 
také nahlédnout do speciální kóje 
pro archivní vína. Templářské sklepy 
mají speciální komoru postavenou 
za války, kde skladují archivní vína. 
Leželo v ní v minulosti například 
víno, které se podávalo při inaugu-
raci prezidenta Václava Havla v roce 
2003.
Určitě budete také obdivovat ručně 
vyřezávané sudy na víno. Nejnověj-
ším je výroční sud právě k 80letému 
jubileu. Prázdný váží cca 450 kg, po-
jme 1 808 litrů vína a na čele má řez-
bu znázorňující templářského rytíře 
na koni a heslo řádu: „Non nobis, 
Domine, non nobis, sed Nomini Tuo 
da gloriam (Ne nám, Pane, ne nám, 
ale svému jménu zjednej slávu)“.
Nejen tento sud připomíná, že 
v roce 1936 bylo u krajského soudu 
zapsáno Jihomoravské vinařsko-
-ovocnické družstvo v Čejkovicích. 

Do konce roku 1936 mělo družstvo už 142 
členů. Vinaři se přidávali, neboť v družstvu 
cítili jistotu odbytu. Úspěšná činnost vinař-
ského družstva dávala fi nanční jistotu mnoha 
rodinám v regionu. 
V roce 1992 se ji podařilo oživit pod novým 
názvem Templářské sklepy Čejkovice, vinař-
ské družstvo. A to si vede tak dobře, že značka 
Templářské sklepy Čejkovice byla zvolena 
reprezentativním vzorkem 4000 českých 
spotřebitelů coby nejdůvěryhodnější značka 
klidných vín z 10 nejprodávanějších značek. 
Může se tedy chlubit logem a slovním označe-
ním Nejdůvěryhodnější značka 2016.

To vše a mnoho dalšího můžete zažít či 
ochutnat v Templářských sklepech v Čej-
kovicích v rámci prohlídky historických 
sklepů ze 13. století. Komentované pro-
hlídky a degustace probíhají na objednání 
a v letních měsících od pondělí do neděle 
i v pravidelných časech. Objednávat lze 
na tel. čísle 518 309 011 na e-mailové 
adrese info@templarske-sklepy.cz.

Tož	na zdraví	a na viděnou.

Foto: Templářské sklepy Čejkovice
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Geografická poloha obce s velký-
mi plochami vinorodých strání 
umožňuje mluvit o Mutěnicích jako 
o srdci vinařského kraje. 
Raritou obce je lokalita zvaná Búdy 
s více než pětistovkou vinných skle-
pů. Každý má svůj osobitý ráz a vět-
šina má vchod zvaný žudro, které je 
zdobeno slováckými ornamenty.
Vinaři se sdružují do tří spolků. 
Vinařský spolek Mutěnice, Búdy 
Mutěnice a nejmladší je spolek 
mladých vinařů Mutěnská hora. 
Činorodé a nápadité spolky pořádají 
vinařské akce, navzájem si nekon-
kurují, ale naopak se podporují. 
Každoročně se jejich zásluhou koná 
místní výstava vín, na které se schází 

VÍNO A TRADICE

Rozlohou vinic a více než tisícovkou 
registrovaných pěstitelů jsou 
Mutěnice největší vinařskou obcí 
Slovácké podoblasti.

Mutěnice
více jak tisícovka vzorků vín.  
Den otevřených sklepů je naplá-
nován každoročně na třetí sobotu 
v dubnu. V tento termín se milov-
níkům vína otevírá přes čtyřicet 
sklepů. Další vinařskou akcí jsou 
Mutěnické vinařské dny, kterým 
je vyhrazen první víkend v září. 
Svatokateřinské slavnosti vína se 
konají v listopadu, zaměřené jsou již 
na mladá vína nového ročníku s tra-
dičním hodovým jídlem, kachnou 
s knedlíkem a zelím. Novou akcí je 
večer s mladými vinaři s názvem 
Noc Pod Mutěnskú horú, která se 
koná 5. července na svátek sv. Cyrila 
a Metoděje. Rozvojem soukromé 
vinařské výroby se v Mutěnicích  

několikanásobně zvýšily ubytovací 
kapacity. Pro ubytované je v letních 
měsících poskytována služba místních 
vinařů pod názvem Okoštujte u vinařa.  
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Radnice s bustou T. G. Masaryka, foto: m-ARK
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Obec	Mutěnice
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
tel.: 518 370 425, obec@mutenice.cz
www.mutenice.cz

Vinařské	a folklorní	akce	 
v roce	2017
1.	4.	2017,	Místní	výstava	vín 
Sklepy Jarošek
8.	4.	2017,	Den	otevřených	sklepů 
Mutěnické búdy
22.	4.	2017,	FOS	–	Jaro	na Mutěnsku 
Mutěnické búdy
17.	6.	2017,	Zpívání	mužských	sborů 
Amfiteátr Pod Búdama
18.	6.	2017,	Dětské	krojované	hody 
Amfiteátr Pod Búdama
26.	6.–2.	9.	2017,	Okoštujte	u vinařa 
Mutěnické búdy – rozpis vinařů
5.	7.	2017,	Noc	Pod	Mutěnsků	horů 
Amfiteátr Pod Búdama
1.–3.	9.	2017,	Mutěnické	vinařské	dny 
Amfiteátr Pod Búdama
18.	11.	2017,	Svatokateřinské	slavnosti	vína 
Mutěnické búdy – otevřené sklepy
25.–28.	11.	2017,	Kateřinské	hody 
Průvod obcí a kulturní důmKaždý týden je otevřen jeden nebo 

dva sklepy s možností posezení 
a ochutnání výborných mutěnic-
kých vín. Pamatováno je i na cyk-
listy. Z Mutěnic do Kyjova je 
po železničním náspu vybudována 
cyklostezka Mutěnka, která navazu-
je na Mutěnickou vinnou stezku.
Typickými odrůdami pěstovanými 
v mutěnických vinařských tratích 
jsou Ryzlink vlašský, Rulandské 
šedé, Tramín, Neuburské, Sylvánské 
zelené, z modrých odrůd Modrý 

Portugal, Zweigeltrebe a z novějších 
odrůd Dornfelder.
V Mutěnicích jsou zcela přirozeně 
dodržovány tradiční zvyky. Největ-
ším svátkem v obci jsou Kateřinské 
hody, které se konají poslední neděli 
před adventem, v blízkém termínu 
svátku sv. Kateřiny, patronky, které 
je zasvěcen místní kostel. Krojovaná 
chasa si průvodem po obci zajde 
pro dva stárky a dvě stárky. Potom 
následují hodové zábavy s muzikou, 
které trvají tři dny.
Nejznámějším mutěnickým soubo-
rem jsou Mužáci z Mutěnic. Mužský 
sbor již patnáct let rozdává svým 
zpěvem radost nejen v obci, ale 
po celé vlasti. Novými soubory jsou 
dětská cimbálová muzika Fanynka 
a dětský folklorní soubor Mašlič-
ka. Nejnovější je Sůček, soubor 
založený v roce 2015 pro nejmenší 
pokračovatele tradic v Mutěnicích.

Navštívit Mutěnice je skvělá volba!
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Foto: m-ARK
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buchtách, jídlech 
pro vegetariány 
a také neodmysli-
telně na vás čeká 
několik druhů bur-
čáku. Víno	a dýně,	
již z názvu je jasné, 
co se bude podávat, 
ale máme i morav-
skou klasiku. 
Atmosféru příjemného dne na každé 
naší akci dokreslí cimbálová muzika.
Těšíme se na vás i mimo naše akce, na-
jdete nás v Moravské Nové Vsi po celý 
rok! Váš Vinaříček.

Návštěvníci našich akcí mohou ochutnat 
a porovnat vína členů Vinaříčka přímo 
ve sklepích. Zažijí rodinnou atmosféru 
přímo u vinaře“ ve sklepní uličce Výmol 
a Zátiší. Kromě degustace vína pro 
návštěvníky připravujeme tématické ku-
linářské a krajové speciality, např.na akci 
Velikonoce	a víno	je škála velikonoční-
ho pečiva, kopřivová sekaná, pomazánky 
a jídla s medvědím česnekem, dále si 
mohli hosté vlastnoručně uplést pomláz-
ku. Moravská	v růžovém vždy pobaví 
a potěší... Na Václavském	burčákovém	
pochodě si projdete vinice. A můžete si 
pochutnat na grilovaném mase, několika 
druzích guláše a také na tradičních 

Foto: Vinaříček

Foto: Vinaříček
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VINAŘÍČEK	o.s.
Moravská Nová Ves, Polní 32
info@vinaricek.cz, www.vinaricek.cz

Vinaříček
Z LÁSKY K DOBRÉMU VÍNU

Akce	v roce	2017
Velikonoce	a víno 16. 4.

Moravská	v růžovém 6. 5.

Hodovní	otevřené	sklepy 29. 7.

Léto	s Vinaříčkem 1. 7.–1. 9.

Václavský	burčákový	pochod 30. 9.

Víno	a dýně 28. 10.

REGENERAČNÍ	POBYTY,	WELLNESS	
a ZÁŽITKOVÉ	POBYTY	
Masáže, koupele, zábaly | Detoxikace | 
Saunový svět | Harmonizační 
a testovací procedury | Kosmetické služby 
| Vlastní restaurace, bar, terasa, vnitřní 
i venkovní bazén, bylinná a okrasná zahrada.

V Harmonii najdete cestu ke svému tělu i duši

Regenerační	centrum	HARMONIE
Poutní 594, 768 72 Chvalčov
tel.: (+420) 573 378 840
harmonie.hotel@quick.cz
www.harmonie-regencentrum.cz

Regenerační centrum a hotel

HARMONIE***
v Bystřici pod Hostýnem uprostřed 
překrásné přírody hostýnských hor



109MORAVIA magazín

Fo
to

: M
ag

da
 H

ub
ač

ko
vá

Fo
to

: J
iří

 S
al

ik
 S

lá
m

a

O úspěchy mikulčického vinařství se 
otec rád dělí se svými dětmi, dcerou 
Martinou a synem Tomášem. 
Sehraný trojlístek nespojují jen 
vysokoškolské diplomy, ale hlavně 
výroba vysoce jakostních přírodních 
moravských vín. Pánové jsou navíc 
členy sdružení Collegium Vinitorum 
z Moravské Nové Vsi. 
„K výsadbě vinic používáme pouze ty 
nejlepší sazenice, ve vinicích usměr-
něný řez na jeden kmínek a jeden 
vodorovný tažeň,“ popsal základní 
myšlenku rodinného vinařství Lubo-
mír Dvořáček. Zásad je samozřejmě 
mnohem víc: řízené zatravnění pod 
všemi vinicemi, pouze organické 
nebo „zelené“ hnojení, přísně redu-
kovaná úroda, sklizeň hroznů pro-
váděná s cílem vyvážené enologické 
zralosti hroznů. „Při vlastní výrobě 
vína využíváme všech nejnovějších 
poznatků. Podávané víno má být 
jedinečným a nenapodobitelným 
přírodním nápojem!“
Dvořáčkovi ročně zpracují až 24 tun 
hroznů v deseti odrůdách: Sauvi-
gnon, Chardonnay, Ryzlink rýnský, 

Vinařství	Dvořáček	LTM,	s.r.o.
Mikulčice 607, 696 19 Mikulčice
tel.: 731 546 542
www.vinarstvi-dvoracek.cz

Vinařství DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.

S hektary přibývá práce, 
ale i ocenění za kvalitu…
Zakladatel rodinného vinařství Lubomír Dvořáček začal 
hospodařit v roce 1985 na svých prvních 12 arech vinic. Postupně 
pronajímal, zakládal a pořizoval další vinice, až se dostal na tři 
a půl hektaru vlastních vinohradů. 

Tramín, Pinot Gris, Zweigeltrebe, 
Cabernet Moravia, Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot a Pinot Noir. Hrozny 
sklízejí v nejvyšší kvalitě, průměrný 
výnos dlouhodobě nepřekračuje 
1,5 kilogramu hroznů na keř. V pro-
dukci to znamená 15 až 20 tisíc lahví, 
většinou vín s přívlastkem, ale také 
ledových a barrikových. Ve vinařství 
pronajímají VIP zákaznické boxy. 
Od roku 2012 rodina rozšířila nabídku 
o vinařské centrum s kapacitou 
116 míst. O návštěvníky je ochotně 
postaráno dobrým pitím, jídlem a také 
možností ubytování v mini apartmá-
nu – to vše v Mikulčicích u hlavní 
silnice spojující Moravskou Novou 
Ves a Lužice. Ideální kombinace pro 
dokonalé seznámení s víny, krásami 
jižní Moravy, zvyky a tradicemi.

Vinařství DVOŘÁČEK LTM, s.r.o., se v roce 
2005 stalo druhým českým výrobcem 
košer vína a dle dostupných informací 
jediným vinařstvím na světě, kde se košer 
víno té nejvyšší kvality (Kosher for Passo-
ver, „not yiain mevushal“) vyrábí ve zcela 
nežidovském prostředí.
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Foto: archiv vinařství
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Dovolená v Hodoníně má mnoho podob. Vyplujete na hladinu Moravy a čerpáte 
energii přímo z paluby lodi a okolní přírody. Sednete na kolo a nebudete vědět, které 
cyklostezce dát přednost. Nahlédnete do kalendáře lidových tradic a nadchne vás 
atmosféra vinobraní i krojovaný průvod.

Město vína, slunce
a pohostinnosti

Přístav Hodonín, foto: m-ARK
Hodonín
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Mladé lázeňské město má láka-
del mnohem víc. A celoročních! 
Hodonín leží v nádherné krajině 
jihovýchodní části Moravy, v turis-
ticky atraktivním regionu Slovácko. 
Poznávací trasy můžete absolvovat 
pěšky, na kole i na lodi. Znavená těla 
dostanete zpátky do kondice v jiho-
moravských lázních, jejichž vedení – 
díky velké přízni klientely – rozšířilo 
spektrum balneo procedur. 
Hodonínské lázně se specializu-
jí na léčbu pohybového ústrojí. 
Základním přírodním léčivým 
zdrojem je jodobromová solanka. 
Od září 2015, kdy byly otevřeny 
Denní lázně Bliss Day Spa, se zásad-
ně rozšířily léčebné možnosti Lázní 
Hodonín. Milovníci lázeňského re-
laxu oceňují mnohem širší nabídku 
balneo procedur.  
Chloubou nově otevřeného pavilonu 
je specializovaná služba, takzvané 
denní lázně aneb Bliss Day Spa. 
Čistě léčebný pavilon nedisponuje 
žádnými lůžky. Procedury jsou 
k dispozici nejen pacientům ze zdra-
votního pojištění, ale ve větší míře 
samoplátcům.
Historickým centrem Hodonína je 
Masarykovo náměstí s barokním 
kostelem sv. Vavřince a radnicí  
ve stylu norimberské secese s restau-
rací a vyhlídkovou věží. 
V zámečku sídlí Masarykovo muze-
um s ojedinělou expozicí, věnova-
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Lázně Hodonín, foto: archiv města
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nou nejslavnějšímu hodonínskému 
rodákovi T. G. Masarykovi, zakla-
dateli československého státu a jeho 
prvnímu prezidentovi. V památkově 
chráněné vile z let 1911–1913, v jejíž 
architektuře se zajímavě prolínají 
prvky místní lidové architektury 

se secesním stylem, sídlí Galerie 
výtvarného umění se stálou expo-
zicí českého malířství a sochařství 
20. století. Návštěvníky města láká 
rovněž parkově upravený židovský 
hřbitov či Muzeum naftového dobý-
vání a geologie. 
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Tipy	na výlety
Okolí města Hodonína nadchne milovníky přírody, folklóru, 
historie i památek. Kouzelnou atmosféru volných dní 
znásobuje přízeň jižního slunce, lahodného vína a pohos-
tinnosti místních lidí. Těžko budete vybírat z dlouhého 
seznamu folklórních akcí, vinobraní, degustací vín, pálenek, 
koštů kysaného zelí a regionálních specialit. 

• Návštěvou národní	kulturní	památky	v Mikulčicích 
se vrátíte až do 9. století, do doby Velkomoravské říše. 

• Vinné	sklepy	Plže	v Petrově	tvoří ojedinělý komplex 
historických vinných sklepů s bohatými slováckými 
ornamenty. 

• Mutěnické	búdy	a Dubňanská	hora	jsou historické 
komplexy vinných sklepů, lisoven a dalších vinařských 
staveb.

• Mlýn	Starý	Poddvorov	technická památka. Veřejnosti 
přístupný rekonstruovaný dřevěný sloupový mlýn 
německého typu pochází z 19. století. 

• Baťův	kanál	na řece	Moravě	je historický plavební 
kanál, který umožňuje vyhlídkové plavby. Výletní 
loď Konstancie kotví v Přístavišti U Jezu v Hodoníně. 
Turistické pobytové programy doplňuje pronájem 
plavidel a pravidelná lodní doprava. 

Neměli byste minout
 
• barokní kostel sv. Vavřince 
• radnici ve stylu norimberské secese
• vyhlídkovou věž 
• zpívající fontánu s vodními prvky 

a hudbou
• Masarykovo muzeum v Hodoníně 

s expozicí nejslavnějšího rodáka 
T. G. Masaryka

• Galerii výtvarného umění s prvky 
místní lidové architektury a secesního 
stylu

• Muzeum naftového dobývání 
a geologie, jediné svého druhu 
v České republice

• zoologickou zahradu s 900 zvířaty 
a 215 druhy 

• řeku Moravu s meandry nabízející 
plavbu lodí 

Poznačte si v kalendáři 

leden: Novoroční ohňostroj

únor/březen:	Hodonínský fašank 

1.	květen:	Odemykání Moravy zahajuje 
plavební sezónu, slavnost doprovází 
kulturní program, plavby na lodích  
a další atrakce 

srpen:	čtyřdenní Svatovavřinecké 
slavnosti na Masarykově náměstí 
s jarmarkem, historickým ležením, 
krojovým průvodem, vínem a zpěvem

září: Svátkem vína se na náměstí 
oslavuje vrchol vinařské sezóny 

prosinec: Mezinárodní silniční běh 
Skalica – Holíč – Hodonín

Informační	centrum	města	Hodonína
Národní třída 36, 695 01 Hodonín
tel., fax: 518 352 577, 518 351 437
info@muhodonin.cz
www.hodonin.eu, www.slovacko.cz 

Foto: m-ARK Foto: m-ARK
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Foto: m-ARK

Foto: archiv města

Pár lva jihoafrického bílé barvy – Samba a Nadira, foto: Jiří Mikoláš
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Pražení kávy probíhá přímo v interiéru kavárny, a tak můžete 
nahlédnout na celý proces pražení a doslova ho vnímat všemi smysly.
Čerstvě praženou kávu je zde možno zakoupit. Vybírat lze vždy 
z bohaté nabídky několika druhů káv z různých koutů světa.
Ve stylové kavárně se lze seznámit nejenom s klasickým způsobem 
přípravy kávy, ale také s jeho alternativami, jako jsou například 
Aeropress, Dripper V60, Chemex a podobně. Samozřejmostí nabídky 
jsou i různé kávové speciality, jako je například Cascara – sušená 
dužina kávových třešní, nebo osvěžující Cold Brew – za studena 
macerovaná filtrovaná káva.
V doplňkovém sortimentu naleznete také domácí limonády, 
regionální mošty, čaje a vína. V neposlední řadě je nutno také zmínit 
originální domácí dezerty, které jsou připravovány z poctivých surovin 
– v nabídce též bez lepku nebo stále modernější variantě RAW.

www.fabricadecafe.cz

Fabrica de café 
Fabrica de café je regionální pražírna 

kávy a kavárna v centru Hodonína, 
která se specializuje na výběrovou kávu 

s jasným původem a vysokou kvalitou.
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Brněnské letiště leží v srdci vinařského kraje a sází na osobní kouzlo men-
šího, ale přátelského prostředí, ve kterém se cestující cítí téměř jako doma. 
Přitom splňuje všechny náročné požadavky dnešní moderní doby i nej-
přísnější bezpečnostní kritéria. Jen za posledních deset let jeho terminálem 
prošlo téměř pět a půl milionů lidí. Pravidelné spojení Brna se světem je 
klíčovým faktorem pro rozvoj podnikání a vzdělávání obyvatel celého Jiho-
moravského kraje. Brno je celoročně propojeno pravidelnými leteckými lin-
kami s Londýnem, Eindhovenem a Mnichovem, odkud navazuje v průběhu 
3 hodin zhruba 120 letů do 70 destinací celého světa. A cestování letadlem 
přitom nemusí být nijak nákladné. Například letenka do Londýna, která 
patří k jedněm z nejoblíbenějších, se dá pořídit již za necelých 500 korun.

LETIŠTĚ	BRNO	a.s.
Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany
627 00 Brno
tel.: 545 521 310, info@brno-airport.cz
www.brno-airport.czLETIŠTĚ BRNO

vstupní brána do Evropy

Fo
to

: L
ET

IŠ
TĚ

 B
RN

O



115MORAVIA magazín

Nová kolekce cestovatelských 
titulů zaměřených na Moravu 
a Slezsko. Jsou to příběhy lidí, 
institucí a fi rem, kteří svým umem 
a schopnostmi šíří slávu daleko 
za hranice své oblasti. Každý titul 
vychází v nákladu 15 000 kusů 
a v rozsahu okolo 100 stran jednou 
ročně a jde o prezentaci s dlouho-
dobým dopadem. Magazíny jsou 
distribuovány zdarma na místa 
s turistickým potenciálem, jako jsou 
hotely, informační centra či výstavy 
se zaměřením na cestovní ruch. 
Důležitým distribučním kanálem 
jsou vlastní komunikační sítě part-
nerů projektu, kteří se v magazínu 
prezentují, dále národní agentura 
CzechTourism umístění ve vlacích 
Pendolino mezi Prahou a Ostravou 
nebo letiště v Brně a Ostravě. 
Moravia magazíny najdete v digi-
tální podobě na www.moravia.tips.

MORAVIA magazín

Zaujměte dobrou 
fotkou a příběhem

Nový Archeopark
Uvidíte i mamutí kel zdobený 

rytinami, starý 30 tisíc let

Za tajemství vína
Vynikající vína vás budou 

provázet na každém kroku

Krása a umění
Kraj kolem Pálavy žije současným 
uměním i moderní architekturou

C E S TO VAT E L S K É  T I P Y P O   N E J K R Á S N Ě J Š Í C H  M Í S T E C H  M O R AV Y www.moravia.tips
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II. ROČNÍKPálava
a Lednicko-valtický areálM
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Krása a umění
Kraj kolem Pálavy žije současným 
uměním i moderní architekturou

www.moravia.tips

II. ROČNÍKPálava
a Lednicko-valtický areál

Slovácko
C E S TO VAT E L S K É  T I P Y P O   N E J K R Á S N Ě J Š Í C H  M Í S T E C H  M O R AV Y 

www.moravia.tips

Baťův kanál a cyklostezkaUnikátní projekt přitahuje každoročně tisíce návštěvníků

Strážnický skanzenLáká pestrou nabídkou prohlídek i tematických akcí

Slovácké víno Přístup vinařů a nové technologie přináší vynikající vína

MORAVIA magazín   II. ROČNÍK

Jak	se	stát	partnerem	
projektu?
Stát se součástí projektu a zají-
mavým způsobem prezentovat 
sebe a své konkrétní nabídky může 
prakticky každá obec, instituce, 
fi rma, hotel, cukrárna nebo třeba 
místní prodejce moštu, pokud je 
něčím jedinečný, zajímavý a spoje-
ný s danou oblastí. Více informací 
najdete na webových stránkách.

Vydavatel:	
m-ARK	Marketing	a reklama	s.r.o.
Železniční 4, 779 00 Olomouc
tel.: 585 104 215
e-mail: m-ark@m-ark.cz 
magazin@m-ark.cz
web: www.m-ark.cz, www.moravia.tips
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