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Unikátní KOVOZOO
Jediná kovozoo v Evropě s více než 

300 zvířaty ve Starém Městě

Strážnický skanzen
Už 40 let láká pestrou nabídkou 

prohlídek i tematických akcí

Moravské Toskánsko
Užijte si neuvěřitelné tvary a barvy

krajiny Kyjovska

magazín 
VI. ROČNÍK
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3magazín LOOK AT IT

Magazíny turistické edice „Look at it!“ tímto vydáním vstupují již do šestého roku. 
Covidová pandemie v letech 2020/2021 byla pro cestovní ruch v mnoha případech 
devastující a poklesy přenocování hostů se běžně pohybují oproti roku 2019 nad 50 %. 
Řada provozovatelů služeb z důvodů nařízeného zavření musela propustit zaměstnance. 
Nelehká situace. I naše redakce stála před řadou otázek, jak s magazíny Look at it! dál. 
Dokážeme za této situace vydat plánované tituly? 
Vyhodnotili jsme situaci a po rychlém dotazování mezi klíčovými partnery jsme se 
rozhodli, že magazíny na rok 2021 vydáme v každém případě. Potěšily nás odpovědi: 
„Své rozpočty musíme krátit, ale vaše magazíny podpořit určitě chceme.“ Díky tomuto 
přístupu, za který všem našim partnerům děkujeme a ke kterému jsme přidali i redakční 
rozhodnutí podpořit vydání magazínů z rezerv našich dalších společností, je nové vydání 
na světě. Považujeme za důležité udržet, v těchto pro všechny obtížných časech, kontinuitu 
a přinášet čtenářům nové podněty a nápady v jejich oblíbeném magazínu. Reakce, které 
k nám od vás přicházejí, nás utvrzují v tom, že magazíny vám stále přináší radost, zajímavé 
čtení a že si podle nich plánujete dovolenou. 
Věříme, že letní sezona 2021 nám všem navrátí cestovatelské zážitky, o které jsme přišli. 
Zavřeni doma jsme si uvědomili, jak moc cestování a poznávání potřebujeme, a naplnilo 
se rčení, že hodnoty si uvědomíme, až když je ztratíme.

Pohodové čtení i cestování přeje

 Ivan Marek
 vydavatel turistických edic Look at it! a Dovolená s nápadem 
 www.lookatit.cz, www.dovolenasnapadem.cz

Magazíny Look at it! pro rok 2021

I loňský rok se agenturní tým vydal 
na cesty za nápady. Cílem bylo 

Zábřežsko, mimo jiné i úchvatná drážní 
stezka Lokomotiva po bývalé železniční 

trati mezi Lupěným a Hoštejnem.

NOVÝM titulem agentury 
m-ARK je stostránkový 
magazín CYKLOvýlety 
v nové turistické edici 
Dovolená s nápadem, 
čtěte více na str. 34. 

Hodnoty si často uvědomíme,
až když je ztratíme

Magazíny Look at it! pro rok 2021
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Ing. Stanislav Blaha, 
patriot, předseda správní rady 
Regionu Slovácko a starosta 
Uherského Hradiště
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Když lidé nemohli cestovat, vídat se 
a téměř měsíc byly uzavřené okresy, dostal 
cestovní ruch na Slovácku pořádně zabrat. 
Díky opatřením a nemožnosti cestovat do-
šlo ke snížení příjmů z cestovního ruchu 
o téměř 60 %, což je obrovská nenahradi-
telná ztráta. Jak prožil loňský rok a co čeká 
od nastávající turistické sezóny Stanislav 
Blaha, starosta Uherského Hradiště a před-
seda správní rady Regionu Slovácko?  

Přestože koronavirová pandemie 
dopadla na cestovní ruch drtivě, i tak 
na Slovácku vznikaly nové projekty. 
Jaké novinky tedy na turisty čekají?
Novinek není málo. V uplynulém roce 
jsme díky pandemii alespoň získali 
prostor pro inovace a rozvoj infrastruk-
tury. Na pěší turisty v Bílých Karpatech 
čeká vyznačení dvou turistických tras 
mezi Javořinou a Novou Horou, současně 
na Nové Hoře vzniká turistická útulna. 
V Uherském Brodě připravují dvě foto-
místa s výhledy na karpatská panora-
mata. Na Maršově na turisty pro změnu 
čeká nová interaktivní stezka věnující 
se místní fauně a flóře. V Bojkovicích se 

chystají otevřít nové nerezové koupaliště 
s přihřívanou vodou a wellness. Plánují 
zpřístupnit i památkový domek Potok 
302 s malým hospodářstvím. Také po-
kračují velké opravy hrází Baťova kanálu. 
V loňském roce turisté využili zpevně-
ných hrází u Vnorov, letos se ve Veselí nad 
Moravou otevřel od základů rekonstru-
ovaný a zmodernizovaný přístav. Nová 
přístavní hrana bude lodím k dispozici 
i na Kunovském jezu.

Na Slovácko jezdí díky dobře 
vybudované síti cyklostezek 
a cyklotras ve velké míře cyklisté. 
Chystáte i novinky pro ně? 
Určitě. Třeba hojně navštěvovaný areál 
Slovanského hradiště v Mikulčicích se 
díky nově otevřené lávce přes řeku Moravu 
mnohem více cykloturisticky provázal se 
Slovenskem. Současně jeho návštěvníci 
mohou bez nutnosti přejezdu autem 
přes hraniční přejezdy přejít na druhý 
břeh řeky Moravy k nejstarší dochované 
velkomoravské památce ve střední Evro-
pě –  kostelíku sv. Markéty Antiochijské. 
V oblasti Strážnicka, proslulého výskytem 

V přírodě jsme rádi,  
je to balzám na duši, 
říká Stanislav Blaha

jeřábů oskeruše, mohou od letošního roku cyklisté 
zavítat do dvou nových expozic Muzea oskeruší 
v nedaleké lokalitě Travičná. Jedna se nachází 
v přízemí rozhledny a druhá pak v areálu salaše.

Letos Region Slovácko znovu vydává obě 
slovácké kuchařky. Máte v oblibě vaření 
nebo konzumaci nějakého tradičního 
pokrmu?
Rád mám patenty s povidly, šlíšky s mákem, ale 
nepohrdnu i něčím od masa, třeba dobrou škvar-
kovou pomazánkou nebo uzeným s trnkovou 
omáčkou.  Slovácká gastronomie je nesmírně bo-
hatá a má skvělé jméno napříč celou republikou. 
Třeba vdolečky vždycky potěší každou návštěvu. 
U této slovácké speciality se lehce liší recept obec 
od obce, tu použitím rumu, tu ingrediencí v tva-
rohové nádivce, jinde postupem převalování nebo 
třeba typickou kostičkovou drobenkou na Podluží. 

V dnešní době se řeší také otázka šetrného 
cestovního ruchu. Vnímáte tento trend také 
na Slovácku?
Rozhodně. Ekologické aktivity v oblasti ces-
tovního ruchu se u nás rozvíjí čím dál tím víc. 
Třeba v Uherském Hradišti rozjíždíme projekt 
sdílených jízdních kol. Chceme, aby občané 
i turisté měli možnost rychle a pohodlně se 
přesunout v rámci města. Podporujeme tuto 
aktivitu i tím, že prvních 15 minut jízdy mají 
všichni zdarma. Věřím, že se sdílená kola budou 
rozšiřovat i do dalších lokalit našeho regionu. 

Jak moc vám chybí slovácký kroj, který jste 
s oblibou oblékal na hody nebo Slovácké 
slavnosti vína?
Moc. Svůj kroj mám rád, je to vždycky svátek, když 
mám příležitost si ho obléct. Ale hlavně mně chybí 
to, co po nastrojení do kroje následuje. S hrdostí 
jej nosit, bavit se s lidmi, zpívat a tančit nebo jít 
do průvodu. Doufám, že letos už se na Slovácko 
vrátí ta pestrost a život, které v sobě folklór má.

Která místa na Slovácku jste v období 
pandemie nejraději navštěvoval vy? 
S rodinou jsme vyráželi na procházky po oko-
lí, třeba do Chřibů. V přírodě jsme rádi, je to 
balzám na duši. Já osobně ale moc rád trávím 
čas v Ostrožské Nové Vsi na Štěrku. Jsem rybář 
a ten klid tady je nepřekonatelný.



6 magazín LOOK AT IT

Babice

Bojkovice

Buchlov

Buchlovice

Bzenec

Č ejč

Dolní Němčí

Huštěnovice

Klobouky
Krumvíř

 Koryčany

Lužice

Modrá

Mutěnice

Milotice

Nivnice

Strání

Komňa

Ostrožská 
Nová Ves

Boršice

Polešovice

Hluk

Spytihněv

Staré Město

Napajedla

Hustopeče

Svatobořice-Mistřín

Šumice

Uherský 
Ostroh

Blatnice pod
svatým Antonínkem

Újezd u Brna
Velehrad

Salaš

Velká 
nad Veličkou

Kuželov
Velké Bílovice

Velké 
Pavlovice

Vlčnov

Vnorovy

Strážnice

Vracov

Záhorovice

Ždánice

Bučovice

Dubňany

Kunovice

Luhačovice
Slavičín

Hostětín

Slavkov u Brna

Kyjov Uherský Brod

Veselí 
nad Moravou

Břeclav

Hodonín

Uherské Hradiště

Holíč

Skalica

Vrbice

7

1

11

10

9

5

6

13

12

14

15

8
3

4

2

Velké BíloviceVelké BíloviceVelké BíloviceVelké BíloviceVelké BíloviceVelké Bílovice

Vracov

Slovácka 2021

2. Hvězdárna a planetárium 
Oldřicha Kotíka ve Ždánicích 

nabízí pozorování reálné i umělé 
oblohy v prostředí digitálního 

planetária. Z populárně naučných 
pořadů si vyberou všechny věko-
vé kategorie. www.muzdanice.cz

6. Asi tři kilometry 
severozápadně od Buchlovic 

stojí na vysokém kopci zdaleka 
viditelný a majestátní hrad 

Buchlov. Je ukázkou středověké 
pevnostní architektury a hradní 

interiéry dokumentují vývoj 
bytové kultury od 15.do 19. století. 

www.hradbuchlov.cz

8. Skanzen Strážnice – 
Muzeum vesnice 

jihovýchodní Moravy, 
je muzeum v přírodě 

a představuje lidovou 
architekturu významných 
mikroregionů Slovácka ze 
17. až 19. století. Můžete si 

zde vybrat z řady programů 
a tematických akcí. Více na 
www.skanzenstraznice.cz.

4. Kostel svaté Markéty Antiochijské 
leží poblíž obce Kopčany na Slovensku. 

Pochází z 9. století a je to jediná dodnes 
stojící zachovaná architektonická 
památka pocházející z doby Velké 

Moravy. https://kopcany.sk

1. Sklepní kolonie Pod 
strážním kopcem v obci 
Vrbice v Modrých Horách 
stojí za vidění! Nachází se 

tu jedinečné sedmipatrové 
sklepy s gotickými lomenými 

oblouky. Sklepy jsou vykopány 
v pískovcové skále a je od nich 

překrásný výhled do okolní 
vinařské krajiny. www.vrbice.cz

3. Rozhledna Mutěnice 
je jedna z nejmladších 

rozhleden v České republice 
(rok 2018) na vrchu jménem 

Vyšicko. Dříve na tomto 
místě stávala triangulační 

věž, díky čemuž je známá jako 
Triangl. Výhled na Chřiby, hrad 

Buchlov, Pálavu, Bílé Karpaty 
a vinařskou oblast u Mutěnic. 

www.mutenice.cz

7. Zámek Milotice patří 
k nejkrásnějším barokním 
zámkům u nás. Můžete si 

prohlédnout celek zámeckého 
areálu s čestným nádvořím, 
jízdárnou, konírnou, dvěma 
oranžériemi, francouzským 

parkem a přilehlou bažantnicí. 
www.milotice.cz

5. Rozhledna Salaš se nachází 
v nadmořské výšce 366 metrů u obce Salaš 

a nabízí krásný výhled na pohoří Chřibů. 
Má tvar dvou sedmiček, kdy jedna sedmička 

obepíná druhou. Rozhledna je veřejnosti 
celoročně zdarma přístupná. www.salasuh.cz



7magazín LOOK AT IT

Babice

Bojkovice

Buchlov

Buchlovice

Bzenec

Č ejč

Dolní Němčí

Huštěnovice

Klobouky
Krumvíř

 Koryčany

Lužice

Modrá

Mutěnice

Milotice

Nivnice

Strání

Komňa

Ostrožská 
Nová Ves

Boršice

Polešovice

Hluk

Spytihněv

Staré Město

Napajedla

Hustopeče

Svatobořice-Mistřín

Šumice

Uherský 
Ostroh

Blatnice pod
svatým Antonínkem

Újezd u Brna
Velehrad

Salaš

Velká 
nad Veličkou

Kuželov
Velké Bílovice

Velké 
Pavlovice

Vlčnov

Vnorovy

Strážnice

Vracov

Záhorovice

Ždánice

Bučovice

Dubňany

Kunovice

Luhačovice
Slavičín

Hostětín

Slavkov u Brna

Kyjov Uherský Brod

Veselí 
nad Moravou

Břeclav

Hodonín

Uherské Hradiště

Holíč

Skalica

Vrbice

7

1

11

10

9

5

6

13

12

14

15

8
3

4

2

Fota na dvoustraně: m-ARK

10. Muzeum Napajedla láká malé i velké 
návštěvníky na stálou expozici Hřiště hraček, 
která hravou, interaktivní formou přiblíží 
legendární hračky designérky Libuše Niklové 
a Alfréda Kluga z podniku Fatra Napajedla. 
Autorem expozice je syn Libuše Niklové, 
známý výtvarník Petr Nikl, který ji navrhl jako 
„Člověče, nezlob se!“. www.napajedla.cz

9. V Modré se můžete 
projít proskleným tune-
lem, který vás povede 
pod hladinou rybníka, 
vrátit se v čase a navštívit 
Archeoskanzen, ochutnat 
pohárek na vinné či 
slivovicové stezce nebo 
si prohlédnout exotická 
a pradávná zvířata. 
www.skanzenmodra.cz

11. Baťův kanál nabízí atraktivní 
a netradiční možnost, jak poznat kraj 
kolem řeky Moravy od Kroměříže 
až po Hodonín. Na trase můžete 
vyzkoušet řadu lákadel, cyklostezek, 
nabídek a služeb. www.batacanal.cz

15. Kuželovský mlýn je jeden 
z mála dochovaných větrných 
mlýnů tzv. holandského 
typu u nás, najdete ho v obci 
Kuželov. Je znám z několika 
pohádek a z blízka si jej můžete 
prohlédnout třeba v červenci 
na Horňáckých slavnostech. 
Více na www.kuzelov.com.

12. Muzeum Jana Amose 
Komenského v Uherském 
Brodě podrobně dokumentuje 
život a dílo J. A. Komenského, 
slavného místního rodáka, i his-
torii a tradice Uherskobrodska. 
www.mjakub.cz

13. V obci Komňa v Bílých 
Karpatech najdete unikátní muzeum, 
které přibližuje život takzvaných 
zvěrokleštičů neboli miškářů z druhé 
poloviny 19. století. Dnes již zaniklé 
řemeslo bylo právě v Komni, která 
je známá také jako možné rodiště 
Jana Amose Komenského, nebývale 
rozšířené. www.komna.cz

14. Festival masopustních 
tradic FAŠANK ve Strání 
slibuje každoročně 
neopakovatelné zážitky 
živých lidových tradic. 
Masopust začíná již v pátek 
a končí v úterý o půlnoci. 
www.strani.cz
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Slovácko je pohostinný kraj, který kromě živých tradic, folklóru a vína 
nabízí mnohem víc. Najdete tu nádhernou přírodu Chřibů a Bílých Karpat, 
můžete se nechat pohltit historií velkomoravských sídlišť, hradů, zámků 
nebo poutních míst. Uchvátí vás atmosféra folklórních událostí, koštů 
a veselic a vaše chuťové pohárky potěší místní speciality a výborná vína. 
Slovácko můžete poznávat pěšky, na kole, na lodi nebo třeba z koše 
balonu. Čekají tu na vás dobří lidé a nezapomenutelné zážitky.

Nechte 
se okouzlit 
Slováckem…
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Eva Josefíková: 
Život mi ovlivnila souhra asi 
milionu šťastných náhod

Vlčnov, Praha

Herečka Eva Josefíková patří ke slo-
váckým patriotům. Vyrostla jako nor-
mální holka se všemi radostmi a sta-
rostmi. Sportovala, zpívala, tancovala 
ve folklórních kroužcích a až na ZUŠ 
přičichla k divadelnímu umění, které 
se jí stalo osudem i životní láskou.
Ještě než odmaturovala na gymnáziu, 
s velkým ohlasem zvládla odehrát 
v Národním divadle svou první 
divadelní roli, Barunku v Babičce. 
Než se nadála, rozjel se vlak s rolemi 
ve fi lmech, seriálech a na divadelních 
prknech. Odstěhovala se do Prahy, ale 
srdcem zůstala upřímnou moravskou 
holkou z Vlčnova, co miluje svoji 
rodinu, domov, přátele, ale i vdolečky, 
slaninu i slivovici.

Rozhovor najdete na straně 50–52.
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Ponořte se pod 
hladinu i do historie

V Modré zažijete neuvěřitelné 
věci. Během jediné návštěvy 

projdete staletími. Ocitnete se 
v Archeoskanzenu z období Velké 

Moravy, pod hladinou rybníka v Živé 
vodě, na Stezce praturů, v hotelu 

Skanzen s doškovou střechou 
a luxusním interiérem, v pálenici, 
vinařství, ale i v moderním světě 

terarijních zvířat… Na vše zpovzdálí 
dohlíží kostel sv. Jana Křtitele.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Top 100 Destination 
SKANZEN Modrá byl za svůj 
rozvoj a udržitelnost oceněn 
The Sustainable Global Top 
100 Destination 2020. Jako 
dosud jediný zástupce z České 
republiky se tak dostal mezi 100 
světové turistické elity. Komplex 
tvoří Archeoskanzen Modrá, 
Centrum slováckých tradic, 
Živá voda Modrá, Stezka praturů, Terárium Modrá, hotel a restaurace 
Skanzen, rybníky, kostelík sv. Jana Křtitele a okolní krajina.
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Živá voda s podvodním 
tunelem
Největší sladkovodní tunel v Evropě, 
který byl vybudován pod hladinou 
rybníka, nabízí nevšední zážitek. V tu-
nelu můžete kromě sumců, kaprů, línů 
a candátů pozorovat také prehistorické 
velké ryby vyzy, dlouhé i přes 2 metry. 
Život pod hladinou doplňuje mokřad 
s typickými rostlinami a živočichy. 
V létě se zde můžete i vykoupat v kou-
pacím biotopu. 

Cesta praturů vede 
po vyvýšených lávkách 
Z areálu Živé vody se vydejte po lávce 
i ve čtyřmetrové výšce na Stezku 
praturů, kde kromě rozhledny najdete 
několik tematických zastavení. Dozvíte 
se zajímavosti o historii a cestě praturů, 

kterou museli překonat, aby se po 1200 
letech vrátili na moravské pastviny. 

Archeoskanzen aneb 
interaktivní učebnice 
Archeoskanzen aneb Velkomoravské 
opevněné sídliště středního Pomoraví 
s unikátní replikou Velkomoravského 
kostela sv. Jana Křtitele je největší 
svého druhu v celé Evropě. 
Areál je tvořen stavbami, které byly 
vystavěny dle historických před-
loh. Nejrůznější výukové programy 
návštěvníkům názorně osvětlují jednu 
z nejvýznamnějších etap našich ná-
rodních dějin. Návštěvníci se seznámí 
s každodenním životem Slovanů 
v hradisku, zažijí rituály, ochutnají do-
bová jídla, vyzkouší dávno zapomenu-
tá řemesla, zúčastní se historické bitvy 

s příběhem, … zkrátka nahlédnou do historic-
kých souvislostí, které v učebnicích nenajdete.

Pěšky i na kole po nádherném 
okolí s rybníky
Obec navázala na zaniklou rybníkářskou 
tradici a obnovila v údolní nivě na původ-
ních místech vodní nádrže – Konventní 
rybník a několik dalších. Při jejich výstav-
bě byl nalezen nejen dubový „čap“, který 
v bývalém rybníku usadili kdysi cisterciáci, 
ale archeologové odkryli i pozůstatky tzv. 
haťové zaplétané hráze staršího rybníka, 
datovaného do 9. století. Na svahu nad tou-
to hrází bylo dokonce nalezeno i keramické 
závaží rybářské sítě, rovněž odpovídající 
výrobě v raném středověku.

Stezka praturů
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www.skanzenmodra.cz
www.archeoskanzen.cz
www.zivavodamodra.cz
www.goralky.cz

Vinná stezka, foto: archiv Skanzenu Modrá

Terárium, foto: archiv Skanzenu Modrá

Největší terárium na Moravě 
V teráriu zažijete tropickou atmosféru Amazonského 
deštného pralesa, subsaharské Afriky nebo ostrovů 
rozmanité Indonésie. K vidění jsou zástupci největ-
ších i těch nejmenších druhů hadů a ještěrů z celého 
světa. Pro skupiny jsou připraveny komentované 
zážitkové prohlídky. 

video o Modré

Nevynechejte slivovicovou 
či vinnou stezku 

K největším lákadlům Centra slováckých tradic patří 
Slivovicová (pálenková) stezka, na které můžete 

okoštovat 72 druhů slivovic, pálenek a likérů českých 
lihovarů. Zážitek můžete doplnit vinnou stezkou, kde 

je vystaveno na 100 druhů vín. V podkroví vznikla 
expozice vinařství brněnského Moravského zemského 

muzea. Centrum dále doplňuje sušírna ovoce, 
vinotéka i prodejna regionálních produktů a kavárna. 

Nový wellness 
v Hotelu Skanzen 
Hotel Skanzen nabízí 
kromě skvělé kuchyně 
také 100lůžkové kom-
fortní ubytování jak 
hotelového typu, tak 
nedaleké dependance. 
Hoteloví hosté mohou 
zrelaxovat v luxus-
ním prostředí nového 
wellness přímo v hotelu 
SKANZEN. V oddělených zónách najdete whirlpool, fi nskou 
saunu, parní a bylinkovou saunu, turbo sprchy s ochlazovacím 
vodopádem a odpočinkovou zónu s posezením. 

Foto: Hotel Skanzen (5×)
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Do cisterciácké krajiny 
nás uvádí obraz se snícím 

sv. Bernardem v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie 

a svatého Cyrila a Metoděje 
na Velehradě.

Ze západní Evropy s sebou přinesli 
pokročilé hospodářské postupy 
i nové odrůdy zemědělských plodin, 
například vína především z odrůd 
pinot z Burgundska (rulandské) 
později Sylvánské a Ryzlink rýnský, 
která se na zdejších vinicích pěstují 
dodnes. Při putování klášterní kra-
jinou narazíte na mýtné i hraniční 
kameny, kostely s farami, kapličky 
i zámek v Ořechově, kterému vévodí 
sochy světců. Samotný areál bývalé-
ho kláštera na Velehradě je poklad-
nicí cisterciáckého odkazu. Dodnes 
je znatelný důmyslný vodohos-
podářský systém stavidel, náhonů 
a rybníků. O hospodářské činnosti 

v klášterní krajině Velehradu jsou čitelné dodnes
Slovácko je nejen krajinou krojovaných šohajů, ale i vzdělaných a mlčenlivých mnichů cisterciáků, 
kteří na Moravu připutovali v roce 1205. Zbudovali zde velehradský klášter a více jak 500 let 
kultivovali okolní krajinu. 

Stopy cisterciáků

Klášterní krajina Velehrad společně 
s dalšími 17 klášterními krajinami z 5 států 
aspiruje na prestižní označení Evropské 
dědictví. cisterscapes.eu

Připravujeme pro vás:
•	naučnou stezku Klášterní krajiny Velehrad
•	expozici „Volající kamení“ v nově zrestaurovaných 

prostorách kláštera

mnichů svědčí i zachované části 
dvorů na Velehradě, v Polešovicích 
či v Domaníně, kde obdělávali půdu 
a chovali dobytek, na vinicích pěsto-
vali víno pro liturgické potřeby, ale 
i obchod. Rozsáhlé lesy v Chřibech 
sloužily jako zásobárna stavebního 
i palivového dříví.
Po stopách cisterciáků se můžete vy-
dat třeba po dlážděné cestě v lesíku 

Háj na Velehradě nebo z Jalubí na Velehrad, 
kde se nezapomeňte zastavit u kapličky Panny 
Marie Bolestné. Zkušené oko krajináře odhalí 
také stopy po dnes již zaniklých cihelnách, 
rybničních hrázích nebo úvozových cestách 
propojujících 
Velehrad nejen 
s blízkými cíli, 
ale také vzdále-
nými evropskými 
kláštery.
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V souladu s odkazem 
cisterciáků
Velehrad se snaží navázat na odkaz 
péče o krajinu cisterciáků, kteří zalo-
žili a proslavili duchovní památky  
Velehradu. V souladu s jejich moud-
rým přístupem byla nedávno vysáze-
na jabloňová alej od rybníků k bazili-
ce, vybudován mokřad s molem mezi 
rybníky, výsadba stromů nad Hájem, 
osázen květinovými záhony střed 
obce atd. Za celkový přístup ke kraji-
ně byla obec oceněna Zelenou stuhou 
v soutěži Vesnice roku. 

Rodinná trasa  
Velehrad – Salaš
Příjemný a nenáročný cyklovýlet 
nabízí trasa Velehrad – Salaš, která 
kopíruje okraj lesa, Kemp Velehrad 
i rybník Rákoš. Na stezku navazuje 
řada dalších cyklistických tras, které 
vás zavedou dál do Chřibských vrchů. 
Zajímavým ozvláštněním prázdnino-
vého výletu je možnost absolvovat 

můžete zamířit do všech 
světových stran
Velehrad není jen duchovním místem v jednom z nejmalebněj-
ších koutů Slovácka. Je také atraktivním turistickým centrem 
a významnou křižovatkou poutních, turistických i cyklostezek. 
Kromě duchovního areálu slavné baziliky nabízí zajímavé výlety 
do historie Velké Moravy i přírody Chřibů, která obec obklopuje. 

tuto trasu na vypůjčených koloběžkách, 
které si lze vypůjčit v turistickém centru, 
kde si také můžete prohlédnout interak-
tivní výstavu ak. sochaře Otmara Olivy 
(5 km).

Hledačkami si zpestříte 
procházky
Díky velehradským hledačkám můžete při 
procházkách nejen kolem baziliky objevo-
vat místa a zákoutí, kterých byste si mož-
ná ani nevšimli. V turistickém a informač-
ním centru nebo přímo na webu obce je 
dostupná jak Velehradská hledačka (délka 
3,8 km), tak quest Okolo baziliky (1,5 km) 
zaměřený na historické detaily klášte-
ra. Veršovaná zadání hledaček oceňují 
především děti, které spolu s rodiči nebo 
prarodiči prochází Velehradem. Dětská 
radost z vyřešeného detektivního zadání 
je příjemným bonusem krásné procházky.

Poutní cesta růžence 
Poutní cesta růžence začíná u železničního 
přejezdu ve Starém Městě. Cesta lemovaná 
celkem dvaceti zastaveními růžencové 
modlitby pokračuje údolní nivou potoka 
Salašky, uhýbá do konventních luk a míří 
přímo na střed siluety baziliky. Každé za-
stavení symbolizuje jedno tajemství (4 km).

Z Velehradu
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Za památkami 
i odpočinkem
Ať na Velehradě uděláte krok jakým-
koliv směrem, dýchne na vás historie. 
Při vstupu do poutního areálu vás vítají 
sochy slovanských věrozvěstů. Zved-
nete hlavu a potěší vás krása baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje. Působivý barokní chrám 
byl i s přilehlými budovami bývalé-
ho cisterciáckého kláštera prohlášen 
za národní kulturní památku. Za po-
zornost stojí také pohled do podzemí. 
Pod bazilikou najdete základy kláštera 
ze 13. století, lapidárium s románský-
mi artefakty a také výstavní expozici 
s názvem Martyrion – svědkové víry 
20. století. Nechybí ani zlatá růže, kterou 
Velehradu daroval papež Jan Pavel II. 
Na zdejším hřbitově je pochována řada 

láká historií i současností
Slavná minulost i zajímavá současnost. To je památný Velehrad, 
který se po rozsáhlé obnově skví v plné kráse. Může se o tom pře-
svědčit každý, kdo sem přijíždí nejen na červencovou národní pouť. 

Infocentrum Velehrad
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel.: 571 110 538
info@velehradinfo.cz
www.velehradinfo.cz

Varhanní koncerty – od května 
do října

Dny lidí dobré vůle a národní 
cyrilometodějská pouť – 
4. a 5. července

Hudební festival Šroubek – srpen

Cisterciácká pečeť – soutěž 
a přehlídka/degustace mešních 
a košer vín – listopad 

Svatoštěpánský koncert 
v bazilice – 26. prosince 

zajímavých osobností. Je zde napří-
klad pohřben kněz František Satora, 
vychovatel mladého Tomáše Masaryka. 
Dokonce zde našly spočinutí tři velké 
osobnosti českých dějin – arcibiskup 
Antonín Cyril Stojan, kardinál Tomáš 
Špidlík SJ a předseda čs. londýnské 
exilové vlády Th Dr. Jan Šrámek. 

Cíl turistů i poutníků
Stále více návštěvníků míří do Vele-
hradského domu sv. Cyrila a Metoděje, 
který vznikl v prostorách bývalé sýpky 
a konírny. Dnes tento objekt nabízí 
služby infocentra s přilehlou cukrár-
nou, přednáškový sál nebo návštěvu 
poutnické prodejny s galerií. Právě tam 
si můžete nakoupit knihy, suvenýry 
a bio produkty. K návštěvě láká expozi-
ce Velehrad na křižovatkách evrop-
ských dějin a Bible pro malé a velké. 
Přes léto pak bývají v nedalekém stře-
dověkém kostelíku Zjevení Páně, lidově 
zvaném Cyrilka, tematické výstavy.
Obnovené prostory bývalého kláštera 
nyní nabízejí ještě pestřejší prohlídkové 
trasy. Nově vzniklé expozice vám dají 
nahlédnout do života cisterciáckých 
mnichů nebo hlouběji poznat stavební 

vývoj Velehradu od 13. století. Prohlídky je 
možné rezervovat přes informační centrum.
Kromě církevních památek patří k místním 
tahákům okolní cyklostezky. Velehrad totiž 
leží na křižovatce tras, které vedou podél 
Baťova kanálu a do chřibského pohoří. Nově 
zde směřují i poutní cyrilometodějské stez-
ky označené modrým piktogramem.
Dnešní nabídka Velehradu je skutečně 
pestrá. Toto historické poutní místo nežije 
jen během turistické sezóny, ale po celý rok. 
Velehrad spolu s olomouckými a kromě-
řížskými církevními památkami vytváří 
takzvanou Duchovní osu Moravy (DOM).

Velehrad

Pravidelné TOP akce:
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BalonCentrum 
Břestek

Fo
to

: B
al

on
Ce

nt
ru

m
 B

ře
st

ek

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

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

BALONY.EU, s.r.o.
BalonCentrum Břestek 316
687 08 Buchlovice
tel.: 572 547 183
e-mail: info@balony.eu
www.balony.eu, www.baloncentrum.eu
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Buchlovice s kočárkem i pro dobrodruhy
Zámek Buchlovice se světoznámým parkem a hrad Buchlov 
i s okružní stezkou patří k nejnavštěvovanějším turistickým 
cílům Slovácka. V případě deště se můžete uchýlit do útrob 
zámku i hradu na kopci, kde na vás čekají prohlídky šité 
na míru právě dětem. Občerstvit se můžete v romantické 
zámecké čokoládovně nebo hradní hospůdce U Hanuša. 
Pokud se vyčasí, nenechejte si ujít procházku nádherným ba-
rokním parkem s prvky francouzských zahrad, který je vhod-
ný i pro kočárky. Součástí parku je i prodejní výstava fuchsií 
a záchranná stanice zvířátek, kterou nemůžete vynechat. 
Vydat se na hrad Buchlov s kočárky příliš nedoporučuje-
me. Prohlídku hradu, nádvoří i výstavních prostor můžete 
obohatit o 3 km lesní naučnou stezku Okolo Buchlova a kaple 
sv. Barbory, kterou zvládnou i malé děti. Odpočívat mohou 
u zastávek se zvířátky. Cestou narazíte na 11 informačních  

Přinášíme spoustu tipů na nejrůznější výlety pro rodiny s dětmi, které 
si nenechejte ujít během vaší návštěvy Slovácka. Když bude pěkně, 
můžete brouzdat krajinou, kde nepotkáte davy turistů, a přesto si 
odnesete nezapomenutelné zážitky…

Kam s dětmi 
i když padají trakaře

Zámek Buchlovice, foto: m-ARK

Hrad Buchlov, foto: m-ARK
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tabulí, ze kterých se dozvíte zajímavosti o lese. Pokud budete 
po procházce vyhladovělí, můžete se občerstvit v hospůdce 
U Špalka, která je otevřená o víkendech i v zimě. 

Muzeum Na Mýtince 
V muzeu v Babicích můžete kromě 
zajímavých příběhů průvodce 
zhlédnout expozice myslivců 
a pytláků, hospodářských strojů 
a voliéry s pernatou zvěří. Muzeum 
je otevřeno o víkendech nebo 
po domluvě (tel.: 777 766 964). 

Muzeum Tupeské keramiky
Muzeum najdete v nejstarším domku č. p. 118, který pochází 
z roku 1837. Můžete se i s předem domluveným průvodcem 
projít domem, kde bydlel hrnčíř, seznámíte se s historií 
i současností tradiční majolikové keramiky. Domluvíte-li 
si předem, vyrobíte si i vlastní kousek keramiky na hrnčíř-
ském kruhu nebo si namalujete vlastní hrníček. 

Školní osnovy lépe pochopíte v Památníku 
Velké Moravy
Pro školáky je někdy obtížné představit si život v hradišti 
Velkomoravské říše. Historické souvislosti můžete přijít 
pozávat do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, 
kde najdete dvacítku figurín v životní velikosti, které 
prostřednictvím příběhu o Mojslavovi zachycují základní 
dějinné okamžiky Velké Moravy. 

Armádní bunkr pod Antonínkem 
Tak trochu utajený je armádní bunkr pod Svatým Antonín-
kem, který v 50. letech minulého století sloužil nedaleké 
posádce. Kryt se nachází na kopci v severní části lesa. Zájemci 
se mohou podívat čtyři metry pod zem do typizovaného žele-
zobetonového úkrytu – ochranné stavby v době studené války. 
V bunkru uvidíte jednoduché vybavení, vysílačku, elektro-
centrálu, v zemi zakopanou cisternu na vodu, nářadí a nahoře 
polní kuchyni…
Bunkr je otevřený každou neděli do 16.00 do 18.00. 
Po dohodě i jiné termíny (tel.: 604 396 639).

Sklárny nabízí nevšední zážitek 
Ve Strání-Květné můžete 
s dětmi navštívit hned dvě 
sklárny s tradiční ruční 
výrobou skla. Při prohlídce 
si mohou připomenout oblí-
bený film Krakonoš a lyžníci. 
Sklárny Květná jsou velkým 
podnikem, který nabízí 
pohled do tradiční sklářské 
továrny. V malé rodinné 
sklárně Ladislava Breznického 
uvidíte, jak se rodí sklo. Individuální prohlídky skláren je 
možné domluvit předem. Sklárna Květná, tel.: 572 619 111, 
Sklárna Breznický, tel.: 774 939 496.
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Památník Velké Moravy, foto: m-ARK

Muzeum Tupeské keramiky, foto: m-ARK

Foto: kudyznudy.cz
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Kostýmové prohlídky zámku, foto: www.slovacko.cz

Zámek Milotice, foto: m-ARK

Zámek Uherský Ostroh, foto: m-ARKMuzeum Jana Amose Komenského, foto: MJAKUB

Muzeum Jana Amose Komenského
Při nevlídném počasí je fajn zajít si do Uherskobrodského 
muzea a připomenout si život a dílo slavného učitele Jana 
Amose Komenského. Dětmi je nejvíce obdivována expozice 
Staré školy, která prostřednictvím starodávné třídy s lavicemi, 
katedrou a školními pomůckami s odkazy na Komenského 
nejznámější učebnice Orbis sensualium pictus představuje 
historický vývoj školství. Část prostor ve třídě je věnována 
vybraným lidským činnostem, jako je lékařství, kovářství, 
tkalcovství, zpracování lnu a plátna.

Tajemná expozice v podzemí 
Neobvyklá expozice na zámku v Uherském Ostrohu vás 
kromě klasických prohlídkových tras vtáhne do tajuplných 
světů. V nenápadném podzemí najdete naprosto nevšední 
magickou expozici. Navštívíte tajemnou Křišťálovou jeskyni, 
dávnou Atlantidu, která vám umožní rozplynout se v zrca-
dle či vstoupit do obrazu, setkat se s jednorožci na planetě 
Lukuma, kde si lze poslechnout tlukot vlastního srdce, 
anebo se můžete podívat do nekonečné Nesmírné věže. 
Zvukově a světelně vydařená expozice je však přesně to, co 
ve špatném počasí potřebujete. 
Naproti zámku nezapomeňte mrknout i do nově otevřené-
ho Muzea veteránů moto – velo – auto a koloniálu rodiny 
Adlerových. Kromě veteránů na vás čekají i ukázky zařízení 

několika živností, jako je koloniál, pivovarská hospoda, 
mechanická dílna, fotograf, hodinářství, lékárna, trafika 
a prohlídka domu s vyhlídkovou terasou.

Mississippi river 
Pěkný zážitek si odnesete z přístavu Baťova kanálu na coun-
try ranči Mississippi river ve Veselí nad Moravou, který 
najdete přímo u cyklostezky č. 47. Ranč nabízí jak občerst-
vení, tak půjčovnu lodí, stanování, rybaření, ale i zoo koutek, 
jízdy na ponících, můžete si opéct špekáček. O víkendech 
zde bývá živé hudební vystoupení nebo kulturní program.

Milotice v dobových kostýmech 
Zámek Milotice s rozsáhlou zahradou a lesoparkem je 
právem nazýván perlou jihovýchodní Moravy. Na zámku si 
můžete objednat netradiční prohlídky a focení v dobových 
kostýmech, které děti milují. 
Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu 
a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang. 
Rozsáhlá francouzská zahrada vybízí k procházkám 
s kočárkem a relaxaci. V zámecké konírně oceníte expozice 
krojů, dětský koutek, spoustu poučení a zábavy týkající se 
lidových tradic a nástrojů, ale i dráčka Mráčka ze slavné 
pohádky Za humny je drak. Neminete ani výstavu dravých 
ptáků, s nimiž se můžete vyfotit.
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Foto: archiv Vinařství Jakubík

VÍNA JAKUBÍK

Víno s kořeny

Vinařství Jakubík, a.s. 
www.vinarstvijakubik.cz 
info@vinarstvijakubik.cz 
tel.: 777 980 124, 572 551 703

Přátelství, relaxace, smích, to vše se 
v dnešním světě často ztotožňuje 
s vínem. K vínu Jakubík toho však patří 
mnohem více. Jsou to láska, víra a naděje. 
Tři neodmyslitelné vlastnosti, které jako 
sudičky doprovází víno Jakubík od prv-
ního výhonku na vinici, přes úzkostlivou 
péči o hrozny až k samotnému zrání vína 
v tradičních sudech. Právě láska, víra 
a naděje se zrcadlí v podobě srdce, kříže 
a kotvy nejenom v logu dnes už zavede-
ného vinařství, na jeho nezaměnitelných 
etiketách, ale především v duši celého 
vinařského rodu Jakubíků.
Rodina Jakubíků totiž už ve třetí generaci 
nejenom vyrábí exkluzivní víno, ale pře-
devším zušlechťuje vinařský obor a kulti-
vuje vinařskou kulturu v našem regionu 
i celé naší zemi. A to vše s neobvyklou 
pokorou k přírodě a tradici. Že to vše ne-
jsou ve Vinařství Jakubík jenom prázdná 
slova, to dokazují vína s neobvyklými 
názvy – Cyrillus a Methodius. Připadají 
vám ta jména povědomá? Oprávněně. 
Skutečně odkazují k dvojici byzantských 
věrozvěstů, která naší zemi dala písmo 
a jazyk. Vzdělávat slovanský lid chodili 
Cyril a Metoděj po stejné půdě, na které 
rodina Jakubíků už více než půlstoletí 
hýčká své vinice. „Vína Cyrillus a Methodi-
us jsou naším příspěvkem k uvědomění si 
vlastní identity. Připomenutí si našich ko-
řenů, moudrosti a pokory našich předků,“ 
vysvětluje Břetislav Jakubík.
Právě v osobě Břetislava Jakubíka se 
snoubí vrozená pěstitelská pracovitost 
a obrovská pokora ke světu, životu a pří-
rodě. Vinařský um získal od svého otce 
a dnes jej předává svým synům.  

To je jeden z důvodů, proč se rozhodl 
vrátit vinařství tam, kde jej při svých 
začátcích chtěl mít. Do rukou rodiny  
a nejbližších přátel. 
Cyrillus a Methodius, vína s nezvyklým 
názvem, jsou vlajkovou lodí rodinného 
vinařství ze Zlechova na Slovácku. Obě 
vznikají nejenom z odrůd, kterým vinařství 
věnuje úzkostlivou péči přímo ve vino-
hradu, ale exkluzivity jim dodává také 
dvanáctiměsíční zrání v sudech z valaš-
ského dubu. A že se jedná o bez nadsázky 
limitovanou vinařskou edici, dokládají 
pouhé dva šestisetlitrové sudy, v nichž 
víno získává unikátní vůni, chuť a, jak věří 
vinař, také slovanské charizma. Mezi vinař-
ské fajnšmekry se tak dostane pouhých 
osm set lahví bílého Cyrilluse a osm set 
lahví červeného Methodia. Exkluzivitu 
vína podtrhne i designová láhev, do níž 
vinařství obě vína stáčí. Otevřít si láhev 
takového nápoje se tak stává nejenom 
gastronomickým zážitkem, ale také uvě-
doměním si historie naší vlasti a národa. 
Výlet ke kořenům naší minulosti mohou 
milovníci vína zažít také přímo ve zle-
chovském vinohradě Vinařství Jakubík. 
Právě tady, pod majestátným hradem 
Buchlovem, totiž můžete zažít řízenou 
degustaci, která se stane nejenom gast-
ronomickým zážitkem, ale také výletem 
do historie. Počet účastníků je však 
omezen, tak je třeba si rezervovat termín 
na e-mailu: obchod@vinarstvijakubik.cz.

Tak na zdraví
s láskou, vírou a nadějí

vám přeje Vinařství Jakubík
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Novinkou je 
zrekonstruovaná 
židovská Obřadní síň
Bzenec dlouhá léta zatracení ukrýval 
za zchátralou židovskou obřadní síní 
vystavěnou roku 1909 i velký židov-
ský hřbitov. Rekonstrukcí Obřadní 
síně i s původním hebrejským nápi-
sem „Dům věčnosti“, ozdobných váz 
na štítě a šesticípé hvězdy na vrcholu 
byl s podporou města zachráněn další 
historický unikát.

Víno a kulturní život
Tradiční výstava vín pořádaná 
od roku 1954 patří k nejprestižnějším 

VINAŘSKÉ MĚSTO, KTERÉ OCHRAŇUJE 
KAPLE SV. FLORIÁNA A SV. ŠEBESTIÁNA
Příjemná atmosféra města dýchá vinařskou tradicí, která je 
doložena již z období středověku, stejně jako zrekonstruovaná 
kaple nad městem. K výletům lákají i váté písky nazývané jako 
Moravská Sahara, borovicové lesy, meandry řeky Moravy, které 
lákají turisty i cyklisty.

vinařským událostem. Veřejnosti pre-
zentuje na 600 vzorků, které je mož-
no v příjemné atmosféře podbarvené 
hudbou cimbálové muziky vychutnat, 
zhodnotit a vzájemně porovnat.

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

Bzenecká pouť 
s třídenním programem
V polovině srpna si nenechejte 
ujít Bzeneckou pouť s velkolepým 
kulturním programem, jejíž součástí 
je ojedinělá mezinárodní přehlídka 
zámeckých vín VÍNA ZE ZÁMKŮ 
NA ZÁMKU, na které ochutnáte vína 
vyráběná ve sklepech zámků, châ-
teau, villách či starých usedlostech 
s aristokratickou historií z celého svě-
ta. Svátek vrcholí nedělním procesím 
ke kostelu sv. Jana Křtitele a slavnost-
ní bohoslužbou.

Bzenec

Foto: archiv města (4×)
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Bzenecké krojované 
vinobraní
Je oslavou vína, která má již svůj 
zažitý řád. V polovině září je připraven 
dvoudenní kulturní program, který 
vrcholí v sobotu odpoledne slavnostním 
krojovaným průvodem, lákavá je také 
přehlídka souborů, muzik a samozřejmě 
ochutnávka burčáků a ročníkových vín 
místních vinařů. 

Bzenecké sklepy při 
svíčkách
Staly se tradicí v páteční večer 
po sv. Martinu. Přes desítku vinařství 
a vinařů nabízí mladá vína k porovnání 
s ročníkovými při nevšedním putování 
po bzeneckých sklípcích, které jsou 
osvíceny svícemi a lampami.
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Vinum Moravicum, a.s.
Pod Starým hradem

696 81 Bzenec
tel.: 737 557 040

www.vinummoravicum.cz

Fo
to

: m
-A

RK
 (2

×)
 a

 a
rc

hi
v 

sp
ol

eč
no

st
i V

in
um

 M
or

av
ic

um
 (2

×)

Vinum Moravicum, a. s., je uznávaná 
vinařská společnost založená v roce 
2005 v Bzenci. Láska k vínu a jeho 
výrobě však pramení z mnohaleté 
rodinné tradice, kde se kumšt předával 
z otce na syna. 
Vinařství hospodaří v souboru pěti 
historických vinných sklepů, které jsou 
vyhloubeny do svahů kopce zvaného 
Starý hrad. Citlivou rekonstrukcí v roce 
2014 byly jednotlivé sklepy propojeny 
chodbičkami a vznikl tak zajímavý 
labyrint. 
Nabízený sortiment výhradně kvalitních 
moravských lahvových vín je velice 
pestrý. Od roku 2007 uvádějí na trh 
známkové víno Bzenecký Patriot, víno 
vzniklo asambláží rulandských odrůd, 
které jsou pro bzenecký region typické, 
a nechybí ani Ryzlink rýnský VOC 

Objevte tajemství 
podzemního labyrintu

VINUM MORAVICUM
Pod Starým hradem ve Bzenci nerostou jen švarní mládenci, jak 
se zpívá v oblíbené lidové písni. Najdete zde i vinařství Vinum 
Moravicum, a. s., jehož návštěvu si nenechejte ujít…

Nevynechejte prohlídku sklepů při 
tradičních akcích: 
29. 5. 2021 Den otevřených sklepů
17.–18. 7. 2021 Garden Food Festival
17.–18. 9. 2021 Bzenecké krojované 
vinobraní
12. 11. 2021 Bzenecké sklepy při svíč-
kách – sklepy jsou osvětleny jen světlem 
svící, lze ochutnat mladá i ročníková vína.
Akce jsou naplánované, vše však záleží 
na průběhu pandemie Covid-19 a vládních 
nařízeních, proto prosím sleduj te aktuální 
informace na www.bzenectivinari.cz 
nebo www.vinummoravicum.cz

Bzenec. Ve sklepě můžete ochutnat 
až 28 odrůd bílých vín a 10 odrůd 
červených vín. Archivní sklep je možné 
pronajmout pro rodinné oslavy či 
firemní akce pro skupinky 10–70 osob 
a zpestřit je řízenou degustací vín.
V nejstarším až 350 let starém sklepě 
vybudovalo vinařství privátní kóje 
k uložení vín. Milovníci vín, a nejen ti, 
si mohou pronajmout svou kóji a vína 
za kovanou mříží zde zrají v ideálních 
podmínkách – v temnu a chladu. 
Zastavte se ve vinařství třeba cestou 
ke kapli sv. Floriána a Šebestiána, která 
se tyčí nad sklepy. Pokoštujete mo-
ravská vína, budete zasvěceni do tajů 
výroby vína, prohlédnete si labyrint 
bzeneckého podzemí a jistě se dozvíte 
spoustu zajímavostí a strávíte zde 
nezapomenutelné chvíle.

Akce 2021
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Město Kyjov je obklopeno ze všech stran množstvím přírodních 
krás. Paleta je opravdu pestrá – bezpochyby nejpřitažlivější 
lokalitou je krajina Moravského Toskánska, dále procházky zvl-
něnou krajinou zlatých obilných polí protkaných pásy žlutých 
květů řepky, barevných vinohradů či poznání tajemných zákoutí 
okolních lesů. 

Lidové tradice Kyjovska v hudbě, krojích 
a zvycích
Pro toho, kdo hledá prostředí, ve kterém žije tradice písniček, 
muzik, krojů, obyčejů a lidových řemesel, je Kyjovsko to pravé. 
Pokud chcete folklór poznat blíže, tady máte ideální příležitost. 
Přáli jste si někdy, aby se na chvíli zastavil čas? Na Kyjovsku to 
někdy jde! Třeba když uvidíte vinaře, kteří si před svým sklepem 
dopřávají zaslouženou sklenku po práci ve vinohradu, primá-
še kapely hrajícího své originální sólo nebo stařenku v kroji 
jedoucí na kole do kostela. To nejsou připravená představení pro 
turistickou sezónu. Ještě mnozí tu stále tradicemi žijí, po celý rok, 
po celý život. Pro své potěšení i z pokory k odkazu předků. 

SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ
Nejvýznamnější akcí, která 
se v Kyjově koná, je folklórní 
festival Slovácký rok, jehož 
historie sahá až do roku 
1921. Nejvýznamnější 
národopisná slavnost regionu se od roku 1971 pořádá 
v pravidelných čtyřletých intervalech. Pokaždé přivádí 
do Kyjova tisíce příznivců národopisu z celé České 
republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny patří Kyjov 
lidovým tradicím, zvykům a písním. Akce se účastní desítky 
národopisných souborů a muzik z Kyjova a širokého okolí. 
V letošním roce se měla uskutečnit velkolepá oslava stého 
výročí folklórního festivalu Slovácký rok. Současná situace 
však není příznivá pro plánování kulturních akcí v tak 
velkém rozsahu, v jakém si tato výroční událost zaslouží. 
Bude tedy i nadále zachován čtyřletý cyklus a na oslavy se 
můžeme těšit opět v roce 2023. 

Kyjov je nejen 
centrem folklóru
Královské město Kyjov vítá každoročně 
návštěvníky ze všech koutů České republiky. 
Jedním z největších lákadel je folklór a folklórní 
festival Slovácký rok. S tímto veselím jde ruku 
v ruce silná tradice vinařství na Kyjovsku.

Použité fotografie: archiv města Kyjova, autor Marek Svoboda
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Tam, kde víno znamená tradici
Přestože Kyjovsko leží na samé severní hranici souvislého 
pěstování vinné révy na Moravě, má zde vinařství velmi 
hluboké kořeny. Vinohrady a vinné sklepy pak najdete i dnes 
snad v každé obci. Vynikající půdní a klimatické podmínky, 
jakými jsou lehká půda, tvořená zejména jíly, štěrky a písky, 
společně s nízkou nadmořskou výškou, stupňují intenzitu 
letních teplot. Vznikají tak vína sice plná, s výrazným odrů-
dovým charakterem, ale svěží, s harmonií kyselin i aromatic-
kých látek. Obce Kyjovska patří do vinařské oblasti Morava, 
přesněji do nejvýchodnější ze čtyř podoblastí, zvané Slovácká. 

Sklepní uličky na Kyjovsku
Snad žádná rostlina není 
tak spjatá s člověkem 
a jeho kulturou jako vinná 
réva. Tam, kde ji odedávna 
pěstují, víno spoluvytváří 
nejen krajinu, ale proniká 
do písní, zvyků, básní, vý-
tvarného umění. Vinohra-
dy na úbočí viničních hor 
patří mezi nejpůsobivější 
příklady souladu mezi 

člověkem a přírodou. Kouzlo dotvářejí uličky či shluky skle-
pů. Vystupují z vinohradů nebo za posledními domy obce 
svými malovanými či jen čistě zděnými průčelími z pále-
ných cihel a kamenů. Mnoho z nich je vyhrabáno v písku 
nebo tvrdém jílu, ty ostatní mají cihlové nebo kamenné 
klenby. Mnohde je ještě dnes k vidění původní dřevěný lis, 
často zdobený řezbami a letopočtem vzniku. Atmosféru 
sklepů dotváří vinohradnické a vinařské nářadí a pomůcky 
jako kádě, putny a nezbytné koštýře. Sklepní uličky najdete 
téměř ve všech obcích, významná uskupení vinných sklepů 
jsou ve Vlkoši, Kelčanech, Skoronicích či Miloticích. 

Vinné sklepy v Kyjově
První vinařské stavby na Šištótě v ulici U Sklepů byly vybu-
dovány v polovině 18. století, většina letopočtů nad vchody 
do lisoven však uvádí pozdější datum. Chodbu Slovácké 
búdy pana Zavrtálka vybudovali tak dlouhou, že sklep ústí 

až v sousední Tiché ulici. Další sklepy jsou v Nětčicích a Boršově. 
První vinařskou stavbou v Nětčicích byl panský sklep, pro svoji ka-
pacitu více než 4000 věder vína nazývaný Velký. Jedinou boršovskou 
kolonií je zachovaný jednostranný řádek sklepů ve Vývoze. Nejsou 
to však sklepy ledajaké, vznikaly většinou z dlouhých únikových 
podzemních chodeb vedoucích až k cestě do Bukovan. 

Příroda srostlá s lidmi
Zdejší příroda je pestrá a rozmanitá jako lidové kroje jejích obyvatel. 
Ornamenty v krajině vyšívají řádky vinohradů. A s každým ročním 
obdobím obléká jiné barvy. Krása, které se dá přicházet na chuť stále 
znovu. Kyjovsko, od severu chráněné před studenými větry vrchovi-
nami a hlubokými lesy, na jih přes písečné duny otevřené do zdán-
livě nekončících rovin jižní Moravy. Jakoby nastavovalo tvář slunci 
a ve chvílích klidu střádalo sílu k bujarosti lidových tanců. 

Moravské Toskánsko
Krajinu podobného rázu jako v okolí města Kyjova, přezdívanou též 
Moravské Toskánsko, byste jinde v Česku jen stěží hledali. Charakte-
ristická jsou pro ni zvlněná pole, která protínají různé linie, remízky 
a ostrůvky, a zdobí je osamělé kapličky či boží muka. Krajina patří 
do tzv. Kyjovské pahorkatiny. K vytvoření nynějšího zvlněného rázu 
krajiny přispěla bohatá důlní činnost, která zde za komunismu probí-
hala. Desítky let se už v regionu netěží, po dolech zbyly jen fragmenty. 
Téměř celá krajina je ale silně poddolovaná a štoly se postupně propa-
dají. Tím dochází ke zvětšování vln v polích. Moravské Toskánsko je 
krásné v každém ročním období a v každou denní dobu.

www.mestokyjov.cz | www.slovackyrok.cz | www.slovacko.cz
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Ve Hvězdárně a planetáriu Oldřicha Kotíka se můžete 
dotknout hvězd. Do minulosti pak nahlédnout 
prostřednictvím setkání historických kol ve Ždánickém  
parku, navštívit renesanční zámek s Vrbasovým muzeem 
i Ždánický plenér výtvarného umění…

Na histokole do hvězdárny i Vrbasova muzea
Ždánice

Foto: m-ARK (3×), archiv města
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Vesmírná vrátka vám 
pootevřou ve hvězdárně 
Budově dominují dvě kopule pro da-
lekohledy a kopule planetária. Můžete 
zde zhlédnout pořady s astronomic-
kou tématikou stejně tak jako příro-
dovědné a naučné filmy pro mládež 
nebo pohádky pro malé děti. Nově si 
můžete na webových stránkách  
www.hvezdarnazdanice.cz stáhnout 
pracovní listy Astronomického prak-
tika, které milovníkům astronomie 
přinesou přehled o astronomii, ale 
i spoustu zajímavostí, příběhů, příkladů 
a otázek o vesmíru.

Renesanční zámek 
s muzeem 
Zámek byl vystavěn v 16. století 
Oldřichem Kounicem, dnes zde sídlí 
Vrbasovo muzeum pojmenované po-
dle místního učitele a historika Jakuba 
Vrbase, který významnou měrou 
přispěl do díla jazykovědce a etnografa 
Františka Baroše. 
V muzeu si můžete prohlédnout uni-
kátní sbírky památkových artefaktů ge-
nerála Laudona, napoleonskou sbírku, 
původní vybavení zámeckých interiérů, 
pohyblivé modely vodních a větrných 
mlýnů, parních strojů, parních loko-
mobilů, staré vesničky, funkční věžní 
hodinový stroj apod. Expozici doplňují 
sbírky přírodního bohatství regionu, 
lidové tvořivosti a archeologických 
nálezů. K zámku přiléhá zámecký park 
se vzácnými dřevinami. K zajímavos-
tem patří i psí hřbitov.

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

Na kole Ždánickým 
lesem
Po návštěvě muzea a hvězdárny si 
můžete udělat celodenní cyklovýlet 
po Naučné stezce Ždánickým lesem 
a vybrat si z řady cyklotras. Naučná 
stezka začíná u městského úřadu 
a vede k místu bývalého hradu Palá-
nek s úžasnou vyhlídkou do celého již-
ního okolí Přírodního parku Ždánický 
les. Trasa vás následně dovede až 
k nejvyššímu vrcholu U slepice a dále 
okolo přírodní rezervace U Vrby. 
Zde se naučná stezka rozděluje a lze 
pokračovat do Haluzic nebo se vydat 
zpět směrem do Ždánic podél prame-
ne říčky Jordánek. Díky informačním 
tabulím se dozvíte zajímavosti o flóře 
i fauně, která vás bude obklopovat. 

Histokola města Ždánic 
a Mariánské poutní 
slavnosti
Pokud situace dovolí, bude se konat 
tradiční setkání milovníků historic-
kých kol v dobovém oblečení Histoko-
la 2021, které tradičně v sobotu zaplní 

zámecký park a na ně navazují nedělní 
Mariánské poutní slavnosti. Společně 
s dámami a gentlemany v dobových 
kostýmech se můžete nechat přenést 
do časů dávno minulých a po oba 
dny se nechat unášet na vlně zábavy, 
vtipných soutěží, dobrého jídla, hudby, 
radosti, ale i duchovního rozjímání. 
Termín akce najdete na začátku srpna 
na webových stránkách města. 
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DÍLA PLENÉRU JSOU VYSTAVENA 
V SEIDLOVĚ VILE 
K zajímavostem města bezesporu patří 
Ždánický plenér, který navazuje na tradici 
kresby a tvorby v přírodě, každým rokem 
na jiné téma z okolí a života Ždánic. Vytvo-
řená díla jsou pak představena v prosto-
rách zámecké Seidlovy vily pro pořádání 
výstav, besed, veřejných setkání a propa-
gace Kyjovska a Ždánicka. 
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Město si nehoví pouze v prstenci vi-
nohradů, ale také meruňkových sadů, 
kde se jeho poklad – meruňka – pěs-
tuje. Druhů je nepřeberné množství, 
ale ta nejchutnější, největší, nejob-
líbenější a nejvhodnější ke zpraco-
vání včetně meruňkovice je právě 
Velkopavlovická meruňka. Ve městě 
se narodila a dostala po něm i jméno. 
Velké Pavlovice ale nejsou jen vinař-
ská a meruňkářská velmoc. Najdete 
tam vše, co očekáváte od ideální 
dovolené – zajímavé turistické cíle, 
mezi kterými hraje prim rozhledna 

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

Je to kulaté, sametové, oranžové, šťavnaté, voňavé a sladké? 
Co je to? No přece meruňka! Tento skvostně chutnající plod 
nabitý vitaminy a minerály je jako doma ve Velkých Pavlovicích.

Velké Pavlovice

MERUŇKÁŘSKÁ A VINAŘSKÁ VELMOC

Slunečná. Projděte se vinařskou 
uličkou s roztančenými barevnými 
Opilými sklepy, stavte se v barokním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
nebo v historickém habánském skle-
pě rodiny Lacinovy.
Milovník přírody zaplesá při odpo-
činku u rybníka na Zahájce, fandové 
turistiky a cykloturistiky budou 
nevěřícně žasnout nad množstvím 
turistických stezek a cyklotras kři-
žujících město a jeho okolí. Příznivci 
kultury a folklóru si určitě k návštěvě 
vyberou některou z mnoha akcí 
včetně krojovaných hodů a Velko-
pavlovického vinobraní. Stačí dění 
ve městě pozorně sledovat.

Na budově radnice města na náměstí 
9. května a Vinařského penzionu André 
objeví všímavý poutník pamětní desky 
Aloise Václava Horňanského. Právě 
tento významný šlechtitel stál počátkem 
minulého století u zrodu odrůdy Velkopav-
lovická meruňka a byl taky jejím nadšeným 
propagátorem. Díky němu město proslulo 
coby kolébka meruněk, až se o něm začalo 
mluvit jako o nejvýznamnější meruňkářské 
obci a oblasti na území tehdejšího Česko-
slovenska. V roce 2021 si připomeneme 
150 let od jeho narození.

Velkopavlovické hody, foto: archiv města (4×)
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Foto: RMM Mikulov 

Místní kolorit a obyvatelé bratry 
Aloise a Viléma Mrštíkovi ovlivnili 
natolik, že se stali nedílnou součástí 
jejich děl.
Moderní expozice s audiovizuálními 
prvky nepřináší pouhé sdělení o obou 
literátech. Prostupují jí místní folklór 
a tradice, které byly pro oba tolik 
důležité. Málokdo asi tuší, že Vilém 

Památník bratří Mrštíků v Divákách 
Diváky 57, tel.: 607 163 542
mrstici@rmm.cz, www.rmm.cz

Tam, kde se zrodila Maryša
Po dlouhé rekonstrukci se letos konečně otevřou brány Památníku bratří 
Mrštíků v Divákách. Nenápadný domek uprostřed malé jihomoravské 
obce Diváky by málokdo tipoval na bydliště významných českých 
spisovatelů. Přesto právě zde vznikla tak zásadní díla české literatury 
jako Maryša nebo Rok na vsi.

byl nadaný včelař a jeho vylepšení 
na úlech se dodnes používají.
Pro děti i dospělé jsou připraveny 
edukační programy. Zároveň mají 
přilákat školáky, aby se třeba 
o Maryše dozvěděli přímo na místě, 
kde slavné dílo vznikalo. Také kulturní 
akce jsou holdem nejenom literatuře, 
ale také folklóru a životu na vsi.

PAMÁTNÍK BRATŘÍ MRŠTÍKŮ 
V DIVÁKÁCH

Ve vinařství Pavlovín se kolotoč 
prací nezastavuje ani v této zvláštní 
době a víno pro vás zraje, abyste 
si mohli vychutnat opravdu jen to 
nejlepší!

V Pavlovínu jsou schopni vyhovět 
i těm nejnáročnějším požadavkům. 
Vyrábí vína nespočtu odrůd, na vze-
stupu jsou ale stále populárnější 
odrůdy jako Hibernal, Cabernet Cortis, 
Roesler. „Červená vína jsou obecně teď 
v menším útlumu, co se týká poptávky 
zákazníků. Jsem ale velmi rád, že právě 
nové odrůdy jako Cabernet Cortis 
a Roesler mají již v našem sortimentu 
své nezastupitelné místo a na trhu si 
místo vždy najdou. Řada lidí se s těmito 
odrůdami teprve seznamuje, ale kdo 
pozná, neodolá. Jsem rád, že právě tato 
vína můžeme v našem sortimentu mít,“ 
říká Ing. Radim Heča, jednatel a ředitel 
vinařství.  Pilná práce v Pavlovínu je 

Vinařství Pavlovín
UDĚLEJTE SI RADOST, POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ, 
OCHUTNEJTE ZÁŽITEK…

Pavlovín, spol. s r.o.
Bohumilice 52, Klobouky u Brna
tel.: 736 751 553, www.pavlovin.cz

odměněna pochvalami zákazníků 
i velkým množstvím získaných 
ocenění. „Myslím, že napříč sorti-
mentem vyrábíme opravdu kvalitní 
vína, toho se držíme a budeme dál. 
Nechceme být průměrní, mít pár 
vybraných kousků. V kvalitě jsme 
nároční. Kdo sáhne po našem víně, 
nesmí být zklamaný.“

Tak na lepší zítřky… 
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Každá dědinka na Slovácku nese svůj osobitý odkaz předků, kterým se odlišuje od ostatních. I kroje 
se stejných oblastí v sobě nesou rozlišovací znaky, kterými se šohaji a děvčice už z dálky identifiko-
vali. A tak je to s celým Slováckem. Existují stejné zvyky a tradice, a přesto je prožijete stokrát jinak…

Magická krajina
PROTKANÁ TRADICEMI, ZVYKY A OBYČEJI

Pokračování na straně 53.

Dříve završení zemědělské práce, dnes hlavně 
oslavy jídla, tance a setkání široké rodiny 
jsou pravé slovácké hody se stárky a právem. 
Na první pohled by se zdálo, že se hody 
v jednotlivých obcích odehrávají podobně. To je 
však velký omyl. Dříve se termín hodů nejčastěji 
odvíjel od termínu zasvěcení anebo patrona 
místního kostela, tudíž se konají v jednotlivých 
farnostech od dubna do listopadu (nejčastěji 
na podzim). Pokud tedy přijedete na Slovácko 
v jejich období, můžete prožít hodovou tradici 
s krojovým průvodem, kolotoči a zábavou. 
A protože má každá obec různá organizační 
pravidla a doprovodný program, stejnou 
událost můžete prožít pokaždé jinak...

Návštěvu Strážnice si můžete zpestřit prohlídkou některé 
z rukodělných dílen, které udržují tradici tisku na plátno 
a barvení modrotisku – unikátní textilní techniky používané 
již od 18. století. Modré indigo s bílým potiskem byly dány 
do vínku modrotisku, který byl v roce 2018 taktéž zapsán 
na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 
V informačním centru vám jistě poradí, kam je dobré zajít, 
protože dílen je několik. Dílny pořádají komentované prohlídky 
spojené s ukázkou výroby nejstaršího způsobu potiskování 
textilu místními ornamenty a vzorky z ručně vyráběných 
forem. Takových dílen údajně v Evropě existuje jen šest.

VESELÉ FAŠANKOVÉ 
PRŮVODY

Průvody veselých masek vás pobaví takřka 
ve všech slováckých dědinkách v sobotu před 

Popeleční středou. Tak jako hody mají i fašanky 
svá specifika a odlišnosti zakončené večerní 

zábavou s pochováváním basy. Kromě tradiční 
smrtky, medvěda, slamáka, kominíka a starých 

řemesel uvidíte i moderní výstřelky odrážející se 
od aktuálního dění. Hlavně na Uherskobrodsku 

jsou fašanky velkolepé a neobejdou se bez 
tradičního tance „Pod šable“.

ČÍ SÚ HODY? NAŠE! 

MODRÁ KRÁSA 
MODROTISKUFo
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Fašank v Dolním Němčí, foto: m-ARK

Hody ve Velkých Pavlovicích, foto: m-ARK
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Bylinky a koření, které lze v čajích 
s typickým logem slunce najít, jsou 
výhradně v biokvalitě. SONNENTOR 
tak podporuje ekologické zeměděl-
ství nejen u nás, ale i v dalších zemích 
z různých kontinentů. Díky přímému 
obchodu s farmáři a pěstiteli, kteří fi r-
mě suroviny nejvyšší kvality dodávají, 
můžete mít jistotu, že ti, kteří bylinky 
vypěstovali, dostali férově zaplace-
no. I v oblasti výroby zůstává fi rma 
věrná svému mottu #podnikamejinak 
a využívá recyklovatelných a kompos-
tovatelných obalových materiálů.
Všichni návštěvníci mají v rámci 
zážitkové exkurze možnost podívat 
se do výrobních prostor fi rmy. Každý 
může na vlastní oči vidět, kde jsou 

SONNENTOR: 
v souladu s přírodou
V Čejkovicích na Hodonínsku působí již bezmála 30 let fi rma 
SONNENTOR, která je nejen fi rmou výrobní, ale je také jedním z TOP 
turistických cílů jižní Moravy. Od začátku je v ní patrná velká snaha 
zacházet s dary přírody a přírodou samotnou s úctou a respektem.

bylinky skladovány, zpracovávány 
a kde jsou z nich vyráběny čajové 
sáčky. Domů si pak odnesete nejen 
voňavý dárek, ale také spoustu 
zajímavých informací o hodnotách 
a fi lozofi i fi rmy a mnozí také nadšení 
pro bioprodukty obecně.
V Bylinkovém ráji je všem milovníkům 
a milovnicím kvalitních nápojů k dis-
pozici krásný čajový salon a kavárna 
Čas na čaj. Pochutnat si můžete nejen 
na čajích z produkce SONNENTORU, 
ale také na biokávě Single origin, 
kterou pěstují farmáři z Nikaraguy. 
Nechybí ani biolimonády nebo vynika-
jící dezerty od místních cukrářek.
K prozkoumání přímo vybízí Bylinková 
zahrádka sv. Hildegardy, která přiléhá 

Bylinkový ráj

k venkovní terase kavárny. Děti a rodiče jistě 
ocení houpací maxisíť, pískoviště, bosochod-
níček nebo hru o voňavý bylinkový poklad. 
V útulné prodejně, která je rovněž součástí 
Bylinkového ráje, najdete veškerý sortiment 
fi rmy, který čítá téměř 600 produktů. 
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Jen málo vinařských obcí se může 
pochlubit samostatnou sklepní vesnič-
kou. Mutěnice mezi ně patří a jsou to 
sklepy, vlastně Búdy, jako malované! 
Nic není ponecháno náhodě. Ulice 
mají jména a čísla a průčelí sklepů, 
tzv. žůdra, zdobí slovácké ornamenty 
a sgrafita od místního lidového uměl-
ce Jana Lacka. Búdy žijí svým vlastním 
životem a jsou jasným dokladem toho, 
že vinařská tradice se tady skutečně 
dědí z generace na generaci.

Kateřinské hody

Foto: m-ARK

Mutěnice
STAVTE SA NA POHÁREK 
 V NEJVĚTŠÍ VINAŘSKÉ OBCI SLOVÁCKA

Chloubou největší vinařské obce 
na Slovácku jsou zdobné sklepy, 
folklór, víno a rozhledna. 
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Rozhledna Vyšicko
Chcete vidět všechno, co vás v Mutěnicích 
čeká? Vystoupejte na nejvyšší místo obce 
na kopci Vyšicko (267 m n. m.), kde se tyčí 
nová rozhledna. Má atypický trojúhelníko-
vitý půdorys a ocelovou konstrukci ze tří 
kovových sloupů, které se kvůli zeštíhlení 
naklánějí oproti základně o 10 stupňů. 
Uvidíte nejen Mutěnice, ale i Bílé Karpaty, 
Chřiby s Buchlovem a Pálavu.

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

Okolní mírně zvlněná krajina láká 
k procházkám vinicemi i projížďkám 
na kole. Dosažení každého vrcholu 
vás odmění krásnými výhledy se 
zelení zdejších sadů, remízků, vinic 
a polí. Půvab Mutěnické vinařské 
stezky oceníte hlavně na podzim, kdy 
se barvy přírody potkávají s barvami 
krojů při hodech, vinobraní a lidových 
slavnostech, sklepní uličky žijí čilým 
vinařským ruchem a voní po víně 
a burčáku.
Víno zde hraje důležitou roli při každé 
vinařské a folklórní slavnosti. Mezi 
nejpopulárnější patří Den otevřených 
vinných sklepů, Vinařské dny spojené 
s tradičním zarážáním hory nebo po-
chod slováckými vinohrady. Víno zde 

Foto: m-ARK

proudem teče také o folklórních  
Velikonocích a Kateřinských hodech 
v režii krojované chasy.
I milovníci historie si přijdou na své. 
Poblíž barokního kostela sv. Kateřiny 
stával domek zvaný Drábovna, kde 
v letech 1852–1853 žil se svými rodiči 
Tomáš Garrigue Masaryk, budoucí první 
prezident samostatného Československa.



Pro rok 2021 jsme připravili pro ty, kteří si chtějí ulehčit 
plánování dovolené nebo výletu, novou ediční řadu Dovolená 
s nápadem. Naše dlouholeté zkušenosti s cestováním, 
detailní znalost prostředí, infrastruktury i služeb nám generují 
bezpočet nápadů, jak dovolenou prožít co nejlépe. Chceme 
se o naše nápady a zkušenosti podělit s ostatními, a proto 
je tu nová ediční řada. Je zaměřená tematicky a letos vyjdou 
tři tituly orientované na cykloturistiku, cestování s dětmi 
a na cestování, když nepřeje počasí. V následujících letech 
vyjde každý rok titulů pět. Budou pokrývat regiony Moravy, 
Čech, Slovenska, ale v příštím roce to budou i cykloturistické 
tipy v Rakousku. Prvním počinem nové řady je Magazín 
CYKLOvýlety. Stostránkový magazín, který je již v prodeji, 
nabízí 11 cyklodestinací na Moravě, ve Slezsku a v Čechách. 
Vybrali jsme ty, které mají dobré turistické zázemí a ve svém 

okolí nabízí kvalitní cyklistické stezky na 3denní pobyt. Třiatřicet tras 
je navrženo jako zážitkové, z jízdy kolem zámku, kolem řeky, v přírodě, 
ze zastávky v hospůdce, u vinaře nebo v prodejně chleba či frgálů. 
Většina tras je vedena po bezpečných cyklostezkách nebo obslužných 
komunikacích. Popisy jsou doplněny QR kódy a po naskenování 
do mobilu zajistí bezproblémovou navigaci.

  Vaše redakce Look at it!

Chceme se o naše nápady 
a zkušenosti s cestováním 
podělit s ostatními

DOVOLENÁ 
s nápadem

Máte se na co těšit! 
Neváhejte a objednejte si 

Magazín CYKLOvýlety a v budoucnu 
i další tituly přímo na e-shopu 
www.dovolenasnapadem.cz. 

Magazíny zakoupíte také 
v prodejnách PNS.
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Tipy redakce:
MILOTICKÝ ZÁMEK A ZAHRADY
Zámek Milotice, nazývaný perla 
jihovýchodní Moravy, je unikátně 
zachovaným komplexem barokních 
staveb a zahradní architektury. Pro 
svou krásu je také oblíbeným cílem 
fi lmařů (v nedávné době fi lm Poslední 
aristokratka, 2019). Cykloturisté mají 
možnost dostat se přes sochami zdobený most na Čestné nádvoří 
a nechat zde kola ve stojanech střežených kamerami, zámek lze 
zapůjčit v pokladně. Pak už nic nebrání tomu, vydat se na prohlíd-
ku, do francouzských zahrad, oranžérie nebo bažantnice. V samot-
ném středu zahrady je umístěna renesanční kašna z roku 1587, 
odkud jsou nádherné pohledy na jižní průčelí zámku. Pochutnat 
si na dobré kávě, zákusku nebo zmrzlině lze v zámecké kavárně.
www.zamek-milotice.cz

O tom, že kvalitní cyklostezky dokážou propojením 
zajímavých míst vytvořit atraktivní cyklovýlet, není 
pochyb. Právě toto se podařilo Cyklostezce Mutěnka, 
vedoucí po původním drážním tělese z Kyjova až 
k mutěnickým sklepům. Přidáme-li k tomu pohádkový 
zámek, moderní rozhlednu a vinařské sklepní uličky 
s degustací zlatavého nebo rubínového lahodného 
moku, pak je úvodní premisa více než splněna.

Mutěnice, rozhledna Výšicko, foto: m-ARK

NA ROZHLEDNU A K VINNÝM BÚDÁM
Nad vinařskou obcí Mutěnice se na severozápadě nad 
obcí zvedají pahorky pokryté vinohrady a na temeni kopce 
Výšicko už zdálky spatříme novou stejnojmennou rozhlednu. 
Odtud se můžeme rozhlédnout do dálky a pozorovat Pálavu 
nebo Chřiby. Od rozhledny sjíždíme dolů k vinařské kolonii. 
Raritou je areál téměř pěti set vinných sklepů zvaný Búdy 
s tradičními malovanými slováckými ornamenty či škraba-
nými sgrafi ty. Srdce milovníků dobrého vína pookřeje nad 
širokou nabídkou sklepů a možností degustace. Během roku 
se v této pitoreskní sklepní čtvrti s několika penziony, vinár-
nami a hospůdkami a také v blízkém amfi teátru koná řada 
vinařských akcí. Chceme-li se v Mutěnicích najíst před další 
cestou, zavítat můžeme například do restaurace Mutěnka 
nebo do vinného šenku U Urbana.

S MUTĚNKOU DO MILOTIC
Hned za Mutěnicemi nedaleko Dubňanských 
rybníků najíždíme na zmiňovanou Cyklostezku 
Mutěnka. Ta byla až donedávna železnicí, která 
sloužila zejména k dopravě lignitu z nedalekých 
dolů do kyjovských skláren. Od roku 2012 se 
nevyužívaná trať proměnila v 13kilometrovou 
asfaltovou cyklostezku tvořící spojnici mezi 
Mutěnicemi, Svatobořicemi-Mistřínem a Kyjo-
vem. Nabízí tak cykloturistům skvělou možnost 
přesunovat se rychle a bezpečně malebnou 
krajinou Hanáckého Slovácka a nám také 
ideální příležitost, jak se dostat k milotickému 
zámku. U dubňanské části Jarohněvice nás u cy-
klostezky zaujme portál obklopený množstvím 
geometricky seřazených velkých i menších 
kamenů. Jedná se o novodobý meditační areál 

Kamenná brána, inspirovaný pravěkými stavbami, jenž jednoho 
dne určitě zamotá budoucím archeologům hlavy. 
Odpočati a případně i harmonizováni s přírodou odtud pokraču-
jeme po Mutěnce ke Svatobořicím-Mistřínu. Zde bychom se sice 
měli stáčet doprava, v obci je ale kromě osvědčené restaurace 
Kulturní dům další místo, které stojí za to navštívit. Je jím nový 
Památník a muzeum internačního tábora Svatobořice, který 
sloužil uprchlíkům už od dob Rakouska-Uherska. Za války zde 
byli internováni židé a příbuzní uprchlých Čechů a po válce 
sloužil jako karanténní tábor pro řecké přistěhovalce. Ze Svato-
bořic-Mistřína zamíříme po cyklotrase Mutěnická, která navazuje 
na Mutěnku, do Milotic, kam přijíždíme rovnou k zámku. O něm 
více v Tipu redakce.

NAZPĚT CESTOU K BYLINKOVÉMU RÁJI
Do Mutěnic se vracíme stejnou cestou po Mutěnce, poskytu-
jící cykloturistům bezpečné spojení a příjemné zážitky v míře 
vrchovaté.

Po cyklostezce
Mutěnka za perlou 
jihovýchodní Moravy

UKÁZKA
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Ač pochází z Doubravice nad Svitavou, kořeny zapustil i se 
svou rodinou v Tvarožné Lhotě. Vystudoval obor etnologie 
a historie na Masarykově univerzitě v Brně, tři roky sbíral zku-
šenosti ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm, než 
jej osud spojil s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.

Jak Národní ústav lidové kultury prožívá covidovou dobu? 
Určitě je vše mnohem náročnější. Pořadatelská činnost, 
především organizace Mezinárodního folklórního festivalu, 
byla sice upozaděna, ale aktivit a úkolů NÚLK vyplývajících 
z odborného zaměření instituce je spousta a řada z nich se 
dá vykonávat v kancelářích, v depozitářích nebo na home 
office. Takže to nějak zvládáme.

Díky tomu, že jsou zámek i skanzen veřejnosti uzavřeny, 
máte prostor rozplánovat a připravit k realizaci dlouho 
odkládané projekty? 
Tím, že jsme pro veřejnost uzavřeni, můžeme ušetřené pro-
středky na provoz investovat do významné údržby a oprav 
areálu – zrekonstruovali jsme střechu amfiteátru Zámek, 
hlediště a jeviště komorního amfiteátru ve skanzenu, 
ve spolupráci s městem Strážnice bylo celkově a nákladně 
zrekonstruováno Letní kino atd. 

Donutila vás doba přemýšlet nad zásadní změnou koncepce 
Národního ústavu lidové kultury směrem k veřejnosti? 

Ředitel Martin Šimša dokázal 
k nadšení strhnout i své kolegy

Etnolog a historik PhDr. Martin Šimša, Ph.D., má 
za sebou pět let v ředitelském křesle Národního 
ústavu lidové kultury. Vlastní pracovní zápal 
a nadšení pro obor dokáže přenést i na své 
kolegy a zaměstnance NÚLK. Díky tomu vzniká 
řada zajímavých projektů, které přispívají 
k uchování, ochraně a prezentaci tradiční lidové 
kultury. Mezi ně patří i ty, které vypovídají o tom, 
že „skanzen žije“. Ve skanzenu jej proto můžete 
vidět, např. jak peče oplatky, na Velikonoce 
otlouká píšťalky nebo s kolegy při výmlatu obilí.

rozhovor
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.,
ředitel Národního ústavu lidové kultury  
ve Strážnici
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Prezentace a propagace tradiční lidové kultury byly vždy 
důležitou složkou činnosti NÚLK a samozřejmě se snažíme 
reagovat i na současnou situaci. Naše programy pro školy, 
které se každoročně konají v areálu skanzenu, jsme převedli 
do digitální podoby, přístupné na novém webu „nulk.cz/skan-
zen-prodeti“. Grafiku vytvořila výtvarnice Vendula Chalánko-
vá a myslím si, že velmi zdařile. Skanzen i výstavní prostory 
zámku lze navštívit formou virtuální prohlídky. Sbírkové 
a archivní fondy jsou veřejnosti zpřístupněny pomocí  
on-line katalogů.

Neobvyklou virtuální procházku skanzenem obohacují 
krátké streamy přibližující jednotlivé programy, které 
se ve skanzenu konají během roku (Velikonoce, Stavění 
máje, Abeceda řemesel, Vojenský den, Dožínky, Podzim 
na dědině, Mikuláš, Vánoce, fašanky, apod.). 
Ano, máte pravdu. Návštěvník může cestou vyplňovat kvízy, 
odpovídat na otázky anebo se zaposlouchat do komentáře 
ke konkrétním programům, čímž se prohlídka stává hodno-
věrnou záležitostí.

Říká se, že jsou vaši zaměstnanci velcí „srdcaři,“ kteří 
ke svojí badatelské, výzkumné a publikační činnosti svoji 
práci na vlastní kůži prožívají, když účinkují v nejrůznějších 
programech pro veřejnost. I vy se zapojujete? 
Jinak by to nešlo. Když jsem do ústavu před dvaceti lety  
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Strážnický zámek, sídlo NÚLK, foto: NÚLK

Ukázka z workshopu Hliněné stavitelství, foto: NÚLK

nastoupil, pořádaly se ve skanzenu pouze dva programy. 
Od té doby jsme jich vytvořili čtyřnásobek, a kdyby k nim 
člověk nepřistupoval s osobním nadšením, těžko by k nadšení 
strhnul ostatní. Od počátku peču vánoční oplatky, se synem 
otloukáme píšťaličky jako za starých časů, s dalšími kolegy 
mlátíme obilí na mlátičce poháněné elektromotorem. 
Činností je celá řada a napomáhají ke zpestření programů. 
Největší radost mám z toho, že i samotní zaměstnanci přichá-
zejí s nápady, jak skanzen oživit různými aktivitami – pěstují 
zde různé typy tradičních zemědělských plodin, aby mohli 
předvádět jejich další zpracování, naučili se řadu lidových ře-
mesel, např. tkát na stavu, vázat rukavice, příst na kolovratu aj. 
Kolega dr. Novotný zase organizuje experimentální obnovu 
technologií hliněného stavitelství. Všichni se snaží o to, aby 
prostřednictvím ukázek zvyků, obyčejů a lidových řemesel 
poznávalo naše jedinečné kulturní dědictví co nejvíce lidí.

Strážnické slavnosti aneb Mezinárodní folklórní festival 
bude i letos ohrožen. Plánujete nějaké alternativy pro 
menší počet lidí? Nebo zůstanete u on-line prostoru? 
Všechno závisí na vládních nařízeních – kolik se bude 
moci sdružovat lidí. Pro sto lidí asi nepůjde dělat program, 
na němž se bude podílet další stovka účinkujících, proto 
jsme zvolili různé formy kvalitně zpracované prezentace 
v on-line prostoru. Určitě budeme opět realizovat streamové 
vysílání I-folklórní Strážnice a kromě toho chceme vysílat 
v médiích s celoplošným vysíláním. Z toho důvodu jsme 
začali jednat s TV Noe a ČTart, na jejichž programu by mělo 
proběhnout páteční a sobotní večerní vysílání ze Strážnice. 

Festivalová Noc s hudci je unikátem, kdy v parku 
za normálních okolností po dva večery hraje na padesát 
muzik. Některé vznikají za pochodu, vzájemným 
jamováním. Pohltí atmosféra i zahraniční muzikanty? 
Na Noci s hudci ani ne, protože vedoucí zahraničních 
souborů si své svěřence bedlivě střeží. Ale pravidelně nám 
hudební improvizování vzniká ve čtvrtek při přijetí zahra-

ničních souborů. Po oficialitách většinou následuje neformální 
setkání, kde temperamentní soubory společně s našimi jamují 
a rozverně hrají a tančí. Hudební a taneční propojení pak vzniká 
také v rámci pořadu Tanec s přáteli, kde se účastníci navzájem 
učí své národní tance, a podle ohlasů jsou celkovou atmosférou 
festivalu nadšeni.

Kolik nocí jste protančil vy osobně? 
Abych se přiznal, nejsem odchovancem folklórního hnutí, takže 
žádnou. Tančit jsem se naučil až pod bedlivým zrakem své ženy, 
což je také moje nejčastější taneční partnerka. S ní jsem opravdu 
protančil celou řadu nocí na standardních slováckých plesech. 
Horňáckou sedláckou asi nezatančím, ale valčík a polku spolu 
zvládáme celkem slušně... 

Na festival se vrací „srdcaři“, kteří po životě v souboru často 
přijíždí i se svými dětmi. Kolik myslíte, že se na „Strážnici“ 
zamilovalo manželských párů, kteří se pravidelně vrací 
na místo činu? 
No, to nedokážu říct, ale byla jich určitě spousta. A když už 
do Strážnice přijeli jako pár, prožili tady velmi intenzivní společ-
né okamžiky. 
Někteří, často nedotčení folklórním hnutím, se na festival dostali 
až v dospělém věku a stále se sem vrací i s dětmi. A to je jeden 
z příkladů, kdy máme zpětnou vazbu, a důvodů, že to, co děláme, 
má smysl.

Při sběrech byly zaznamenány snad všechny nápěvy i taneční 
kroky – dá se objevit ještě něco nového, jiného? Nebo 
i tradice žije a proměňuje se společně s generacemi zpěváků 
a tanečníků? 
Samozřejmě, že asi žádný nový tanec neobjevíme. Vědce však 
zajímá životnost a rozšíření písní – každý další interpret pomáhá 
mapovat, kde a s jakou variantou nápěvu a textu se píseň zpívá. 
V Akademii věd se všechno digitalizuje, a tak vzniká prostor pro 
zajímavé objevy. 
Tradice žije prostřednictvím svých nositelů. Láska k folklóru se 
nedá naučit v taneční škole ani konzervatoři – každý si k němu 
musí najít cestu sám. A je o to cennější, když si mládežníci najdou 
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cestu k písním, tancům a tradicím sami. Díky zážitkům 
v souborech, besedách u cimbálů a atmosféře našeho festi-
valu své zkušenosti předávají dál. 

Muzeum v přírodě slaví 40. výročí. Plánujete nějaké 
oslavy? 
Plánujeme připomínku hned dvojího výročí, jednak 40 let 
od otevření skanzenu pro veřejnost a dále 75 let existence 
MFF Strážnice. 
Festival i skanzen připomene výstava v Galerii na plotě, 
kdy na opraveném plotě podél našeho parku vystavíme 
75 velkoformátových plakátů, na kterých bude zmapována 
historie areálu, významné osobnosti a pořady, které zde 
během let vznikly. 40. výročí bude věnována i velká výstava 
mapující celou výstavbu skanzenu. 
Máme v plánu uspořádat i setkání všech současných a býva-
lých zaměstnanců, kteří se na budování skanzenu podíleli. 
Když se podíváme na staré fotografie, hřeje nás u srdce, jak 
se areál proměnil a posunul. I pro ně by to mohla být velká 
satisfakce, že jejich práce měla velký význam i pokračování. 

Ukrývá skanzen nějaký skvost? 
Pyšníme se hned dvěma poklady. Prvním je stodola sloupové 
konstrukce z obce Hrušky na Podluží, kterou nám majitel 
před lety věnoval za cenu dřeva. 
Druhým pokladem je chalupa z Nové Lhoty na Horňácku, 
která byla experimentálně postavena původními techno-
logiemi hliněného stavitelství. Sice na to nevypadá, ale 
konstrukčně je opravdovým skvostem, protože hliněné 
stavitelství patří k nejohroženější skupině historického 
stavebního fondu na venkově.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy bylo 
vybudováno jako prohlídkový skanzen regionálních 
typů staveb. V současnosti však daleko více žije. Chcete 
prostřednictvím zážitkových akcí život na staré dědině 
více zakořenit v lidech? 
Nedělám si iluze, že bychom mohli změnit smýšlení lidí 

a v každém zakořenit lásku k tradiční kultuře. Snad se nám ale 
podaří ukázat alespoň směr a inspiraci. 
Osobně pořád doufám, že když dokázali v Anglii a Německu 
ctít tradice svých předků a nedovolili uměle přetvářet staré 
domy, snad k tomu jednou dojdeme i my. Města a obce se 
přestanou zaplevelovat moderní pseudo-architekturou, která 
si hraje na moderní funkcionalismus a jiné slohy. Nebudeme 
staré chalupy přestavovat, ale naučíme se v nich bydlet. K naše-
mu kulturnímu dědictví je potřeba přistupovat s úctou a právě 
k tomu by skanzen měl sloužit. Bojím se ale, že díky pandemii 
mnoho lidí zjistilo, že život ve městě zase není tak skvělý. Začali 
vykupovat venkovské nemovitosti, které pak, mnohdy bohužel, 
přetvoří k obrazu svému.

Jak se zaměřujete v rámci programů na děti?
Snažíme se působit v několika rovinách. Jednak na utváření 
postoje dětí k místu, kde žijí, ke kraji, k rodině i na budování 
mezigeneračních vztahů. Usilujeme o to, aby získaly kladný vztah 
ke kulturnímu dědictví a naučily se objevovat různá specifika 
i v místech svého bydliště. NÚLK také zaštiťuje projekt s názvem 
„Tady jsme doma – Regionální folklór do školy“, který vznikl 
na základě výsledků výzkumů zabývajících se problematikou 
folklóru a kulturního vědomí dětí a jehož úkolem je prohlubovat 
i aktivizovat přístup dětí k tradicím lidové kultury.

Ze které akce máte vy jako ředitel největší radost? 
Ze všech, které se podařily zrealizovat a setkaly se se zájmem 
veřejnosti. Možná, že Vánoce díky atmosféře z toho vychází 
nejlépe. Příjemným překvapením byl ale i Spolek vojenské his-
torie z Brna, který uspořádal Vojenský den, který nás pozitivně 
naprosto „odzbrojil“. 

V Národním ústavu lidové kultury byla inovována 
jedinečná 3D výstava Lidový oděv na Moravě. Prozradíte, co 
nového mohou návštěvníci vidět? 
Kroje z Hané jsme museli vrátit, ale nainstalovali jsme nádherné 
kroje z Kyjovska, které výstavu velmi obohatily. Návštěvníci si 
mohou prohlídku výstavy i zámeckých prostor užít i virtuálně. 

Ve skanzenu, foto: NÚLK

3D výstava Lidový oděv na Moravě, foto: NÚLK

Informace o pravidelných akcích získáte na webu www.nulk.cz
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Dnes jsou Plže významnou turistickou atrakcí a cílem vinařských 
cyklostezek, neboť nabízejí kromě unikátních sklepů ochutnávky místního 
vína a jsou dějištěm různých společenských a kulturních akcí. Najdete je 
4 km na jihovýchod od Strážnice a 14 km od Hodonína. 
Jedná se o soubor téměř 80 původních vinných sklepů budovaných 
od 15. století. Sklepy si budovali sami vinaři za příbuzenské a sousedské 
pomoci. Průčelí jsou omítnuta jednoduchou, ale krásnou kombinací bílé 
a modré barvy a některá jsou navíc zdobena barevnými ornamenty.
Přijet můžete kdykoliv, areál je totiž po celý rok volně přístupný veřejnosti. 
Během léta bývá navíc otevřeno vždy několik kouzelných sklepů, kde 
můžete ochutnat výborná vína místní produkce...
A proč zrovna Plže? Své jméno získaly podle velkého výskytu hlemýžďů 
v této oblasti. Více na: www.obec-petrov.cz

JSOU UNIKÁTNÍ VINNÉ SKLEPY
Víte, kde najdete nejkrásnější areál vinných sklepů 
Moravy? Přece v Petrově! Až to tu uvidíte, pochopíte, proč 
bylo místo v roce 1983 vyhlášeno památkovou rezervací 
lidové architektury. 

Petrovské Plže 
Foto: m-ARK
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Přes Lávku Velké Moravy
za jediným dochovaným velkomoravským kostelem

Nedaleko přírodní rezervace Skařiny byla 
pro turisty vybudována nová lávka přes 
řeku Moravu, která propojuje Slovanské 
hradiště Mikulčice a slovenské Kopčany 
pyšnící se původně velkomoravským 
kostelem sv. Markéty Antiochijské.

Cílem stavby bylo propojení Mikulčic 
a Kopčan pro cyklisty, pěší návštěvníky 
i místní obyvatele v unikátní lokalitě 
památek slovanského hradiště Velké 
Moravy. Lávka měří 143 metrů, mostní 
oblouk dlouhý 90 metrů a vážící 200 tun 
byl osazen na pilíře v roce 2019 největším 
jeřábem, který je v Česku k dispozici.

Nová lávka umožnila cykloturistům i pěším 
dostat se snadno k unikátní velkomoravské 
památce, kostelu svaté Markéty (Margity) 
Antiochijské u slovenských Kopčan. Ten 
je výjimečný tím, že se jedná o jedinou 
dochovanou velkomoravskou stavbu 
vůbec (z ostatních 23 známých se dochovaly 
jen základy) a zároveň jde o nejstarší 
dochovaný křesťanský kostel ve střední 
Evropě. Původně předrománská stavba, 
která byla ve 13. století upravená v gotickém 
stylu, je historiky datována do 9. století. 
Uvádí se, že stavba je dnes z 80 % původní. 
Svatá Markéta Antiochejská, jíž je kostel 
zasvěcen, byla křesťanskou mučednicí 
žijící ve 3. století na území dnešní Sýrie. 
K samotné památce nás od hráze Moravy 
dovede příjemná cyklostezka se dvěma 
odpočinkovými místy.

Foto: m-ARK
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Foto: archiv města Hodonína

Chcete vědět, na co se můžete těšit 
v lázeňském Hodoníně obklopeném 
krásnou a rozmanitou přírodou? 
Více o tom prozradil starosta města 
Libor Střecha.

Řídíte město s téměř 25 tisíci 
obyvateli s mnoha potřebami 
a požadavky. Jak jste se vyrovnali 
se složitými podmínkami uplynu-
lého roku?
Loňský rok byl pro všechny naprosto 
výjimečný, plný překvapivých událostí 
a zvratů, na které bylo třeba rychle rea-
govat, ale také nesmírné sounáležitosti 
občanů a odhodlání rychle se vyrovnat 
s novou situací. Díky dobrému hospoda-
ření v předchozích letech jsme nezasta-
vili ani neškrtli žádnou investiční akci 
a pokračovali jsme v přípravě dlouho-
dobých záměrů. Horší to bylo v kultuře 
a cestovním ruchu. Spoustu kulturních 
akcí jsme kvůli protiepidemickým 

opatřením omezili nebo zrušili. To se 
projevilo i v poklesu počtu návštěvníků 
města, zoologické zahrady a lázeňských 
hostů. 

Hodonín je lázeňským městem 
v nádherné krajině s lužními lesy. 
Co děláte pro přírodu ve městě 
a okolí?
Zachovat přírodu v okolí města 
i pro další generace a obnovit zeleň 
ve městě tak, abychom do něj vrátili 
co nejvíce parků a zelených ploch, 
jsou naše priority. O zeleň a květino-
vou výzdobu pravidelně pečujeme 
a s městským architektem spolupracu-
jeme na projektech revitalizace parků, 
výsadbě alejí… Chceme parkům vrátit 
jejich původní význam jako místům 
setkávání, společných aktivit a relaxa-
ce, které by místním i návštěvníkům 
města zpříjemnily pobyt.

Prozraďte vaše nejbližší plány.
V revitalizaci městských parků jsme 
nejdál s přeměnou lesoparku v měst-
ské části Bažantnice na příměstský 
relaxační park, který sousedí s Národ-
ní přírodní památkou Hodonínská 
Dúbrava. V průběhu jednoho roku se 
konalo několik odborných průzkumů 
flóry a fauny a přeměna lesoparku 
bude následovat v několika etapách. 
Vstupním místem do lesoparku bude 
Dům přírody, pro který je už připrave-
ný projekt včetně stavebního povolení. 
Dalším rozpracovaným projektem je 
revitalizace parku na Mírovém náměs-
tí v blízkosti centra města – historicky 
první architektonická soutěž už běží. 
Novou podobu by park mohl dostat 

do čtyř let. Plánujeme taky revitalizaci 
parku v Sadové ulici v centru města 
a parku u obchodního centra Rozma-
rýnek.

Typická pro dnešní dobu je obnova 
stromořadí.
Obnovujeme aleje kolem cest. Letos 
nás čeká kompletní rekonstrukce ulice 
Měšťanské, jejíž součástí bude stromo-
řadí s nově vysazenými stromy. Na jaře 
jsme výsadbou obnovili alej podél obou 
stran komunikace z Hodonína do měst-
ské části Nesyt. Ve spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem letos vznikne 
zcela nová alej s mnoha stromy kolem 
cesty na Očovských lukách. Podporujeme 
i výsadbu starých odrůd stromů, které 
do regionu patří. Takový sad s třešněmi, 
hrušněmi, jabloněmi a slivoněmi chceme 
vytvořit při cestě podél Staré Moravy.

Co oblíbené grilování v přírodě?
Chystáme veřejná místa, kde se budou 
lidé scházet, posedí, pobaví se a případně 
si připraví něco dobrého na pevném 
grilu. Vytipovali jsme několik takových 
míst, která ještě ověříme ve veřejné 
diskusi. První místa s možností grilování 
by mohla vzniknout už brzy. 

Kam byste letos pozval  
návštěvníky?
Hodonín nabízí mnoho možností kultur-
ního a sportovního vyžití pro obyvatele 
i pro návštěvníky různých věkových kate-
gorií a zájmů. Od jara máme připraveno 
pro filmové nadšence kompletně zrekon-
struované moderní kino Svět, začátkem 
srpna bych rád všechny pozval na Svato- 
vavřinecké slavnosti a tradiční krojové 
hody, v polovině září pak na Svátek vína 
a v prosinci na advent a vánoční trhy. 
K tomu připočítejte zoologickou zahra-
du, lázně, Masarykovo muzeum, Galerii 
výtvarného umění a Muzeum naftového 
dobývání a geologie. Město taky protíná 
několik cyklotras a cyklostezek. Na nudu 
u nás není čas.

HODONÍN
V lázeňském městě 
není na nudu čas

ro
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Ikonickou tváří hodonínské zoo jsou bílí lvi, které 
chová jako jediná u nás a jako jedna z mála na světě. 
A daří se jí tyto lví unikáty i rozmnožovat.

Moderní zoo chová na čtyřech a půl hektarech parkové 
plochy s uměle vytvořenými vodními nádržemi na 900 kusů 
našich i exotických zvířat ve 250 druzích. Z nich patří 150 
druhů světové fauny k ohroženým a zahrada přispívá k jejich 
záchraně. 
K nejvzácnějším exemplářům patří od roku 2013 lvi jihoafričtí 
neobvyklé smetanově bílé barvy. A zdejší zoo se podařilo 
tyto lví klenoty i rozmnožit, přestože to není snadné – až třetí 
odchov v roce 2018 korunoval úspěch. A po dvou samičkách 
se chovnému páru v roce 2020 narodila 
dokonce čtyřčata! 
Z dalších vzácných druhů můžete obdivo-
vat šimpanze, jaguáry, tygry ussurijské, 
kočkodany zelené, lemury či surikaty. 
Z ptačích druhů stojí za zmínku plameňáci 
růžoví či kolekce sov a vzácných sojkovců. 
Chloubou zahrady jsou akvária s moř-
ským světem, v němž si v korálovém 
útesu plave i žralok černoploutvý.
Zahrada nezapomíná ani na doplňkové 
aktivity, zvyšování návštěvnického kom-
fortu a plánuje mnoho novinek. Při tom 
všem si zachovává přírodní ráz v krásném 
prostředí lužního lesa.

BÍLÍ JIHOAFRIČTÍ LVI 
JSOU KLENOTEM

Zoologická zahrada Hodonín
U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín
tel. pokladna: +420 721 068 453
info@zoo-hodonin.cz, www.zoo-hodonin.cz

Zoo
Hodonín

Staňte se na celý den ošetřovatelem v hodonínské zoo. 
Vyzkoušejte si, jaké je to starat se o exotická zvířata. 
Co vás čeká a nemine? Úklid ubikací a výběhů vybraných 
druhů zvířat, příprava krmení a jeho podávání, a když 
budete mít štěstí, tak i pozorování odchytu zvířat nebo 
veterinární zákrok. Na památku si odnesete cédéčko 
s fotkami, které zdokumentují, jak vám to šlo při práci, 
a tričko s logem zoologické zahrady. Zážitek můžete 
taky darovat prostřednictvím poukazu, ale pozor, je 
vhodný až od 15 let!

Foto: archiv Zoo Hodonín
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Foto: m-ARK
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Ropa se začala složitými procesy 
tvořit před miliony let hluboko v zemi 
ze zbytků mořského planktonu a pak 
se hromadila v ložiscích, která jsou 
jejím zdrojem do dnešních dnů. Najít ji 
je skutečný kumšt. Kromě nejmoder-
nějších technologií je třeba i kousek, 
někdy pořádný kus štěstí.
Muzeum v Hodoníně mapuje cesty 
prospektorů i těžařů ropy na Slovác-
ku, kde ropu těžili třeba až z hloubky 
5 kilometrů. Dozvíte se hodně o tom, 
co všechno musí konstruktéři, inže-

Foto: archiv muzea
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Jediné muzeum 
s vůní černého zlata
Muzeum naftového dobývání a geologie je dílem skupiny nadšenců 
z neziskové organizace a jediné svého druhu v Česku. Provede vás 
stoletou historií těžby ropy na Slovácku, a to včetně zajímavé tech-
niky, bez které se dobývání a zpracování černého zlata neobejde.

Muzeum naftového dobývání a geologie
Kasárenská 1022/5, 695 01 Hodonín
tel.: +420 604 413 665, +420 732 628 735
mng.hodonin@seznam.cz
www.muzeumropy.cz

Hodonín

nýři a dělníci na věžích znát a udělat, 
aby otvorem o průměru několika 
desítek centimetrů trefili a provrtali 
horninu, jejíž póry jsou nasycené 
ropou nebo plynem.

Díky interaktivním exponátům zapo-
jíte všechny vaše smysly. Exponáty, 
které pocházejí přímo z vrtných věží, 
těžebních zařízení i geofyzikálních 
přístrojů, si ohmatáte, nasajete úžas-
nou vůni surové ropy a užijete si jasně 
žlutou luminiscenci v proudu ultrafia-

lového světla. Uvidíte modely vrtných 
věží, animaci vrtání krok za krokem, 
můžete si sáhnout na obří dláta, která 
vrtala v hloubkách několika kilometrů 
a některá jsou pokryta diamanty. Sbír-
ku minerálů, hornin a fosilií tvoří více 
než 300 vzorků z celého světa a těšte 
se i na meteorit. Součástí muzea je 
taky technologický park a geopark.
Domů neodejdete s prázdnou – od-
nesete si mapu a letáky pro toulky 
naftařským příhraničím. Jsou v ní 
vyznačeny desítky míst na jižní Moravě 
a přilehlém slovenském Záhoří, kde 
uvidíte naftařské technologie ve sku-
tečnosti nebo technické památky 
po těžbě ropy a lignitu včetně několika 
úžasných geologických lokalit.
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S úctou a respektem k našim předkům a přírodě si již pět generací předáváme 
zkušenosti a lásku k vínu. Naše rodinné vinařství se nachází v malebné vesničce 
Blatnice pod Svatým Antonínkem, která je rozlohou desátou největší vinařskou 
obcí v České republice. Kopec Svatý Antonínek je významné poutní místo a je 
součástí Cyrilometodějské cesty Svatý Antonínek – Velehrad.
Hospodaříme na cca 2 ha vlastních vinic a vyrábíme pouze lahvová vína. Mezi 
naše nosné odrůdy patří Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené 
a Souvignier gris. Specialitou vinařství jsou autochtonní (původní) kvasinky 
vyšlechtěné ze starých blatnických vinic.
Nabízíme posezení v příjemné atmosféře našeho vinného sklepa spojené 
s ochutnávkou vín. Maximální počet osob pro degustace je 30.

Těšíme se na viděnou!
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Blatnické Vinařství Staňkovi 
má mnohaletou tradici 

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

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

Slovácký dvůr v Ostrožské Nové 
Vsi leží v uzlu cyklostezek a v blíz-
kosti novoveských jezer a nabízí 
sportovní vyžití i místo pro relax. 

Pro trávení aktivní dovolené je zde 
víceúčelové a beachové hřiště, minigolf, 
hřiště pro petanque a další. K zapůjčení 

AREÁL, KEMP A PENZION

Slovácký dvůr

Místo pro rodiny 
i nadšené sportovce

jsou veškeré sportovní potřeby, kola 
i elektrokola. Děti ocení lanové centrum, 
přírodní biotop nebo rozhlednu, ti nej-
menší zase dětské hřiště. Relax si do-
přejete v privátním wellness s možností 
masáží. Rozmanitost je i v ubytování. 
Zvolit můžete penzion, kemp, rybářské 
chaty s terasou u rybníka. Vinaři ocení 

ubytování v tematických vinařských búdách, 
dobrodruzi třeba v dřevěných sudech a pokud 
se vydáte užít si pobyt s přáteli – ideální je 
selská stodola. V restauraci si můžete pochut-
nat na tradičních jídlech regionu, tematických 
menu či víkendových specialitách. Základem 
jsou kvalitní suroviny a tradiční poctivost jídla. 
Příjemné prostředí je možné využít pro sou-
kromé i fi remní akce, školní pobyty i zájezdy. 
Tým Slováckého dvora vám připraví akci 
na míru i s programem – od svatebních dnů až 
po velké fi remní teambuildingy. 
Pobyt ve Slováckém dvoře si určitě užijete.
www.slovackydvur.cz

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

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

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

získal uznání od golfové federace
Golf resort Jezera

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

grýny jednoúrovňové, dvouúrovňové, 
ale i tříúrovňové, takže ani na grýnech 
se nudit nebudete. Každý má jiný tvar 
a specialita pětkového grýnu, který je 
tvořen dvěma „plackami“, mezi nimiž je 
„kaňon“, bude pomstou greenkeepera, 
když se špatně vyspí.

Po golfu nejvíc chutná 
specialita kuchaře 
Klubovna nabízí příjemné posezení 
na terase nebo v klimatizovaném baru. 
V restauraci si pochutnáte na dobrém 
jídle a pití a můžete zde rozebrat svoje 
herní úspěchy. V těsné blízkosti klubovny 
se nacházejí cvičné plochy driving range 
s 15 odpališti, putting a chipping green 
spolu s cvičným bunkrem.
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Bílých Karpat
STRÁŽÍ MIKROREGION BÍLÉ KARPATY
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Velká Javorina, foto: m-ARK

Mikroregion Bílé Karpaty je krajem 
nespoutané přírody, obklopující devět 
obcí, jen na dohled slovenské hranice. 
Při návštěvě vás nadchnou louky plné 
kytek s nejbohatším výskytem orchidejí 
ve střední Evropě, kouzelnou přírodou, 
folklórem a lidovými zvyky, pestrostí krojů, 
dobrou pálenkou a více než dvousetletou 
sklářskou tradicí... 

Mikroregion Bílé Karpaty v současnosti sdružuje 
devět obcí – Březová, Dolní Němčí, Horní Němčí, 
Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání-Květná, 
Vápenice a Vyškovec. V každé z nich najdete nějakou 
zajímavost, která obohatí zážitky z pobytu v podhůří 
tří nejvyšších vrcholů Bílých Karpat – Velké Javoriny 
(970 m n.m.), Jelence (925 m n.m.) a Velkého Lopeníka 
(911 m n.m.) na Moravsko-slovenském pomezí.
Bílé Karpaty nenabízí jen krásnou přírodu, ale také 
kulturní, společenské a sportovní vyžití. Najdete zde 
kvalitní sportoviště, koupaliště, dětská hřiště, cyklo-
stezky, cyklotrasy a velké možnosti pro pěší turistiku 
a rodinnou dovolenou.

Vrcholy
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V BŘEZOVÉ OCHUTNEJTE PRAMEN KYSELKY 
Kromě nádherné přírody údolí pod Velkým Lopeníkem  
najdete pramen Březovské kyselky, která uchvátila i skla-
datele Leoše Janáčka. Odtud vzniklo i jeho dílo O březovské 
písni. K zajímavostem patří památkový domek, který byl 
opraven občany a slouží jako muzeum a kulturní centrum, 
ale i k prohlídkám. www.obecbrezova.cz

DO DOLNÍHO 
NĚMČÍ PŘES 
LUCKÉ HLEDAČKY 
A ŠIFROVAČKY
Pokud máte rádi 
dobrodružství, vydejte 
se objevit Lucké pole, 
luštit a hledat Lucké 
šifrovací hledačky, díky 
kterým odkryjete nejednu 

zapomenutou záhadu. www.bilekarpaty.cz
Dolní Němčí se honosí titulem Vesnice roku. Při návštěvě 
nevynechejte prohlídku Muzea Na Mlýně, které se pyšní do-
chovanou pecí na chleba i kamny s kotulkou na vaření trnek. 
Začátkem září zde probíhá tradiční vaření trnek a v červnu 
pečení chleba s lidovým jarmarkem. www.dolninemci.cz

NA KOLE 
DO HORNÍHO NĚMČÍ
Obec protínají regionální 
cyklotrasy a vedou ma-
lebnou krajinou. Nedávno 
zbudovaná turistická stezka 
Pod Javorinú horú zelenú, 
vás provede obcí i nejbliž-
ším okolím. Při návštěvě 
nezapomeňte obhlídnout 

nadzvukový stíhací letoun MIG-19 v parku v centru obce. 
Za návštěvu stojí i sportovní areál s minigolfem, dětským 
hřištěm, workoutem i letním koupákem. Poslední týden 
v měsíci červnu se slaví hody, při nichž můžete obdivovat 
typický pestrý horněmčanský kroj a kulturní složky obce. 
www.horninemci.cz

LOPENÍK STRÁŽÍ 
ROZHLEDNA 
V katastru obce Lopeník 
na vrcholu hory Velký 
Lopeník se nachází 22 m 
vysoká rozhledna, kolem 
které prochází naučná 
stezka. Na rozhlednu se 
dostanete po zelené turi-
stické od Mikulčina vrchu 
přes Lopenické sedlo nebo 

po žluté z obce Lopeník. Rozlehlé louky plné vzácných 
bylin, pasoucí se dobytek, stavení roztroušená po krajině, 
nádherné výhledy. To všechno vás kolem Lopeníka čeká. 
www.obec-lopenik.cz 

SLAVKOV ZDOBÍ PRASTARÁ HRUŠEŇ 
Obec Slavkov získala v roce 2017 titul Vesnice Zlínského kraje. 
Při návštěvě se nám otevřou panoramata hřebene Bílých 
Karpat s dominantním vrcholem Velké Javořiny. Vzácností je 
všivec statný, který tu má jedinou lokalitu ve střední Evropě, 
a také památná, více než 300 let stará hrušeň v Horním poli. 
Za návštěvu stojí Folklórní den, který obec pořádá každý sudý 
rok v srpnu. www.obecslavkov.cz

STARÝ HROZENKOV A FOLKLÓR KOPANIC
Naučná stezka Okolo Hrozenka klade důraz na přírodu a folklór 
Moravských Kopanic. Každým rokem se na „Hrozenku“ koná 
festival dechových hudeb, Kopaničářské slavnosti a hody 
spojené s dožínkami. V obci jsou k dispozici ubytovací kapacity 
i kvalitní zázemí pro sport a rekreaci. www.staryhrozenkov.cz

STRÁNÍ-KVĚTNÁ NESE 
PŘÍBĚHY STARÝCH 
SKLÁŘŮ 
Obec proslavil fenomén místního 
fašanku, krásné přírody a sklář-
ství. Ukázky tradiční ruční výroby 
skla nabízí hned dvě sklárny, díky 
kterým se na okamžik můžete 
nechat přenést do atmosféry ob-
líbeného filmu Krakonoš a lyžníci.
Do historie vás vtáhnou také 
na „Štrbákovci“ v centru obce, kde 
ve dvou chalupách můžete obdivovat krásnou ukázku lidového 
stavitelství ve Strání. Památkové chalupy připomínají, jak 
skromně se dříve žilo. Návštěvu objektu lze domluvit v Info-
centru Strání (areál školy). Ve Strání se dobře najíte i občerství-
te ve dvou obecních restauracích Na Zámečku a v Restauraci 
Kavárna Květná. V létě vás osvěží koupaliště s tobogánem 
a atrakcemi ve Květné. Strání žije bohatým společenským 
životem. Na Informačním centru se zastavte pro originální 
suvenýry i nabídku zajímavostí a výletů do okolí. www.strani.cz

VÁPENICE A VYŠKOVEC – SRDCE KOPANIČÁŘŮ
Kopaničářská obec Vápenice je pro svou polohu vyhledávaným 
místem k odpočinku. Vedou zde turistické trasy, ale i 1,5 km 
dlouhá Vápenická cesta krásnou přírodou a stezka Okolo 
Hrozenka. V obci působí Mužský sbor, který udržuje kopani-
čárské tradice. Souznění člověka a přírody zde dalo vzniknout 
malebné krajině malých políček, remízků a sadů, které vytváří 
neopakovatelné scenérie. V sousedním Vyškovci je horská kap-
le Panny Marie Královny, která je jediným svatostánkem Bílých 
Karpat postaveným na hřebeni hor. Kuriozitou je zvonička 
s hudbou, která se spouští automaticky s příchodem návštěv-
níka. www.vyskovec.cz, www.vapenice.cz
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Hluk
JE MĚSTO TRADIC A KULTURY

Hluk je jednou z mála obcí, která udržuje liturgické zvyky 
s moderní turistickou nabídkou. Odkaz předků udržují 
Svatovavřinecké hody, vaření trnek a pečení chleba v Rajčovně. 
Současnost vás zavede na sportoviště, koupaliště, do kina 
a objevit trasy cyklostezek…

Svatovavřinecké hody 
a jiné slavnosti
Hluk je svázán s řadou významných 
kulturních událostí. Jednou za tři roky 
se konají Dolňácké slavnosti s tradiční 
jízdou králů a festivalem dechových 
hudeb. Druhý srpnový víkend se 
tradičně konají Svatovavřinecké hody, 
při kterých se veřejnosti společně 
představí místní folklórní soubo-
ry a cimbálové muziky. Atmosféru 
hodové tradice ošperkují pestrobarev-
né kroje a bohatý kulturní program. 
V září se v Muzeu Na Rajčovně vaří 
trnky a peče chleba.

Hlucký kroj – symbol 
pestrosti
Hlucký kroj je uchováván jako součást 
kulturního dědictví a patří k nejobdi-
vovanějším projevům lidové kultury. 
Jeho prostřednictvím se z generace 

Foto: Ludvík Lečbych

Foto: Ludvík Lečbych

Foto: m-ARK
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na generaci přenášejí hodnoty, které 
se vytvářely po celá staletí. Kroje jsou 
navíc rozeznávacím znakem místa, 
odkud člověk pochází. 
Jak poznáte hlucký kroj? Nechybí 
fěrtúšky, lajbly, košile, třaslavice, 
spodničky – vyšívání na rukávcích, 
honosná široká krajka či trend dnešní 
doby – návrat vysokých bot a pro-
dloužení sukní. Hlucký dobový kroj je 
opravdu specifický a obdivovat jeho 
krásu mohou všechny generace. 

Památkové domky 
Na Rajčovně
Úžasný genius loci dvou památkových 
domků Na Rajčovně dokáže návštěv-
níky přenést do dob, kdy ještě nebylo 
pečení chleba doma či soužití několika 
generací pod jednou střechou nic neob-
vyklého. V malé světničce návštěvníci 
najdou tradiční vybavení. Při faktu, že 
domek obývala devítičlenná rodina, vás 
zaskočí pouze jediná postel! Obdivovat 
můžete také kachlová kamna s pecí, 

Zajděte do hluckého kina
Kinosálů v republice ubývá, ale v Hlu-
ku kino zachránili. Původní kino z roku 
1927 bylo zrekonstruováno a nese svou 
kinematografickou tradici dodnes. Kino je 
vybaveno stahovacím plátnem i „stahova-
cím hledištěm“ a nabízí celoročně zajímavý 
program. Kromě projekcí filmů slouží také 
jako kulturní svatostánek. 
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která se vytápěla zvenčí, malovanou 
postel nebo skříň či dekorované lavice. 
Hospodyňky jistě nadchne kachlový 
sporák, dřevěná máselnice a různorodé 
nářadí ze dřeva, které potřebovaly naše 
prababičky k pečení chleba.

Cyklostezkami 
za poznáním
Cyklostezky vás dovedou na místa, kde 
můžete obdivovat malebnou krajinu 
Slovácka a ochutnat vína místních 
vinařů. Z Hluku se můžete vydat 
do Dolního Němčí více než 3,5 kilo-
metru dlouhou cyklostezkou na kole 
či s dětmi na odrážedle. Milují ji 
in-line bruslaři. Cyklostezka je vedena 
v téměř celé své délce po levém břehu 
potoka Okluka a navazuje na vedlejší 
trasu z Ostrožské Lhoty. Propojuje 
také Slovácko s oblastí Luhačovicka – 
navazuje totiž na trasu podél Baťova 
kanálu a tím i na evropskou cyklostez-
ku EuroVelo. 

Sportoviště a koupaliště
Sport v životě obce hraje významnou 
roli. Při návštěvě města můžete využít 
ubytování i sportování ve Sportovní 
hale a přilehlém stadionu, které lákají 
především na fotbal i tenis. Nabízí 
travnatou plochu i tartanový ovál 
pro běžecké účely, workoutové hřiště 
a části vyhřívaného trávníku i pro 

menší nadšence fotbalu. Součástí sta-
dionu jsou také moderní tenisové kurty.
Koupaliště v Hluku patří k moderním 
areálům. V areálu koupaliště najdete 
dva bazény – pro plavce a brouzdaliště 
pro děti. Oba bazény jsou vybaveny 
různými doplňky pro zpestření pobytu 
ve vodě. Možnost příjemně strávit letní 
čas mají děti i mimo vodní plochu 
v zajímavě řešeném dětském koutku. 
Pro občerstvení je tu bufet s krytým 
posezením.

www.mestohluk.cz

Foto: archiv města

Stadion (foto: Ludvík Lečbych) a koupaliště (foto: m-ARK)
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Prý jste děvčica ze Slovácka, co 
nepohrdne klobáskou, slaninou 
a štamprlou slivovice. Je to tak?
Je to tak. Mám prostě ráda dobré 
jídlo, ať je to cokoliv a odkudkoliv. 
A je pravda, že zrovna tyto dobroty 
jsou na Slovácku obzvlášť vydařené.

Pocházíte z Uherského Hradiště, 
ale v 11 letech jste se odstěhovali 
do Vlčnova – jak vás místní přijali?
Do vlčnovských kruhů jsem pronik-
la skrze naše milé sousedy, kteří mě 
a moji sestru přizvali hned po na-
stěhování do dětských cimbálovek, 
které vedli. Tím nám dali možnost 
seznámit se s dalšími dětmi a pak už 
to šlo jako domino.

Říká se o ní, že dokáže zahrát úplně všechno. Princeznu, skvělou 
holku i ambiciózní mrchu, feťačku, ale také houslovou virtuosku, 
doktorku, atletku či roztomilou naivku. Jedno natáčení střídá 
druhé. Letos v květnu ji však čeká životní role, role maminky.

Čím jsou z vašeho pohledu 
Vlčnovjané specifičtí?
O Vlčnovjanech se říká, že jsou 
horké hlavy a umí se vzteknout. 
To nemůžu vyvrátit, protože se mě 
to perfektně týká. Ale mohu-li sou-
dit podle svých přátel a rodiny, o to 
větší jsou srdcaři.

Máte ve Vlčnově nebo na rodném 
Slovácku nějaká zamilovaná místa, 
která nevynecháte, když přijedete 
z hereckých štací domů?
Jak říkáte, hlavně domů. Pak 
pozdravit sousedy, navštívit rodinu 
a kamarády, co zůstali v Hradišti.
Nikdy při příjezdu na Moravu 
nevynechám návštěvu v Jiném café, 

kde jsem dřív brigádničila. Když 
je víc času, tak se pak jdu většinou 
ve Vlčnově projít do búd a vinohra-
dů nebo za barák do Hájíčku anebo 
jdu procházkou z horního konce 
kolem kapličky a psího cvičáku až 
k pálenici. V létě občas zakotvím  
až na krásném, nově zrekonstruova-
ném vlčnovském koupáku.  
A pokaždé zapálím svíčky babičkám, 
dědečkům, pratetě a prastrýcovi, 
za kterými už bohužel chodím 
na návštěvu na vlčnovský a brodský 
hřbitov.

V kroji jste chodívala od malička, 
ale vlčnovskou jízdu králů coby 
„družica“ (krojová děvčica pořá-
dajícího legrútského ročníku) jste 
absolvovala v babiččině svatebním 
kroji – jaké máte na jízdu vzpo-
mínky? 
Od malička jsem chodívala 
v hradišťánkovském kroji, až 

Eva Josefíková:
Život mi ovlivnila 
souhra asi milionu 
šťastných náhod

Foto: Rostislav Pijáček
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po nastěhování do Vlčnova jsem 
s cimbálovkou Kotulka oblékla kroj 
vlčnovský. Ten slavnostní, babiččin 
svatební, jsem vynesla jen párkrát, 
a to většinou při příležitosti nějaké-
ho tematického folklórního focení. 
Jízdy králů jsem se bohužel z ča-
sových důvodů nemohla ve svém 
ročníku aktivně zúčastnit, ale zažila 
jsem tehdy alespoň krojový ples, 
což je ve Vlčnově také nemalá 
sláva. Nedávno jsem doma objevila 
záznam a připomněla si, jaká to byla 
událost. Sjela se tehdy celá široká 
rodina a všichni kamarádi. A já 
byla ještě v osmnácti nesnesitelně 
pubertální.

Vaši prarodiče vedli vlčnovskou 
pálenici. Máte raději slivovici, 
nebo víno? A pokud víno, kterou 
odrůdu?

Mí praprarodiče vedli dlouhá léta 
pálenici, hlavně prababička Mošť-
ková. A pak se o celý areál staral 
prastrýc Antonín Moštěk a moje 
babička Božena Josefíková v pa-
tře nad pálenicí založila pekárnu 
vlčnovských vdolečků. Moje mamka 
pak převzala štafetu v pečení 
a přesunula výrobu podle stejného 
receptu do modernějšího prostředí. 
V areálu se ovšem stále pálí i peče, 
o vše se stará můj bratranec Petr 
Josefík s rodinou. A k tomu pití – 
mám ráda obojí, záleží na příleži-
tosti. Například mám ozkoušeno, 
že celodenní svatba se lépe přežívá 
se slivovicí zapíjenou vodou, večer 
v búdách s bílým vínem.
Nejradši mám rulandské šedé, ale 
to musí být většinou ještě z krapet 
jižnějších svahů.

Vaše maminka se stala jednou 
z proslulých vlčnovských pekařek 
vdolečků, které převaluje ručně. 
Máte je ráda? Jsou opravdu nejlepší 
na světě?
Mám je moc ráda a v Praze se z nich 
stalo cenné platidlo. Tu zvěst o nej-
lepších vdolečcích už jsem z úst lidí, 
co je ochutnali, slyšela. Ale jestli 
je to pravda, to by měl posoudit 
nestraník, já jsem příliš zaujatá. 
Samozřejmě.

Chodívala jste do pekárny 
i pomáhat?
Chodívala, ale s o co větší chutí jsem 
vdolečky konzumovala, o to méně 
mě bavilo je péct a skládat. Paní pe-
kařky, které si mě pamatují ještě jako 
maličkou, mají prý v živé paměti, jak 
jsem se před těmi voňavými povin-
nostmi schovávala pod výrobním 
stolem.

Máte o sedm let starší sestru – vyšla-
pávala vám cestičku a zasvěcovala 
do tajů mládí, anebo jste byla spíš 
jedináček se ségrou na studiích?
Platilo obojí. Nejprve jsme se dost 
míjely, ale když mi bylo asi patnáct 
šestnáct a sestra byla na výšce, 
napřed v Brně a pak v Rakousku, to 
jsem pak za ní ráda jezdila nahlížet 
do tajů studentského života.

Obě jste se usadily v Praze. I když je 
mezi vámi velký věkový rozdíl, prý 
držíte hodně pospolu. Máte nějaký 
společný koníček?
My máme se sestrou společný obor, 
kterému se obě profesionálně věnu-
jeme, jen každá z jiné strany. Lenka 
je herecká agentka, která se stará 
o podobné bohémy, jako jsem já. 
Troufám si říct, že naším koníčkem je 
společně vypnout mód práce a užívat 
si s rodinou.
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Díky víceletému gymnáziu, 
dramaťáku v ZUŠ a Hradišťánku 
jste mládí prožívala spíš ve městě, 
se kterým jste už navždy spjata. 
Co vám vyběhne na mysl, když 
někdo řekne Uherské Hradiště?
Vybaví se mi přesně tato tři místa, 
park a slovácká búda, kde bývaly 
zkoušky Hradišťánku, ZUŠka, kam 
jsem chodívala nejen na dramaťák, 
ale taky na flétnu, výtvarku a zpěv, 
a gympl, který mě uhnětl do dospě-
losti. A nesmím zapomenout na síd-
liště Štěpnice, Mojmír a Kunovčák.

Vaše první role byla ještě 
na gymnáziu Barunka v Babičce 
v Národním divadle. To předurčilo 
vaši budoucnost? Vždycky jste 
chtěla být herečkou?
Řekla bych, že budoucnost mi 
předurčilo přijetí na DAMU a pak 
souhra asi milionu šťastných náhod, 
kdy Národní bylo jednou z nich. 
Ne vždy jsem toužila být herečkou, 
ale hraní mě bavilo od malička  
a doteď mě nepustilo. Tak snad to 
ještě chvíli vydrží.

Před kamerou jste poprvé stála 
ve filmu Piko. Pak následovaly 
desítky dalších divadelních i herec-
kých rolí – vybíráte je podle scéná-
ře, režiséra, či herecké party?
První roky si role vybírat nemůžete, 
nebo aspoň máte pocit, že nemů-
žete, takže vše opět závisí na vašem 
štěstí a rozhodnutí jiných. Až po ně-
jaké době, většinou metodou pokus-
-omyl, se doberete toho, v čem 
a s kým je vám dobře a co si naopak 
necháte ujít.

Skvěle umíte zahrát princeznu, 
naivku i mrchu. Jsou vám inspirací 
i konkrétní lidé?
Jak kdy. Občas mi hlavou probleskne: 
„To je přesně jako ten, tamta!“ Ale 
v konečném důsledku nestačí jen 
někoho napodobit, takže tu mrchu, 
naivku nebo princeznu musím na-
konec stejně vydolovat sama v sobě. 
A tam se toho najde...

Ve vašem prvním filmu Piko jste 
hrála feťačku, ve Fair play slušně 
běhala, v Zádušní oběti hrála 

na housle, v Modrém 
kódu hrajete doktor-
ku – promítají se vám 
zkušenosti z příprav 
i do běžného života?
Jestli se ptáte, jestli jsem 
po Piku začala fetovat 
(smích), po Fair play 
běhat, po Zádušní oběti 
koncertovat a po Mod-
rém kódu neomdlévat 
po odběrech krve, tak 
vás zklamu. Ani jedno se 
nestalo. S tím běháním je 
to však trochu škoda.

Působíte křehce, ale 
dokázala jste se sbalit 
a na tři měsíce odjet 
na punk do Asie – kam 

vás to posunulo?
To já asi neumím pojmenovat, ale 
určitě mě každý takový výjezd do ci-
ziny posune dál, tak nějak obecně.

Zanedlouho vás čeká nejzásadnější 
role, role maminky – budete vést 
děti ke kultuře, folklóru a lásce 
ke kraji, ve kterém máte kořeny?
Ráda bych, aby měly děti k Moravě 
silný vztah, jezdily tam často a rády. 
Zkusím je tím směrem vést, ale nutit 
jim to nebudu. Naopak, budu doufat, 
že kouzlo našeho kraje poznají a oce-
ní přirozeně samy.

Kam byste na Slovácku pozvala 
turisty, kteří si přijedou prohlédnout 
náš region?
Mé osobní tipy jsou samozřejmě 
Hradiště, Vlčnov, Lopeník, Žítková, 
Chřibské vrchy a Buchlovice. Pro 
místní mainstream, pro přespolní 
třeba nové obzory.

Děkujeme za rozhovor.

Redakce: IVA PAŠKOVÁ
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Magická krajina
PROTKANÁ TRADICEMI, ZVYKY A OBYČEJI

Pokračování ze strany 30.

Verbuňk patří k dalším specifikům, 
kterými se může Slovácko pyšnit. 

Tančili jej „odvedenci“, mladíci odvedení 
na vojnu. Díky zpěvu a improvizaci 

dodnes patří k vrcholům tanečních zábav 
či hodů. Neřídí se žádnou choreografií. 

Každý tanečník se snaží předvést co 
nejnáročnější a nejzajímavější kombinaci 

cifer (skoků, výskoků a piruet), kterými 
se snaží okouzlit galánku či obecenstvo. 

Slovácký verbuňk je zapsán na onen 
seznam mistrovských děl ústního 

a nemateriálního dědictví lidstva už 
od roku 2005. Dnes se mu pod ochranou 

Národního ústavu lidové kultury 
ve Strážnici dokonce věnují lektoři 

a folklórní soubory. 
Finále každoroční soutěže O nejlepšího 

tanečníka slováckého verbuňku bývá 
zařazeno v programu Mezinárodního 
folklórního festivalu ve Strážnici. Říká 

se však, že se verbuňk nedá naučit. 
Že se „šohaji“ (slováčtí chlapci) musí 

s verbuňkem v krvi už narodit.

Jízda králů patří k nejmagičtějším 
a nejopulentnějším lidovým obyčejům, 
které se jezdí pouze na čtyřech místech 
v České republice. Na Slovácku se 
dochovala pouze ve Vlčnově (každo-
ročně), v Kunovicích (každý druhý rok), 
v Hluku (jednou za tři roky) a ve Sko-
ronicích – přičemž místní družina jede 
svoji jízdu také v rámci programu 
Slováckého roku v Kyjově (jednou 
za čtyři roky). 
Lidový obyčej se drží prastaré pověsti 
o uherském králi Matyáši Korvínovi, 
který se schovával před Jiřím z Podě-
brad. Prchal z prohrané bitvy přestro-
jen do ženského kroje, doprovázen 
pážaty a chráněn družinou. Aby jej 
neprozradil mužský hlas, v ústech měl 
růži, aby nemohl promluvit. 
Unikátnost tohoto zvyku byla v roce 
2011 zapsána na seznamu UNESCO pro 
mistrovská díla ústního a nehmotného 
dědictví lidstva.

JÍZDA KRÁLŮ ANEB  
DECHBEROUCÍ PODÍVANÁ

SLOVÁCKÝ VERBUŇK – 
ČISTĚ MUŽSKÁ ZÁLEŽITOST

Jízda králů v Kunovicích, foto: m-ARK

Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku ve Strážnici, foto: m-ARK
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ZÁŘÍ V ZÁPLAVĚ ČAROKRÁSNÝCH KROJŮ

Vlčnov
Vlčnovský kroj patří k nejbohatším na Slovácku. Voní historií stejně 
jako proslulá jízda králů, památkové domky a Vlčnovské búdy. 
Vlčnov nežije jen historií – místním i turistům nabízí zajímavé kulturní 
události a možnosti vyžití volného času v přírodě i na „dědině“. 

Foto: archiv obce (3×)Vlčnovské vdolečky, foto: m-ARK
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Ve Vlčnově je vždy co 
vidět, navštívit a zažít
Vlčnov se pyšní Vlčnovskými búdami, 
největším areálem nadzemních vino-
hradnických staveb v ČR doložených 
již od 16. století, které byly vyhlášeny 
vesnickou památkovou rezervací. 
V areálu se v roce 1826 nacházelo přes 
200 búd, ale nepříznivé podmínky, 
povětrnostní vlivy a války zapříčinily 
jejich úbytek. Ve Vlčnově vinařil též 
slavný malíř, autor obrazu Jízda králů 
(1897) Joža Uprka, jemuž při pobytu 
v obci zachutnalo zdejší víno. Búda, 
kterou vlastnil, stojí doposud. Celý 
areál búd je poetickým místem obklo-
peným krásnou přírodou a lemova-
ným dřevěnými sochami vlčnovských 
muzikantů. 

Jízda králů zapsaná 
v reprezentativním 
seznamu UNESCO
Neobyčejný zážitek v podobě jízdy 
králů můžete zažít vždy poslední neděli 
v květnu. Kořeny zvyku sahají do před-
křesťanského období a ve Vlčnově si 
dosud udržel autentickou podobu. Nese 
ve svých projevech znaky iniciačního 
obřadu (přijímání chlapců mezi dospě-
lé) a pravděpodobně i magický způsob 

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

zajištění dobré úrody. Jízda králů je ob-
jížďka chlapců v krojích na ozdobených 
koních. V jejich středu jede na bělouši 
král, mladý chlapec, který je podle 
tradice oblečen v dívčím obřadním 
kroji, má zakrytou tvář a v ústech růži. 
Kolem samotného zvyku jízdy králů 
(objížďky) se postupem času vyvinula 
regionální folklórní slavnost s velkole-
pým doprovodným programem.

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

Na vycházky do přírodních 
rezervací
V katastru se nacházejí dvě 
významné přírodní rezervace. 
Ve Vlčnovském háji, který najdete 
asi 1 km na jihovýchod od Vlčnova, 
můžete, mimo další vzácné rostliny, 
obdivovat modré porosty ladoňky 
dvoulisté, jež tu vytváří nejbohatší 
populaci na jihovýchodní Moravě. 
V Kovářově žlebě, na severním okraji 
obce, jsou zachovány další vzác-
né druhy teplomilných a mnohdy 
i kriticky ohrožených rostlin, motýlů 
a brouků. Kromě rostlin a hmyzu je 
Vlčnovsko také významnou oblastí 
ornitologickou – je zde zaznamenán 
výskyt vzácných druhů ptáků. 

Foto: archiv obce

Vlčnovské búdy, foto: m-ARK

Jízda králů, foto: m-ARK
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JDOU VSTŘÍC SOUČASNOSTI, 
NEZAPOMÍNAJÍ VŠAK 
I NA TRADICE

Kunovice díky své poloze na křižovatce prastarých 
cest při soutoku Olšavy a Moravy mají bohatou 
a pohnutou historii. Město se snaží přizpůsobit 
současnosti, rozvíjet turistický ruch a podporovat 
udržování tradic a zvyků...

Kunovské banderium doprovází 
vzácné osobnosti už 250 let 
Jízdní oddíl mladých mužů, oděný do slavnostních 
krojů, v Kunovicích už 250 let vítá a doprovází ná-
vštěvy významných osobností. Tou první doloženou 
zmínkou o jízdě banderia byla návštěva císaře Josefa 
II., kterého v roce 1771 banderium doprovázelo do vodní pevnos-
ti Hradiště. V roce 1931 přijelo banderium pozdravit na vlakové 
nádraží prezidenta Masaryka, v roce 2010 na letišti v Kunovicích 
zdravilo britského následníka trůnu prince Charlese. A tak by-
chom ve výčtu mohli pokračovat dál. Vždy je to velká pocta pro 
návštěvu a zážitek pro turisty.

Jízda králů a kunovské banderium dnes představuje neodmy-
slitelnou součást zdejšího kulturního života. „Hýlom, hýlom!“ 
zaznívá během Jízdy králů v Kunovicích každé dva roky. Jedná 
se o výjimečný lidový zvyk, zapsaný do Seznamu nehmotného 
dědictví UNESCO. Ústřední postavou je král, který jede na bí-
lém koni, přestrojen v ženském šatu. Během jízdy je obklopen 
dvěma pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále 
chránit. www.mesto-kunovice.cz

Podnikatelské inkubátory – Panský dvůr 
a Stará škola
Na přelomu 16. a 17. stol. je v historických pramenech uváděna 
zmínka o zámku starobylého původu a při něm panský dvůr. 
V průběhu 18. a 19. stol. byl komplex po požáru zrestaurován. 
V roce 1994 byl prohlášen kulturní památkou, která sloužila 
různým účelům. Po rekonstrukci v letech 2009–2011 zde působí 
podnikatelský inkubátor, v místní restauraci je možné se osvěžit 
anebo se pobavit při různých kulturních setkáních v areálu dvora.
V samotném centru Kunovic na hlavní křižovatce stojí budova 

V Kunovicích
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Uvítání britského prince Charlese, foto: archiv města
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Měli jste někdy možnost prohlédnout si zblízka letadla, která křižo-
vala nebe naší historie? V Leteckém muzeu v Kunovicích nejsou mezi 
návštěvníky a vystavenými exponáty žádné bariéry. V rámci jednoho 
vstupného se můžete podívat do nitra letounů, poslouchat radioko-
munikaci posádek s letištní věží Kunovice a nasát leteckou atmosféru.

VÝJIMEČNÁ LETADLA SI MŮŽETE I OSAHAT 
V expozici je několik skutečně unikátních letounů, prototypů a letounů se 
zajímavou historií, které nikde jinde než v Kunovicích nenaleznete. Prohléd-
nout si můžete legendární aerotaxi, sportovní, dopravní a vojenské letouny. 
Vystaven je jeden vrtulník, bezpilotní letoun, řez motorem, vlečný terč, 
radar a výzbroj z období ČSLA. Zajímavostí je také exvládní speciál Tupolev 
TU-154M „Naganský expres“, který v roce 1998 přivezl z japonského Nagana 
slavnou olympijskou hokejovou výpravu do Prahy.

TŘI OTÁZKY PRO ŘEDITELE A NADŠENCE 
MARTINA HRABCE:

Co vás přivedlo k zachraňování letadel?
Už jako malinkatý kluk jsem byl fascinován stroji, 
které umí létat, a tak mám od dětství velmi silný 
vztah k letectví. To mne také přivedlo na konci 
osmdesátých let do muzea jako dobrovolníka. 
Ačkoliv jsem později v muzeu nějakou dobu nebyl 
aktivní, přesto jsem jej každoročně navštěvoval 
alespoň jako běžný návštěvník. Muzeum ovšem 

během let získávalo spíše charakter leteckého vrakoviště, proto jsme se v roce 
2012 s partou muzejníků a aeroklubáků rozhodli zastavit chátrání letadel 
trpících pod širým nebem. Iniciovali jsme řadu jednání a vytvořili plán na jejich 
záchranu a zvelebení muzea. Na naplnění těchto cílů stále usilovně pracuje-
me – převážně dobrovolnicky a bez nároku na odměnu.

Který kousek je pro vás osobně nejcennější?
Každý kus techniky, který v muzeu máme, je velmi cenný a každý z nich má 
svůj jedinečný příběh. Nemám proto nějaký „svůj top kousek“. Vnímám mu-
zeum jako celek, včetně celé party kolem něho. Nejcennější je ten okamžik, 
kdy díky zakladatelům před více jak padesáti lety muzeum vůbec vzniklo, 
a skutečný poklad jsou všichni ti lidé, kteří muzeu a exponátům pomáhají.

Jaké plány má muzeum do budoucna?
Letos jsme připravili novou expozici, do které nejméně dva nové letouny přiby-
dou. Prvním je výměnou s Technickým muzeem v Brně získaný stíhací MiG-21 
MF, druhým pak VIP speciál Jak-40, který nám brněnské muzeum dlouhodobě 
zapůjčilo. Tím získala expozice kunovického muzea další specialitu – ojedině-
lou evropskou sbírku VIP letadel. Chystáme i několik novinek a připravujeme 
vybudování herní a vzdělávací zóny pro děti. Naším hlavním budoucím cílem 
zůstává projekt „Živé letecké muzeum“ s plnohodnotným hangárem se 
zázemím, který by exponáty opravdu zachránil i pro budoucí generace. Zatím 
však zůstává nesplněn. Přesto nepolevujeme a pečlivě zpracováváme projekt, 
s nímž bychom chtěli na výstavbu hangáru získat investora či investiční dotaci.

Obdivovat velikány nebe 
můžete v Leteckém muzeu 
v Kunovicích

Město skrývá nejednu zajímavost
Ve Slovácké búdě je možné 
se dočíst o dávno zaniklém 
řemesle „kunovských 
handrláků“. Kdo že to byl? 
Kunovští handrláci byli 
světáci a znali je po celé 
Moravě, na Hané, na Valaš-
sku, Horácku, v západních 
Čechách i za hranicemi, 
na západním Slovensku. 
Handrláci procházeli 

vesnicemi, obvykle s velkým rancem na zádech. Od hos-
podyň brali čisté hadry, které třídili „na obyčajné, bílé, 
sukno lebo na vlnu“. Podle množství je vážili takzvaně 
na oko a směňovali za zboží. Větší hromádky tříděných 
„hader“ odvažovali na mincíři a za „funt obyčejných 
platili dvúma, za vlnu až šesti jehličkama“. Vážilo se 
i na kila, a pak se proplácelo hrnčinou nebo porcelánem. 
„Za jedno kilo, podlevá teho, co to byl za orkaf (druh) se 
dávaly hrnky v hodnotě 12–30 grajcarů“. 

Při prohlídce Kunovic nahlédněte 
prostřednictvím Děcek z Kunovic také 
do Památkového domku, který pochází 
z první třetiny 19. století a ukazuje tra-
diční lidové bydlení a zvyky v regionu.

Za prohlídku stojí i Duchovní park, který se nachází 
v okolí kostela sv. Petra a Pavla. Tvoří jej 13 dřevěných
soch, představujících Ježíše a jeho apoštoly.

Špetka Slovácka aneb kunovské 
vdolečky
Tou pomyslnou třešničkou na dortu jsou kunovské 
vdolečky, bez kterých se neobejde žádné vítání hostů 
ani slavnost. Přijměte pozvání na virtuální ochutnávku 
v rámci pořadu Špetka Slovácka, kde tajemství svého 
voňavého umění prozradila Ludmila Haldová z Kunovic.

Staré školy. Na její původní atice vidíme letopočet 1886, 
kdy 21. června tohoto roku byl položen základní kámen. 
Otevřena byla za rok, v létě 1887. Tímto letopočtem se 
škola pyšní i nyní, po celkové rekonstrukci v roce 
2020. Je to připomínka dobré péče města o své 
historické objekty. 
www.pik-pd.cz/projekt-stara-skola
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Grillz - zuby osázené diamanty

nabízí šperky, které
jinde nenajdete!

Lenka Výmolová

Lenka Výmolová ŠPERKY
náměstí Svobody 362, Kunovice
www.zlatnictvivymolovi.cz

Ateliér dýchá rodinnou atmosférou, profesionálním a osobním 
přístupem s kvalitním zbožím…
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Snubní prsteny 12/H s prstenem s Raw Diamantem

Prsten ze žlutého zlata se 
zlatou perlou z Filipín

Náušnice z bílého zlata s broušenými perlami

Přímo ve středu města Kunovic 
u Uherského Hradiště najdete rodinný 
šperkařský ateliér, kde si kromě 
velké nabídky šperků ze zlata, stříbra 
a doplňkového zboží můžete nechat 
navrhnout náhrdelník nebo náramek  
přímo na míru. Pracují pouze 
s přírodními drahokamy, ale 
i polodrahokamy z exotických zemí, 
jako je Barma, Indie, Madagaskar, 
Tanzánie, Kongo, Brazílie…

Hledáte výjimečnou perlu? 
V ateliéru Lenky Výmolové máte mož-
nost zakoupit nejen ručně broušené, 
mořské perly různých barev, tvarů 
a velikostí. Zlaté perly se narodily na Fi-
lipínách, barevné Akoya v japonském 
moři nebo ve Vietnamu. Tmavší šedé až 
černé na Tahiti. Z Fidži zase rozehrávají 
barvy zelenozlaté, smetanově hnědé, 
bílé jsou z jižních moří. Sladkovodní 
perly v nabídce ovšem také nechybí. 

Některé skvosty vznikají i podle návrhů 
zákazníků. „Naši prioritou je vyhovět  
zákazníkům ve všem, aby od nás 
odcházeli spokojení,“ upozorňuje tým 
šperkařství. 
Starší syn Jan Kunovský absolvoval zlat-
nickou školu v Praze a získal meziná-
rodní zlatnický pas. Vyrábí na zakázku 
snubní a zásnubní prsteny, originální 
šperky ze zlata v kombinaci nejen se su-
rovými diamanty pod hlavičkou Šperky 
JANN, kterou možná už i vy znáte.

Mladší syn Jiří se věnuje výrobě odváž-
ných, originálních šperků na zakázku. 
Nejčastěji pracuje s brilianty nejen bílé 
barvy ve vysoké kvalitě, kterými pak 
posází šperk ze zlata nebo i stříbra. 
Jako jediný v české republice vyrábí 
zlaté zuby „Grillz“ pro přední české 
a slovenské rappery pod hlavičkou 
Yo Grillz. Jeho ateliér najdete v Praze 
v Holešovicích.

www.zlatnictvivymolovi.cz

Foto: MEDIABEST
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Vydejte se po stezkách 
Napajedelských emirátů
Díky lákadlům, jako jsou nově vyznačené stezky, Baťův kanál 
nabízející relaxační a sportovní zážitky, novorenesanční radnice, 
známý hřebčín, muzeum či zámek a rozsáhlá síť cyklostezek, se 
město knížete Václava zařadilo mezi vyhledávané turistické cíle.

Krásné výhledy, turistika 
a historické zajímavosti
Myslíte si, že je možné podívat se 
do emirátů a přitom neopustit hranice 
naší země? Ano, je to možné, pokud 
se vydáte do Napajedel a objevíte 
stezky Napajedelských emirátů. 
Značené stezky jsou určené milovní-
kům turismu i cyklistiky a propojují 
Napajedla s osmi okolními obcemi. 
Dohromady jsou dlouhé 70 kilometrů, 
vedou po polních cestách, pěšinách 
a klidných komunikacích bez silniční 
dopravy. V každé obci se nacházejí 
informační tabule s mapou.

Informační centrum Napajedla
Komenského 304, 763 61 Napajedla 
infocentrum@napajedla.cz
www.ic.napajedla.cz

Nový Klášter – najdete zde Muzeum Napajedla, Informační centrum 
Napajedla a kavárnu Café Klášter. Na nádvoří Kláštera se pravidelně koná 
řada kulturních akcí. O prázdninách vás v muzeu čeká výstava Ožívání 
loutek – 115 let loutkářství v Napajedlích. Na podzim pak Kinematografie 
včera a dnes – interaktivní výstava u příležitosti 5. výročí od modernizace 
a znovuotevření Kina Napajedla.

Okolím Baťova kanálu 
lodí či na kole
Baťův kanál, po kterém můžete plout 
ve člunu, lodí či na paddleboardu, 
lemuje oblíbená páteřní cyklostezka 
dlouhá více jak 80 kilometrů. Z Napa-
jedel je možné vydat se na obě strany 
stezky, kde na vás čekají zajímavé 
turistické zážitky a cíle. Pokud se 
budete chtít během cesty občerstvit 
nebo nastoupit na pravidelnou výletní 
plavbu, pak se zastavte v některém ze 
dvou napajedelských přístavů.
Pro ty, kteří chtějí spojit návštěvu 
napajedelských památek a atrakcí 
právě s projížďkou na lodi, je kromě 
pravidelné vodní linky určeno také 
Napajedelské plavení z nedaleké 
Spytihněvi. Tematické plavby nabízí 
prohlídky hřebčína či napajedelského 
zámku. Doplout můžete také do světa 
hraček a objevit tak stálé expozice 
Muzea Napajedla. Zhlédnete zde 
krásné kresby mapující historii města, 
expozice napajedelských firem Slavie 
a Fatry, oblíbené Hřiště hraček a aktu-
ální výstavu v moderním sále.

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

Hřiště hraček – oblíbená expozice Muzea Napajedla pro rodiny 
s dětmi i pro ty, kteří si chtějí zavzpomínat na hračky z dětství. 
Děti si zde mohou zaskákat na nafukovacích hračkách nebo si 
s nimi zahrát Člověče, nezlob se. 
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regionu Slovácko
Těžko byste hledali místo, kde mají tradice takovou váhu jako na Slovácku. O jejich dochování 
v podobě folklóru, tradiční rukodělné tvorby, gastronomie i lidové architektury se zasloužily 
minulé generace. A ty současné je oživují.

Tradice
Dědictví v podobě lidové 
architektury…
Lidé na Slovácku si váží odkazu před-
ků. I proto se zde podařilo dochovat 
mnoho původních stavení. Každý 
z těchto domků vypráví vlastní příběhy. Památkové domky – 
typické bílé domky s modrou obrovnávkou, v nich uklizené 
světnice, natřepané peřiny a různé předměty denní potřeby 
dávají možnost seznámit se s dobou, kdy život plynul převáž-
ně podle ročních období, v souladu s přírodou. 
Chcete-li proniknout „pod kůži“ Slovácka, určitě je nesmíte 
minout. Najdete je v téměř každé obci a místní obyvatelé jsou 
na ně patřičně hrdí. Velmi často jsou uzpůsobeny potřebám 
či obživě posledních majitelů. V Topolné najdete zachova-
lou kovárnu, v Komni pak obydlí zvěrokleštiče, v Ostrožské 
Nové Vsi sbírku kraslic a v Blatnici pod Sv. Antonínkem zase 
ohromnou sbírku knoflíků nebo šicích strojů.
V souvislosti se snahou upozornit na zdejší lidovou archi-
tekturu vznikla akce Víkend památkových domků, objektů 
lidového stavitelství a malých muzeí. První ročník proběhl 
v roce 2015 a od té doby se opakuje pravidelně každým rokem 
v červnu. Rok co rok přibývá nejen návštěvníků, ale také nad-
šenců, kteří se chtějí zapojit se svými objekty. Památkových 
domků na území Slovácka najdete téměř 80.

Více na www.slovacko.cz/pamatkovedomky nebo 
na www.facebook.com/Pamatkovedomky. 

Potomákovo muzeum Popovice, foto: Jaromír Šallé

Chalúpka č. 97, Šardice, foto: Region Slovácko

Trchalíkova usedlost, Šumice, foto: Region Slovácko
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Dědictví v podobě slovácké 
kuchyně…
Mouka, mléko, vajíčko a pak cukru maličko! 
Tradiční slovácké recepty jsou většinou 
jednoduché, z běžně dostupných surovin, 
přesto velmi chutné. Na Slovácku vyšly 

ve dvou knihách pod názvem Kuchařka tradičních pokrmů 
na Slovácku I a II. Vyprodány jsou již několik let, Region 
Slovácko však letos doufá v úspěšný dotisk. 
Jedním z impulsů, díky kterým se autoři kuchařek rozhodli 
reedici déle neodkládat, byl neutuchající zájem z řad 
veřejnosti. Rozhodující ovšem také bude, zda se podaří 
projekt zafi nancovat formou předprodeje a získat potřebné 
prostředky k pořízení nových fotografi í, textové, grafi cké 
úpravě a k samotnému tisku. Vzpomínáte, jak to vonělo 
v kuchyni maminky, babičky? 

Postrádáte-li i vy recepty, které vás vrátí do dětství, sledujte 
web www.slovacko.cz/slovackakucharka nebo FB profi l 
www.facebook.com/RegionSlovacko.

Dědictví v podobě 
rukodělné lidové 
tvorby…
Slovácko je také vnímáno jako 
kolébka tradiční rukodělné výroby. Dodnes zde vznikají pod 
rukama šikovných maléreček velikonoční kraslice nejrůznějších 
technik, košíkáři stále pletou koše a košíky, oplétají demižony, 
v krojových dílnách šicí, vyšívací a cifrovací stroje neúnavným 
rytmem vykreslují z tenkých nití neuvěřitelné obrazce. 
Na Slovácku si všech výrobců a nositelů tradic nesmírně váží, 
od roku 2008 je sdružují pod značkou Tradiční výrobek SLO-
VÁCKA, která zaručuje především kvalitu, vazbu na území, tra-
diční postupy ve výrobě a v neposlední řadě šetrnost k přírodě. 
Výrobky však nejdříve musí projít důkladným hodnocením a být 
schváleny odbornou komisí. Za celou dobu je jejím nositelem 
více než 80 výrobců a zájem o ochrannou značku trvá. 
V loňském roce přibyla značka partnerská – SLOVÁCKO regi-
onální produkt, která dává prostor řemeslům, které z regionu 
vychází, ale nemají ukotvení v historii. 
V době, kdy si můžeme zvolit, jakému zboží dáme přednost, 
získávají právě kvalitní a originální výrobky na hodnotě v očích 
mnohých z nás. Sortiment je skutečně široký. Od potravin, přes 
přírodní kosmetiku, dekorace, textilie, krojové součástky, až 
po kuchyňské vybavení. Pokud byste rádi podpořili výrobce, kteří 
dělají své řemeslo s láskou a péči, prohlédněte si web společný 
pro obě značky www.tradicnivyrobek.cz, kde můžete výrobky 
také nakoupit prostřednictvím e-shopu. Kamenná prodejna se 
pak nachází v Uherském Hradišti a Hodoníně. 

Oplétání demižónu, foto: Region Slovácko

Foto: Petr Salinger

Vrany, foto: Petr Salinger

Dřevěné formy, foto: Jaromír Šallé

Malovaná tupeská keramika, 
foto: Region Slovácko
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Objevte
srdce Slovácka 

Královské město Uherské Hradiště je jedno 
z nejkrásnějších měst pro život i turistickou 

návštěvu a je právem nazýváno srdcem Slovácka. 
Město a jeho okolí doslova láká k návštěvě. Nabízí 

své architektonické skvosty, příjemná místa pro 
odpočinek, zábavu, sportovní vyžití i úžasnou 

atmosféru. Je doslova protkáno cyklostezkami, 
po kterých se můžete vydat všemi směry na bezpočet 

turisticky atraktivních cílů. Návštěva Uherského 
Hradiště rozhodně stojí za to!
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Mariánské náměstí, foto: m-ARK 

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

ŽIVÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE

Kulturní tradice vetkaná 
do atmosféry města
Vydejte se za atmosférou a nezaměni-
telnou 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 lá-
kají na slováckou pohostinnost či víno, 
na originální zážitky nebo setkání u fi l-
mového 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 aqua-
park. Svou polohou na křižovatce cest, 
cyklostezek a současně také na vodní 
cestě je Uherské Hradiště ideálním 
výchozím bodem za vyhledáváním 
zážitků Slovácka. 

Nečekaným skvostem je 
vlakové nádraží
Vlakové nádraží se pyšní titulem 
Nejkrásnější nádraží v České repub-
lice (2011) a stojí za to si jeho halu 
prohlédnout. Budova Ing. Miloše 
Fikra pochází z roku 1930. Fresková 
výzdoba je dílem Rozky Falešníkové 
z Tasova. Nádražní hala v sobě snoubí 
architekturu i tradici Slovácka. 

Nenechejte si ujít 
Vinohradskou ulici
Při návštěvě si nenechte ujít návštěvu 
Vinohradské ulice i s malebnými 
vinohradnickými stavbami v místní 
části Mařatice. Nachází se čtvrt hodiny 
cesty od centra města a její návštěva 
je zážitkem. Pokud budete mít štěstí, 
některý z vinařů vás pozve na „pohá-
rek“ vína. 

Město je obklopeno 
přírodou 
Řeka Morava i její nábřeží s alejí stole-
tých lip, příměstský park Kunovský les, 
evropsky významná přírodní lokalita 
Rochus nebo parky v centru města 
jsou zdrojem rozmanitých a nezříd-
ka i vzácných druhů rostlin, stromů 
a živočichů.

Naučná stezka Rochus
Naučný okruh je součástí přírodního 
a kulturního areálu Park Rochus. 
V devíti zastaveních představuje 
přírodovědné i historické zajímavosti 
a souvislosti, ukázky udržitelného hos-
podaření a typické části zdejší krajiny.
Na 2kilometrové trase se seznámíte se 

vzácnými druhy zdejší fauny (bourovec 
trnkový, ťuhýk obecný) a fl óry (chrpa 
modrá, trnka obecná) a navštívíte sad 
starých ovocných odrůd nebo sad oskeruší,  
symbolického stromu Slovácka. Součástí 
okruhu je i kaple sv. Rocha a expozice lido-
vé architektury Muzeum v přírodě Rochus.

ZLATÝ KŘÍŽ MĚSTA 
Všechny městské turistické okruhy začínají 
u barokní kašny na Masarykově náměstí. 
Na nároží náměstí a Prostřední ulice je 
místo, kde se pomyslně protínají hlavní 
pěší tahy městem. To je od vlakového 
nádraží k autobusovému a od řeky Moravy 
ke Smetanovým sadům. Oba tahy se 
v tomto místě protínají a vytvářejí tak Zlatý 
kříž města Uherské Hradiště. 

Nádraží, foto: m-ARK Kašna na Masarykově náměstí, foto: m-ARK 
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www.mesto-uh.cz 
www.uherske-hradiste.cz

Víte, že? 
•	Uherské Hradiště získalo titul Historické město 

roku 2011. 

•	Patrony a ochránci města Uh. Hradiště jsou 
sv. Jiří a sv. Viktorie.

•	Pod dlažbou Masarykova náměstí se nacházejí 
základy zřejmě velkomoravské kaple sv. Jiří. 

•	Na Masarykově náměstí se nachází kašna 
s modelem města v roce 1670 (obr. 1).

•	Nejstarší datovaný vinný sklep v Mařaticích 
pochází z roku 1739.

•	Ve městě se nachází celkem 14 kašen a vodních 
prvků, z nich nejstarší je kašna na Mariánském 
náměstí (obr. 2).

•	V hotelu Slunce je možno spatřit renesanční 
architektonické prvky a také dochované barokní 
okno. 

•	Ve městě je nejvíc folklórních souborů 
a cimbálových muzik na světě (obr. 3). 

•	Městské informační centrum poskytuje 
průvodcovské služby a půjčuje kola, koloběžky 
a discgolfy (obr. 4). 

•	Uherské Hradiště má svou šifrovačku a hledačku. 

•	V roce 2018 byl mezi ulicemi Hradební a Kollárova 
obnoven úsek starobylých městských hradeb. 

•	V Informačním centru pro mládež je k dispozici 
sada hmatových map pro nevidomé 
s historickým centrem města.

Naučná stezka Kunovský les
Pětikilometrová nenáročná naučná 
stezka začíná nedaleko cyklostezky ze 
sídliště Štěpnice směrem k leteckým 
závodům. Na deseti zastaveních se vám 
představí společenstvo lužního lesa nivy 
řeky Moravy s typickými druhy rostlin 
a živočichů.
Během vegetace zde můžete pozorovat 
velmi vzácnou faunu i flóru. Hlavně je 
však možné poznat takzvaný tvrdý luh – 
les tvořený zejména dubem letním, 
jasanem úzkolistým a jilmem ladním. 
Lesopark je upraven a vybaven přírod-
ními hřišti, pískovištěm, dřevěnými 
herními prvky a běžeckými stezkami 
s povrchem z vrstvy dřevěných pilin. 

Rozhledna Rovnina
Mařatická rozhledna po vystoupání 125 
točitých schodů skýtá atraktivní výhled 
do okolí. Vyhlídková plošina je od dub-
na do října volně přístupná veřejnosti. 
Přístup k rozhledně je možný pěšky 
nebo na kole z okrajových částí města 
Uherské Hradiště, z Mařatic je vzdálena 
2 km, z Jarošova 3 km. Kolem rozhledny 
vede značená zelená turistická trasa 
Klubu českých turistů.

1

4

3

2



65magazín LOOK AT IT

Aquapark Uherské Hradiště 
www.aquapark-uh.cz
FB: Aquapark Uherské Hradiště
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Aquapark Uherské Hradiště 
slaví výročí 10 let
Dnešní podoba aquaparku je výsled-
kem dlouholetého sledu událostí 
a několika stavebních vývojových 
etap, které se započaly již v 60. letech 
minulého století.  

HISTORIE
Na počátku, v roce 1959, byla zahájena 
stavba letního koupaliště a téměř 
o 30 let později byl vedle letního 
koupaliště vybudován krytý plavecký 
a výukový bazén. S odstupem času za-
čal technologický stav krytého bazénu 
signalizovat potřebu velkých oprav 
a žádoucí modernizace.  

Na podzim roku 2009 začala pře-
stavba stávajícího areálu v moderní 
sportovně relaxační centrum. 
K původnímu plaveckému a výukové-
mu bazénu, které prošly rekonstrukcí, 
tak byla přistavěna hala pro zážitkový 
bazén včetně venkovního vyhřívané-
ho bazénu a tobogánů a zcela nový 
saunový svět. Vnitřní krytá část aqua-
parku se poprvé otevřela veřejnosti 
21. prosince 2010, provoz venkovní 
části v letní sezóně 2011.

SOUČASNOST 
Pod jednou střechou zde najdete řadu 
atrakcí, plaveckých a zábavních bazé-
nů, saun, odpočinkových zón  
a restaurací. K největším lákadlům pa-
tří především tobogány X-tube o délce 
186 m, Black Hole se sto čtyřiceti 
metry a celoroční provoz vyhřívaného 
bazénu pod širým nebem. Součástí 
vnitřního areálu je také saunový svět 
s pěti saunami, ochlazovacími centry 
a odpočívárnami, venkovními terasami 
a barem. V období letní sezóny jsou 
prostory vnitřního areálu rozšířeny 
o venkovní koupání a o sportovní 
vyžití na hřištích a sportovištích.

Aquapark Uherské Hradiště je 
nejnavštěvovanějším zábavním 
turistickým cílem Slovácka. 
Za celou svou novodobou historii 
provozu prošlo jeho branami přes 
3,5 milionu návštěvníků. 

Aquapark Uherské Hradiště byl vyhlášen 
v roce 2011 v prestižní anketě Bazénem  
roku a v roce 2014 obdržel 1. místo 
v soutěži aquaparků a bazénů Top Aqua 
zařízení, v kategorii aquaparků s celo-
ročním vnitřním a venkovním provozem. 
V současné době patří mezi tři nejnavště-
vovanější aquaparky v Česku.
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nabízí unikátní umělecká díla

GALERIE JOŽI UPRKY
Při návštěvě Slovácka si nenechejte ujít Galerii Joži Uprky 
v jezuitské koleji přímo v centru Uherského Hradiště. Joža Uprka 
se objevil na scéně českého výtvarného života v 90. letech 
19. století jako jedna z nejvýraznějších a nejosobitějších malířských 
individualit, která byla silně propojena s moravským Slováckem. 

Joža Uprka měl k Uherskému Hradišti 
velmi úzký vztah. Již v době svých po-
čátků, kdy postrádal pevný ateliér, zde 
často pobýval a tvořil. Velkou morální 
i materiální podporu našel u osobnos-
tí, které ovlivňovaly rozvíjející se kul-
turní život ve městě. Dokladem toho je 
i výzdoba radnice, kde umělec vytvořil 
nástěnné malby s výjevy založení 
města Uherského Hradiště Přemyslem 
Otakarem II. a Potvrzení městských 
privilegií Jiřím z Poděbrad. 

Uprka zobrazoval život 
na Slovácku
Joža Uprka se narodil 25. října 1861 
v Kněždubě u Strážnice, v malebném 
kraji moravského Slovácka. Své malířské 
nadání zdědil po svém otci Janu Uprko-
vi, který byl rolník a maloval ze záliby 
nejrůznější figurální výjevy v lidovém 
duchu na skle a na stěnách domu.
Umělec byl s koutem naší země lidsky 
i umělecky natolik bytostně spjat, že 
se mu stal až do konce života trvalým 

a nevyčerpatelným zdrojem malířských 
inspirací.
Idea stát se malířem svého lidu vyrůstala 
bezprostředně z Uprkova původu a jeho 
umění bylo od samého počátku zamě-
řeno výhradně na zobrazování života, 
který měl tehdy ve slováckých vesnicích 
ještě všechny rysy původního folklóru. 
Jeho tvorba se však neuzavírala do úzce 
vymezených zájmů folklóristy. Byl 
především umělcem, který hledal nové 
možnosti malířské orientace oproštěné 
od akademických pouček minulosti. 
Proto zůstane zapsán v historii českého 
výtvarného umění jako malíř, který ote-
víral cestu novodobému realismu a svým 
osobitým pojetím vztahu mezi barvou 
a světlem se přiklonil v českém malířství 
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jako jeden z prvních k estetice impre-
sionismu.

Expozice nabízí nejroz- 
sáhlejší sbírku obrazů 
Famózní barevná plátna malíře Joži 
Uprky zachycující život na Slovácku 
na přelomu 19. a 20. století. Galerie 
vystavuje nejrozsáhlejší sbírku Uprko-
vých děl, čítající na 160 obrazů různých 
technik. Stěžejní díla byla doplněná 
o jeho kvalitní, ale málo známé obrazy. 
Výstavu doplňuje přes dvacet plastik 
jeho mladšího bratra Franty. 
V galerii je vystaven i čtrnáctiobrazový 
cyklus Křížová cesta. Na prostorných 
chodbách expozice jsou v chronologic-
kém uspořádání prezentovány ve velkých 
formátech autentické fotografie ze života 
tohoto nezapomenutelného malíře. 

Galerie Joži Uprky
Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
tel.: 572 501 053
e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz
www.jozauprka.cz

Reprezentativní nástěnný 
kalendář 
Galerie vydala u příležitosti 160. výročí 
narození Joži Uprky reprezentativní 
nástěnný měsíční kalendář na rok 
2021. Unikátní měsíční nástěnný 
kalendář „Evropana slováckého venko-
va“ je prestižní záležitostí. Kalendář 
je vytištěn na kvalitním speciálním 
papíru se strukturou plátna, což ocení 
nároční zájemci a zejména ti, kteří 
si, až skončí rok, jednotlivé obrázky 
zapaspartují a zarámují jako dekoraci 
bytu, chaty nebo svého pracoviště. 
Bonusem je celoroční kalendář na rok 
2022, který celé dílo uzavírá. Kalendář 
je možné zakoupit v galerii. 

Malíři Slovácka ve Veselí 
nad Moravou
Návštěvníci Galerie Joži Uprky v Uher-
ském Hradišti mohou rovněž navštívit 
stálou expozici malířů Slovácka 
ve správní budově Železáren, a.s., 

ve Veselí nad Moravou, kde je vystaveno 
téměř 500 obrazů autorů, kteří malovali 
pod vlivem Joži Uprky. Prohlídku je 
nutné dohodnout předem telefonicky.
Galerie taktéž zajistí bezplatné konzulta-
ce majitelům obrazů Joži Uprky a dalších 
malířů 19. a 20. století s odborníkem 
na výtvarné umění.

Komentované prohlídky 
Jakmile to situace umožní, v Galerii 
Joži Uprky můžete využít i možnosti 
komentovaných prohlídek pro 
skupinové návštěvy. V případě většího 
počtu zájemců (skupinová návštěva 
nad 10 osob) doporučujeme předem 
kontaktovat recepci Galerie Joži Uprky.
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SÁL PŘEDKŮ
Sloupovému sálu, který propojuje 
Rotundu apoštolů s Archivním 
sklepem, dominuje především socha 
sv. Urbana, patrona vinařů.

Sklepy
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Mařatice
PERLA V SRDCI SLOVÁCKA

Vítejte ve Vinohradské ulici, vítejte ve Sklepích Mařatice! 
Unikátní labyrint historických vinných sklepů, které byly 
od nepaměti chloubou královského města Uherské Hradiště, 
čeká na vaši návštěvu! 

Mařatice jsou místem, kde se podle legend vyrábělo víno již pro 
sv. Cyrila a Metoděje i pro nedaleký poutní klášter na Velehradě. 
Jedinečný areál místních měšťanských vinných sklepů si svého času 
oblíbily osobnosti našich dějin jako Joža Uprka, Alois Jirásek či Mikoláš 
Aleš. Sklepy Mařatice jsou výjimečným místem, kde propojením 
historických měšťanských sklepů vznikl unikátní sklepní labyrint 
o délce 250 metrů s pěti výškovými úrovněmi a exkluzivními prostory.
www.sklepymaratice.cz

ROTUNDA APOŠTOLŮ
Sklepní rotunda je inspirována Poslední 
večeří Páně a zdobená sochami všech 
dvanácti apoštolů. 

SCHODY CTNOSTÍ A NEŘESTÍ
Před vstupem do Rotundy apoštolů musíte 
projít po sedmero schodech hříchů a sedmero 
schodech ctností. Tato malá pouť symbolizuje 
cestu lidského života.



69magazín LOOK AT IT

V hlavní roli víno
Zamilujte si vynikající vína ze slovácké vinařské 
podoblasti. Zdejší archivní sklep má kapacitu 
15 tisíc lahví. Všechny pocházejí z rezidentního 
rodinného vinařství Víno Zlomek & Vávra.

Slovácko všemi smysly
Zažijte atmosféru pravé slovácké besedy u cim-
bálu, zaposlouchejte se do tónů lidových písniček, 
nechte se okouzlit pestrostí slováckých krojů. 
Dopřejte si pořádnou slováckou večeři, která pro 
vás bude skutečným festivalem chutí a vůní.
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Historie těchto sklepů sahá až do roku 1827. Dnes jsou ideálním místem pro soukromé a firemní akce, oslavy, svatby, ve-
čírky, rauty a stylové gastronomické akce, besedy u cimbálu, ale díky moderní technice a wi-fi připojení také například pro 
pracovní školení apod. Přímo nad sklepy pro vás navíc připravujeme stylové apartmány s překrásným výhledem na okolí.

NA SVATBU I NA ŠKOLENÍ

Vinný sklep SYNOT Vinný sklep HERMANVinný sklep JAHODA

MAŘATSKÝ DVŮR 
Po vřetenovém schodišti ze sklepního labyrintu 
vystoupáte na Mařatský dvůr – letní zahradu, 
nabízející výhled na Uherské Hradiště, Chřiby 
a hrad Buchlov i někdejší centrum Velkomoravské 
říše – Velehrad. Dvůr nabízí útulné posezení 
u letního baru s bohatou nabídkou vína, 
domácích limonád či grilovaných specialit, ale 
také otevřené ohniště, lákající k romantickému 
posezení a pikniku nebo třeba whirlpool. 
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Beef & Beer 
je zážitkem pro gurmány

www.beefandbeer.cz
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Jsme na steaky
Naší kuchyni vévodí steaky z masa té 
nejvyšší kvality. Dopřát si můžete steaky 
z vybraných koutů světa – Brazílie, Austrálie 
či USA. Doménou restaurace jsou stařená 
masa z našich zráren. Suché zrání neboli sta-
ření steaky posouvá ještě o třídu výš. Maso 
během staření několik dní až týdnů odpočívá 
ve speciálních podmínkách, našich zrárnách 
přímo v restauraci, a je pro chuť klíčové. 
Stařené maso je křehčí, měkčí a má intenzivní 
chuť. Zrání vyžaduje pečlivost a především 
trpělivost. Výsledek ovšem stojí za to.

Pro každého něco
Nechybí ani pravé americké bistro v podání 
báječných hovězích burgerů. Vybíráme ty 
nejlepší suroviny a hlavně dbáme na čers-
tvost veškerých potravin. Maximum toho,  
co podáváme hostům na talíři, pochází 
z rukou našich kuchařů. Připravujeme domácí 
dezerty z naší cukrárny. Pokrmy doplňuje 
vyhlášené točené dalešické pivo a další pivní 
speciály, široká nabídka vín z celého světa, 
které vám spolehlivě doporučí náš personál, 
anebo naše jedinečné domácí limonády, které 
doporučujeme, vzhledem ke svému složení, 
také dětem. V přízemí restaurace je i mini 
obchůdek s lahůdkami, které připravujeme 
v naší kuchyni. Jsme zastánci spolupráce 
místních podnikatelů a podpory šikovných 
lidí z okolí, a tak u nás najdete např. i čokoládu 
a sýry od malých regionálních dodavatelů.
Vždy děláme maximum pro to, aby každá 
vaše návštěva v Beef & Beer byla jedinečná 
a nezapomenutelná. Tak ať vám u nás chutná.

Těšíme se na vás.

Najdete nás v Uherském 
Hradišti od roku 2014 a jsme 

součástí gastronomické rodiny 
Kolektiv, kam patří čtyři úspěšné 

restaurace v Praze a Slovácký 
dvůr na Moravě. V kuchyni Beef 

& Beer kraluje kuchařský tým pod 
vedením šéfkuchaře Milana Benoviče.
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Prožijte návrat k lidovým 
tradicím na vlastní kůži
Stačí jít kousek za město a ocitnete 
se uprostřed přírody v areálu Parku 
Rochus, nedaleko mařatických vino-
hradů v Uherském Hradišti. Součástí 
přírodního parku je také poutní kaple 
sv. Rocha a skanzen lidové architektu-
ry Rochus.
Skanzen Rochus byl slavnostně 
otevřen v roce 2016 a je dosud nej-
mladším muzeem v přírodě v České 
republice. Během pěti let zde vyrostlo 
hned několik původních lidových 
staveb, které v uceleném souboru 

Park a skanzen Rochus 

Vyrazte na výlet s rodinou nebo přáteli a poznejte 
Slovácko všemi smysly v uherskohradišťském Parku 
a skanzenu Rochus. Jako lusknutím prstů se objevíte 
na slovácké vesnici z počátku minulého století!

prezentují tradiční lidovou kulturu 
regionu Uherskohradišťska. Může-
te tak nahlédnout do autentických 
obydlí našich babiček a prababiček, 
pohladit kozy Lízu a Rózu, zkontro-
lovat tradiční hospodaření na políčku 
nebo pod starou jabloní obdivovat 
nádherný výhled na Uherské Hradiště, 
slováckou krajinu a dominantu Chřibů 
hrad Buchlov.
V muzeu v přírodě Rochus se 
seznámíte s etnografickou oblastí 
uherskohradišťského Dolňácka a jeho 
bohatým folklórem a zvyky, lidovými 
řemesly a zemědělstvím, tradičním 
stavitelstvím, lidovým odíváním nebo 
slováckou gastronomií z kuchyně 
našich předků.
Muzeum celoročně ožívá oblíbenými 
kulturními akcemi pro veřejnost, jako 
jsou tradiční fašank a slovácká zabijač-
ka, Velikonoce, stavění máje a oteví-
rání pastvin, Slovácký festival chutí 
a vůní nebo advent a Vánoce. Během 
sezony pak máte možnost poslech-
nout si poutavý výklad na komento-
vaných prohlídkách s průvodci.

MUZEUM V PŘÍRODĚ V SRDCI SLOVÁCKA
Park Rochus přeje 
celoročním procházkám
Volně přístupný přírodní park vybízí 
k příjemným procházkám a rodinným 
výletům po celý rok. Naleznete zde 
hned několik stezek a turistických okru-
hů. Jednou z nich je Stezka pokladnic 
Slovácka, která prochází kolem muzea 
v přírodě Rochus a směřuje až k vrcholu 
kopce k barokní kapli svatého Rocha. 
Naučný okruh Parkem Rochus vám 
pomocí jednotlivých zastavení představí 
přírodovědné i historické zajímavosti, 
ukázky udržitelného hospodaření a ty-
pické části krajiny tohoto území. Pro-
hlédnout si můžete i dva ovocné sady, 
tvořené starými ovocnými odrůdami 
Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 
Nedaleko Parku Rochus se tyčí rozhled-
na Rovnina, odkud z výšky dvaceti čtyř 
metrů dohlédnete na Vizovické vrchy, 
Nízký Jeseník, Bílé Karpaty i Pálavu. 
Za návštěvu stojí také měšťanské vinné 
sklepy ve Vinohradské ulici, kde je mož-
né zajistit košt vína. 

www.skanzenrochus.cz 
FB: Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
IG: @skanzenrochus
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Víte, jak to bylo s Konstantinem a Metodějem? 
V Památníku Velké Moravy žáci a studenti mohou místo 
běžného bifl ování lépe pochopit historické souvislosti 
a život v hradišti Velkomoravské říše. 
Expozice vypráví příběh velmože archeology pojme-
novaného Mojslav, pohřbeného v 9. století na pohřebišti 
ve Starém Městě. Příběh je 
představen v podobě historic-
kých scén, které jsou tvořeny 
konkrétními postavami v ži-
votní velikosti. Díky Mojsla-
vovi se návštěvníci dozvědí 
vše o Velké Moravě, počínaje 
jeho dětstvím přes přijetí mezi 
bojovníky, setkání s hlaholicí 
a Konstantinem a Metodějem 
až po jeho úmrtí.

leží na křižovatce několika století
Staré Město patří k zajímavým zastávkám Slovácka, které snoubí historii se současností. 
V Památníku Velké Moravy můžete pochopit historické souvislosti života v období Velké Moravy. 
Ladně se pak přenést k současným radovánkám, jako je folklór, lidové muziky, cyklistika a skvělé 
cyklostezky, návštěva Kovozoo, ale i plaveb po Baťově kanále a řece Moravě. K zajímavostem patří 
i motocyklové závody Slovácký okruh...

Staré Město

Foto: archiv města (5×)
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Ani místní mnohdy netuší, jaký poklad se ukrývá 
v Bonsai centru Isabelia, které najdete jen pár kroků 
od Velkomoravského náměstí ve Starém Městě. Právem 
patří mezi pět nejlepších bonsai center v Evropě. Pyšní 
se několika stovkami stromů starších 100 až 200 let 
a také unikátními kousky staršími než 600 let. Pro 
cennou radu a doporučení se za vizionářem a majitelem 
Josefem Valuchem, který je považován za ikonu 
ve světě bonsají střední Evropy, sjíždí návštěvníci 
a zákazníci z celé republiky i exotického zahraničí.

Ke Slovácku patří spíš víno. Jak jste se dostal 
k pěstování bonsají? 
Od roku 1987 jsem se intenzivně zajímal o pěstování orchidejí 
a okrajově i o pěstování bonsají. Vzhledem k energetické 
situaci a změně režimu jsem orchideje posunul na druhé 
místo a bonsaje na první. Z mých začátků také pochází název 
firmy Isabelia, což je název jedné botanické orchideje. 
 
Bylo vaším snem založit Bonsai centrum Isabelia?
Mým snem bylo poznat lidi, kteří pro mne byli ikonou 
v pěstování bonsají. Ať to byli japonští velvyslanci Hrdličkovi, 
ředitel tehdejší Botanické zahrady Petr Herynek anebo Karel 
Kalouš, jeden z našich nejlepších školkařů a pěstitelů bonsají. 
Což se mi podařilo.

je unikátem střední Evropy
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Bonsai centrum 

Isabelia
Nové přístaviště U Osla
Staré Město se může pyšnit hned dvěma přístavy. 
Ten dosavadní s půjčovnou hausbotů, motorových 
člunů a restaurací najdete na Baťově kanále v sou-
toku s řekou Moravou na hranici katastru s Uher-
ským Hradištěm. 
Nový se v současnosti buduje na řece Moravě 
u Kunovského jezu, v blízkosti páteřní cyklostezky 
Baťova kanálu. Turistům tak o letních prázdninách 
umožní pohodlné vylodění u oblíbeného posezení 
U Osla.

Slovácký okruh s vůní benzínu 
První víkend v červenci se jezdí Slovácký okruh 
O cenu Bohumila Kováře, největší motoristický 
svátek v regionu, který každoročně přiláká na dvě 
stovky závodníků a více než pět tisíc návštěvníků... 
Proslulé motoristické závody mají ve Starém Městě 
hluboké kořeny. Už v roce 1953 se jeho ulicemi jez-
dil 4,5 kilometru dlouhý okruh. Derniérou se stal 
rok 1968, než byly závody v roce 2003 znovu ob-
noveny. Na trati se objevovala samá zvučná jména 
jako František Šťastný, Václav Parus, Gustav Havel, 
František Srna nebo Bohumil Kovář atd. I současní 
jezdci považují účast za velmi prestižní.
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Jezdíte čerpat inspiraci do Japonska? 
V Japonsku jsem byl mnohokrát a také Japonci byli 
mnohokrát u nás. Během svých návštěv v Japonsku jsem 
navštívil většinu významných pěstitelů bonsají a některé 
stromy v naší sbírce také odtud pocházejí. Patřím mezi 
malou skupinu zákazníků z Evropy, kteří mají v Japonsku 
možnost stromy přímo nakupovat a dovážet. 

Bonsaj je v překladu vlastně 
strom v misce. Dají se tímto 
způsobem pěstovat všechny 
stromy? 
Ano i ne. Nejsou například vhodné 
stromy s velkými listy, třeba 
kaštan nebo ořech, protože bonsaj 
by pak působila nevyrovnaně – 
nízký kmen a velké listy. Stromy 
s malými listy a jehličnany jsou 
proto vhodnější. A také některé 
stromy jsou tvárné a dobře snáší 
sestřihávání a tvarování, jiné jsou 
málo poddajné a jejich pěstování 
chce již značné zkušenosti. 

Jaký druh bonsaje byste 
doporučil pro začínající 
pěstitele? 
Z listnatých stromů jsou to zejména 

habry, hlohy, buky, z jehličnatých borovice, modřín, tis. 
To jsou běžné stromy, které dobře snáší přesazování i tva-
rování. A nejsou ani příliš náročné na péči. 

Jakou nejcennější a nejvzácnější bonsaj jste viděl, 
případně pěstoval? Máte v centru bonsají nějaký 
unikát? 
Za bonsajemi jsem procestoval velký kus světa a ty nej-
známější jsem viděl na vlastní oči. I u nás v bonsaimuseu 
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Isabelia jsou unikáty, které zcela jistě patří k nejlepším 
na světě. V muzeu jsou stromy unikátní svým věkem (nej-
starší strom má přes 600 let) i tvarováním. Najdete u nás 
i druhy stromů, které se běžně jako bonsaje nepěstují. 
A naopak máme běžné druhy stromů tvarované bonsa-
jovými mistry od nás i ze zahraničí. Zhlédnout můžete 
i výstavu projektu „100 borovic“, kdy všechny stromy jsou 
stejného druhu – borovice lesní, ale každý je jinak tvarova-
ný a pochází z jiné oblasti Evropy. Nejsevernější borovice 
byla vykopána 200 km za polárním kruhem, nejjižnější 
pochází z jižního Španělska. Jedná se o zachráněné stromy, 
které by díky stavebním pracem v dané oblasti byly zni-
čeny (stavba dálnic, silnic, budov, …). Na těchto stromech 
pracují nejznámější bonsajoví mistři z celého světa.

Může turista přijít na prohlídku do Bonsaimuseum 
Isabelia?
Může. Spousta turistů u nás stráví i půl dne a v dalších 
letech se vrací i s rodinou a známými. V létě k nám často 
přijíždí i celé zájezdy nadšenců. Naším mottem je udělat si 
ze zákazníků kamarády a přátele. Unikátní akcí pro turisty 
i odborníky je podzimní výstava Šutry (Šumava – Tatry). 
Tuto výstavu pořádáme v posledním říjnovém týdnu 
ve spolupráci s městem Staré Město. Na tuto výstavu 
vybírá odborná komise 52 nejlepších stromů českých 
a slovenských bonsaistů. Výstava probíhá v nádherných 
prostorách Jezuitského sklepa.
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Každý den jiný zážitek
Na unikátní vodní cestě můžete každý 
den zažít něco jiného. Užívat si poklid-
nou plavbu s meandry, vyrazit na pravi-
delné i netradiční plavby s programem 
na lodích Morava a Dunaj, navštívit 
zajímavosti a lákavé turistické cíle, také 
však využít spojení plavby s cyklový-
lety, prohlídkou a koštem ve vinných 
sklepích, i výletem k historickým 
památkám. Jednadvacet přístavů 
nabízí vyhlídkové plavby výletní lodí, 
půjčovny motorových lodí, hausbótů, 
kánoí, raftů i koloběžek a kol, servisní 
centrum pro lodě, ubytování v penzi-
onu i minikempech s občerstvením. 

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 774 250 750 

je lákadlem všech dobrodruhů
Putování po Baťově kanále je snem každého dobrodruha. 
Na plavbu hausbótem, na člunu či pravidelnou lodní linkou se 
můžete vydat ze všech přístavů na trase Otrokovice – Skalica. 
Díky páteřní cyklostezce podél 65 km dlouhého kanálu může být 
putování či pouhá návštěva vzrušujícím zážitkem…

Díky rozmanitosti nabídky neustále 
stoupá zájem a návštěvnost turistů.

Cyklostezka trhá 
rekordy
Cyklostezkou podél Baťova kanálu 
můžete projet z Kroměříže až do Ho-
donína. Na více než 80km cyklostezce 
na vás čekají zajímavé zastávky, hos-
půdky, kavárny i přístavy se zajíma-
vou architekturou i gastronomickou 
nabídkou. Na trasu navazují stezky 
a trasy v okolí, včetně Moravských 
vinařských stezek. V roce 2020 padl 
dokonce návštěvnický rekord a výlet 
na dvou kolech, in-line bruslích či 

nejrůznějších „boardech“ si cestovatelé 
užili. K největším přednostem patří 
takřka absolutní rovina, přehledný te-
rén a bezpečnost. Cyklostezka se totiž 
zcela vyhýbá motorové dopravě.

Baťák je historickým 
unikátem
Pětašedesát kilometrů dlouhý kanál 
hluboký průměrně 1,5 metru a široký 
12 metrů je unikátní technickou 
památkou. Rozdíl takřka 19 m výšek 
na této vodní cestě vyrovnává 13 zdy-
madel – plavebních komor. Do roku 
2030 se plánují velké investice v mo-
dernizaci přístavů a propojení i samo-
statných úseků Kroměříž a Hodonín. Baťův kanál
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KOVOZOO ve Starém Městě je místem nevídaných věcí 
s ekologickým nádechem, ve kterém najdete zábavu, inspiraci 
a poznání. V areálu bývalého cukrovaru vznikají ze zdánlivě 
nepotřebného odpadu krásné, zajímavé a nadále užitečné věci.

vás překvapí unikátními nápady
KOVOZOO

Areál nabízí jedinečný 
zážitek
Při příjezdu vás uvítá rozhledna maják 
Šrotík, KOVOZOO plná kovových zvířat 
a pirátská loď se jménem Naděje. Areál 
zdobí pražská tramvaj i staré zeměděl-
ské stroje, vysloužilá hasičská auta, bul-
dozery, průmyslová technika, muzeum 
veteránů a letoun L-610 i nepřeberné 
množství dalších věcí, které již dávno 

vymizely z našeho života, ale my na ně 
zapomenout nechceme. Můžete se 
projít po vyhlídkových lávkách, kde 
uvidíte všechno jako na dlani a navíc 
máte možnost nahlédnout do reálného 
provozu společností, které se zabývají 
zpracováním různých druhů odpadů.

Foto: KOVOZOO
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Tak trochu jiná zoo
KOVOZOO obývají zvířata v životní 
velikosti vyrobená z kovového šrotu. 
Je jich již více než 300 a byla vyrobena 
členy týmu místní „Porodnice“, umě-
leckými kováři či návštěvníky KOVO-
ZOO s velkou mírou kreativity, vtipu 
a často i recese. Můžete si zde pohladit 
dvoutunového nosorožce, slony, žirafy, 
tučňáky, velbloudy nebo si pořídit selfie 
třeba s krokodýlem. Kovová zvířata 
totiž nekoušou, nikdy nemají špatnou 
náladu a vždy vám ochotně zapózují. 
A případná rez rozhodně není na záva-
du, leckdy jim dodá tu správnou jiskru. 

Pocta kovářskému 
řemeslu
V KOVOZOO najdete nekonečně 
mnoho důkazů úcty k lidské práci, ře-
meslu a historii. Letos na jaře přibylo 

další lákadlo – kovárna. Je rozdělena 
do třech částí. Kovářské muzeum vám 
představí historii černého řemesla 
až po současnost. Zážitková kovárna 
nabízí aktivní vyžití těm, které láká 
pohled do rozpálené výhně a touha 
dát kusu kovu ušlechtilý tvar. Poslední 
částí kovárny je kovářský ateliér, 
ve kterém probíhá zakázková výroba. 
Nová kovárna dokonale propojuje 
svět inspirace a zábavy v KOVOZOO 
s reálným provozem odpadářských 
společností v průmyslové části areálu. 
A protože je tu i kovošrot, materiálu 
na tvoření je vždy dostatek.

Noblesa a lesk starých 
veteránů
Noblesu a lesk starých strojů vám při-
pomene Muzeum veteránů, kde mů-
žete obdivovat na 50 exponátů vysoké 
historické hodnoty značek Packard, 
Cord, Bentley, Aero atd. Nejstarším 
z nich je Ford T Roadster z roku 1917, 

neboli legendární „Téčko“, kterým  
Henry Ford postavil Ameriku na kola. 
V tomto roce se bude muzeum stěhovat 
do větších prostor. Nově bude umístě-
no ve 150 let staré původní budově – 
v bývalém skladišti cukru. Zde vyroste 
na celkové ploše 3300 m2 několikapat-
rová expozice jak historických vozidel, 
tak zemědělské techniky jako jsou secí 
a žací stroje, mlátičky a fukary na obilí. 
Výstava automobilů bude tematicky roz-
dělená na vozidla předválečná, vozidla 
socialistické éry a prototypy. Expozice 
bude doplněna o 80 motocyklů různých 
značek jako například Jawa, ČZ Stra-
konice či Peugeot. V podkroví budovy, 
které se říká „galerie“, se budou obmě-
ňovat výstavy obrazů, plakátů, fotografií 
a jiných témat. Každý návštěvník si tak 
přijde na své.

V KOVOZOO vyrostl 
majestátný Strom života
Kovová skulptura vrby, která nemá 
v Česku ani v Evropě obdoby, dokresluje 
atmosféru areálu, který každým rokem 
překvapí něčím novým. Hmotnost kovo-
vé vrby je téměř 4 tuny, výška 7 metrů, 
průměr koruny 7,5 metru. Na větve bylo 
použito neskutečných 1300 metrů řetězu.
Strom má vyvolávat jasné a čitelné 
pozitivní poselství života. Strom života 
je zároveň stromem přání. Na jeho 
větve mohou návštěvníci KOVOZOO 
věšet místo listů zámky. Při zavěšování 
vyslovit přání, které se jistě vyplní. Zane-
chají tak svou stopu pevně přimknutou 
ke stromu...
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Jak chutná
tradiční slovácká kuchyně?

Pozapomenuté recepty našich 
prababiček jsou opět v módě. Dědí 
se z generace na generaci a využívají 
pouze místních surovin. Bez polo-
tovarů, moderních dochucovadel 
a urychlovačů vznikají skvělé pokrmy, 
které se jídávaly v časech, kdy nebyly 
supermarkety a konzumní společnost. 
Kdy bylo jídlo vzácné a scházela se 
u jednoho stolu celá rodina...
 Upozaďují se těžká jídla typu „omáčka 
se šesti“ (myšleno knedlíky) a opět se 

Okoštovali jste někdy báleše, olevance, šumajstr, šlíšky, 
guliváry, žmolkovicu anebo ušmúraný regiment...? Že ne? 
Tak přijeďte na Slovácko do některé z hospod anebo si pravé 
slovácké speciality uvařte sami doma...

vracíme k bramborám, luštěninám, 
pohance, jáhlám a nejrůznějším 
polévkám. 
Tradiční gastronomie se dostává 
do popředí zájmu místních i turistů. 
V tradičních hospodách se podávají 
stará jídla stejně jako jsou organizo-
vány gastronomické akce zaměřené 
na tradiční pokrmy. 
Pokud však máte chuť se přenést 
do časů našich prababiček, můžete si 
jejich dobroty uvařit doma…

Pečená husa, zelí a lokše

Foto: m-ARK
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Staroměstské báleše
SUROVINY: 1 kg polohrubé mouky, 
kostka kvasnic (40–50 g), ½ l mléka 
(podle potřeby i víc), 2 vejce, 2 lžíce 
cukru, špetka soli, sádlo na potření, 
povidla, mák s cukrem

POSTUP: Z trochy teplého mléka, 
špetky cukru a kvasnic uděláme 
kvásek. Do mísy dáme mouku, vejce, 
trošku soli, kvásek a mléko podle po-
třeby. Vymísíme řidší těsto a nechá-
me vykynout. Pak lžící vyhazujeme 
na pomoučený vál malé bochánky 
a zase necháme vykynout. Rukama je 
trochu roztáhneme a pomalu pečeme 
na plotně, na železném kolečku 
na plynu nebo na pánvi. Upečené 
pomastíme sádlem, potřeme povidly 
a sypeme mákem. Místo máku může-
me dát lžíci sladkého tvarohu a polít 
smetanou. 

Slovácký šumajstr 
SUROVINY: 250 g fazolí, 200 g vel-
kých krup, 200 g škvarků, 80 g libo-
vější slaniny, 2 cibule, 1 lžíce sádla, sůl, 
mletý pepř, majoránka, bobkový list, 
nové koření, 3–4 stroužky česneku

POSTUP: Fazole opereme a namo- 
číme přes noc do studené vody. 
Kroupy propláchneme a namočíme 

na hodinu. Fazole uvaříme doměkka 
s bobkovým listem a pár kuličkami 
nového koření. Kroupy osolíme, při-
dáme kousíček sádla a také uvaříme. 
Cibuli oloupeme, pokrájíme nadrobno 
a na sádle pomalinku osmažíme do-
měkka, musí zůstat světlá. Přidáme 
na kostičky nakrájenou slaninu, 
škvarky. Uvařené fazole i kroupy sce-
díme (část vody z fazolí uchováme). 
V pekáčku vše promícháme, osolíme,  
opepříme, přidáme majoránku, 
rozmačkaný česnek. Aby nebyla směs 
suchá, přimícháme i trošku vody  
z fazolí. Zapečeme 20 minut při 200 °C. 
Podáváme teplé s kyselými okurkami 
a chlebem.

Zelné šlíšky z Veselí
SUROVINY: 1 zelí, hrubá mouka, sůl, 
cibule a slanina

POSTUP: Hlávkové zelí nakrájíme 
nadrobno, osolíme, promneme,  
až zesklovatí a pustí trochu vody.  
Zasypeme hrubou moukou a uděláme 
těsto. Na pomoučeném vále vyválí-
me z těsta váleček. Z válečku těsta 
nakrájíme kousky a vytvarujeme 
šlíšky. Uvaříme ve vodě, až vyplavou 
na povrch, chvilku povaříme a scedí-
me. Opražíme cibulku na slanině a pak 
přidáme kousek uzeniny. Promíchá-
me se šlíšky a zapečeme v troubě 
do červena.

Olevance z Vnorov
SUROVINY: 1 kg hladké mouky, 
kostka kvasnic (50 g), 1 l mléka, 
3 vejce, 3 lžíce cukru, špetka soli

POSTUP: Z kvasnic, trochu vlažného 
mléka, 2 lžic mouky a cukru uděláme 
kvásek. Pak přilijeme zbytek vlažného 
mléka, vejce, sůl a hodně rozšlehejte. 

Vznikne řídké těsto (jako na omelety), 
které pak nechejte vykynout. Potom 
žufánkem nalévejte na vymaštěnou 
pánev a opékejte po obou stranách. 
Můžeme péci i na železné plotně, 
kterou nejdříve pomastíme kůží ze 
slaniny – je to lepší než na pánvi. Těsto 
musí být hodně vykynuté, aby se 
na povrchu dělaly bubliny. Upečené 
omastíte sádlem, potřeme povidly 
a omakujete. 

Hubová máčka z Kopanic
SUROVINY: 300 g hub, mohou být 
různé, 1 sladká smetana, 1 kysaná 
smetana, 1 dcl mléka, 5 bobkových 
listů, 5–8 kuliček nového koření, 
1 velká cibule, 1 kostka masoxu nebo 
vývar, 1 žloutek, hladká mouka

POSTUP: Hřiby a jedlé houby nakrá-
jíme, necháme převřít v kastrolku, 
slijeme (vodu odložíme) a důkladně 
propláchneme. Odložený houbový 
vývar spolu s polévkovým vývarem, 
nahrubo nakrájenou cibulí a vším 
kořením půl hodiny vaříme a pak 
scedíme. Do vývaru dáme pro-
myté a povařené houby a vaříme 
dalších 20 min. V misce si rozšle-
háme sladkou a kysanou smetanu 
společně s mlékem a asi 3 lžicemi 
mouky. Za stálého míchání nalejeme, 
dokud omáčka nezhoustne. Poté 
rozšleháme žloutek s trochou mléka 
a opatrně vlijeme do omáčky, kterou 
ještě na nejvýš 2 minuty povaříme. 
Dochutíme, můžeme přidat pár kapek 
citronu nebo octa a odstavíme..

Báleše

Olevance 
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Zaujměte 
dobrou fotkou 
a příběhem

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

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

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

Foto: m-ARK
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Vždy je tu pro vás turistická karta Olomouc region Card. Využijte ZDARMA vstupy do více než 100 atraktivit celého Olomouckého 
kraje a okolí a také dalších více než 80 slev do restaurací nebo ubytovacích zařízení.
Podrobný průvodce, který je ZDARMA v tištěné i on-line verzi, vám přehledně ukáže co, kdy, kde a proč navštívit, nabídne řadu 
možných scénářů výletů podle vašeho vkusu nebo zaměření a také možnosti zvýhodněné dopravy po celém kraji.

Prodloužený víkend nebo dovolená 
v Olomouci, na Střední Moravě nebo 
v Jeseníkách? Sólo, s partnerem 
nebo celou rodinou?

vám šetří peníze i čas

Město 
Holešov

Park sportu, Hrubá Voda

Zoo Olomouc Jeskyně Na PomezíOlomouc, Arcibiskupský palác Ruční papírna, Velké Losiny

Zámek Náměšť na Hané

Poštovní štola, Zlaté Hory Expozice času, Šternberk

Veškeré informace naleznete na www.olomoucregioncard.cz




