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Neukládáme se k zimnímu spánku
Ač se může zdát, že podzimní čas, který přináší konec sezony, svádí k odpočinku, u nás je tomu naopak. Vydali jsme
velmi úspěšnou slováckou kuchařku, zrealizovali jsme první
ročník Slováckého festivalu chutí a vůní, vyjeli jsme do podzimních vinohradů. Připravujeme Žehnání svatomartinských
vín a již pátou přehlídku Slovácko v tradici, jejíž součástí
bude slavnostní otevření prodejní expozice Tradiční výrobek
Slovácka. Podílíme se s vámi na vašich akcích např. – Přivírání archeoskanzenu, seminář MAS Buchlov k podpoře regionálních produktů. Plánujeme veletrhy a výstavy cestovního
ruchu na rok 2015, připravujeme nové propagační materiály
a projekty, strategický plán činnosti Regionu Slovácko na následující rok … a to jsou jen nejdůležitější aktivity, kterým se
v tomto čase intenzivně věnujeme.

Jsme moc rádi, že se na řadě projektů, jako členové našeho
sdružení, aktivně podílíte a že nás často zvete a zapojujete
do svých aktivit. Spolupráce je velmi důležitá a především
přínosná pro všechny spolupracující subjekty. Vzhledem
k volbám a změnám na radnicích svoláme v prosinci 20. mimořádnou valnou hromadu, kde budeme jmenovat nové
členy správní a dozorčí rady. Věřím, že se nám podaří vybrat ty nejlepší z vás, kteří dále udrží naše sdružení Region
Slovácko mezi nejlepšími regiony České republiky, stejně
jak tomu bylo doposud.
Přeji Vám příjemný a aktivní podzim a plno zajímavých nápadů na podporu cestovního ruchu u nás na Slovácku.
Květoslav Tichavský,
předseda správní rady Regionu Slovácko
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ZPRÁVY Z KANCELÁŘE REGIONU SLOVÁCKO
Region Slovácko má novou tajemnici
Novou tajemnicí Regionu Slovácko se od 1. října 2014 stala
Renáta Polišenská, která ve sdružení, s malými pauzami,
pracuje od roku 2000. Oborem cestovního ruchu v soukromé i státní sféře napříč celou Moravou se paní Polišenká
pohybuje téměř 20 let. Věříme, že se jí podaří i v následují-

cích letech udržet vysokou laťku v oblasti cestovního ruchu
v rámci celé České republiky, kterou Region Slovácko za
dobu své patnáctileté působnosti nastavil. Kontakty: renata.polisenska@slovacko.cz, tel: 572 525 530, 777 818 592.

Slovácko na veletrzích a výstavách v roce 2015
Region Slovácko počítá i v následujícím roce 2015 s propagací na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v České
republice i v zahraničí.
Opět plně využijeme spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a budeme se prezentovat společně
pod hlavičkou CCRVM s dalšími regiony Valašsko, Kroměřížsko a Zlínsko a Luhačovicko.

Finanční zdroje jsou velmi omezeny, proto se budeme na
realizaci všech výstavách ﬁnančně podílet.
Informační schůzka k veletrhům 2015 proběhne ve středu
26.11.2014 v 9.00 hod. ve Felixově sále, Slovácké centrum
kultury a tradic, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
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Regiontour Brno

15.1.

18.1.

Tourism Expo Olomouc

13.2.

15.2.

Infotour a Cykloturistika Hradec Králové

13.3.

14.3.

ForBikes Praha Letňany

27.3.

29.3.

Miniveletrh Slovácka

2.4.

ITEP Plzeň

září

Zahraničí
Ferien Messe Vídeň

15.1.

18.1.

ITF Slovakiatour Bratislava

29.1.

1.2.

Region Tour Expo Trenčín

15.5.

16.5.

Reisemarkt Dresden

30.1.

1.2.

Glob Katowice

28.3.

30.3.

Odborná poradenská činnost Regionu Slovácko pro mikroregiony, města
i informační centra
V průběhu celého roku nabízíme všem našim členům odbornou poradenskou činnost v oblasti cestovního ruchu.
Můžete u nás využít: 2-5 denní stáže v Městském informačním centru v Uherském Hradišti, konzultace k vámi
připravovaným propagačním materiálům a programům.
Rádi vám pomůžeme se zřízením a spravováním vašeho
Facebook proﬁlu města/obce/mikroregionu, seznámíme
vás s Czech American TV, kde je možné vysílat spoty o re-

gionu. Pomůžeme vás snížit náklady na společnou propagaci.… a s řadou dalších aktivit, o které budete mít zájem.
Od nového roku plánujeme pravidelná, čtvrtletní setkávání
informačních center, kdy součástí prvního dubnového setkání bude celodenní „poznávací zájezd“ po našem regionu. Prostě s vámi budeme rádi sdílet všechny dostupné
informace. O své požadavky si pište na info@slovacko.cz
nebo volejte 777 818 592.

Uherské Hradiště bude mít opět prodejnu tradičních výrobků
Návštěvníci i místní obyvatelé už více než rok postrádají prodejnu tradičních výrobků. Po téměř roce prázdných
prostor prodejny na Jezuitské koleji na Masarykově náměstí se Region Slovácko rozhodl realizovat jeden ze svých záměrů na podporu lidových tradic a řemesel, a to založení
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prodejny pro výrobce Tradičního výrobku Slovácka.
„Víme, že o výrobky tradičního charakteru, původu a rukodělné výroby zájem je. Velmi často se na Městském informačním centru setkáváme s poptávkou návštěvníků i místních obyvatel jedoucích do zahraničí a omezené prostory

nám nedovolují tuto poptávku plně uspokojit“, říká Květoslav Tichavský, předseda správní rady Regionu Slovácko.
Prodejnu plánujeme pro veřejnost otevřít v sobotu 15.
11. 2014 v rámci V. přehlídky Slovácko v tradici. Své
místo zde budou mít pouze výrobci, kteří mají právo užívat
ochrannou známku Tradiční výrobek Slovácka, dnes jich je
celkem 56. „Zaručíme tím jednak původ výrobku a výrobní
technologie na Slovácku, vysoký podíl ruční práce a mimořádnou kvalitu provedení“, zmiňuje jen část z předností
Renáta Polišenská, tajemnice Regionu Slovácko. Otevírací
doba bude ve všední dny od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu pak od 8.00 - 11.00. Prodejna bude úzce pro-

vázána s již existujícím e-shopem (www.tradicnivyrobek.
cz), což umožní zasílat naše výrobky slováckým rodákům
po celé ČR, ale i do zahraničí, odkud se poptávka stále více
rozšiřuje.
Region Slovácko ochrannou známku Tradiční výrobek
Slovácka vlastní již od roku 2008, registrovanou na Úřadu
průmyslového vlastnictví ji má od roku 2010 a k tomu, aby
ji výrobce získal, musí projít přísným hodnocením komise
složené z etnografů Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Odboru
kultury a památkové péče Zlínského kraje.

Vysoká hodnocení ukazují na kvalitu tradiční řemeslné výroby na Slovácku
Ve čtvrtek 9. 10. 2014 proběhlo podzimní kolo hodnocení
žádostí o udělení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka, tentokrát své žádosti zaslalo celkem pět výrobců
a rovnou čtyři z nich s maximálním hodnocením. „Čtyři výrobci dosáhli v každé z hodnocených kategorií maximální počet bodů, to se nám za šest let společné práce ještě
nestalo“, říká Květoslav Tichavský, člen hodnotící komise
a předseda správní rady Regionu Slovácko.
Mezi aktuálních 51 výrobců přibyli: Alexandr Slavík z Krumvíře (dřevěné formy), Petr Šik z Buchlovic (tradiční dřevěná
struhadla), Zuzana Čevelová z Jarošova (povidla trnková,
hrušková, jablečná), Marie Válková ze Strážovic (třísky),
Jarmila Kraváčková z Babic (krojové vyšívání). Ochrannou
známku na další výrobky rozšířila Keramická dílna Kampanela z Buchlovic (keramika našich babiček) a Pekárna
U Jahodů s.r.o. (táč s ovocem, koláč s tvarohem a mákem,
kynutí čerti, mazanec, vánočka).
Certiﬁkáty s platností na dva roky budou novým výrobcům
slavnostně předány na V. přehlídce Slovácko v tradici, která
se uskuteční v sobotu 15. 11. 2014 v Redutě v Uherském
Hradišti od 9 do 17 hod. Během celého dne se budou pre-

zentovat všichni výrobci, kteří mohou ochrannou známku
Tradiční výrobek Slovácka užívat. Ochutnat bude možné
opět některé ze slováckých specialit i svatomartinská vína.
To vše za bohatého kulturního programu pod záštitou Východního Slovácka.

Nová slovácká kuchařka voní, chutná a vrací do dětství
Nová Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku II. se setkala s velkým ohlasem – voní, chutná a při jejím listování vás
vrátí do dětství. Druhý díl Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku, který byl slavnostně pokřtěn v sobotu 4. října
v pravé poledne na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, byl přijat s velkým nadšením a ohlasem.
Samotný křest kuchařky byl pomyslnou třešinkou na dortu prvního ročníku gastrofestivalu Slováckého festivalu chutí a vůní, kde mohli návštěvníci
ochutnat desítky tradičních jídel, které
vařily, pekly a smažily babičky, tetičky
i maminky podle receptů z nové kuchařky tradičních pokrmů.
„Z dnešního gastrofestivalu na našem náměstí jsem si odnesla nejen poznání, jak skvěle
chutná trnková máčka s uzeným masem a bramborovým knedlíkem, ale i novou Kuchařku tradičních pokrmů
na Slovácku II. Doma jsem si udělala kafe, že si ji prohlédnu a pak se to stalo. Stačilo pár receptů, pár fotograﬁí a já
najednou ucítila tu vůni. A s každým otočením stránky byla
silnější. Vůně smaženého těsta, cukru a povidel. Vůně mého
dětství. Najednou jsem se ocitla u babičky v Hluku, bylo mi
tak deset let, teta Cilka míchala těsto a babička přikládala
do kamen. Na sporáku se na plotýnce pomalu pekly patenty
a ve vedlejším hrnci prskalo sádlo, ve kterém se dozlatova

smažily růže, křupavé a křehké jak pavučinka. Babička patenty vrstvila na sebe
a mně bylo dovoleno, je potírat sádlem
z jedné strany a povidly z druhé. Prsty
se mi cukrem lepily jeden k druhému
a v ústech jsem měla povidlově sladko,
zatímco děda sedící na druhé straně
stolu, si na tlustý krajíc chleba mazal
škvarkovou pomazánku a zapíjel ji čerstvým mlékem. Než jsem dopila kafe, měla jsem jasno. Tohle
je jedna z nejlepších kuchařek, jakou jsem si mohla koupit.
Je totiž velmi zvláštní, kolik jedna úplně obyčejná kniha ve
mě dokázala vyvolat chutí a vůní,” popsala své první dojmy
Petra Jilíková z Uherského Hradiště.
První i druhý díl Kuchařky tradičních receptů na Slovácku
si můžete objednat na www.slovackakucharka.cz nebo zakoupit v informačních centrech regionu Slovácko.
Nákupní cena pro naše členy je 174 Kč, doporučená prodejní cena 249 Kč.
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Slovácký festival chutí a vůní se vydařil na výbornou
Velmi úspěšný první ročník Slováckého festivalu chutí a vůní v Uherském Hradišti byl vyvrcholením čtyřměsíčního maratonu
příprav druhého dílu slovácké kuchařky, festivalu a desítek dalších aktivit spjatých se slováckou gastronomií.
V sobotu 4.října 2014 se v Uherském Hradišti uskutečnil první Slovácký festival chutí a vůní, jehož
součástí byla řada doprovodných pořadů – první
slovácký gastrovečer s tradičním čtyřchodovým
menu a cimbálem, ve Slováckém muzeu běželo
oblíbené vaření podle receptů z nové kuchařky,
výstava fotograﬁí či selské trhy na Mariánském náměstí.
Samotný festival byl vyvrcholením našeho čtyřměsíčního maratonu příprav druhého dílu Kuchařky
tradičních pokrmů na Slovácku, které jsme věnovali největší úsilí. „Nápad vydat druhý díl kuchařky přišel koncem května. O to zajímavější bylo, že
jsme nabízeli tradiční kuchařku netradičním způsobem, a to formou předprodeje voucherů,“ popisuje zrod kuchařky Lenka Durďáková, marketingová
manažerka Regionu Slovácko. „Do 30.6.2014 se
nám podařilo prodat požadovaných 1.000 kusů
voucherů a my se mohli pustit do vaření, pečení,
psaní doplňujících textů, graﬁcké přípravy. Ač nás
to stálo nemalé úsilí, kuchařka se nám povedla - jak
slyšíme od všech, kterým se dnes prvně dostala do
rukou“, dodává s úsměvem Lenka Durďáková.
V předvečer festivalu proběhl gastrovečer, kde
byla kuchařka představena předplatitelům, kteří si
zakoupili vouchery. Někteří přijeli až z Valašského
Meziříčí, Brna a Prahy. Šéfkuchař Hotelu Koníček, p. Píštek, složil menu z nové kuchařky. Jako předkrm se podávaly zelňáky, polévka byla zasmaženice, hlavní pokrm - Vánoční drobení s kuřátkem a jako dezert báleš s povidlem
a makem. K tradiční slovácké kuchyni neodmyslitelně patří
i víno, zpěv a cimbál. O velmi příjemnou atmosféru večera,
kde se jedlo, hrálo a všichni zpívali až do pozdních večerních hodin, se postarala cimbálová muzika Burčáci. Na sobotním festivalu chutí a vůní mohli návštěvníci v téměř třiceti
stáncích ochutnat nejen dobré víno, vinné mošty, čerstvě
vylisovanou jablečnou šťávu, ale především poctivou slováckou kuchyni – koláčky, koblížky, krajance, patenty, trnkovou máčku s uzeným masem, škvarkovou pomazánku,
štědrák, makovec, vínové cukroví a desítky dalších dobrot,
které napekly a připravily maminky, babičky i tetičky. „Na-

pékly jsme koláčky aj krajance, nasmažily koblížky. Bylo
teho moc. Říkaly jsme si, co s tím budeme dělat. Ale asi to
bylo dobré, protože jsme neměly za chvílu co prodávat,“
směje se tetička Haldová z Kunovic. Pomyslnou třešinkou
na dortu byl slavnostní křest druhého dílu Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku. Celodenní bohatý program na
podiu, kde od rána hrála dechová hudba Blatnička, kterou
vystřídala cimbálová muzika Velehrad, cimbálová muzika Sudovjan, zakončila soutěž ve stloukání másla, kterou
připravilo Občanské sdružení Kunovjan v čele s panem
Liborem Habartou. Setrvat do konce se vyplatilo - téměř
4 litry smetany a 4 kila čerstvě utlučeného poctivého másla
a 10 velkých bochníků chleba z Karlovy pekárny nasytilo
poslední návštěvníky prvního Slováckého festivalu chutí
a vůní v Uherském Hradišti.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší produkt cestovního ruchu turistického regionu Východní Morava, letos
pod názvem: „HIT sezony Východní Moravy 2015“.
Cílem soutěže je motivovat podnikatelské subjekty a organizace neziskového sektoru k přípravě atraktivní produktové nabídky významně podporující cestovní ruch na Východní Moravě v roce 2015.
Přihlášku, soutěžní podmínky a hodnoticí kritéria soutěže naleznete na webových stránkách www.ccrvm.cz v sekci Informace pro partnery/Zprávy z CCR VM a na www.eastmoravia.com. Uzávěrka soutěže je v pondělí 15. prosince 2014.
Vyhlášení výsledků samostatně pro kategorii podnikatelského sektoru a pro veřejný (neziskový) sektor proběhne
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na Konferenci cestovního ruchu Východní Moravy na počátku února 2015. Vítězným produktům v obou kategoriích věnujeme věcnou cenu a zajistíme publicitu vítězných
produktů. Kromě toho získají nejlepší produkty nepeněžité
plnění od mediálních partnerů.
Kvalitu předložených záměrů posoudí odborná porota tvořená zástupci marketingových odborníků a odborníků na
cestovní ruch. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
si vyhrazuje právo nad rámec vyhlášené soutěže samostatně ocenit další počiny v cestovním ruchu.

CzechTourism ve spolupráci s Regionem Slovácko realizoval Press and Fam
trip Slovácko EDEN 2014
V termínu 12.-15.9.2014 se uskutečnil press a fam trip
německých novinářů, který pořádala Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism ve spolupráci s našim sdružením. Pro dvanáct novinářů byl připraven v skutku pestrý
program. Termín presstripu v rámci Slováckých slavností
vína a památek nebyl zvolen náhodou a slavnosti doslova
okouzlily všechny účastníky tripu – kroje, víno, cimbál a po-

hostinnost jednotlivých mikroregionů, to vše bylo přijato
s velkým nadšením. Stejně jako plavba po Baťově kanálu,
prohlídka Archeoskanzenu a Živé vody na Modré, baziliky na Velehradě, návštěva ve Slováckém dvoře, prohlídka
a procedury v Lázních Ostrožská Nová Ves. Novináři napsali řadu zajímavých článků lákajících potencionální německé návštěvníky k nám na Slovácko.

Štáb Czech American TV navštívil Slovácko
Téměř celý štáb Czech Amarican TV včetně ředitele Johna Honnera se v září sešel na pracovním setkání ve Vlčnově.
Czech-American TV se už přes deset let stará o propagaci
českých regionů a kulturního dědictví. Jedná se o jediný
televizní program na světě, který pravidelně vysílá videa
v angličtině propagující cizí zemi – a to přímo Českou republiku. V USA sleduje televizní vysílání přes dva a půl
miliónu domácností v šedesáti městech a přes sto tisíc
diváků prostřednictvím internetu na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci. „Česko-americká televize byla před jedenácti lety průkopníkem
v internetovém vysílání. Na webu www.catvusa.com od
konce loňského roku mohou uživatelé internetu sledovat
vysílání i na tabletech a mobilních telefonech, a to díky spolupráci s českými vysokoškolskými studenty technických
oborů a profesionálních webmasterů,” doplnil informace
ředitel televize John Honner. Cílem televizní stanice Czech
American TV je rozšíření povědomí o České republice a její
kultuře. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách. Nabízí také kurzy českého jazyka, řadu reportáží mapujících český folklor

nebo vaření pokrmů typických pro Česko. To vše přispívá
ke zviditelňování českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací a k osvětě českých tradic v krajanských
komunitách. Přímo s televizí spolupracují desítky českých
měst a mnohé krajské úřady, které využívají jedinečné možnosti propagace v zahraničí.
Tým, který vysílání pomáhá utvářet a který se sešel ve Vlčnově na Slovácku, je složený z více než čtyřiceti českých krajanů a mediálních profesionálů v USA. Jedním z prvních členů
týmu byl i Region Slovácko. Renáta Polišenská spolupracuje
s Czech American TV již téměř jedenáct let. Poslední pořad
byl věnován Východní Moravě, potažmo Slovácku. „Do projektu se také zapojují studenti Masarykovy univerzity v Brně,
Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické při
ČVUT a Literární akademie v Praze,” uvedl John Honner.
„Vítáme každého, kdo má zájem o spolupráci - především
mladé aktivní lidi,” dodal.
Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte přímo pana
Johna Honnera na www.catvusa.com nebo nám napište
a oslovíme Czech American TV společně.
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Vlčnovský pár krojovaných panenek v celosvětové sbírce v USA
Zastoupení České republiky ve sbírce krojovaných panenek z celého světa v knihovně ve Fort Myers Beach ve státě
Florida v USA, až do dnešních dnů chybělo. Díky řediteli
Johnovi Honnerovi z CzechAmerican TV, který vše personálně zajistil, a našemu sdružení Region Slovácko, které
panenky zakoupilo, se nám podařilo panenky do sbírky
umístit. Budiž nám odměnou za naši práci, že náš vlčnovský krojovaný pár zastupuje celou Českou republiku. Děkujeme panu Honnerovi za jeho nadšení a aktivitu.

ZPRÁVY Z INFORMAČNÍCH CENTER A MIKOREGIONŮ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
NOVÁ KNIHA O UHERSKÉM HRADIŠTI
Zbrusu nová kniha UHERSKÉ HRADIŠTĚ je konečně na
pultě. Dlouho očekávaná a žádaná publikace má šikovný
formát, příjemnou cenu, výstižné texty a hlavně spoustu
krásných barevných fotograﬁí. Její součástí je i DVD s videospoty a překlady v jazycích partnerských měst.

Kniha i v anglickém a německém překladu mapuje historii, architekturu, přírodu, sportovní a kulturní dění ve
městě. V závěru se nachází nezbytné všeobecné informace o Uherském Hradišti a fotograﬁe jeho šesti partnerských měst.
Součástí knihy je DVD. Kromě francouzské, polské, italské, maďarské a polské verze knihy si zájemce může
přehrát i dva videospoty s názvy Vítejte v Uherském Hradišti a Městský turistický okruh.

V prodeji v Městském informačním centru na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti za 199 Kč.

UHERSKÝ BROD
V Městském informačním centru Uherský Brod došlo od
ledna k zpoplatnění veřejného internetu. Návštěvníci mohou využít 15 minut zdarma, poté za každou započatou půl
hodinu platí 10 Kč.
Celková návštěvnost, do které se započítávají také internetoví návštěvníci, tímto důvodem trochu poklesla. Nicméně
co se týká návštěvnosti turistů, je křivka stále stoupající. Do
Uherského Brodu zavítalo do konce září také více než 200
zahraničních návštěvníků. Jako každý rok převládají turisté
ze Slovenska, Německa, Rakouska a Velké Británie. Pochlubit se ale můžeme také návštěvníky z Ruska, Francie, Holandska, Indie, Austrálie či Izraele.
Novinkou v informačním centru je možnost zakoupení jízdenek společnosti LEO Express a také vydávání slevových
karet této společnosti. Došlo také k rozšíření tiskových služeb.
Nově je možné v informačním centru tisknout a skenovat.
Velmi důležitým a přínosným, jak pro občany města, tak pro
návštěvníky, je nové dopravní značení cyklotras. Dopravní
značky byly umístěny na cyklotrasách ve směru na Uherské
Hradiště, Nivnici, Luhačovice, Bojkovice a Prakšice.
V současnosti probíhá rekonstrukce Masarykova náměstí.
Připravuje se nový orientační systém města a aktualizován
byl i zvukový informační nosič, který byl doplněn leteckou
mapou Uherského Brodu a jeho městských částí.

6

Články měst, obcí, mikroregionu a informačních center Regionu Slovácko

V září proběhly dvě významné události. Dny památek
a Uherskobrodsko v písni a tanci, které nabídly bohatý
program a otevřené památky a druhý ročník miniveletrhu
BRODexpo 2014. Letošní ročník byl zaměřen na dům, byt
a zahradu. Cílem akce bylo prezentovat stavební, projekční
a řemeslné ﬁrmy a podniky z Uherského Brodu a seznámit
občany města i okolních obcí s množstvím a různorodostí
těchto ﬁrem.
V areálu stadionu Lapač bylo otevřeno nové workoutové
hřiště, které je určeno především pro mládež od 15 let.
Přístupné je ale pro všechny generace. Bezplatné hřiště je
vybaveno různými druhy zařízení určených pro posilování vahou vlastního těla. Dá se hovořit o obdobě dětských
hřišť, ale budovaných na parametry dospělých. Napomáhá
k rozvoji fyzické kondice a ke smysluplnému trávení volného času především u dospívající mládeže.
V říjnu se konala Růžencová pouť, která od letošního roku
nese společný název Brodská pouť. Pod tento název a jednotné logo bude spojovat tuto významnou duchovní, kulturní a společenskou událost, trvající tři dny.
Na závěr roku bychom Vás rádi pozvali na Kateřinský jarmark, který se koná 28. a 29. listopadu. Těšit se můžete na
zajímavý kulturní program, jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou, rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj.
10. – 12. prosince budou v Uherském Brodě probíhat adventní trhy.

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL
Město Uherský Brod a Dům kultury v Uherském Brodě vás
srdečně zvou na BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL Uherského
Brodu, Uherského Hradiště, Bojkovic a Luhačovic. Burza
se bude konat ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 9:00 h do
17:00 h. v prostorách Domu kultury v Uherském Brodě.
Burza je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, přístupna je i široké veřejnosti.
Pořádání burzy podporuje radní Zlínského kraje pro školství
PaeDr. Petr Navrátil.

NAPAJEDLA
FESTIVAL VÁŽNÉ HUDBY
POCTA RUDOLFU FIRKUŠNÉMU
14.-16. 11. 2014
Rudolf Firkušný byl jedním z nejvýznamnějších českých
klavíristů. Festival je každoročně pořádán na počest tohoto
slavného napajedelského rodáka. Letošní, již sedmý ročník, nabízí výjimečně kvalitní program, pozvání na něj přijali špičkoví interpreti. Festival zahájí v pátek italský umělec
Carlo Grante, jeden z nejpopulárnějších a nejaktivnějších
evropských klavíristů, hrdý žák R. Firkušného. V sobotu vystoupí mezinárodně uznávané duo – Monika Knoblochová
(cembalo) a Clara Nováková (ﬂétna), interpretky vynikajících uměleckých a technických kvalit.
Nedělní závěrečný koncert bude již tradičně patřit Komornímu orchestru Camerata Cremsiriensis. Představí svůj
program spolu s několika výbornými sólisty pod vedením
dirigenta Jiřího Kadavého.
Festival proběhne od pátku 14. 11. do neděle 16. 11. 2014
v koncertní síni Rudolfa Firkušného v Klášterní kapli. Všechny koncerty začínají v 17 hodin. Jste srdečně zváni na tento
nevšední hudební zážitek.

V NAPAJEDLÍCH SE NATÁČEL
NOVÝ ČESKÝ FILM
V Napajedlích a blízkém okolí natáčel v průběhu září a října
napajedelský rodák režisér Slávek Horák nový český ﬁlm
DOMÁCÍ PÉČE, v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Tatianou Vilhelmovou a Bolkem Polívkou. Film by měl přijít do
našich kin na jaře roku 2015.

V ZIMĚ ZA HUDBOU
Zveme vás do Klášterní kaple na koncerty výjimečných
muzikantů.
V sobotu 22. listopadu se představí ve světě i u nás již
známé duo DVA. Do Napajedel přijedou představit své
nové album Nipomo. Hudební kritici pro ně mají vyhrazenou škatulku „nezařaditelné“ – dvojice ve složení Jan Kratochvíl (On) a Bára Kratochvílová (Ona) zhmotňuje svoje
originální hudební vize nesčetnými prostředky: svoji představu o tom, jak má znít tango, naplňují beatboxem, křehké
folkové skladby zase opentluje klarinet. Čerpají také z estetiky kabaretu nebo cirkusu. Příběhy z vlastních světů pak
popisují vlastním vymyšleným jazykem – právě proto se
pro jejich hudbu vžilo označení „folklor neexistujících národů“. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 100,- Kč.
(www.2dva.cz).
V sobotu 13. prosince se můžete těšit na kapelu Voila!,
která je složená z ostřílených muzikantů a ústřední postavou je slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová, která je známá především jako výborná interpretka písní Edith Piaf (m.
j. hlavní role v muzikálu „Edith Piaf - vrabčák z předměstí“).
Voila! si ale vykračuje svou vlastní cestou, je hravá a netradiční formou experimentuje i mimo žánr šansonu (blues,
klezmer, jazz, gipsy swing). Výraznou roli v tomto projektu
hraje pak doprovodný akordeon. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 70,- Kč. (www.voila-music.com).
Informační centrum Napajedla, Komenského 304, 763 61
Napajedla, www.ic.napajedla.cz, www.facebook.com/icnapajedla, www.twitter.com/icnapajedla
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MIKROREGION BUCHLOV
JAK SE DĚLÁ „VLÍDNÁ TVÁŘ MIKROREGIONU“
O významu toho, čemu se říká dobrá pověst nebo přitažlivá popularita regionů v cestovním ruchu není třeba pochybovat, ani se zvláště přesvědčovat. Že je ale třeba neustále pracovat na tom, aby „tvář regionu“ byla turisticky
zajímavá a přívětivá, stojí za několik slov vždycky. Zejména tehdy, když se v tom či onom regionu koná akce, která
má za cíl dobrou pověst a atraktivnost posílit, propagovat a nabídnout.
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 taková akce proběhne v Hotelu Skanzen a Archeoskanzenu Modrá na Slovácku, v mikroregionu, o který se už mnoho let pečlivě stará Místní akční skupina MAS Buchlov a Mikroregion Buchlov. V době od
9.00 do 18.00 zde proběhnou dva souběžné semináře se
společnou tématikou: „Propagace regionálních produktů
a úspěšných projektů PRV 2007-2013 ZK“. Seminář pořádá Ministerstvo zemědělství – Celostátní síť pro venkov,
Krajský úřad Zlínského kraje, Škola vesnice Modrá a Spolek pro obnovu venkova ČR – Zlínský kraj, MAS Mikroregionu Buchlov a Mikroregion Buchlov. Vzhledem k tomu,
že záměrem obou seminářů je oslovit prakticky shodnou
cílovou skupinu, jeví se naznačená spolupráce jako praktická a ekonomicky zajímavá. I když bude primárně určena
hoteliérům, pracovníkům informačních center, výrobcům

Pozvánka na seminář
Místo konání:
Termín:
Program:
9:00 – 9:30
9:30 – 9:45

Hotel Skanzen Modrá,
Archeoskanzen Modrá
čtvrtek 20. 11. 2014
9.00 – 18.00 hod.
Registrace účastníků
Zahájení semináře – konferenční sál

Konferenční sál:
9:45 – 10:45 Propagace regionálních značek a úspěšných projektů PRV
10:45 – 11:00 Přestávka na občerstvení
11:00 – 12:00 Příklady dobré praxe
Salonek:
9:45 – 10:45 Podpora a zviditelnění malých zemědělských ﬁrem v našem regionu - příklady dobré praxe, legislativa
10:45 – 11:00 Přestávka na občerstvení
11:00 – 12:00 Prezentace úspěšných projektů PRV, farem,
výrobců, a prodejců biopotravin; příležitost
pro navázání kontaktů a spolupráce subjektů zaměřených na danou problematiku
12:00 – 13:30 Oběd /dle receptury z „Kuchařky tradičních
pokrmů na Slovácku“, vč. praktické ukázky
mistra kuchaře k připravovaným pokrmům/
Archeoskanzen
13:30 – 16:00 Prezentace regionálních výrobců, úspěšných projektů PRV
Představení úspěšných projektů PRV - místních vinařů, včelařů, zahrádkářů a dalších
regionálních výrobců; ochutnávka
Hotel Skanzen:

16:00 – 18:00
Diskuze
18:00
Závěr
Kapacita semináře je omezena, prosíme o potvrzení
účasti do 14. 11. 2014 na adresu sobanova@buchlov.cz.
Účast na semináři je zdarma. www.buchlov.cz
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a prodejcům regionálních potravin, zástupcům místních
samospráv a vedení místních akčních skupin ve Zlínském
kraji, pro dobrou inspiraci, zkušenosti, rady a nápady sem
mohou přijet profesionálové i z jiných regionů a krajů Česka. Zlínský kraj a zejména jeho slovácká i valašská část
jsou přece v mnoha ohledech vzorovými nositeli tradic kulturních, gastronomických i řemeslných. O zkušenosti, které
výrobci tradičních produktů, organizátoři jarmarků, miniveletrhů, setkání a prezentací na Buchlovsku, Hornolidečsku,
Uherskohradišťsku a dalších místech kraje za poslední roky
nasbírali, se s vámi při této příležitosti rádi podělí.
Součástí semináře bude i výstava, přehlídka regionálních
výrobků, které si už na trhu našly svoje místo a své příznivce. Po teoretickém úvodu bude následovat série konkrétních prezentací. Postupně se vám představí:
Informační a vzdělávací a Centrum Veronica Hostětín, věnuje se ekologickým projektům a ve spolupráci s o.p.s.
dosahuje zajímavých efektů s využitím místních tradic,
ohleduplného hospodaření a v neposlední řadě i při tvorbě
nových pracovních míst.
Projekty Tradiční výrobek Slovácka a Tradiční Slovácká kuchyně snad není třeba zvláště představovat, to už dlouho
dělají samy a dobře. Značka s logem Slovácka je dostatečně známá a oblíbená.
Moravské Karpaty, o.p.s. pracuje od roku 2007 v obci Prlov.
Jak se jim daří naplňovat jejich záměry podporovat místní
produkty, spolupráci a pečovat o místní kulturu, vám nejlépe řeknou sami.
Pravé Valašské je nová regionální ochranná známka, kterou založilo několik místních akčních skupin v rámci projektu spolupráce, užívá už 27 výrobců – potravin, krásných
tradičních výrobků ze dřeva a textilu nebo příze. Zkrátka
– Pravé Valašské.
„BESKYDY“ originální produkt představí ručně tkané výrobky, určitě i vynikající klobásy, mléčné výrobky i ﬁgurky
z kukuřičného šustí, keramiku, které neodoláte – nechte
se překvapit!
Všechny zúčastněné určitě mile překvapí obědové menu,
které sestavil místní šéfkuchař z nové Kuchařky tradičních
pokrmů na Slovácku, kterou na podzim vydal Region Slovácko.
V odpoledním bloku se pak dozvíte mnoho zajímavého
o činnosti MAS Mikroregionu Buchlov, o úspěšných projektech posledního období a pak bude následovat prezentace produktů z oblasti vinařství, ovocnářství a včelařství. Jejich součástí budou i košty a ochutnávky, ukázky
a krátké přednášky.
S příkladem dobré praxe, propagace a marketingu regionálních značek přijede z bezprostředně sousedícího Jihomoravského kraje Mgr. Vít Hrdoušek. Místostarosta a manažer místní akční skupiny, podnikatel a duchovní otec
snah za záchranu stromu oskeruše a výrobků z jeho plodů.
Čtěte TRAVEL proﬁ elektronicky
www.ﬂoowie.com/travelproﬁ
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NA ŽIVÉ VODĚ TO STÁLE ŽIJE
Čas vodních radovánek u rybníka či přehrady již
pro letošek deﬁnitivně skončil. Přesto Vás chci
lákat k vodě. Botanická a sladkovodní expozice
Živá voda v obci Modrá nabízí milovníkům vody
zábavu celoročně. Nejvíc exponovaný měsíc je
červen. Pro školní zájezdy je vítaným zpestřením
se po výukové části programu ponořit do chladivých vlnek našeho koupacího mokřadu. Během
letních měsíců k nám zavítalo mnoho těch, kteří
hledají alternativu zábavním aquaparkům - podívat se na ryby a zaplavat si v koupacím biotopu.
Teď na podzim u nás probíhá také čilá aktivita.
Ryby se notně vykrmují před nadcházejícím
chladným obdobím. Rostliny již splnily svůj úkol,
vypustily do okolí spousty semínek a nových oddenků a nyní se většina z nich (včetně vodních)
stahuje do svých podzemních částí, aby v této
podobě strávily zimu.
Návštěvníci se mají stále na co dívat. A nejen
v Den státního svátku, 28. října, u nás probíhal
v duchu hypotetického výlovu rybníka. Akci
s názvem „Rybářovy žně“ si vychutnala téměř
tisícovka návštěvníků. Slovo „vychutnala“ není
náhodné. Návštěvníci totiž mohli kromě běžné
prohlídky okusit rybí speciality z proslulého jihočeského kapra. Kapří tlačenka, kapří guláš či
kapří škvarky šly na dračku, proto jsme se s panem Zelenkou, který je pro nás připravil, dohodli
na výhledové další spolupráci. O všech speciálních akcích, které v rámci roku pořádáme, se
mohou zájemci dozvědět z našich webových
stránek nebo nám nechat svůj mail a obdrží od
nás vždy aktuální informace. Nejbližší tematicky
zaměřenou akcí bude 27. 12. 2014 Štěpán na
ledě i pod ledem a 30. 12. 2014 Silvestrovská
oslava mezi rybami. Návštěva Živé vody v čase
vánočním má vždy své kouzlo. Rybky se míhají
ve vodě jako stříbřité vánoční ozdoby a budova voní bylinkami z naší „babiččiny zahrádky“.
Pokud je mrazivá zima, zvyšuje se viditelnost
a z podvodního tunelu je vidět na ryby do vzdálenosti až 5 metrů. Je pravda, že v zimě asi málokdo využije přírodní koupaliště, které je součástí
našeho areálu. Právě pro speciﬁckou atmosféru
však areál rozhodně stojí na návštěvu. Od 1. listopadu do
30. dubna je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16
hodin. Můžeme Vám garantovat, že některé z našich třiceti
druhů ryb určitě uvidíte a možná zahlédnete i mníka jednovousého, jedinou treskovitou rybu naší přírody, který právě
chladné a tmavé počasí miluje.
Milovníci kapitálních druhů ryb si u nás také přijdou na své.
Stálými obyvateli expozičního jezera je několik samců vyzy
velké v délce téměř dva metry. Ani ostatní druhy se nenechávají zahanbit. Na konci října jsme přivezli kaprům nového kamaráda do hejna. Je jím kapr Jonáš, dlouhý úctyhodných 113 centimetrů a vážící 25 kilogramů! Za obdiv
stojí i candáti, z nichž největší měří 98 cm a váží 10 kg.
Je zbytečné popisovat na papíře ladnost dravců při lovu či
nenápadnou eleganci kapitálních línů. Přijďte a pokochejte
se sami. www.zivavodamodra.cz
Články měst, obcí, mikroregionu a informačních center Regionu Slovácko
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MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ
PŮJČOVNA KROJŮ V PODOLÍ
V Podolí věří, že udržování tradic předků je součástí naší
kultury, a proto je třeba usilovat o zachování tohoto odkazu i pro příští generace. V roce 2011 vznikla v Podolí
půjčovna krojů, kde si mohou občané Podolí i obyvatelé
okolních vesnic zapůjčit již připravené a nažehlené kroje
na folklorní a společenské akce, které se v obci či v okolí
konají.
Historicky se v Podolí nosil kroj kunovský a u žen také kroj
mařatský. Proto jsou také v půjčovně krojů k dispozici primárně kroje kunovské a v roce 2014 byl nově zkompletován také
slavnostní ženský mařatský kroj.
Vypůjčení krojů i jejich včasná rezervace podléhá pravidlům,
která jsou popsána ve Výpůjčním řádu. Kroj je možno zapůjčit
pouze na základě údajů z předloženého občanského průkazu,
po zaplacení ceny za vypůjčení a po složení kauce, která je
v případě vrácení nepoškozeného kroje v plné výši vratná. Kroje se zapůjčují již nažehlené a připravené k nošení.
Vzhledem k velké ﬁnanční náročnosti pořizují v Podolí kroje
do půjčovny postupně, k dispozici jsou: 1 kunovský slavnostní kroj pánský, 1 kroj pánský všední, 3 kunovské slavnostní kroje dámské, 4 kunovské slavnostní kroje dívčí různých
velikostí (3–12 let), 2 kroje pro batolata (do 2 let) – šatičky
kanduška + čepeček karkulka, 12 chlapeckých krojů všedních (věk 9–14 let), 1 mařatský kroj slavnostní dámský a další
krojové součásti.
Možno zprostředkovat také zapůjčení všedních krojů proděvčátka (velikost 2 roky – 15 let) a historických kočárků.
Kroje lze rezervovat výhradně u paní Velichové, která je správkyní krojů a kroje zapůjčuje, a to osobně či na telefonním čísle
+420 731 760 355 a to nejpozději 14 dní před akcí. Jinde (např. na OÚ) kroje nelze zarezervovat.

MIKROREGION OSTROŽSKO
VÍTEJTE NA SLOVÁCKÉM DVOŘE…
Všichni určitě budete souhlasit, že Ostrožská Nová Ves vyniká něčím novým a zajímavým. Začátkem května tohoto
roku byl otevřen sportovně rekreační, ubytovací a gastronomický areál KEMP a PENZION SLOVÁCKÝ DVŮR.
Cílem vybudování tohoto areálu bylo především přilákat turisty jak ze všech koutů Česka, i ze zahraničí. Celý areál
je vystavěný v tradičním stylu moravského Slovácka, kde
nabízí více možností ubytování a stylovou nekuřáckou restauraci s krajovou kuchyni.
Kemp a penzion Slovácký dvůr má ubytovací kapacitu 160
lůžek. Ubytovat se lze v penzionu v podkroví hlavní budovy,
v selské stodole nebo 16 vinných búdách a 6 rybářských
chatkách apartmánového typu s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením. Návštěvníkům jsou rovněž k dispozici
plochy pro stany, karavany a samostatná sociální budova.
Zajímavostí jsou názvy jednotlivých vinařských búd, které
jsou pojmenovány podle odrůd, které se pěstují především
na jižní Moravě.
Gastronomický servis je zajištěn vlastní restaurací v penzionu s kapacitou 100 míst, odděleným jednacím a společenským sálem o kapacitě 60 míst, a krytými venkovními terasami. Dále se nabízí možnost využití prostor GRILL POINTU
s vlastní udírnou a posezením pro společenské akce. Návštěvníkům a hostům je k dispozici turistické informační
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centrum, půjčovna a úschovna kol, cyklistické vybavení
a další sportovní potřeby. Pro sportovce nabízí osvětlené
víceúčelové, beachvolejbalové a dětské hřiště s lanovou
dráhou a novinkou ADVENTURE MINI golfem.
V areálu Slováckého dvora je možnost nejen aktivního
sportovního vyžití, ale jsou zde i zařízení sloužící k odpočinku a zábavě. Pro hosty ubytované v areálu je vyhrazeno
koupání v přírodním jezírku s ﬁltrační bezchlorovou technologií. Pro děti je vyhrazena část v brouzdališti, pro plavce je
zde i plavecká a koupací část jezírka. Možnost zapůjčení
rybářského vybavení a chytání ryb v rybářské laguně, která se nachází v ubytovací části areálu. Loví se systémem
- chyť a pusť.
Jednou z možností vyžití v areálu Slováckého dvora je i návštěva malého wellness zařízení, jehož součástí je klasická
ﬁnská sauna, vířivá vana a vyhřívaná odpočinková lavice.
Vhodné podmínky jsou také i pro uspořádání nejrůznějších
ﬁremních akcí ve stylovém prostředí (semináře, ﬁremní večírky, školení či obchodní) ale také i svatby, rodinné oslavy
a různá přátelská setkání.
Nejen pro ubytované, ale i pro širokou veřejnost jsou zde
pořádány hudební večery a gastronomické akce zaměřené
na různé speciality dle ročních období.
www.slovackydvur.cz

Články měst, obcí, mikroregionu a informačních center Regionu Slovácko

Strategický plán Regionu Slovácko na rok 2015
CÍLE:
Region Slovácko, sdružení cestovního ruchu v Uherském Hradišti, si klade za cíl propagovat přirozený turistický region Slovácko v celé jeho šíři a rozsahu pod hlavičkou Region Slovácko. Podporovat folklor, tradice, tradiční řemesla a gastronomii,
realizovat akce na podporu identity regionu. Iniciovat aktivity pro zachování tradičních zvyklostí regionu. Iniciovat zvýšení
povědomí o regionu a jeho hodnotách v základních školách. Svými aktivitami podporovat své členy, místní podnikatele a další subjekty působících v oblasti cestovního ruchu, spolupracovat napříč celým sektorem a především přilákat na Slovácko
množství tuzemských i zahraničních návštěvníků.

10 NOSNÝCH TÉMAT PODPORY AKTIVIT REGIONU SLOVÁCKO V ROCE 2015
1. Podpora turistických atraktivit
• Tvorba propagačních materiálů
• Efektivní propagace na veletrzích a výstavách
• Region Slovácko Pas
• Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka
• Tvorba turistických produktů

2. Podpora vína, vinařství a folkloru
• Propagační materiál vinařů, vinných sklepů a vinoték v návaznosti na mapu,
vinařské cyklotrasy, doporučená stravovací zařízení
• Propojení vinařů s dalšími subjekty v oblasti
• 2 x ročně akce „Na kole vinohrady Uherskohradišťska“
• 11.11. Žehnání svatomartinských vín
• Tvorba turistických produktů – balíčků
• Podpora folkloru – nový zpěvník,…

3. Podpora aktivní dovolené
• Příprava a tisk propagačních materiálů (Baťův kanál, cyklostezky, turistika,
létání – vyhlídkové lety, balony, tandemové seskoky, jízda na koních, koupání, lyžování,…)
• Zapojení aktivních provozovatelů do sdružení Region Slovácko
• Akce – Na kole vinohrady Uherskohradišťska
• Tvorba a prodej turistických produktů

4. Podpora tradic a tradičních řemesel
• Projekt „Tradiční výrobek Slovácka“ od roku 2008
• www.tradicnivyrobek.cz + e-shop
• Otevření prodejní expozice „Tradiční výrobek Slovácka“
• VI. přehlídka Slovácko v tradici – kontraktační přehlídka
• Podpora prodeje tradičních upomínkových předmětů TVS ze Slovácka v informačních centrech a na recepcích hotelů formou jednotlivých výrobků
nebo balíčků
• Zapojení potravinářských nositelů TVS do obchůdků – např. Grunt, …
• Podpora tradičních potravinářských jarmarků – selské trhy, nová slovácká
tržnice,…
• Prezentace výrobců a výrobků na výstavách a veletrzích
• Prezentace na dalších akcích v regionu
• Kurzy tradičních řemesel pro širokou veřejnost

5. Iniciace a podpora tradiční slovácké gastronomie
• Velmi úspěšný projekt - Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku I. + II.
• Spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště – v oblasti hotelnictví a gastronomie
• Celoroční podpora tématu slovácká gastronomie
• Dostat tradiční slováckou kuchyni na jídelní lístky do restaurací pod hlavičkou Chutě a vůně slovácké kuchyně
• Certiﬁkovat dané restaurace
• Iniciovat otevření tradiční slovácké restaurace
• Gastrofestival „Slovácko ve víru barev a chutí“ v Uh. Hradišti
• Přesvědčit restaurace k nákupu surovin/potravin oceněných ochrannou
známkou Tradiční výrobek Slovácka – medy, vinné mošty, koláčky, patenty,
perníčky, nudle, sušené ovoce,… potažmo další tradiční výrobky z projektu
TVS na recepce hotelů jako upomínkové předměty ze Slovácka
• Realizovat pravidelné gastrovečery s tradiční slováckou kuchyní, cimbálem
a dobrým vínem – nutná podpora ﬁnancování cimbálových muzik
• Pořádat kurzy vaření tradiční slovácké kuchyně (SŠPHZ + babičky/tetičky)
• Propagovat certiﬁkované restaurace nejen na webových stránkách, ale

i v podobě tištěného propagačního materiálu – napojení na další aktivity vinařství, cykloturistika, památky
• Natáčet další videorecepty z kuchařky
• Přednášet na konferencích zaměřených na gastronomii
• Zapojení potravinářských nositelů TVS do obchůdků – např. Grunt, …
• Podpora tradičních potravinářských jarmarků – selské trhy, nová slovácká
tržnice

6. Iniciace vzdělávání mládeže – projekt 1,2,3,4,5
Slovácko a dětský svět
• Podpora vzdělávání mládeže se zaměřením na ZŠ (1.-2., 3.-5.,6.-9. třída)
• Projekt pracovních listů napříč Slováckem
• Pravidelná akce pro děti s názvem 1,2,3,4,5 Slovácko a dětský svět se zapojením partnerů v oblasti cestovního ruchu
• Spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště – v oblasti hotelnictví a gastronomie

7. Podpora propagace
• Maximální mediální využití ocenění EDEN 2011

Spolupráce v propagaci
• Úspěšný projekt společné propagace Jízd králů 2014
• Ekonomická úspora
• Servis

Webová prezentace, nové technologie
• Nezbytná inovace www.slovacko.cz
• Používání nových technologií
• Vytvoření mobilního průvodce
• Aktivní práce s FB Slovácko – zřízení FB stránek členů RS

Tištěná propagace
• Bulletin
• Efektivní placená reklama

Rozhlas
• Využívání všech dostupných zdrojů možné spolupráce

Televize Slovácko
8. Rozšíření členské základny
• Soukromé subjekty
• Mikroregiony ZK, JMK
• Města a obce ZK, JMK
• MAS ZK, JM

9. Spolupráce napříč sektorem i kraji
• Aktivní spolupráce se všemi členy Regionu Slovácko
• Obnovení spolupráce s městy a obcemi v Jihomoravském kraji
• Pravidelní setkávání informačních center Regionu Slovácko
• Pravidelné setkávání Mikroregionů a MAS na území regionu
• Spolupráce se všemi subjekty v oblasti cestovního ruchu
• Podpora soukromých/drobných iniciativ
• Zásobník projektů a nápadů

10.Peníze – business - obchod
• Servis pro členy RS
• Poradenská činnost
• Dotace – granty - podpory
• získat ﬁnanční prostředky na ﬁnancování dalších aktivit
• Spojení s cestovními kancelářemi
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Přehled akcí:
LISTOPAD
16. 10. 2014 – 11. 1. 2015
IDA A VLADISLAV
VACULKOVI
/ umění čistého srdce/
Galerie SM, Uh. Hradiště
www.slovackemuzeum.cz
6. 11. 2014 – 11. 1. 2015
BETLÉMY ZE
SOUKROMÝCH SBÍREK
Galerie SM,, Uh. Hradiště
www.slovackemuzeum.cz
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„POCTA RUDOFU
FIRKUŠNÉMU“
Napajedla
www.ic.napajedla.cz
15. 11. 2014
V. PŘEHLÍDKA
SLOVÁCKO V TRADICI
Reduta, Uherské Hradiště
www.tradicnivyrobek.cz
15. 11.
XII. LEGENDY
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ŽEHNÁNÍ
EHNÁNÍ
SVATOMARTINSKÉHO
VÍNA
v úterý 11. 11. 2014
Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště
PROGRAM:

10.45--11.30
na slavnostním obřadu
Žehnání svatomartinského vína 2014
spoluúčinkují:
Old Stars Hradišťan, stáj Františka Juřičky,
Národopisný soubor Gymnázium Uherské Hradiště
a Memento mori

11.30--18.00
ochutnávka mladých vín a husích specialit
za doprovodu cimbálové muziky KUNOVJANÉ
Vstupné 100 Kč zahrnuje:
sklenici na víno s logem Svatomartinské, 4 viněnky, 1 škvarkovku
a katalog svatomartinských vín 2014

PROSINEC
4. 12.
MIKULÁŠSKÝ
KARNEVAL
Uherský Brod
dk.ub.cz
5. 12. 2015
MIKULÁŠSKÝ REJ
Masarykovo nám., Uh. Hradiště
www.uherske-hradiste.cz
5. 12.
VÁNOCE
S ORCHESTREM
STANISLAVA SLÁDKA
ZUŠ Uherský Brod
dk.ub.cz
6. 12.
MIKULÁŠSKÝ BÁL
Napajedla
www.ic.napajedla.cz
19. 12.
MORAVANKA
Koncert dechové hudby
Napajedla
www.ic.napajedla.cz

13. 12. – 22. 12. 2014
VÁNOČNÍ JARMARK
Masarykovo nám., Uh. Hradiště
www.oskunovjan.cz
26. 12. 2014
NA ŠTĚPÁNA NA
BUCHLOVĚ OTEVŘENÁ
BRÁNA
hrad Buchlov, Buchlovice
www.hrad-buchlov.cz
www.buchlov.info
26. 12. 2014
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
VE STODOLE
Park Rochus, Uh. Hradiště
www.parkrochus.cz
26. 12.
ZPÍVÁNÍ S RADOŠOVEM
/Tradiční vánoční akce
se souborem/
Radošov, Napajedla
www.ic.napajedla.cz
31. 12. 2014
SETKÁNÍ ČECHŮ
A SLOVÁKŮ NA VELKÉ
JAVOŘINĚ
www.strani.cz

Region Slovácko, sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu
Vás zve na

V. PŘEHLÍDKU

SLOVÁCKO
V TRADICI
A OTEVŘENÍ PRODEJNÍ EXPOZICE
„TRADIČNÍ VÝROBEK SLOVÁCKA“

SOBOTA 15. LISTOPADU 2014, 9.00 - 17.00 HODIN
REDUTA A JEZUITSKÁ KOLEJ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Jarmark tradičních výrobků, řemeslné
dílny, ochutnávka svatomartinských vín
a krajových specialit. Kulturní program
zaštiťuje Mikroregion Východní Slovácko.
Vstupné: dospělí 20 Kč; studenti, senioři, ZTP 10 Kč;
děti do 10 let zdarma

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