Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2015
Tento dokument je zařazen v kategorii: Kultura; Cestovní ruch; Doprava; Město;

Město Uherské Hradiště nabídne v sobotu 12. a v neděli 13. září, už potřinácté v řadě, zřejmě
největší nekomerční přehlídku živého folkloru v duchu vinařských tradic, lidových písní a tance v
České republice  Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.
Při jedinečných oslavách tradiční lidové kultury Slovácka se opět představí tisíce krojovaných účastníků ze
skoro stovky měst a obcí z okolí Uherského Hradiště, město očekává obrovský zájem vinařů, ale i hudebních
a tanečních těles, řemeslníků a hlavně návštěvníků, kteří na festival přijíždějí v řádu desítek tisíc.
1. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2015
Základní programová linie se osvědčila v minulých ročnících, a proto se její nosná struktura nemění. Na
základě vyhodnocení loňských slavností bude posílen program na Mariánském náměstí, například v
neděli (od 14:00 hodin) se zde bude konat ojedinělé multižánrové vystoupení v rámci projektu Cyril a
Metoděj.
Novinkou bude využití nově vybudované Slovácké tržnice (v areálu bývalých kasáren) a například i
zařazení nových atraktivních pořadů  Židovská svatba či moderovaná přehlídka vázání šátků a tanců
vybraných lokalit.
Hlavní páteční program – slavnostní zahájení  bude podruhé v řadě na Masarykově náměstí volně přístupný
veřejnosti. Program: "To nejlepší z mikroregionu Bílé Karpaty". Masarykovo nám. 20:00
Po dobu slavnostní bude na celém Masarykově náměstí zdarma k dispozici síť WiFi.
Celý program zde:
http://www.slavnostivinauh.cz/program
2. Omezení provozu na komunikacích v souvislosti s konáním Slováckých slavností vína a
otevřených památek:
12. 9. 2014 od 9 – 12 hod krátkodobé omezení provozu na ul. Sokolovské, Všehrdově a Palackého nám. po
dobu průchodu
průvodu
Od 12. 9. 2015 (od 6:00 hod) do 13.9.2015 (do 18:00 hod) úplná uzavírka ul. Svatováclavská (od ul.
Kollárova), Komenského náměstí, ul. Hradební (od ul. Havlíčkova směrem ke Klubu kultury), ul. Poštovní,
Masarykova náměstí a ul. Nádražní
Od 12. 9. 2015 (od 6:00 hod) do 13. 9. 2015 (do 07:00 hod) úplná uzavírka ul. Vinohradská
Pozn. Objízdné trasy nejsou stanoveny, provoz bude usměrňován prostřednictvím PČR a městské policie.
Dopravní policisté budou zajišťovat plynulost dopravního omezení, které si vyžádá průvod krojovaných z
Vinohradské ulice do centra. Celý úsek bude po dobu průvodu uzavřen. Průvod protne silnici I/55 na
křižovatce ulic Sokolovská, Všehrdova, Maršála Malinovského a Velehradská třída. Policisté budou na této
křižovatce střídavě umožňovat krojovaným projít a střídavě pouštět projíždějící auta ve směrech Kunovice 
Staré Město a naopak.
Parkování:
Slavnosti vína jsou spojeny s pohostinností Slovácka, ke které patří nejen kulinářské speciality, ale také
ochutnávka vína, „burčáku“ nebo domácí pálenky. Aby si návštěvníci slavností mohli plnohodnotně
vychutnat atmosféru slováckých tradic doporučujeme tentokrát ponechat vozidla doma a k dopravě na
slavnosti v Uherském Hradišti využít dle možností pěší dopravu a prostředky hromadné dopravy (autobus,
vlak). Vhodným dopravním prostředkem do centra města je v době konání slavností také jízdní kolo, které
umožní vyhnout se dopravním zácpám v důsledku nezbytných omezení a eliminuje problémy s hledáním
volného parkovacího místa. Také v tomto případě by se ale cyklisté měli vyhnout konzumaci alkoholických
nápojů. Pro návštěvníky, kteří nebudou mít jinou možnost dopravy na Slavnosti vína a zvolí osobní
automobil, doporučujeme k odstavení vozidla za 20, Kč/den (zpoplatněny pouze pracovní dny a sobotní
dopoledne) velkokapacitní parkoviště u vlakového nádraží ČD Jih, ČD Sever a v ul. Na Stavidle. Dále je
možné využít parkoviště na Velehradské třídě (naproti autobusového nádraží) a na náměstí Míru (u kina
Hvězda). V krátké dochůzné vzdálenosti od centra města i ul. Vinohradské je možné bezplatně parkovat na
Studentském náměstí nebo na parkovišti u Zimního stadionu. U parkovišť přímo v centru města je třeba
počítat s tím, že některá budou nepřístupná s ohledem na uzavírky komunikací a také s tím, že I. a II.
parkovací zóna není určena pro dlouhodobé parkování a parkovné za sobotní dopoledne tak může
přesáhnout i 100 Kč.
3. Policie ČR a Městská policie Uherské Hradiště:
"Jako při předchozích ročnících navyšujeme po dobu slavností počty policistů v ulicích města. Ti dohlížejí
zejména na dodržování bezpečnosti a veřejného pořádku a na dodržování pravidel silničního provozu, to
vše v součinnosti s Městskou policií Uherské Hradiště. Dopravní policisté budou regulovat dopravu při

sobotním průvodu, následně budou dohlížet na bezpečnost na silnicích. Policisté z uherskohradišťského
obvodního oddělení budou ve zvýšeném počtu hlídkovat v ulicích města, a případně zasahovat při narušení
veřejného pořádku nebo ohrožení. Za dobu konání slavnostní jsme ale naštěstí ještě žádné větší problémy
nezaznamenali a věříme, že ani letošní ročník nebude výjimkou.“ Por. Bc. Milena Šabatová tisková mluvčí
PČR Uherské Hradiště
"Podobně jako každý rok očekáváme v souvislosti s konáním slavností poměrně značný příliv návštěvníků a
pohyb velkého počtu lidí v ulicích města Uherské Hradiště. Vzrůstá tím riziko drobné kriminality, například
krádeží, újmy na majetku či přestupků proti veřejnému pořádku. Ačkoliv se jedná o dny, kdy platí výjimka
z vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti, neznamená to, že pomíjí veškerá pravidla. Návštěvníky města
velmi vítáme, ale zároveň je také žádáme, aby parkovali výhradně na vymezených místech, respektovali
dopravní značení, které se v určitých lokalitách zásadně mění (zákaz vjezdu a zákaz zastavení), aby byli
opatrní na své věci a dodržovali základní pravidla bezpečnosti. Jinak jsme zde samozřejmě pro lidi a
kdokoliv se na nás může kdykoli obrátit o radu nebo pomoc." Bc. Vlastimil Pauřík, velitel Městské policie
Uherské Hradiště
Technické a ostatní údaje:
Počet prodejních a prezentačních stánků: cca 300, rozmístění zhruba stejné jako vloni
Veřejné toalety: Dostatečné množství toalet po celém městě vč. přístaviště, průběžná údržba je zajištěna
Předpokládaný počet návštěvníků: cca 60.000 a více (za oba dny)
Předpokládaný počet krojovaných účastníků: cca 5 tisíc
Zúčastněné obce: asi 90 měst a obcí
Zúčastněné mikroregiony: Buchlov, Staroměstsko, Za Moravú, Dolní Poolšaví, Východní Slovácko,
Ostrožsko, Bílé Karpaty, Uherský Brod, Uherské Hradiště
Financování: Město Uherské Hradiště – 860 tis. korun, Nadace Synot  1 mil. korun, Vinařský fond – 500 tis.
korun, Zlínský kraj 300 tis. korun.
Citace / vyjádření:
"Z uplynulých ročníků dobře vím, v čem spočívá unikum těchto vzácných dnů, a jakou atmosférou se celá
akce může pochlubit. Věřím, že slavnosti dokážou přinést všem lidem především srdečnou atmosféru
našeho regionu, úchvatný vhled do jedinečného, živého slováckého folkloru, či připomínku vinařských
tradic a řemeslného umu. To všechno v prostředí úchvatných kulis  reálných historických památek
našeho města. Stále se jedná o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví našeho regionu. Chtěl bych
poděkovat všem, kdo se aktivně zapojují do přípravy i běhu slavností a popřát všem návštěvníkům, aby
vzájemných setkání, navíc s krásnou písničkou nad sklenkou vína, využili tak, jako kdysi naši předkové při
tradičních velkých národopisných výstavách, na které Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
myšlenkově navazují. Samozřejmě, že ani letos nepřijdou zkrátka všichni ti, kdo se chtějí zdarma podívat
do prostor našich památek. Letos opět nabídneme možnost navštívit bývalou věznici, zúčastnit se
komentovaných prohlídek města a dalších lákadel, která běžně dostupná nejsou. V této souvislosti bych
rád vyslovil díky také majitelům a správcům památek, které nejsou v majetku města, za jejich vstřícný
přístup a spolupráci."
Stanislav Blaha,
starosta města Uherské Hradiště
"Snažíme se, aby Slovácké slavnosti vína a otevřených památek byly skutečným svátkem celého našeho
regionu, a abychom byli všichni šťastní a spokojení, jako na jedné velké rodinné veselici. Vždyť jednotlivé
soubory zde chtějí předvést to nejlepší, ale hlavně, chtějí přijít také s něčím novým. Účinkujících vybíráme
velmi pečlivě. Pro okolní města a obce jsou slavnosti vynikající možností, jak se prezentovat a ukázat se v
tom nejlepším světle. Jedním z velkých zážitků sobotního programu je průvod městem, s motivem „Za
vínem do Hradišťa“. V náplni slavností nepřipravujeme převratné novinky, naopak se chceme držet
základních a tradičních stavebních kamenů programu. Návštěvníci mohou jako vždy očekávat, přívětivou
náruč hostitelského města a pestrou programovou náplň slavností – například: prezentace lidových
řemesel, muzikantské lodě na Moravě, exhibice jednotlivých mikroregionů po celém městě, nepřeberné
množství koncertů, dechové hudby, či přehlídky cimbálových muzik a pěveckých sborů. To vše v nádherné
kulise památek královského města Uherské Hradiště."
Antonín Mach, ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště
Jedním z hlavních partnerů Slováckých slavností vína a otevřených památek je uherskohradišťská Nadace
SYNOT.
"Mám velice rád atmosféru, která slavnosti provází. Oslovuje mne krása, rozmanitost a pestrost krojů a
především nadšení místních lidí, kteří svou obec, město nebo mikroregion hrdě a spontánně prezentují v
průvodu. Podobnu akci nikde na světě nenajdete. Tentokrát jsem navíc na Slovácko pozval v rámci tzv.
výjezdního zasedání kolegy senátory a poslance. Na 30 zákonodárců se tak mimo jiné seznámí s místním
folklorem, možnostmi a rozvojem cestovního ruchu, ale také problémy a příležitostmi tohoto regionu tak,
aby se na Slovácko nezapomínalo ani v Praze či jiných regionech. Samozřejmě, že si nenechají ujít ani
slavnostní krojovaný průvod a tradiční Putování Vinohradskou ulicí. Folklor je naše nesmírné bohatství,
které si musíme chránit a předávat dalším generacím. Proto také v letošním roce podpoříme kromě
samotných Slavností vína a otevřených památek také oblast kultury na Slovácku formou tzv. kulturního
grantu. Ten bude vyhlášen současně se začátkem slavností – tedy v pátek, 11. 9. 2015. Ve stejný den

navíc bude zahájen provoz Slovácké tržnice, která nabídne kvalitní produkty a výrobky tohoto regionu."
senátor Senátu Parlamentu České Republiky Ivo Valenta, zakladatel Nadace SYNOT, jejímž
hlavním přispěvatelem je skupina SYNOT.
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