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Pořadatel:	 	 Občanské	sdružení	Kunovjan,	z.	s.
	 	
Spolupořadatel:	 	 Město	Kunovice
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	 	 Slovácký	Deník
	 	 DOBrý	DeN	s	kurýrem
	 	 radio	Čas
	 	 radio	Zlín
	 	 Televize	NOe
	 	 TV	Nova	–	Krojovaný	reportér	
	 	
Osobní	záštita:	 	 Osobní	záštitu	nad	festivalem	převzali:

	 	 pan	Ilja	Šmíd	–	ministr	kultury	České	republiky
	 	 pan	Jiří	Čunek	–	hejtman	Zlínského	kraje
	 	 pan	Ivo	Valenta	–	senátor	Parlamentu	Čr
	 	 pan	Stanislav	Blaha	–	starosta	města	Uherské	Hradiště
	 	 pan	Josef	Bazala	–	starosta	města	Staré	Město
	 	 paní	Ivana	Majíčková	–	starostka	města	Kunovice

pořadatelé

Pořadatelé
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“KunovsKé léto” 2018

Záštity nad festivalem

vážení návštěvníci Kunovského léta! 

Milí	 návštěvníci,	 účinkující,	 podporovatelé,	 organizátoři	 a	 přátelé	Kunovského	 léta,	
přeji	 vám,	abyste	 si	 letošní	 jubilejní	25.	 ročník	 festivalu	maximálně	užili	 a	potěšili	 se	 jak		
z	pěkného	a	bohatého	programu,	tak	také	z	bezprostřední	radostné	atmosféry,	která	tuto	
akci	vždy	provází.

Budu	potěšen,	když	se	ve	Zlínském	kraji	budete	cítit	příjemně	a	přijedete	k	nám	kdykoliv	
jindy	za	poznáním	zajímavostí	našeho	regionu!

Jiří	Čunek
hejtman	Zlínského	kraje

vážení přátelé,
 
máme	tu	další	ročník	oblíbeného	folklorního	festivalu	Kunovské	léto.	Je	až	neuvěřitelné,	

jak	 ten	 čas	 rychle	 letí.	 Kunovské	 léto	má	 za	 sebou	 čtvrt	 století	 a	 letos	 tedy	 slaví	 své	
pětadvacetiny.	Náš	region	bude	zase	po	roce	zářit	barvami,	 tancem	a	zpěvem	a	města	
ovládnou	zvyky,	folklor	a	lidové	veselí.

Velmi	si	vážím	úsilí	všech	organizátorů,	díky	nimž	je	festival	chloubou	nejen	Slovácka,	
ale	celého	Zlínského	kraje.	Vždyť	po	celých	25	let	předvádí	desetitisícům	návštěvníků	nejen	
krásu	našeho	regionu,	ale	především	pestrost	a	barevnost	krojů	stejně,	jako	nadšení	malých	
folkloristů	 z	mnoha	 zemí	 světa.	 Právě	 díky	 dětem,	 přesněji	 stovkám	dětí	 nejrůznějších	
národností,	má	festival	své	jedinečné	kouzlo	a	řadí	se	mezi	nejvýznamnější	akce	tohoto	
druhu	u	nás.	Je	velmi	příjemné	vidět	chlapce	a	děvčátka,	kteří	zde	s	radostí	a	nadšením	
každoročně	tancují	a	zpívají.	

Festival	Kunovské	léto	je	jasnou	ukázkou	toho,	že	vynaložené	úsilí,	energie,	ale	také	
finanční	podpora	a	 láska	k	 folkloru	a	 lidovým	 tradicím	 je	poskytována	dobré	věci	 a	 ve	
veřejném	zájmu	nás	všech.	Cílí	na	ty	nejmenší,	v	nichž	musíme	vztah	k	odkazu	našich	předků	pěstovat	od	raného	dětství.	
Jinak	přijdeme	o	kus	našeho	národního	dědictví,	což	by	byla	obrovská	a	nenahraditelná	ztráta.

Já	sám	mám	k	folkloru	velmi	kladný	vztah	a	k	lásce	k	němu	vedu	i	své	děti.	Obdivuji	krásu	krojů	a	stejně	tak	ty,	kteří	
se	snaží	lidové	tradice	udržovat	živé	a	předávat	je	dalším	generacím.	Také	proto	tuto	oblast	dlouhodobě	podporuji.	Je	
to	přece	naše	velké	bohatství,	kterého	si	musíme	vážit,	hýčkat	a	opečovávat	ho.	Vždyť	Zlínský	kraj	je	(alespoň	z	mého	
pohledu)	co	se	folkloru	týká	místem,	kterému	se	žádná	jiná	oblast	u	nás	ani	v	zahraničí	nevyrovná.

Velmi	rád	bych	nyní	všem	malým	i	velkým	návštěvníkům	Kunovského	léta	popřál,	ať	si	tento	jubilejní	slovácký	festival	
naplno	užijí.	Zpívejte,	tancujte,	veselte	se	a	především	si	odvezte	z	roztančených	Kunovic	co	možná	nejpříjemnější	zážitky.

Ivo	Valenta
Senátor	Parlamentu	Čr

25. výročí festivalu Kunovského léta! 

Když	se	řekne	Kunovice,	vybaví	se	mnohým	místní	jízda	králů,	která	byla	v	roce	2011	
zapsána	 na	 Seznam	nehmotného	 kulturního	 dědictví	UNeSCO.	 Lokální,	 úzce	 svázaný		
s	místem	svého	konání	v	samém	srdci	Slovácka,	a	stejně	tak	dosahující	věhlasu	i	v	zahraničí,	
je	také	další	velký	svátek	odkazující	k	hodnotám	tradiční	lidové	kultury	-	Mezinárodní	dětský	
folklorní	festival	Kunovské	léto.	

Každoročně	velmi	bohatý	a	pestrý	program	se	stal	přehlídkou	vynikajících	dětských	
tanečních	kolektivů,	spontánní	dětské	hravosti	a	fantazie,	přirozenosti	a	bezprostřední	lehkosti	
bytí,	kterou	v	sobě	děti	mají.	

Přeji	všem,	kde	se	podílejí	na	organizaci	 tohoto	kulturního	svátku,	hodně	sil	a	pocit	
uspokojení	z	díla,	které	se	daří,	a	všem,	kteří	se	festivalu	zúčastní,	ať	už	v	roli	účinkujících	
nebo	diváků,	množství	krásných,	nezapomenutelných	zážitků.

Ilja	Šmíd
ministr	kultury	České	republiky
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Milé děti, vážení hosté, 

dovolte,	abych	Vás	co	nejsrdečněji	pozdravil	a	přivítal	při	příležitosti	XXV.	Mezinárodního	dětského	
folklorního	festivalu	„Kunovské	léto“.

Mám	velkou	radost,	že	se	opět	scházíme	na	festivalu,	který	si	zaslouženě	získal	zájem	a	uznání.	
Je	krásné,	že	se	u	nás	potkávají	děti,	které	si	našly	oblibu	v	lidové	kultuře	svých	národů.	Můj	velký	
obdiv	si	samozřejmě	zaslouží	organizátoři	festivalu	a	všichni	vedoucí,	kteří	obětují	svůj	čas	dětem.	

Tato	společná	aktivita	se	nám	všem	vrátí	v	podobě	kvalitně	prožitého	dětství	našich	dětí.	Jsem	
přesvědčen,	že	úsilí,	námaha,	odříkání	nás	dospělých,	se	nám	jednou	vrátí	v	podobě	vzpomínek	na	
plnohodnotné	 chvíle,	 které	 děti	 prožily	 při	 práci	 v	 souborech.	 Pochopení	 a	 poznání	 tradic	 našich	
předků	a	uvědomění	si	svých	kořenů,	které	jim	předáme	jako	pokračovatelům	dalších	generací,	v	nich	
zanechá	nezapomenutelné	vzpomínky,	které	je	budou	provázet	po	celý	život,	ať	už	je	životní	osudy	
zavedou	kamkoliv.

Buďte	všichni	vítáni	v	krajině	okolo	řeky	Moravy,	která	je	bohatá	svou	minulostí	a	také	přítomností.	
Vítám	vás	v	historickém	centru	rastislavovy	Velkomoravské	říše	a	v	novodobém	souměstí	Staré	Město,	Kunovice	a	Uherské	Hradiště.

Přeji	nám	všem	krásně	prožité	chvíle	a	zážitky	z	 jednotlivých	vystoupení,	pěkné	počasí	a	samozřejmě	pořadatelům,	aby	vše	
úspěšně	zvládli	jako	v	minulosti.

	

Josef	Bazala	
starosta	města	Staré	Město

vážení čtenáři,

čtvrtstoletí,	které	má	za	sebou	Mezinárodní	dětský	 folklorní	 festivalu	Kunovské	 léto,	 je	pro	mě	
potvrzením,	že	tato	akce	má	na	poli	kultury	své	významné,	do	jisté	míry	dokonce	nezastupitelné	místo.			

	Zároveň	je	také	významným	průsečíkem	kultury	etnografického	regionu	Slovácko,	charakteristick-
ého	právě	specifickou	tradiční	lidovou	kulturou,	lidovými	řemesly,	obyčeji,	zvyky	a	svébytným	folklorem.	
Jde	o	přímé	provozování	živé	kultury	dětmi	a	mládeží,	což	je	vůbec	nejcennější,	protože	výchova	mládeže	
dává	velmi	dobré	vyhlídky	do	budoucnosti.

V	průběhu	několika	dnů	se	zde	navzájem	setkávají	kolektivy	mladých	lidí	z	celé	České	republiky		
i	ze	zahraničí,	aby	veřejnosti,	ale	také	sobě	navzájem,	předvedly	prvky	lidové	kultury	svých	regionů,	
krajů	a	zemí.	To	považuji	v	dnešním	přetechnizovaném	a	zrychlujícím	se	světě	za	mimořádně	cenný	
odkaz	současným	i	příštím	generacím.

Uherské	Hradiště	je	významné	svou	bohatou	historií	a	pokládá	se	za	tradiční	a	přirozené	centrum	
celého	regionu	Slovácka.	Na	přípravě,	podpoře	a	realizaci	kulturních	a	společenských	akcí	a	festivalů,	
jakým	je	i	Kunovské	léto,	spolupracuje	město	Uherské	Hradiště	se	svými	sousedními	městy	již	dlouhou	
dobu.	Je	to	pro	nás	čest,	když	můžeme	festivalům	jako	je	i	Kunovské	léto,	nabídnout	své	zázemí	a	prostory.	

V	aglomeraci	města	se	každoročně	koná	také	důležitá	součást	festivalu	-	Národní	dětská	přehlídka		
v	interpretaci	tradičního	mužského	sólového	tance	„slovácký	verbuňk“	zapsaného	na	seznam	nehmotného	světového	kulturního	dědictví	
UNeSCO.	Tato	soutěž	je	nástrojem	motivujícím	nastupující	generaci	k	zachování	tance	a	jeho	popularizaci	v	místních	komunitách.	
Má	vliv	na	životaschopnost	verbuňku	jako	tanečního	unikátu	a	na	jeho	dobrou	interpretaci.		Díky	tomu,	že	se	finále	této	chlapecké	
soutěže	koná	v	rámci	Mezinárodního	dětského	folklorního	festivalu	Kunovské	léto	v	Uherském	Hradišti,	dostávají	se	informace	o	tanci	
i	do	povědomí	zahraničních	dětských	interpretů	a	znalost	této	soutěže	k	vedoucím	souborů.	To	je	neobyčejně	silný	vklad	do	celkové	
propagace	nemateriálního	kulturního	dědictví	našeho	regionu.	

	
Festivalu	“Kunovské	léto”,	který	již	dosáhl	významného	mezinárodního	uznání,	přeji	dlouhé	trvání	a	mnoho	dalších	úspěchů.		

Všichni	organizátoři	i	dosavadní	účastníci	festivalu	mohou	být	na	sebe	hrdí	a	zaslouží	obdiv,	protože	každý	“boj”	za	další	uchování	
kořenů	kulturní	rozmanitosti	má	velký	smysl.		Má–li	být	souměstí	Uherského	Hradiště,	Kunovic	a	Starého	Města	i	nadále	jedním	z	míst	
pro	setkávání	tradičních	kultur	z	celého	světa,	pak	máme	být	právem	na	co	pyšní.

Ing.	Stanislav	Blaha
starosta	města	Uherské	Hradiště

Festivalové pozdravy
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vážení přátelé, 

Je	neuvěřitelné,	jak	ten	čas	letí.	Zdá	se	mi	to	nedávno,	když	na	kulturní	komisi	rady	města	
padl	návrh,	že	by	se	Kunovice	mohly	stát	místem	pořádání	folklorního	festivalu	pro	děti.	

Dva	manželské	páry	Habartových	a	jejich	odvážná	myšlenka.	
Byla	jsem	tenkrát	předsedkyní	kulturní	komise	a	měla	jsem	to	štěstí	vyslechnout	tento	ná-

pad	mezi	prvními.	V	kulturní	komisi	jsme	řešili	tento	velkorysý	nápad	s	Ludmilou	Habartovou,	
vedoucí	souboru	Handrláček	a	zapálenou	folkloristkou,	která	už	jedenáct	let	není	mezi	námi,		
a	na	kterou	často	vzpomínáme,	nejen	v	souvislosti	s	Kunovským	létem,	ale	s	dětským	folklorem		
v	Kunovicích	vůbec.		Nebylo	však	v	možnostech	ani	v	silách	kulturní	komise,	aby	se	do	takového	
odvážného	projektu	pustila.	

romana	Habartová	začala	s	intenzivním	jednáním	u	vedení	obce,	se	starostou	Ing.	Jiřím	
Demlem	a	místostarostou	Ing.	Antonínem	Malůškem.	S	pořádáním	takového	podniku	však	nebyly	
doposud	zkušenosti,	a	tak	rozhodování	o	možné	podpoře	bylo	velmi	obtížné.

Díky	 velké	 iniciativě,	 odvaze	 a	 obrovskému	 nadšení	manželů	Habartových,	 Ludmile		
a	Antonínovi	a	především	Liborovi	a	romaně,	byla	založena	nadace	„Tradice	Kunovic“,	která	byla	v	roce	1997	transformová-
na	do	Občanského	sdružení	Kunovjan,	dnes	je	to	zapsaný	spolek.	Utvořila	se	úžasná	parta	obětavých	lidí,	kteří	se	pustili	do	
organizace	dětského	folklorního	festivalu,	kterému	dali	název	Kunovské	léto.	

Začátky	byly	 dosti	 obtížné.	 Iniciátoři	 akce	 takto	dobrovolnicky	neřešili	 jen	organizační	 a	 umělecké	 záležitosti,	 které		
k	takovému	festivalu	neodmyslitelně	patří,	ale	také	vlastní	zázemí	festivalu.	Vždyť	na	tehdejším	Sokolském	hřišti,	kde	celá	akce	
měla	probíhat,	nebylo	tehdy	ani	pořádné	pódium.	Díky	technickým	zkušenostem	a	fyzické	zdatnosti	zbudovali	tito	nadšenci	
za	finanční	podpory	kamarádů-sponzorů,	vlastních	finančních	prostředků	i	příspěvku	obce	vlastními	silami	pódium	ze	dřeva	
a	lešenářských	trubek	a	dali	dohromady	celý	areál.

První	velmi	úspěšný	ročník	představitele	obce	i	okresu	přesvědčil,	že	to	pořadatelé	myslí	vážně	a	že	jejich	ambice	nejsou	
malé.	V	průběhu	let	se	vedení	obce	vždy	snažilo	Kunovské	léto	nejen	finančně	podporovat,	ale	také	postupně	vybudovat		
i	slušné	zázemí	pro	jeho	konání.	Za	starostování	Jiřího	Demla	bylo	postaveno	pódium	s	maketou	selského	stavení.	Od	roku	
2000	se	toho	chopil	místostarosta	Antonín	Malušek,	který	s	romanou,	Liborem,	Tondou	a	Jirkou	Lůčným	objížděli	celý	region,	
aby	si	udělali	obrázek,	jak	by	reprezentativní	pódium	mohlo	vypadat.	Vedle	toho	řešili	i	možnou	novou	podobu	Slovácké	búdy.	

Hlavní	inspirací	se	jim	pro	areál	v	Kunovicích	stal	tehdejší	station	Bludník	ve	Strážnici.
S	podporou	města	byla	vybudována	scéna	s	náznakem	tradičního	lidového	stavení	jako	obraz	toho,	jak	v	minulosti	naši	

předkové	v	Kunovicích	žili.	Toto	zázemí	vydrželo	až	do	roku	2015.	Pódium	nebylo	totiž	zastřešeno	a	chyběla	elevace	hlediště,	
šatny	i	zázemí	nejen	pro	účinkující,	ale	i	pro	návštěvníky.	

Když	jsem	v	roce	2002	byla	zvolena	místostarostou	města,	začali	 jsme	připravovat	plány	na	rekonstrukci	Sokolského	
hřiště.	Mám	radost	z	toho,	že	od	roku	2015	může	festival	probíhat	v	reprezentativním	prostoru	Areálu	Jízdy	králů	Kunovice,	
na	který	se	nám	podařilo	získat	dotaci	a	který	nabízí	nejen	nové	moderní	zázemí,	ale	také	kryté,	prostorné	jeviště	se	skvělou	
akustikou	a	hledištěm	s	elevací.	

Město	 také	 každoročně	 významně	 finančně	podporuje	 pořádání	 dětského	 folklorního	 festivalu	Kunovské	 léto.	 Je	 to	
dobrá	investice,	protože	je	to	investice	do	dětí.	Díky	festivalu	děti	z	našich	folklorních	souborů	mají	možnost	už	dvacet	pět	
let	nejen	vystoupit	před	diváky	i	odbornou	porotou,	ale	mohou	se	konfrontovat	s	jinými	soubory	z	blízkého	okolí,	z	různých	
oblastí	naší	země,	ale	i	ze	zahraničí.	Mají	možnost	se	seznámit	s	kulturou	svého	rodného	regionu,	dalších	krajů	naší	země	
i	s	lidovou	kulturou	zemí	z	celého	světa.	Ale	především	zažívají	úžasný	týden	plný	hudby,	zpěvu	a	tance.	Získávají	cenné	
zkušenosti	i	poznání,	že	prostřednictvím	hudby	a	tance	se	mohou	dorozumět	i	bez	znalosti	cizích	jazyků,	že	lidová	kultura		
a	kroj	přesně	determinují	náš	původ	a	jsou	znamením	příslušnosti	k	určitému	národu,	kraji,	obci	či	městu.	Jsou	také	znamením	
vzájemnosti	a	pospolitosti.	

A	v	tomto	duchu	se	celých	dvacet	pět	let	nese	i	dětský	folklorní	festival	Kunovské	léto.	
Přeji	festivalu	do	dalších	let,	aby	neztratil	svého	ducha	ani	nadšení	jeho	organizátorů.
	

Ivana	Majíčková	
starostka	města	Kunovice
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Čtvrtstoletí Kunovského léta

Udržet	v	našich	podmínkách	25	let	mezinárodní	dětský	folklorní	festival		–		„klobouk	
dolů”,	ale	spíš	„všechna	čest”.	Přiznám	se,	že	(ač	jsem	akci	od	počátku	fandil),	zprvu	jsem	
měl	pocit,	že	to	je	tak	trochu	prestižní	záležitost	Kunovice	kontra	Uh.	Hradiště.	Hluboce	
se	omlouvám	–		mýlil	jsem	se...	

Pořadatelé	 hned	po	prvních	 ročnících	 situovali	 část	 programů	do	okresního	města	
a	 později	 i	 do	dalších	 částí	 regionu.	 Festival	 vznikl	 v	 období,	 kdy	po	 listopadu	89	byly	
ve	 společnosti	 poněkud	 jiné	 starosti,	 zájmová	 umělecká	 činnost	 šla	 stranou.	 I	 zásluhou	
Kunovského	léta	byla	oblast	dětského	folkloru	oživena	a	soubory	získaly	platformu	pro	své	
uplatnění.	Festival	sílil,	od	roku	2000	se	stal	mezinárodním,	ale	stále	zůstával	mladý.		Hlavní	
organizátorce	romaně	Habartové	se	podařila	řada	důležitých	věcí	–	seskupit	kolem	sebe	
kolektiv	nadšených	spolupracovníků,	připravovat	atraktivní	program	včetně	silné	a	kvalitní	
mezinárodní	účasti,	zajistit	lehký	(nekomerční)	žánrový	přesah	(např.	řezbářské	sympozium),	
začlenit	festival	pod	CIOFF	a	získat	společenské	(ekonomické)	i	politické	záruky.	

Nicméně	 –	 podstatou	 bylo	 vždy	 radostné	 a	 spontánní	 setkání	 dětských	 a	mládežnických	 folklorních	 souborů		
a	muzik.	Díky	tomu	bude	mezinárodní	festival	Kunovské	léto	mladý	i	při	svém	padesátém	ročníku.	

Což	mu	upřímně	přeji...

Miroslav	Potyka

Čtvrtstoletí Kunovského léta

Básník	František	Halas	 se	kdysi	 ve	 svých	Zpěvankách	vyznal	 ze	 své	 lásky	a	obdivu		
k	lidovým	písním	a	tancům,	k	tradicím	a		napsal:	„…Kde sestra píseň, tam bratříček tanec,  
ti chodí světem odjakživa spolu… duše a tělo jedna krev. Kolo větráku mele chléb a kola 
tanců, ať je to taneček dětí, strážnický danaj či lanžhotský verbuňk, roztáčí hra, nadbytek sil, 
krásná pudovost, a zrno života bohatě sype…“

Přeji	Kunovskému	létu	a	všem	jeho	účastníkům,	aby	se	mu	minimálně	v	dalším	čtvrtstoletí	
stále	 dařilo	 roztáčet	 nejenom	 kola	 tanců,	 ale	 zejména	 oživovat	 radost	 v	 nás,	 kteří	 se		
s	úctou	a	pokorou	skláníme	před	neutuchajícím	elánem	a	nadšením	pro	věc,	která	je	tak	
charakteristická	pro	jeho	organizátory.

Přeji	 tedy	zvláště	 jim,	aby	do	dalších	 let	měli	hodně	 sil	 k	 realizaci	neustále	nových	
nápadů,	kterými	budou	těšit	návštěvníky	festivalu,	a	také	aby	se	jim	i	nadále	dařilo	zasévat	
nová	a	nová	semínka	lásky	a	vztahu	k	písni	a	tanci	ve	své	přirozenosti,	k	tradicím,	k	rodnému	
kraji	a	pospolitosti.

Přeji	všem,	kteří	do	Kunovic	a	našeho	kraje	na	festival	přijíždí,	aby	si	jej	v	srdci	uložili	
jako	krásnou	vzpomínku	na	nová	poznání,	setkání	i	přátelství,	za	kterými	a	k	nimž	se	budou

	vracet	třeba	pro	vědomí,	že	krása	skutečně	existuje.

Olga	Strašáková

Festivalové pozdravy
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„Kunovské léto”

Dovolím	si	v	úvodu	vzpomenout	slova	Fanka	Jilíka,	osobnosti	
niterně	spojené	s	místní	lidovou	kulturou	a	aktivitami	Slováckého	
krůžku	v	Kunovicích,	který	v	červnu	roku	1968	napsal:	„Kunovice 
vždy patřily a jistě patří mezi nejvýznamnější obce našeho kraje. Přes 
blízkost města si Kunovjané zachovali svůj vlastní tradiční kroj, který 
je znalci hodnocen jako jeden z nejzajímavějších slováckých krojů 
a v začátcích STRÁŽNICE byl pro svůj svéráz třikrát vyhodnocen 
první cenou krojů. V Kunovicích se stále udržuje typické nářečí 
s obalovaným L, které odlišuje Kunovjany od všech dolňáckých 
podřečí. Kunovice měly bohatství místních písní, vesměs baladic-
kých. Setkáváme se s nimi u Sušila, Bartoše. František Kretz popsal 
svatbu, která měla své kořeny v Kunovicích. Je to bohatá studnice 
lidové poezie… Máme i my v Kunovicích být nad čím hrdi, máme 
právo hlásit se k tradici, která tak úzkostlivě střežila své zkazky  
a zápisníčky, aby je předala a my mohli v této tradici pokračovat…“

Autor	uvedl	 tato	slova	ve	sborníčku,	který	byl	v	roce	1968	
vydán	k	15.	výročí	Slováckého	krůžku	Kunovjan	při	JZD	Kunovice.	
V	té	době	se	diskutovalo	o	opětném	sloučení	Kunovic	s	Uherským	
Hradištěm.	Součástí	Uherského	Hradiště	se	Kunovice	staly	už	v	letech	1949	až	1954.	V	tomto	období	
bylo	organizování	společenského	života	a	tradičních	svátků	a	slavností	přerušeno.	K	přifaření	Kunovic		
k	městu	mělo	dojít	opětovně	při	nových	volbách	v	roce	1968.	Z	politických	důvodů	byly	volby	posunuty	
do	roku	1971	a	samostatná	správa	obce	Kunovice	tak	znovu	zanikla	v	roce	1972.	

Až	do	roku	1990	se	Kunovice	staly	jednou	ze	čtvrtí	města	Uherské	Hradiště.	Místní	Osvětové	besedě	
se	podařilo	v	rámci	tehdejších	možností	udržovat	kunovické	tradice	i	za	nepříznivých	politických	poměrů.	
Fungující	svobodná	sdružení	a	spolková	činnost	byla	zrušena	a	nahrazena	společenskými	organizacemi	
Národní	fronty.	Zdejší	svébytný	společenský	život	začal	stagnovat	a	rozvoj	obce	ustrnul.	

Kunovice	byly	od	roku	1971	do	roku	1990	součástí	města	Uh.	Hradiště	 jako	jeho	městská	část.		
V	roce	1990	zdejší	občané	v	místním	referendu	vyjádřili	svou	vůli	město	osamostatnit.

Tak	se	1.	ledna	1991	se	začala	psát	novodobá	historie	samostatných	Kunovic,	která	s	sebou	přinesla	
podstatné	změny	také	v	organizování	zdejšího	kulturního,	společenského	a	veřejného	života.	V	roce	
1997	byly	Kunovice	prohlášeny	městem.	Ve	městě	začaly	aktivně	pracovat	spolky	Přátelé	starých	tradic,	
Osvětová	beseda	a	především	Kulturní	komise	při	obecním	úřadu.	

V	roce	1994	byla	manžely	Antonínem	a	Ludmilou	Habartovými	a	Liborem	a	romanou	Habartovými	
založena	Nadace	„Tradice	Kunovic“,	která	si	vzala	do	vínku	péči	a	rozvíjení	kulturních	tradic	v	obci		
a	regionu.	Její	existence	musela	být	se	změnou	právních	podmínek	fungování	ukončena	a	v	roce	1996	
byla	nahrazena	zřízením	„Občanského	sdružení	Kunovjan“,	od	roku	je	zapsaným	spolkem.

Ve	městě	byla	rokem	1996	obnovena	jednou	za	dva	roky	realizovaná	tradiční	jízda	králů,	o	kterou	se	
záštitou	města	Kunovice	pečovali	Přátelé	starých	tradic,	na	jejichž	práci	navázala	společnost	Občanské	
sdružení	Přátelé	Slováckého	verbuňku.	Ta	pracuje	od	července	2016	jako	zapsaný	spolek	Jízda	králů	a	
Slovácký	verbuňk,z.s.

Významnou	roli	při	pořádání	různých	akcí	v	obci	sehrává	řada	spolků,	jejichž	aktivity	lze	sledovat	na	
webových	stránkách	města	Kunovice	a	také	prostřednictvím	dalších	nových	médií.		Jako	poradní	orgán	
rady	města	Kunovice	aktivně	funguje	mj.	Kulturní	komise,	která	se	podílí	na	organizování	a	realizaci	
celého	výročního	obyčejového	cyklu,	od	masopustní	obchůzky	s	pochováváním	basy,	sletu	čarodějnic,	
stavění	a	kácení	máje,	přes	václavské	hody	s	právem	s	obchůzkou	a	vožením	berana,	až	po	vánoční	
koncerty,	zpívání	pod	vánočním	stromem,	Štěpánskou	besedu	s	netradičním	programem	a	dalších	čilých	
kulturních	aktivitách	ve	městě.

jaK festival přišel na svět
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Občanské sdružení Kunovjan, z.s.

občanské sdružení Kunovjan, z.s.

Kolem	členů	občanského	sdružení	Kunovjan	se	postupně	vytvořil	tým	dobrovolných	pracovníků,	
kteří	se	podílejí	na	přípravě	dětského	folklorního	festivalu	„Kunovské	léto“,	které	se	každoročně	koná	
týden	před	světově	proslulý	Mezinárodním	folklorním	festivalem	ve	Strážnice.	

Někteří	z	týmu	festivalu	mu	věnovali	celých	25	let	svého	života	a	veškerého	volného	času,	někteří	
při	něm	dospěli	a	propracovali	se	od	členů	dětských	folklorních	souborů,	přes	hostesky,	moderátory,	
inspicienty	až	k	vedení	dětských	souborů.	Ti	starší	se	posunuli	do	rolí	babiček	a	dědečků	a	vodí	vnou-
čata	právě	do	těchto	souborů,	vypomáhají	s	jejich	výchovou	a	čas	na	festivalu	tráví	především	s	nimi.	
Někteří	onemocněli,	a	ač	by	moc	chtěli,	této	práci	se	již	nemohou	věnovat.		Někteří	z	nás	se	již	vydali	
na	druhou	stranu	života,	pozorují	nás	shora	a	naší	práci	tiše	fandí…

Vznik	této	mezinárodní	aktivity	je	datován	rokem	1994.	Začátkem	devadesátých	let	20.	století	došlo	
k	zásadním	změnám	v	životě	celé	naší	společnosti.	Folklorní	tradice	se	tehdy	ocitly	na	okraji	zájmu,	
zanikly	mnohé	instituce,	které	po	léta	činnost	společenských	organizací	a	zájmových	uměleckých	aktivit	
(tedy	i	folklorních)	podporovaly	a	zajišťovaly	jim	slušnou	existenci.	Vedoucí	těchto	kolektivů	stáli	před	
těžkým	úkolem	–	přežít	a	postupně	najít	takovou	formu	fungování,	která	by	naplňovala	nejen	rozměr	
dobrovolnictví,	setkávaní	se	se	společenstvím	lidí	se	stejnými	zájmy	a	sympatiemi,	ale	dokázala	by	také	
zajistit	možnosti	prezentace	zájmově	umělecké	tvorby	ve	veřejném	prostoru.	

Festival	se	v	této	atmosféře	„rodil“.	Svou	roli	sehrála	přirozená	souhra	náhod.	Svobodné	rozhodování	
a	myšlení,	zkušenosti	z	reprezentace	na	mezinárodních	festivalech	u	nás	i	v	zahraničí	(MFF	Strážnice,	
MFF	Východná,	Myjava,	Zielona	Gora	–	Polsko,	Santarem	a	Porto	–	Portugalsko,	Szeged	–	Maďarsko,	
rättvik	–	Švédsko,	Gannat	a	rodez	–	Francie,	San	Sebastian	–	Španělsko,	Lackenhof	–	rakousko,	Udine	
a	Cava	de	Tireni	–	Itálie	a	další),	z	nichž	byla	vytvořena	mozaika	toho	nejlepšího,	co	který	festival	svým	
účastníkům	nabídl.	

Úvahy	vytvořit	vlastní	festival	podpořilo	i	ukončení	aktivní	činnosti	řady	dlouholetých	členů	folklorního	
souboru	Kunovjan	a	přirozeně	také	rodící	se	a	dorůstající	vlastní	děti,	které	se	po	vzoru	svých	rodičů	
věnovaly	rovněž	aktivitám	v	oblasti	zájmově	umělecké	činnosti.	

Přestože	si	každý	uvědomoval	náročnost	této	akce	po	stránce	obsahové	a	koncepční,	ale	také	hlavně	
ekonomické,	nadšení	a	odhodlání	přece	jen	to	zkusit	nakonec	zvítězilo.	

Festival	slaví	letos	své	25.	narozeniny.	Svým	pojetím	a	obsahovou	stránkou	si	získal	kredit	jednoho		
z	nejvýznamnějších	dětských	aktivit	v	České	republice.	Obhájil	si	přední	místo	v	kulturním	dění	v	regionu,	
ale	i	v	České	republice,	získal	podporu	Města	Kunovice,	které	je	hlavním	spolupořadatelem	a	garantem.	

Projekt	je	podporován	Městy	Uherské	Hradiště	a	Staré	Město,	kde	se	také	dílčí	programy	festivalu		
v	průběhu	dnů	konají.	Význam	akce	potvrzuje	každoročně	podpora	Zlínským	krajem.	Potvrzení	toho,	
že	se	jedná	o	mimořádnou	nadregionální	aktivitu	a	dobrou	věc,	dává	udělení	grantů	a	finanční	podpory	
Ministerstvem	kultury	České	republiky,	v	minulosti	spolupráce	s	Folklorním	sdružením	Čr.	Projekt	se	
zapojil	do	Programu	Obnovy	venkova,	má	za	sebou	záštity	Školy	vesnice	se	sídlem	v	Modré	u	Velehradu,	
byl	podporován	Ministerstvem	pro	Místní	rozvoj	Čr,	MŠMT	Čr,	Visegrad	Fund,	evropskými	strukturál-
ními	fondy,	místními	kulturními	 institucemi:	Klubem	kultury	Uherské	Hradiště,	Slováckým	muzeem	v	
Uherském	Hradišti,	spolupracuje	s	Domy	dětí	a	mládeže	v	Uh.	Hradišti,	Starém	Městě	a	ve	Strážnici.	
Velmi	významná	je	finanční	podpora	zpočátku	kamarádů,	úspěšných	podnikatelů,	významných	sponzorů,		
z	nichž	řada	nám	zůstala	věrná	po	celých	25	let.	Veškeré	prostředky	a	podporu	si	vedení	festivalu	zajišťuje	
samo	prostřednictvím	grantové	politiky.

Nezanedbatelná	je	mediální	podpora	Českým	rozhlasem	Brno,	Českým	rozhlasem	Ostrava,	radiem	
PrOGLAS	a	radiem	Zlín.	Své	významné	místo	při	realizaci	festivalu	měla	až	do	zrušení	základní	vojenské	
služby	v	roce	2004	Armáda	České	republiky.

Za	uplynulý	čas	se	festivalu	zúčastnilo	přesně	444 dětských a mládežnických souborů	z	různých	koutů	
naší	země,	evropy	a	světa,	dalších 338 neprofesionálních i profesionálních	skupin	a	těles	se	podílelo	
na	doprovodných	pořadech.	Každým rokem to je kolem	600 až 800 účinkujících.	Do	roku	2018	je	to	
přesně	16 tisíc účinkujících	z	řad	dětí	i	inspirativních	dospělých	umělců,	kteří	ve	svých	krajinách	referují	
o	Zlínském	kraji,	o	vyspělosti	a	kultivovanosti	naší	země,	o	naší	kultuře,	tradicích,	přírodě,	o	našich	dětech	
i	naší	společnosti.	rádi	se	k	nám	vracejí	nebo	doporučují	dalším,	aby	se	mohli	i	oni	obohatit	o	nové	
zážitky	a	poznatky.	Za	uplynulých	dvacet	čtyři	let	navštívilo	festivalové aktivity téměř 100 tisíc diváků.

V	roce	2008	a	2013	udělili	zástupcům	tohoto	sdružení	ocenění	tehdejší	hejtmani	Zlínského	kraje	–	
Libor	Lukáš	a	rNDr.	Stanislav	Mišák	–	pamětní	medaili	a	pamětní	list	jako	výraz	uznání	a	poděkování	za	
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aktivní	přístup	při	pořádání	významných	folklorních	akcí	ve	Zlínském	kraji	a	za	propagaci	lidové	kultury	
doma	i	v	zahraničí.	Ve	stejném	roce	byla	tato	iniciativa	oceněna	městem	Kunovice.

Za	uplynulá	léta	se	u	nás	vystřídaly	soubory	z	Čech,	Slovácka	a	Kopanic,	Valašska,	Lašska,	Slezska,	
Slovenska,	Polska,	Litvy,	Lotyšska,	rumunska,	ruska,	rakouska,	Maďarska,	Chorvatska,	Itálie,	Makedonie,	
Srbska,	Bulharska,	Řecka,	Ukrajiny,	Albánie,	Arménie,	Gruzie,	Turecka,	Mexika,	Konga,	Číny	a	Taiwanu.	
Děti	rozličných	národností	si	rozumějí,	aniž	by	dostatečně	znaly	protější	jazyk,	navazují	přátelské	vztahy,	
které	jsou	upevňovány	nejen	formou	dopisování,	ale	i	dalšími	aktivitami,	jež	provázejí	jednotlivé	folklorní	
soubory	a	často	také	rodiny.	Těší	nás,	že	nová	poznání	a	trvalá	přátelství	nacházejí	také	u	nás.

Struktura	festivalu	není	strnulá.	Je	postavena	na	takových	pořadech	a	aktivitách,	které	nejenže	umož-
ňují	souborům	představit	se	v	soutěžních,	komponovaných	a	volných	folklorních	pořadech	(tematický	
soutěžní	pořad,	zpěvácká	a	verbířská	soutěž),	ale	umožňuje	i	postihnutí	intelektuálních	a	sportovních	
výkonů	(soutěže	na	souši	a	v	krytém	bazénu).	

Své	místo	v	struktuře	festivalu	mají	poznávací	aktivity	(návštěva	pamětihodností	a	muzeí),	reprezen-
tační	(přijetí	na	radnicích	měst,	koncert	duchovní	písně	v	místním	chrámu	Páně	aj.).	

Odborná	část	zahrnuje	hodnocení	jednotlivých	soutěží	s	odborníky	z	řad	našich	významných	etno-
grafů,	choreografů,	muzikantů,	muzikologů.	Jejich	odborný	přínos	při	rozborech	předvedených	výkonů	
(připomeňme	alespoň	některé	z	nich	–	Jaroslav	Jurášek,	Karel	Pavlištík,	Jan	rokyta,	Jindřich	Hovorka,	
František	Říha,	růžena	Kučerová,	Věra	Kovářů,	Věra	Haluzová,	Vlasta	Ondrušová,	Danuše	Adamcová,	
František	Vališ,	Miloš	Plachý,	Josef	Pilát,	Jaroslav	Schottl,	Anna	Maděričová,	Magdalena	Můčková,	Jana	
Grabcová,	František	Synek,	Olga	Floriánová,	Taťána	Pálenská,	Jana	Polášková,	Magdalena	Maňáková		
a	řada	dalších	odborníků	a	pedagogů)	a	věcné	připomínky	slouží	k	možnosti	vlastního	kritického	vyhod-
nocení	výkonů	a	kvalitativnějšímu	uchopení	předváděných	výkonů	jednotlivců,	souborů	i	samotného	
festivalu.	Festival	obsahuje	také	část	pracovní	(vytváření	rukodělných	a	tanečních	dílen,	jarmark	lidových	
řemesel,	řezbářské	sympozium	a	řezbářská	dílna),	svůj	důležitý	význam	má	volný	program	a	další	do-
provodné	aktivity	(výtvarné	dílny,	hry,	soutěže).

Mohlo	by	se	zdát,	že	do	pěti	až	sedmi	festivalových	dnů	se	takto	koncipovaný	program	nemůže	
vměstnat.	Přesto	zůstává	dostatek	prostoru	pro	volné	setkání	souborů	a	vedoucích,	pro	nová	poznání,	
pro	vytvoření	přátelské	atmosféry	mezi	všemi	soubory,	pro	odpočinek.	

realizační	tým	dobrovolníků	vkládá	do	festivalu	svou	odbornost,	zkušenosti	a	profesionalitu	z	růz-
ných	profesních	odvětví,	které	se	v	rámci	rozsáhlého	projektu	vzájemně	doplňují	a	kloubí.	Každý	z	nás	
dobře	ví,	co	dělá	a	jaký	smysl	jejich	práce	má.	Výsledek	je	vždy	očekáván,	ale	není	nikdy	předem	znám.	

Nová	poznání	získaná	právě	zde,	zkušenosti,	objevování	nových	cest	a	přístupů	v	tvůrčí	práci	sou-
borů,	upřímná	spokojenost	zúčastněných	kolektivů	a	veřejnosti,	návrat	do	regionu	a	v	neposlední	řadě	
i	kladná	bilance	festivalu,	jsou	tím	nejhodnotnějším	oceněním,	které	se	stává	odrazovým	můstkem	pro	
každého	z	nás	a	pro	každý	další	ročník	festivalu.	To	je	jediné	ocenění	této	tolik	potřebné	práce.

Bilance festivalu

2004 – statut Cioff
Světové	valné	shromáždění	CIOFF	přijalo	mezi	členské	festivaly	CIOFF	v	říjnu	2004	jednomyslným	

rozhodnutím	Mezinárodní	dětský	festival	“Kunovské	léto”.	Festival	se	tak	zařadil	mezi	24	prestižních	
mezinárodních	dětských	festivalů,	které	jsou	řádnými	členy	CIOFF.

Přiznání	členství	v	této	organizaci	je	velkým	oceněním	odborné,	umělecké	a	organizační	úrovně	
dětského	folklorního	festivalu	“Kunovské	léto”	a	jeho	přínosu	k	uchovávání	lokálních	tradic	lidové	kul-
tury	a	k	obohacení	všech	účastníků	o	poznání	tradiční	lidové	kultury	zemí,	z	nichž	přijíždějí	na	festival	
zahraniční	účastníci.	Je	to	nejen	velké	ocenění,	ale	také	velký	závazek	pro	pořadatele	festivalu	udržet	
jeho	vysokou	úroveň	i	v	budoucnosti.

2004 – Cena Rudolfa ii. pro Město KunoviCe
rovněž	mezinárodní	festival	„Kunovské	léto”	přispěl	k	tomu,	že	v	roce	2004	udělila	Masarykova	

akademie	umění	městu	Kunovice	Cenu	rudolfa	II.	za	příkladný	vztah	ke	kultuře,	její	podporu,	rozvoj,	
za	její	propagaci	a	především	za	trvalou	ochranu	kulturního	dědictví	předků	v	regionu.

2005 – Zápis slováckého verbuňku na seznam unesCo
V	roce	2005	prohlásil	generální	ředitel	UNeSCO	Koichiro	Matsuura	slovácký	verbuňk	za	Mistrovské	

dílo	ústního	a	nemateriálního	dědictví	 lidstva.	Slovácký	verbuňk	se	stal	první	oceněnou	nemateriální		

Občanské sdružení Kunovjan, z.s.
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památkou	naší	země	a	zařadil	se	mezi	devadesát	prohlášených	fenoménů	z	celého	světa.	Tanec	byl	oce-
něn	pro	svou	vysokou	uměleckou	úroveň	a	byl	označen	za	výraz	kulturní	identity	celé	oblasti	Slovácka.		
Za	20	let	svého	trvání	Mezinárodní	festival	„Kunovské	léto“	vyprecizoval	svou	dramaturgii	a	programovou	
strukturu,	v	níž	se	přehlídka	verbuňku	dětských	interpretů	stala	prestižním	a	vyhledávaným	programem.

Zápis	Slováckého	verbuňku	na	seznam	UNeSCO	se	stal	pro	Českou	republiku	a	region	Slovácko	
mimořádnou	událostí	 a	přináší	 řadu	zásadních	opatření	a	povinností,	 ke	kterým	se	náš	 stát	v	 rámci	
nominace	zavázal.

2007 – odsouhlasení soutěže dětského verbuňku Mezinárodního dětského festivalu „Kunovské léto” 
jako vrcholné národní přehlídky ČR sborem lektorů a znalců verbuňku při nÚlK a MKČR

Zasedání	Sboru	lektorů	a	znalců	verbuňku	při	NÚLK	Strážnice	a	MK	Čr	v	březnu	2007	odsouhlasilo,	
aby	se	vrcholnou	přehlídkou	stala	Soutěž	dětského	verbuňku	v	rámci	Mezinárodního	dětského	festivalu	
„Kunovské	léto”	jako	paralela	soutěže	pro	dospělé.	Členové	Sboru	se	dohodli	na	sjednocení	podmínek	
regionálních	soutěží	v	jednotlivých	kategoriích	a	věkovém	rozpětí	tanečníků.	Sbor	doporučil,	aby	se	v	
jednotlivých	subregionech	Slovácka	konaly	regionální	postupové	soutěže	dětských	tanečníků	verbuň-
ku	(včetně	souborů	a	sólistů	mimo	region,	kteří	se	věnují	oblasti	Slovácka	v	jiných	místech).	Festival	v	
Kunovicích	byl	určen	jako	reprezentativní	vrcholná	příležitost,	na	které	se	pak	setkají	nejlepší	interpreti	
v	národním	finále.	Od	roku	2007	jsou	na	Mezinárodním	dětském	festivalu	„Kunovské	léto”	tanečníci	
verbuňku	hodnoceni	podle	typu	slováckého	verbuňku,	reprezentujícího	jednotlivé	subregiony	Slovácka	
(nejvyšší	hodnocení	zajišťuje	postup	na	přehlídku	dospělých	verbířů	na	MFF	Strážnice).

2011 – udělení Ceny nadace d-K-s v oblasti kultury

2012 – Krajské ocenění hejtmana Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volno-
časových aktivit dětí a mládeže

2013 – doporučení zařazení finále (národní přehlídky) dětského verbuňku a jeho zpracování pro 
nominaci na seznam osvědčených postupů unesCo

-	 soutěž	přispívá	k	mnohostrannému	a	pozitivnímu	uplatnění	tance	v	soudobém	kulturním	a	společen-
ském	životě	v	regionu	a	naší	země	obecně	a	ovlivňuje	svébytnou	existenci	a	vývoj	statku	v	soudobém	
přirozeném	prostředí	i	v	prostředí	folklorních	kolektivů

-	 přispívá	k	udržování	a	rozvoji	mezigenerační	komunikace	v	rodové	linii	i	veřejně	prezentované	rovině,	
působí	na	aktuální	rozvoj	statku	vytvářením	příznivých	podmínek	pro	generační	předávání	hodnot

-	 přispívá	k	utváření	osobnosti	dítěte	a	pěstování	zdravého	sebevědomí
-	 působí	na	růst	a	kvalitu	odborné	a	společenské	prestiže	regionálních	soutěží
-	 působí	na	zvýšení	zájmu	o	statek	mezi	dětmi	a	mládeží
-	 působí	na	posílení	společenské	prestiže	statku	a	podněcuje	obnovování	zaniklých	a	vytváření	nových	

aktivit,	potřebných	pro	přirozenou	existenci	a	tradování	statku
-	 posiluje	vědomí	potřeby	péče	o	lidovou	kulturu
-	 přispívá	svou	dvacetiletou	existencí	(a	zájmem	o	něj)	k	udržení	statku	tím,	že	soutěž-přehlídka
a)	 vytvořila	systém	lokálních,	regionálních,	oblastních	kol	statku	ve	formulovaných	typech	slováckého	

verbuňku
b)	 svou	podstatou	přispívá	k	duševnímu	a	tělesnému	rozvoji	zdraví	dětí	a	mládeže
c)	všechny	stupně	soutěže-přehlídky	jsou	veřejně	prezentované	a	veřejnosti	přístupné
d)	 interpreti	 specifického	 tanečního	projevu	v	 rámci	 soutěže-přehlídky	vytvářejí	 zdravé	konkurenční	

prostředí

	 a	jejich	soutěživost	kvantitativně	a	kvalitativně	posunuje	jejich	výkony	a	statek	vpřed	a	nejlepší	inter-
preti	verbuňku	prezentují	své	výstupy	v	rámci	světového	Mezinárodního	folklorního	festivalu	MFF	
Strážnice

„Kunovské léto”
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„Kunovské léto”

Mezinárodní	dětský	festival	„Kunovské	léto“	a	jeho	Finále	(Národní	přehlídka)	dětského	verbuňku		
v	součinnosti	s	MK	Čr,	NÚLK	Strážnice,	Národní	radou	pro	tradiční	lidovou	kulturu,	folklorními	soubory,	
místními	samosprávami,	krajskými	úřady	přispívá	k	realizaci	usnesení	vlády	Čr	ze	dne	11.	června	2003		
č.	571	ke	Koncepci	účinnější	péče	o	tradiční	lidovou	kulturu,	které	vytváří	prostor	pro	vznik	a	uplatňování	
nových	postupů	a	opatření.	Přispívá	k	identifikaci	projevů	tradiční	kultury,	napomáhá	k	uplatňování	nej-
novějších	technických	prostředků	při	jejich	dokumentaci	a	tezauraci.	Přináší	věcné	podněty	k	vědeckému	
studiu	historického	vývoje	statku	a	formování	jeho	subregionálních	podob.

romana	Habartová	
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poZvánKa do ZlínsKého KRaje

Zlínský kraj

Zlínský	kraj	se	rozprostírá	v	nejvýchodnější	části	České	republiky	na	ploše	3	964	km2	a	žije	v	něm	asi		
583	tisíc	obyvatel.	Skládá	se	ze	čtyř	okresů:	Kroměříž,	Uherské	Hradiště,	Vsetín	a	Zlín.	Na	území	kraje	se	nachází	
celkem	307	obcí,	z	toho	je	30	měst.	Sídelním	místem	krajské	samosprávy	a	zároveň	největším	městem	je	Zlín.

Zlínský	 kraj	 je	 co	 do	 charakteru	 osídlení	 spíše	 venkovským	 regionem,	 který	 si	 však	 díky	 impulsům		
z	éry	firmy	Baťa	vytvořil	pozici	dynamické	oblasti	s	rozvinutým	strojírenským,	gumárenským,	plastikářským,	
kovodělným,	elektrotechnickým,	kožedělným	a	chemickým	průmyslem.	Silné	zastoupení	zde	tradičně	má	
stavebnictví,	částečně	i	letectví.	

Kraj	disponuje	adaptabilní	a	zručnou	pracovní	silou	s	aktivním	postojem	k	ekonomickým	činnostem.	Zlínský	
kraj	se	po	rozdělení	bývalé	československé	federace	stal	okrajovou	částí	republiky.	V	průběhu	devadesátých	
let	20.	století	jej	poznamenal	hospodářský	i	společenský	útlum,	který	však	region	nezasáhl	tak	dramaticky	
jako	některé	jiné	oblasti	Čech	či	Moravy.

V	 současné	 době	 Zlínský	 kraj	 intenzivně	
usiluje	 o	 vybudování	 technické	 infrastruktury,	
především	silniční	sítě,	která	je	v	procesu	evropské	
integrace	jednou	ze	základních	podmínek	budoucí	
hospodářské	spolupráce.	Poloha	 regionu	přímo	v	
severojižní	 evropské	dopravní	ose	 tak	 získává	na	
zcela	novém	významu.	

Kvalitním	životním	prostředím,	vlídnou	krajinou,	
zajímavou	historií,	 bohatou	 kulturou	 a	 hlubokým	
vztahem	 obyvatelstva	 k	 tradicím,	 které	 se	 dědí		
z	 generace	 na	 generaci,	 region	 poskytuje	 dobré	
podmínky	pro	práci	i	pro	aktivní	odpočinek.

Zlínský	 kraj	 sousedí	 na	 své	 východní	 hranici	
dlouhé	 120	 km	 se	 Slovenskou	 republikou,	 dále	
pak	 na	 severu	 s	Moravskoslezským	 krajem,	 na	
severozápadě	s	krajem	Olomouckým,	v	jihozápadní	
části	s	krajem	Jihomoravským.	Západ	kraje	vyplňuje	
kromě	nevysokého	a	lesnatého	pohoří	Chřiby	také	
severní	 výběžek	Dolnomoravského	 úvalu	 a	 jižní	
pásmo	Hornomoravského	úvalu.	Východní	hranici	
regionu	tvoří	Bílé	Karpaty,	které	směrem	k	severu	
přecházejí	v	Javorníky	a	Moravskoslezské	Beskydy.	
Sever	 lemuje	 Hostýnsko-	 Vsetínská	 hornatina.	
Největší	 řekou	 je	Morava,	 k	menším	 tokům	patří	
Bečva,	Senice,	Olšava,	Vlára	či	Dřevnice.	

Kraj	 je	pozoruhodný	mnohotvárností	přírodní		
i	kulturní.	Potkávají	se	v	něm	tři	národopisné	oblasti:	
Valašsko,	Slovácko	a	Haná.	Nacházejí	se	zde	drsné	
horské	hřebeny	v	Chráněné	krajinné	oblasti	Beskydy,	
kopcovité	 terény	 s	 unikátní	 flórou	 v	 biosférické	
rezervaci	UNeSCO	 v	 Bílých	 Karpatech,	 kde	 lze	
spatřit	vzácné	rostlinné	druhy.	

Zlínský	 kraj	 –	 to	 jsou	 také	 léčivé	 prameny,	
úrodná	pole	Hané	nebo	rozlehlé	vinice	na	prosluněných	stráních	Slovácka.	Jinde	v	České	republice	není	oblast,	
která	by	v	tak	koncentrované	podobě	současně	nabízela	hory	 i	 rovinu,	výjimečnou	zahradní	architekturu		
i	magická	zákoutí	civilizací	málo	poznamenaných	míst.	

Zlínský	 kraj	 byl	 působištěm	 svatého	Cyrila	 a	Metodě	 a	 dodnes	 je	 regionem	 se	 silným	 křesťanským	
zázemím.	Pro	Zlínský	kraj	jsou	příznačné	malebné	obce,	hluboké	lesy,	pečlivě	obhospodařované	vinice,	ale	
také	elegance	lázeňských	kolonád,	pozůstatky	Velkomoravské	říše,	řada	monumentálních	církevních	památek	
i	doklady	drobné	sakrální	architektury	a	historicky	cenných	staveb,	stejně	jako	ojedinělý	příklad	účelového	
baťovského	funkcionalismu.	

Pro	svou	pestrost	si	Zlínský	kraj	vysloužil	slogan	„Kouzlo	rozmanitosti“.
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Zlínský kraj

zámek	Buchlovice

zvonice	Soláň

Baťův kanál
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Pozvánka do Kunovic

historie
Na	 křižovatce	 prastarých	 obchodních	 cest,	 na	 řece	

Olšavě,	 nedaleko	 jejího	 ústí	 do	Moravy,	 v	 úrodné	 krajině	
Dolnomoravského	úvalu	 leží	město	Kunovice.	Město	 s	bo-
hatou	historií,	živým	folklorem	a	dlouholetou	tradicí	letecké	
výroby.	Historie	tohoto	území	sahá	až	do	doby	kamenné.	Ve	
Velkomoravské	říši	bylo	strážcem	jejího	centra.	První	písemná	
zmínka	o	Kunovicích	pochází	z	13.	ledna	1196	a	v	listině	je	
uváděn	název	Cunovicz.	V	 této	době	 zde	 již	 nepochybně	
stál	hrad,	který	sloužil	jako	opěrný	bod	proti	Uhrům	a	ve	13.	
století	patřil	k	důležitým	vojenským	prvkům.	Od	začátku	15.	
století	jsou	Kunovice	titulovány	jako	městečko.	K	jeho	rozvoji	
došlo	 ve	 druhé	 polovině	 19.	 století.	 Typickou	 kunovickou	
živností	byli	podomní	obchodníci,	tzv.	„handrláci“.	Pro	svou	
výhodnou	zeměpisnou	polohu	se	Kunovice	staly	zemědělskou	
oblastí	 známou	 ovocnářstvím,	 zelinářstvím	 a	 vinařstvím.		
I	přes	rozvoj	průmyslové	výroby	v	cihelnách,	potravinářském	
a	strojírenském	průmyslu	v	nově	vznikajícím	leteckém	závodě,	
si	 Kunovice	 zachovávají	 tradičně	 zemědělské	 prostředí	 se	
všemi	 atributy	 venkovského	 života.	Od	 roku	 1971	 patřily	
Kunovice	k	Uherskému	Hradišti	jako	jeho	čtvrť.	Po	revoluci,	
v	roce	1990,	došlo	k	osamostatnění	obce.	V		roce	1997	byly	
Kunovice	prohlášeny	městem	a	dnes	jsou	již	svébytným,	rychle	
se	rozvíjejícím	městem	s	5	500	obyvateli.

památky
Nejvýznamnější	kulturní	památkou	je	kostel	sv.	Petra	a	Pavla,	v	 jehož	těsné	blízkosti	byl	v	roce	2006	

vytvořen	Duchovní	park	se	souborem	třinácti	soch	nesoucí	název	Ježíš	Kristus	a	apoštolové.	Podobu,	kterou	
kostel	získal	při	přestavbě	v	letech	1759–1761,	si	zachoval	do	dnešní	doby.	

Slavnou,	ale	i	pohnutou	historii	města	dnes	připomíná	Panský	dvůr,	o	němž	první	písemná	zmínka	po-
chází	z	roku	1301.	V	průběhu	staletí	bylo	toto	sídlo	několikrát	přestavěno	až	do	dnešní	podoby	komplexu	
pozdně	renesančních	budov.	Vystřídalo	se	tu	několik	majitelů.	K	nejvýznamnějším	majitelům	patří	mocný	
moravský	rod	Pánů	z	Kunovic.	Komplex	budov	Panského	dvora	v	centru	města	byl	v	roce	2011	zrekonstruován		
a	funguje	v	něm	Podnikatelský	inkubátor.	Díky	své	poloze,	prostornému	nádvoří	a	mnohostrannému	využití	
společenského,	přednáškového	i	klenbového	sálu	se	stal	novým	moderním	centrem	města.		V	Panském	dvoře	
najdete	kavárnu	a	restauraci	s	bohatou	nabídkou	jídel	a	nápojů,	ale	také	klidné	posezení	na	jeho	nádvoří		
se	zajímavou	fontánou.

V	blízkosti	Panského	dvora	stojí	bývalá	sýpka	přestavěna	na	Komunitní	centrum,		Slovácká	búda	a	Slovácký	
sklep	i	Městské	informační	centrum.	Ve	Slovácké	búdě	najdete	stálou	expozici	dávno	zaniklého,	pro	Kunovice	
typického	řemesla	handrláků	a	jeho	slovenské	obdoby,	hauzírerů	z	partnerského	slovenského	města	Stará	Turá.	
Historie	Slováckého	sklepa	pravděpodobně	sahá	až	do	17.	století.	Dříve	byl	součástí	kunovského	podzemí,	
které	jako	celek	mělo	strategický	význam	v	podobě	obranné	stavby,	v	době	proti	tzv.	tureckému	nebezpečí.	
Původně	barokní	stavba	po	rekonstrukci	slouží	dnes	jako	vinný	sklep,	s	prezentací	historie	moravsko	–	slo	
venských	vztahů.	Setkávají	se	zde	místní,	přátelé	z	moravsko	–	slovenského	pomezí	i	návštěvníci,	aby	ochutnali	
tradiční	moravská	vína	a	slovácké	speciality.

školství
Kunovice	mají	jednu	mateřskou	školu,	2	úplné	základní	školy.	Mladí	lidé	studují	na	evropském	polytech-

nickém	 institutu	a	 jiní	navštěvují	 vysoce	 specializovanou	Střední	 školu	 leteckou,	 která	vychovává	 letecké	
mechaniky.	Ve	městě	se	nachází	pobočka	Čtyřlístku,	soukromé	mateřské	školy,	a	 také	pobočka	Základní	
umělecké	školy	Uh.	Hradiště	se	svými	čtyřmi	obory	studia	–	hudebním,	výtvarným,	dramatickým	a	tanečním.

Kultura
Kunovice,	součást	mikroregionu	Dolní	Poolšaví,	regionu	Slovácko,	oblasti	Východní	Morava	jsou	svou	

polohou	přímo	předurčeny	k	pořádání	nejrůznějších	kulturních	a	folklorních	akcí.	Dodnes	se	tu	slaví		svátky,	

naše Město
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Pozvánka do Kunovic

které	mají	své	kořeny	převážně	v	dávné	historii,	například	tradiční	jízda	králů,	zapsaná	na	seznam	nemateriál-
ního	kulturního	dědictví	 lidstva	UNeSCO,	hody	s	právem	nebo	fašank.	Další	fenomén	UNeSCO,	slovácký	
verbuňk,	se	vyučuje	ve	Škole	lidových	tanců.	Významnou	akcí	nadregionálního	charakteru	je	Mezinárodní	
dětský	folklorní	festival	Kunovské	léto.	

Ve	městě	působí	pět	dětských	folklorních	souborů,	soubor	lidových	písní	a		tanců	Handrlák,	tři	cimbálové	
muziky	a	 tři	pěvecké	sbory,	ale	 také	 řada	neziskových	organizací,	 které	 se	podílejí	na	organizování	 řady	
dalších	kulturních	akcí.	Za	svůj	vztah	ke	kultuře,	udržování	a	trvalou	ochranu	kulturního	dědictví	získalo	město	
Kunovice	Cenu	rudolfa	II.	Masarykovy	akademie	umění.

sport	
Pro	sportovní	vyžití	ve	městě	najdeme	řadu	zařízení,	např.	sportovní	halu	s	posilovnou,		fotbalové,	softba-

lové	či	hasičské	hřiště,	dětská	hřiště	u	mateřské	školy	a	u	dvou	základních	škol,	tenisovou	halu	i	kurty	a	také	
koupaliště	s	desetimetrovou	skokanskou	věží.	V	roce	2015	byl	otevřen	Areál	Jízdy	králů	s	expozicí	historie	
jízdy	králů,	který	slouží	jako		multifunkční	kulturně	sportovní	areál	pro	všechny	věkové	kategorie.

Dlouholetou	tradici	má	ve	městě		fotbal		a	ženská	házená.	Z	novodobějších	sportů	je	to	pak	tenis,	soft-
bal	i	florbal.	Cyklisté	i	příznivci	inline	bruslení	využívají	s	oblibou	cyklostezky,	které	vedou	jak	městem,	tak	
Kunovických	lesem	až	k	Baťovu	kanálu.	

letectví
Město	je	proslulé	výrobou	letadel,	která	začala	po	roce	1936	v	letecké	továrně	Avia.	V	novém	závodě	

LeT,	n.	p.,	Kunovice,	budovaném	v	padesátých	letech	20.	století,	se	vyráběla	lehká	a	malá	dopravní	letadla,	
např.	Blaník	13,	L410	a	mnoho	jiných.	Dnes	se	firma	Aircraft	Indrustries,	a.	s.,	snaží	Kunovice	opět	přivést		
k	získání	svého	místa	na	českém	i	světovém	trhu	s	malými	dopravními	letouny.

Zdejší	bohatou	leteckou	tradici	dnes	připomíná	unikátní	Letecké	muzeum	Kunovice,	ojedinělé	zařízení	
podobného	druhu	v	celém	regionu.	Jeho	návštěvníci	si	mohou	prohlédnout	více	než	dvacítku	historických	
strojů	nejen	z	kunovické	produkce.

S	Leteckým	muzeem	je	také	spojena	činnost	Slováckého	aeroklubu,	který	nabízí	pozorovací		lety	moto-
rovými	i	bezmotorovými	letadly,	tandemové	skoky	padákem	či	letecký	a	parašutistický	výcvik.	Tato	nabídka	
je	doplněna	o	vyhlídkové	lety	horkovzdušných	balónem.
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KunoviCe

The	town	of	Kunovice	was	founded	
on	the	crossing	of	ancient	routes.	It	is	its	
rich	history		what	Kunovice	can	be	proud	
of.	Several	settlements	and	findings	from	
the	 Stone	Age	were	 excavated	 at	 the	
former	entrance	to	the	Great	Moravian	
empire.	The	first	written	message	dates	
back	to	1196.	No	doubt	the	Přemyslids	
fortress	had	been	built	here	before.	We	
have	no	evidence	of	its	location	though.	

The	 history	 of	 Manor	 House	 in	
Kunovice	takes	us	back	to	both	famous	
and	also	 tough	periods	of	 those	 times.	
The	first	written	report	on	this	complex	
comes	from	1301.	Since	then,	over	the	
many	centuries,	Manor	House	has	been	rebuilt	into	the	current	shape	of	a	late	renaissance	building.	Amongst	
many	owners	of	this	property	the	most	famous	dynasty	is	the	powerful	Moravian	house	of	Lord	of	Kunovice.

St.	Peter	and	Pavel	church	is	the	most	significant	cultural	monument	in	Kunovice.	In	2006,	the	town	fi-
nanced	the	reconstruction	of	the	surrounding	garden	and	founded	the	Spiritual	Park	with	a	group	of	thirteen	
statues	called	Jesus	Christ	and	his	Apostles.	

The	Heritage	House	is	the	other	important	sight	of	the	town.	It	was	built	at	the	beginning	of	the	19th	
century	and	represents	Slovácko	folk	architecture	and	traditional	style	of	housing.	

pResent-daY KunoviCe 
The	complex	of	buildings	of	Manor	House	in	the	centre	of	the	town	was	reconstructed	in	2011.	Thanks	

to	this,	public	life	was	enriched	and	also	new	entrepreneurs	were	offered	a	chance	to	set	up	their	new	busi-
nesses.	Therefore	this	place	has	become	a	new	centre	of	the	town	also	known	as	‘Business	Incubator‘.	It	has	
many	facilities	including	a	restaurant,	cafe,	vaulted	lecture	hall	and	large	courtyard	with	an	interesting	fountain	
and	is	a	great	place	for	leisure.

Near	Manor	House	 there	 is	 a	 former	granary	which	was	 rebuilt	 and	now	 functions	as	 a	 community	
centre,	Slovácká	bůda	(hut),	Slovácký	sklep	(cellar),	Municipal	Information	Centre.	In	Slovácká	bůda	there	is	
a	permanent	exhibition	of	defunct	craft	called	‘Handrlák’.	Such	a	person	would	gather	old	clothes	and	rags	
from	people	in	exchange	for	pottery.	Some	of	the	exhibits	of	‘hauzírerů’	are	from	our	partner	town	of	Stará	
Turá	in	Slovakia.	The	history	of	Slovácký	cellar	dates	probably	back	to	the	17th	century.	In	the	past	it	was	
a	part	of	Kunovice	underground,	which	used	be	a	strategic	place	to	defend	the	town	against	Turkish	raids.	
After	the	reconstruction	of	the	former	baroque	building	it	is	used	as	a	wine	cellar.	The	presentation	of	history	
and	the	relations	between	Moravian	and	Slovak	people	is	displayed	there.	Moreover,	it	is	a	place	where	both	
locals,	friends	from	Moravian	and	Slovak	borderland	and	visitors	meet	to	enjoy	traditional	Moravian	wine	
and	Slovacko	specialities.	

aviation in Kunovice 
Kunovice	is	famous	for	the	production	of	aircraft	which	started	in	1936	at	the	Avia	aircraft	factory.	In	

the	1950s,	a	new	enterprise,	LeT	Kunovice,	was	set	up	to	specialize	in	the	manufacturing	of	small	and	light	
airbuses,	such	as	Blaník	13,	L	410	and	many	others.	Today,	LeT	Kunovice’s	successor,	Aircraft	Industries,	is	
trying	to	regain	its	place	on	both	the	home	and	world	small	airbus	markets.	

The	rich	tradition	of	Kunovice’s	aircraft	industry	is	exhibited	in	the	unique	Aircraft	Museum	Kunovice,	
an	exceptional	regional	facility.	Visitors	can	see	more	than	twenty	historical	aircraft,	including	non-Kunovice	
productions.	

Slovácký	Aero	Club	offers	scenic	flights	in	small	aircraft	and	gliders,	tandem	parachute	jumping	as	well	
as	flying	and	parachuting	training.	They	also	offer	sightseeing	flights	in	hot	air	balloons.	

Culture in Kunovice 

Invitation to Kunovice
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Invitation to Kunovice

Kunovice	 is	 part	 of	Dolní	 Poolšaví	
Micro	 region,	 Slovácko	 region,	 east-
ern	Moravia	 Area.	 Thanks	 to	 its	 ideal	
location,	 it	 holds	 various	 cultural	 and	
folklore	events	including	a	few	festivals.	
They	have	their	roots	in	ancient	history,	
such	 as	 the	 traditional	 ride	 of	 Kings,	
which	 is	 registered	 on	 the	 List	 of	 the	
Intangible	Cultural	Heritage	of	Humanity	
of	UNeSCO,	and	the	Village	Festival	or	
Shrovetide.	Another	UNeSCO	phenom-
enon,	 slovácký	 verbuňk	 (special	 local	
dance),	 is	 taught	 in	 the	 school	 of	 folk	
dances.	 The	 International	 Children´s	
Folklore	 Festival	 is	 a	 significant	multi-
regional	 event.	 In	 Kunovice	 there	 are	
five	 children´s	 assemblies,	 a	 folk	 song	
and	 dance	 assembly	Handrlák,	 three	
cimbalom	bands,	 three	 singing	choirs,	and	many	non-profit	organizations	which	participate	 in	organizing	
other	cultural	events.	

The	town	of	Kunovice	was	awarded	The	rudolf	II	Prize	by	the	Masaryk	Academy	of	Arts	for	the	support,	
development	and	promotion	of	culture	and	for	the	conservation	and	restoration	of	cultural	heritage.	

sports in Kunovice	
There	are	many	sports	facilities	in	Kunovice,	including	a	sports	hall	with	a	fitness	center,	a	football,	softball	

and	firemen’s	pitches;	children’s	playgrounds	by	the	kindergarten	and	both	elementary	schools;	a	tennis	hall	
and	courts;	and	a	swimming	pool	with	a	ten-meter	diving	tower.	In	2015,	a	new	place	called	The	Kings’	ride	
Area	was	opened	exhibiting	the	history	of	the	rides	and	serving	as	a	multifunctional	sports	and	culture	zone	
for	people	of	al	ages.	Football	and	women´s	handball	have	a	long	tradition	in	Kunovice.	Modern	sports	are	
represented	by	tennis,	softball	and	floorball.	Cyclists	and	fans	of	inline	skating	are	often	seen	on	the	cycle	
paths	which	run	through	the	town	and	the	Kunovice	forest	to	the	Bata	Canal.	
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pRoGRaM festivalu

Program festivalu

středa 13. června 2018
09.00 řezbářské sympozium na téma „vinná réva, elixír mládí“ –	zahájení	před	radnicí,	Kunovice
09.30 řezbářský workshop	–	radnice,	Kunovice
09.45 vernisáž výtvarné soutěže festivalových dětí „putování dějinami  

s Cyrilem a Metodějem“ u	příležitosti	oslav	100.	výročí	vzniku	Československa	–	Panský	dvůr,	
Kunovice

10.00 Mezinárodní konference „partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky  
v moravsko-slovenském příhraničí“	–	Panský	dvůr,	Kunovice

ČtvRteK 14. června 2018
09.00 řezbářské sympozium	–	před	radnicí,	Kunovice
10.00 Mezinárodní konference „proměny vinařské kultury“ –	Panský	dvůr,	Kunovice
10.00 Roztančené náměstí s festivalovými dětmi	–	Masarykovo	nám.,	Uh.	Hradiště
14.30 Koncert dětského orchestru Zuš veselí nad Moravou	–	Masarykovo	nám.,	Uh.	Hradiště
15.00 slavnostní průvod městem	–	ulice	města,	Uh.	Hradiště
15.15 přijetí hostů na radnici	–	radnice	města,	Uh.	Hradiště			
16.00 vystoupení účastníků festivalu	–	Masarykovo	nám.,	Uh.	Hradiště
17.00 slavnostní předání cen města uh. hradiště a Zlínského kraje mistrům tradičního řemesla	–	

reduta,	Uh.	Hradiště

páteK 15. června 2018
09.00 řezbářské sympozium	–	před	radnicí,	Kunovice
13.00 dětská folklorní olympiáda iii –	fotbalové	hřiště,	Kunovice
18.30 přijetí hostů na radnici –	Obřadní	síň	Panského	dvora,	Kunovice
20.00 slavnostní pořad uměleckého souboru lÚČniCa z Bratislavy –	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice

soBota 16. června 2018
08.00 svatojánský jarmark tradičních řemesel a gastronomie	–	Masarykovo	nám.,	Uh.	Hradiště
09.00 řezbářské sympozium	–	před	radnicí,	Kunovice
09.00 pozvánka na festival s vystoupením účastníků festivalu	–	Masarykovo	nám.,	Uh.	Hradiště	
10.00 profilové vystoupení zahraničních souborů –	Lázně	Luhačovice
10.30 národní přehlídka dětských verbířů	–	Masarykovo	nám.,	Uh.	Hradiště
15.00 svět dětí, tvůrčí dílničky	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
16.00 stopY Minulosti, soutěžní pořad choreografií	–	Areál	Jízdy	králů
19.00 Koncert písničkáře jakuba ondry	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
21.00 o slunovRatu, slavnostní pořad uměleckého souboru hRadlšŤan –	Areál	Jízdy	

králů,	Kunovice
22.30 slavnostní ohňostroj	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
22.45 večerní zábava s cimbálovou muzikou a country kapelou Kanonýři	–	Areál	Jízdy	králů,	

Kunovice

neděle 17. června 2018
07.30 Mše svatá za festivalové děti	–	kostel	sv.	Petra	a	Pavla,	Kunovice
08.30 Koncert duchovní písně –	kostel	sv.	Petra	a	Pavla,	Kunovice
13.30 slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí –	Kunovice
14.30 vernisáž řezbářských děl 2018	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
15.00 náš doMov, závěrečný galaprogram	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
17.00 loučení s Kunovským létem 2018, slavnostní ukončení festivalu –	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice

Zasazení lípy Republiky - symbolu vzniku Československa
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pRoGRaMMe of festival

Programme of festival

WednesdaY 13 june 2018
09.00 opening of woodcarving symposium –	in	front	of	Town	Hall	of	Kunovice
09.30  Woodcarving workshop –	Town	Hall,	Kunovice
09.45  vernissage of Children‘s festival art festival contest „pilgrimage through history with sts. 

Cyril and Methodius“	on	the	occasion	of	the	100th	anniversary	of	Czechoslovakia		–	Panský	
dvůr,	Kunovice

10.00  international conference „partnership and active institutional network of Cyril and 
 Methodius paths in the Moravian-slovak border area“	–	Panský	dvůr,	Kunovice

thuRsdaY 14 june 2018
09.00 Woodcarving symposium	–	in	front	of	Town	Hall	of	Kunovice
10.00  international Conference „ transformations of wine culture“ –	Panský	dvůr,	Kunovice
10.00  dancing square with festival children	–	Masaryk	square,	Uh.	Hradiště
14.30  Concert of Children‘s orchestra of veselí nad Moravou –	Masaryk	Square,	Uh.	Hradiště
15.00  festival parade through the city	and	the	streets	of	Uherské	Hradiště	
15.15  Reception of the festival´s guests	with	the	Mayor	of	Uherské	Hradiště	
16.00  performance of festival´s ensembles	–	Masaryk	Square,	Uherské	Hradiště
17.00   awards ceremony of town uherské hradiště and Zlín Region for traditional craftsmen 

masters	–	reduta,	Uh.	Hradiště	

fRidaY 15 june 2018
09.00  Woodcarving symposium	–	in	front	of	Town	Hall	of	Kunovice
13.00  Children‘s folklore olympics iii –	Football	Field,	Kunovice
18.30  Reception of the festival´s guests with the Mayor	–	Ceremonial	hall,	Kunovice
20.00  Ceremonial performance of lÚČniCa from Bratislava (sK) –	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice

satuRdaY 16 june 2018
08.00  st. john´s folk craft fair	–	Masaryk	Square,	Uherské	Hradiště	
09.00  Woodcarving symposium	–	in	front	of	Town	Hall	of	Kunovice
09.00  invitation to festival with the participants of the festival –	Masaryk	Square,	Uherské	Hradiště
10.00  profile presentation of foreign ensembles	–	Luhačovice	Spa
10.30  national show of children´s verbuňk dance	–	Masaryk	Square,	Uherské	Hradiště	
15.00  ChildRen WoRld, creative workshops	-	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
16.00  tRaCKs of the past, choreography competition	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
19.00  Concert of young songer jakub ondra	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
21.00  o slunovRatu, Ceremonial performance of the artistic ensemble hRadlšŤan	–		Areál	

Jízdy	králů,	Kunovice
22.30  Great festival fireworks	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
22.45  evening entertainment with  cimbal music and country band Kanonýři	–	Areál	Jízdy	králů,	

Kunovice

sundaY 17 june 2018
07.30  holy mass in favour of children‘s festival –	Church	of	Sts.	Peter	and	Paul,	Kunovice
08.30  Religious song concert –	Church	of	Sts.	Peter	and	Paul,	Kunovice	
13.30  festive parade with short performances –	in	front	of	Town	Hall,	Kunovice
14.30 vernissage of woodcarving masterworks 2018	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
15.00  ouR house, final galaprogram	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice
17.00 Goodbyes to Kunovské léto 2018”, festival closing ceremony	–	Areál	Jízdy	králů,	Kunovice

Pot	of	the	linden	tree	of	the	republic,	symbol	of	the	formation	of	the	Czechoslovak.

See:	www.kunovske-leto.cz	and	www.facebook.com/kunovskeleto.official.
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do dřeva řeZané – MeZináRodní řeZBářsKé sYMpoZiuM 
na téMa vinná Réva, elixíR Mládí 
Už	18	 let	 přináší	 festival	 samostatnou	 významnou	 aktivitu	 –	mezinárodní	 řez-
bářské	 sympozium.	 Za	 tuto	 dlohou	 dobu	 získalo	 zájem	 veřejnosti	 i	 řezbářů	
samotných.	Za	 tento	 čas	 se	 sympozia	 zúčastnilo	 přes	 sto	 řezbářů,	mezi	 nimiž	
jsou	 lidoví	 řezbáři	 i	 diplomovaní	 profesionálové.	V	 týdenním	 čase,	 kdy	 pobý-
vají	 v	 Kunovicích,	 se	 věnují	 volné	 tvorbě	 hodnotných	 děl	 na	 základě	 předem	
vybraného	 a	odsouhlaseného	 tématu,	 obvykle	 se	 záměrem	 jejich	 uplatnění	 na	
konkrétních	místech	Zlínského	 kraje.	 Setkání	 opět	 nabízí	 prostor	 pro	 tvorbu		
5	až	7	řezbářů.	Po	dobu	pěti	dnů	pracují	před	zraky	veřejnosti	a	médií,	své	od-
borné	znalosti	poskytují	zájemcům,	dětem	i	studentům.	Práci	přicházejí	sledovat	
děti	místních	škol	všech	stupňů,	jejich	práce	je	dokumentována,	slouží	jako	námět	
pro	výuku	školní	výtvarné	a	pracovní	výchovy.	V	letošním	roce	se	budou	tvůrci	
věnovat	námětu	vinné	révy	jako	elixíru	mládí.	réva	symbolizuje	naše	děti,	které	
zrají	 a	 z	 tisíce	 bobulek	 dozrává	ozdravný	mok	 jako	 život	 našich	dětí,	 jež	 jsou	
našim	bohatstvím.	Na	sympoziu	bude	tým	mistrů	zhotovovat	ze	dřeva	25	velkých	
révových	bobulí,	které	budou	poté	situovány	před	objektem	vývojového	centra	
společnosti	ePS	biotechnology.
Kunovské sympózia sa stali predlohou pre vznik metodiky, štandardov a normatív pre 
tvarové opracovanie dreva. Vyvíjalo sa tu organizačné zabezpečenie výkonu prác na 
verejnosti a poznatky sú súčasťou novovznikajúcich oficiálnych štandardov. Tieto dopady 
majú obrovský význam na kvalitu vzdelávania, ale aj bezpečnosť práce. Metodiky, ktoré tu vznikli, ocenia nie len rezbári, ale aj 
vzdelávacie inštitúcie, rovnako ako organizátori podujatí. V Kunoviciach vznikol trojdňový výukový program (Řezbářska škola). Je 
preukázate¾né, če mnohí účastníci školy sa v súčasnosti aktívne venujú rezbárstvu, či už ako koníčku, alebo profesii. Niektorí zo 
žiakov „školy“ sú teraz sami žiadanými autormi, účastníkmi sympózií, lektormi a učite¾mi. V Kunoviciach boli začiatkom tisícročia 
zrealizované prvé pokusy s rýchlorezbou (akčnou rezbou s motorovou pílou v časovom limite). Na základe týchto pokusov bola 
dňa 10. septembra 2005 zrealizovaná prvá oficiálna rýchlorezba v ČR. Autorom sochy Dievča, bol Andrej Irša a výkon prebehol 
v Smetanových sadoch v Uheskom Hradišti ako súčasť Európskeho dňa kultúry poriadaného Slováckym múzeom. Časový limit 
bol 4 hodiny a socha mala ve¾kosť 2 metre. Dokumentaristom bol fotograf Martin Sekanina a prebeh je zdokumentovaný 514 
imi fotografiami. Za zmienku stojí, že rezbárske sympózium v Kunoviciach je jedno z najdlhšie trvajúcich podujatí tohto druhu 
v ČR (prvá priečka patrí Krivořezání na hrade Krivoklát). Počas všetkých 18. ročníkov sympózií zhotovili autori samostatné diela. 
Preto sa v tomto roku pristúpi k spoločnej realizácii viacerých autorov.  Námetom je hrozno, pretože Slováko má dlhú a repre-
zentatívnu tradíciu vinohradníctva. Hrozno symbolizuje plod ako výsledok spoločnej práce, pričom jednotlivé gulôčky sú nutnými 
časťami celého diela. Ich počet bude symbolicky  25.  Spoločné dielo-plod však nie len, symbolicky ale aj reálne poukáže na 
nutnosť spolupráce pre dosiahnutie zamýš¾aného výsledku. Realizácii bude daná aj funkčnosť, pretože hrozno bude zároveň 
lavičkou na posedenie, respektíve sedacím objektom. Nie náhodou budú autormi tentoraz tí, ktorí sa podie¾ajú na vzdelávacích 
metodikách a výuke. V tomto roku totiž vznikli (nielen) ich spoluprácou štandardy na tvarové opracovanie dreva motorovou 
pílou. Kunovice sa tak zasa stanú prvým miestom v ČR , kde sa bude pracovať s použitím novovzniknutého európskeho štandardu 
pričom výsledok bude dokumentovaný a prezentovaný na medzinárodnej úrovni.

ing. pavel nevrkla, jihlava (CZ)
Je	absolventem	Mendelovy	univerzity	v	Brně,	kde	současně	pracuje.	Jeho	specializací		je	
technika	a	mechanizace	lesnické	výroby.	Do	roku	1994	byl	zaměstnán	u	Jihomoravské	Státní	
lesy,		Lesní	závod	Znojmo	v	dělnických	profesích	s	motorovou	pilou	a	poté	v		technických	
pozicích	v	Městských	lesích	Znojmo.	Od	roku	2004	to	byla	Státní	správa	lesů,	Magistrát	
města	Jihlavy.	Od	roku	2007	je	akademickým	pracovníkem	-	asistentem	na	Mendelově	
univerzitě	v	Brně,	Lesnické	a	dřevařské	fakultě,	Ústavu	techniky.	Prací	s	motorovou	pilou	
se	věnuje	více	jak	28	let.	Ač	je	jeho	zaměření	pro	práci	s	motorovou	pilou	specializováno	
na	lesnictví	či	arboristiku,	věnuje	se	i	využití	motorové	pily	pro	výrobu	řeziva	či	v	řezbářství.	
Toto	zaměření	je	využíváno	ve	spolupráci	s	jeho	bratrem,	vyučeným	loutkářem	a	synem,	
který	se	věnuje	řezbářství.	 Je	spoluautorem	norem	a	standardů	pro	práci	s	motorovou	
pilou	a	spoluautorem	skript::	Motorová	pila	a	křovinořez.
Dále	působí	jako	verifikátor	ABA	international.

Billy Robb Bsc (hons), for (GB)
Prezident	společnosti	ABA	International	a	zároveň	výkonný	ředitel	britské	společnosti	A1	
Arborist	Ltd.	Absolvoval	univerzitu	v	Abedeně.	Specializuje	se	na	výzkum	a	vývoj	schop-
ností	v	oblasti	lesnictví,	zahradnictví	a	polnohospodářství.	Je	autorem	odborných	publikací,	
inovací	a	studijních	programů,	především	pro	univerzity.	Pracuje	také	jako	soudní	znalec	
na	pracovní	úrazy	a	poskytuje	poradenství	v	oblasti	arboristiky.	Je	autorem	certifikace	eCC	
a	členem	organizace	Winston	Churchill	Memorial	Trust.	Tvarové	opracování	dřeva	moto-
rovými	pilami	je	pro	Billyho	roba	především	předmětem	bádání,	které	najde	zúročení	v	
mezinárodních	standardech	po	vícero	profesí.

Řezbářské sympozium
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ing. Kristýna dvořáčková, vranov u Brna (CZ) 
Výkonný	 referent	 neziskové	organizace	ABA	 International	 a	manažerka	mezinárodních	
projektů	Odborného	 vzdělávání	 VeT	 (Vocational	 education	 and	 Training)	 a	mezinárod-
ních	kvalifikací	v	 sektoru	 lesnictví	a	arboristiky	 (např.	eCC	 -	evropský	certifikát	pro	práci		
s	motorovou	pilou),	arbortista	konzultant,	trenér	a	asesor	ve	Spojeném	království	Velké	Bri-
tánie,	řešitel	mezinárodního	projektu	MAB	Biosphere	reserve	na	ostrově	Sokotra,	republika	
Yemen.	Absolventka	Lesnické	a	dřevařské	fakulty	na	Mendelově	Universitě	v	Brně.	Řezba	
pilou	je	doplněním	její	odbornosti.

andrej irša, Kátov (sK)
Řezbář,	 sochař,	 odborný	 publicista.	 Původní	 profesí	 strojař	 a	 tiskař.	 Řezbářství	 jako	
koníčku	 se	 začal	 věnovat	 v	 roce	1988.	Od	 roku	1997	 je	mu	 řezbářství	 povoláním.	 Své	
zkušenosti	 zúročuje	 jako	 publicista,	 lektor	 a	metodik	 pro	 tvarové	 opracování	 dřeva	
se	 zaměřením	 na	 použití	 strojů	 a	 nástrojů.	 Podílí	 se	 na	 tvorbě	 pracovních	 standardů		
a	norem,	v	současnosti	pro	Státní	institut	odborného	vzdělávání	a	ABA	International.	Zho-
tovil	stovky	soch	v	životní	a	nadživotní	velikosti	a	tisíce	menších	prací	a	děl.	Aktivně	využívá	
klasické	pracovní	postupy	jako	i	možností	s	použitím	3D	modelování,	3D	skenování	a	CNC	
opracování.

ing. Gustáv Ružička, liptovský Mikuláš (sK)
Lesnický	 pedagog,	 certifikovaný	 instruktor	 a	 asesor	 ABA	 International.	 Ve	 své	 tvor-
bě	 se	 zaměřuje	 na	 zpracování	 technických	 objektů,	 jako	 jsou	 lavičky,	 sedací	 objekty		
a	prvky	drobné	architektury	(pro	školy,	školky	i	individuální	zájemce).	V	řezbě	s	motorovou	
pilou	vidí	propojení	s	tesařstvím,	zejména	se	zmíněnými	prvky	architektury	(solitéry,	schody,	
podkroví,	exteriérové	realizace).	Je	přesvědčený,	že	s	pilou	se	dají	vytvořit	zajímavé	práce,	
a	to	i	bez	použití	 figurálních	motivů.	Ve	spolupráci	s	manželkou,	která	je	překladatelkou	
odborné	literatury,	se	podílí	na	tvorbě	reprezentativních	vzdělávacích	výstupů.

jan ambrož, hroznějovice (CZ)
Je	původní	profesí	automechanik,	ale	pochází	z	lesnické	rodiny.	Je	autorem	veselského	betlé-
mu	a	stovek	soch	a	sošek.	V	současnosti	předává	své	zkušenosti	zájemcům	prostřednictvím	
kurzů	řezby,	blogu	a	e-booku.	Jako	jeden	z	mála	lektorů	kurzů	na	řezbu	motorovou	pilou		
v	Čr	má	kvalifikační	zkoušky	na	výkon	práce	s	motorovou	pilou	i	bohatou	praxi	při	těžbě		
v	lese.	Jako	konzultant	se	podílí	na	tvorbě	evropských	standardů	pro	tvarové	opracování	
dřeva	 a	 přispívá	 tak	 k	 zpracování	 normativů.	 Své	 odborné	 zkušenosti	 využívá	 při	 práci		
s	objemnými	realizacemi,	ale	i	u	prací	menšího	rozsahu.	Navzdory	uvedenému	se	nerad	
prezentuje	jako	odborník,	protože	se	má,	dle	jeho	slov,	stále	co	učit.	Tvorba	Jana	Ambrože	
je	zaměřená	zejména	na	figurální	projev.

hana Kaplanová, dis., libanice (CZ)
Vyrůstala	na	statku,	kterému	se	věnuje	i	v	současnosti.	Tvrdá	dřina	je	v	kontrastu	s	nedávnou	
prací	účetní	a	prací	v	kanceláři	v	Hospodářské	komoře.	Je	držitelkou	několika	certifikátů,	
realizuje	školení	obsluhy	motorové	pily,	křovinořezů	a	vyžínačů.		Nepovažuje	se	za	řezbářku,	
ale	spíše	„bezpečačku“,	protože	řezbě	se	věnuje	okrajově	jako	koníčku	a	celkem	pochopitelně	
jako	doplňku	k	její	odborné	činnosti.		Jako	poskytovatelka	odborné	přípravy	ve	svých	kurzech	
produkuje	vzdělávací	a	dokumentační	videa.	V	řezbě	nevidí	jen	relax	a	doplnění	odborné	
práce,	ale	také	možnost	poznávat	práci	těch,	které	připravuje	pro	výkon	budoucího	povolání.

řezbářské sympozium: 13. – 17. června 2018, 9:00 hodin, před radnicí v Kunovicích  
Autor	setkání:	 OS	Kunovjan	a	kolektiv	řezbářů			
Zahájení:	 13.	června	2018
režie:	 Libor	Habarta
realizace:	 Občanské	sdružení	Kunovjan,	z.s.
Odborný	poradce:	 Andrej	Irša	-	artpraktik,	sochař,	řezbář,	publicista
	 www.irsa.sk	,	www.irsa.cz	-	osobná	webstránka
	 www.rezbarstvo.sk	-	špecializovaný	portál
	 www.vercajch.eu	-	potreby	pre	výtvarníkov
	 Artpraktik	-	YOU-TUBe	-	video
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KonfeRenCe „paRtneRství a aKtivní instituCionální sítě 
CYRiloMetodějsKé steZKY v MoRavsKo-slovensKéM příhRaniČí“

Program	jubilejního	festivalu	Kunovské	léto	je	v	roce	2018	propojen	s	řadou	významných	výročí.	
rok	2018	je	totiž	v	mnohém	výjimečný.	Oslavujeme		rovné	století	od	vzniku	samostatného	Českoslo-
venska,	které	zůstává	v	našich	srdcích,	i	když	tato	země	již	neexistuje.	Tato	výročí	jsou	oslavou	naší	
státnosti.	Česko	ve	své	současné	státoprávní	podobě	vzniklo	1.	 ledna	1993,	navazuje	tak	na	tradice	
státnosti	Československa,	Českého	království,	Českého	knížectví	i	Velké	Moravy,	sahající	do	9.	století.	
Také	dětské	pořady	jsou	podbarveny	myšlenkou	stop	naší	minulosti…

Zájem	rozvíjet	spolupráci	na	projektech	Cyrilometodějské	stezky	v	posledních	letech	rezonoval	jak	
na	úrovni	států,	krajů,	obcí	i	míst,	kterých	se	v	minulosti	tato	historie	dotkla.	Záměr	společného	projektu	
a	tvorby	tras	po	stopách	sv.	Cyrila	a	Metoděje	zpracovalo	v	roce	2016	sdružení	evropská	kulturní	stezka	
sv.	Cyrila	a	Metoděje.	O	rok	později	byl	projekt	schválen	k	financování	z	programu	Interreg	V-A	SK-CZ	
a	my	vám	jej	můžeme	na	letošním	festivalu	představit.

Projekt	reaguje	na	potřeby	rozvíjet	CM	stezku	s	místními	aktéry	v	území,	což	je	vnímáno	jako	zásadní	
podmínka	fungování	evropské	kulturní	stezky.	Základ,	na	kterém	je	projekt	postaven,	tvoří	spolupráce	
partnerů	budující	4	nosné	pilíře	projektu:	1)	Definování	tématu	stezky	v	příhraničním	území	vycházející	
z	kulturního	a	historického	dědictví	Velké	Moravy;	2)	Vypracování	Strategie	rozvoje	v	příhraničním	úze-
mí;	3)	Posílení	sítě	partnerů	o	subjekty	veřejného	a	soukromého	sektoru;	4)	Aplikace	strategie	formou	
pilotních	akčních	plánů	a	cílené	propagace.

A	protože	hlavním	posláním	projektu	je	oživení	CM	stezky,	uskuteční	se	úvodní	konference	právě	
při	příležitosti	konání	25.	Mezinárodního	dětského	folklorního	festivalu	„Kunovské	 léto“,	který	se	ve	
svém	programu	zaměřuje	na	odraz	cyrilometodějského	odkazu	v	dětské	duši	a	jehož	hosty	jsou	dětské	
soubory	z	několika	slovanských	zemí.	

Pro	děti	byla	u	příležitosti	letošních	oslav	100.	výročí	vzniku	samostatného	československého	státu	
vyhlášena	v	rámci	projektu	Cyrilometodějská		tradice		v		novodobých	československých		dějinách	také	
výtvarná		soutěž	„Putování	dějinami	s	Cyrilem	a	Metodějem“.	

S	vybranými	pracemi	se	mohou	návštěvníci	festivalu	rovněž	seznámit.

středa 13. června 2018, 10.00 hodin, pánský dvůr, Kunovice
Pořadatel:	 evropská	 kulturní	 stezka	 sv.	 Cyrila		

a	Metoděje,	z.s.p.o.,	Zlínský	kraj
Garant:		 Marta	Polášková
Partneři	projekt:		 MAS	Buchlov,	z.s,	
	 	 	 Trnavský	samosprávný	kraj
	 	 	 Nitranský	samosprávný	kraj
	 	 	 Slovenský	dom	Centrope
	 	 	 Mendelova	univerzita	v	Brně
doprovodný program: 
Výstava	 dětských	 prací	 výtvarné	 soutěže	 „Putování		
dějinami	s	Cyrilem	a	Metodějem“
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„pRoMěnY vinařsKé KultuRY“ - MeZináRodní KonfeRenCe

Spolek	 „Kunovjan“	pracuje	dlouhodobě	na	 aktivitách	 v	oblasti	
kulturně	 společenského	dění	 v	 regionu,	 jehož	 centrum	dnes	 tvoří	
souměstí	Uherské	Hradiště	–	Staré	Město	–	Kunovice.	Právě	Kunovice	
byly	v	 roce	2005	vyhlášeny	v	našem	regionu	vinařskou	obcí	 roku.	
Pokud	hovoříme	o	vinařství,	nemyslíme	pouze	víno,	ale	také	přírodu	
a	práci	 člověka,	 který	 vinici	obdělává,	nové	 trendy	při	 zpracování,	
tradice,	historii.	

V	letošním	roce	jsme	vstoupili	do	spolupráce	s	firmou	ePS	bio-
technology,	 s.r.o.	 Kunovice,	 se	 kterou	 v	 rámci	 festivalu	 pořádáme	
mezinárodní	 konferenci	 „Proměny	 vinařské	 kultury“.	 Zajímavé	
přednášky	 vinařů	 z	Maďarska,	 Slovenska	 a	České	 republiky	 nám	
přiblíží	 nejenom	 typické	odrůdy	pro	dané	 lokality,	 ale	dozvíme	 se	
o	 vinařských	 stezkách	 nesoucí	 jména	odrůd	 révy	 vinné,	 o	 spojení	
vína	 s	 gastronomií,	 anebo	 příběh	 o	 starých	 „pivniciach“	 v	 úpatí	
jižních	 svahů	Štiavnických	vrchů.	Primárním	cílem	naší	 iniciativy	 je	
snaha	o	dialog	s	vinaři	na	téma	získávání	kvasinek	ze	vzorků	moštů	
odebraných	 přímo	 na	 jejich	 vinicích,	 ale	 také	 vytvoření	 nabídky	
moderních	 forem	 turistických	 produktů,	 spojených	 s	 enoturistikou		
a	výměnou	zkušeností	s	rozvojem	vinařské	kultury	ve	Zlínském	kraji.	
To	ostatně	dokazuje	také	letošní	téma	řezbářského	sympozia	“Vinná	
réva	-	elixír	mládí”.	

Dílo,	 které	 doposud	 nemá	 v	 Čr	 obdoby,	 bude	 ztvárňovat		
25	bobulí,	jako	25	festivalových	let,	ale	i	symbol	vinařství	Zlínského	kraje.	Vy	jej	můžete	obdivovat	závěrem	
festivalu	na	vernisáži	řezbářského	sympozia,	a	v	budoucnu	u	vývojového	centra	společnosti	ePS	biotechnology.

partneři projektu:
ePS	biotechnology,	s.r.o.,	Kunovice
european	Forum	of	Wine	Culture
Šlechtitelská	stanice	vinařská,	s.r.o.,	Polešovice
Vinařství	János	Czubák,	Maďarsko
MUDr.	Jaromír	Muráni,	Víno	Čajkov,	s.r.o.
Centrála	cestovního	ruchu	Východní	Morava,	o.p.s.
region	Slovácko	-	sdružení	pro	rozvoj	cestovního	ruchu.

Čtvrtek 14. června 2018, 10.00 hodin, pánský dvůr, Kunovice
Pořadatelé:										Občanské	sdružení	„Kunovjan“,	z.s.	a	ePS	biotechnology,	s.r.o.
Garant:																Marta	Polášková

vážení přátelé, návštěvníci 25. ročníku festivalu „Kunovské léto“,

výjimečnost	tohoto	ročníku	není	pouze	v	krásných,	krojovaných	dětech,	lidové	
písni	či	tanci.	Je	zcela	mimořádný	právě	pro	své	aktivity,	které	tady	děti	prožívají,	
a	své	zážitky	si	odvážejí	s	sebou	domů.	

Práce	lidí,	kteří	festival	zajišťují,	by	se	dala	přirovnat	k	výhonkům	révy	vinné,	
které	-	když	vyraší,	potřebují	oporu.	A	pokud	ji	dostanou,	uchytí	se	na	vedení,	
rostou,	zrají	a	nakonec	vydají	nádherné	bobule.	Víno	je	pak	výsledkem	přízně	
přírody	a	práce	člověka,	který	přírodní	produkt	zhodnocuje	starými	či	novými	
technologiemi	ke	společenskému	užití,	ke	svému	prospěchu.	A	stejně	tak	je	to	
i	u	lidí.	Je	to	zcela	určitě	jedna	generace	dětí,	které	se	během	festivalů	narodily	
a	staly	se	jeho	součástí.	Nejdříve	tančily,	a	když	povyrostly,	staraly	se	o	hostující	
soubory.	Mnoho	z	nich	založilo	rodinu	a	koloběh	začíná	znovu.	Je	potřeba	lásku	
k	tradicím	pěstovat	a	předávat	dětem	tak,	jako	se	vinohradník	stará	o	své	vinice,	
aby	na	konci	sklidil	úrodu	plnou	sladkého	moku.	Jsem	potěšena,	že	jsem	nad	
“proměnami	vinařské	kultury”	mohla	převzít	záštitu.	A	bohatou	úrodu	popřeji	
všem,	kteří	navštívíte	letošní	festival.	

Margit	Balaštíková,
radní	Zlínského	kraje

pro	životní	prostředí	a	zemědělství
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Folklorní olympiáda

dětsKá folKloRní olYMpiáda

V	pořadí	třetí	dětská	folklorolympiáda	navazuje	na	dva	předcházející	úspěšné	ročníky.	S	iniciativou	
přišel	tamější	dětský	folklorní	soubor	Děcka	z	Buchlovic	s	cílem	využít	tohoto	sportovního	setkání	k	utužení	
dobrých	vztahů	mezi	místními	soubory,	povzbuzení	sportovního	a	soutěžního	ducha	členů	souborů,	
od	těch	nejmenších	až	po	ty	nejstarší.	V	roce	2016	zvítězil	dětský	soubor	Dolinečka,	v	roce	2017	získal	
stupeň	vítězů	a	putovní	pohár	s	možností	uspořádat	další	ročník	kunovský	soubor	Děcka	z	Kunovic.	

Letošní	 ročník	 folklorolympiády	nese	podtitul	 „Legendární	Hry	bez	hranic	se	vracejí“,	 toho	času	
mezinárodní	televizní	soutěž	s	vysokou	sledovaností.	Účastníky	čekají	disciplíny	tematicky	zaměřené	na	
tradiční	řemesla,	hry	na	trpělivost	a	týmové	souznění.	Vybrané	disciplíny	budou	obohaceny	jedinečnými	
kostýmy	z	dílny	studentek	Střední	uměleckoprůmyslové	školy	Uherské	Hradiště	pod	vedením	Mgr.	Art.	
Petry	Graffe.	Velký	dík	za	nádhernou	práci!

pátek 15. června 2018, 13.00 hodin, fotbalové hřiště Kunovice
Autor
a	koordinátor:		 Tereza	Habartová,	Libor	Habarta
Spolupráce:		 DFS	Děcka	z	Kunovic,	TS	Popovjánek,	FS	Kunovjan,	o.	s.	Kunovjan,	z.	s.,	 Inspirace	

Zlín
Kostýmy:		 Kristýna	Homolová,	Natálie	Pospíšilíková,	eliška	Juráková,	Adéla	Švehlíková,		
	 	 	 Lucie	Tinková,	Mgr.Art.	Petra	Graffe
Moderuje:		 Tereza	Habartová,	Aneta	Poláchová

Dětský folklorní soubor 

Děcka z Kunovic
vítěz 2017

ZALOŽENA SENÁTOREM IVO VALENTOU

v pátek 15. 6. 2018 ve13 hodin 
Fotbalové hřiště, Kunovice

Za nepříznivého počasí se soutěž uskuteční ve Sportovní hale v Kunovicích.

www.kunovske-leto.cz

Vstupné dobrovolné

III. DětsKá folKlorolympIáDa
...legendární Hry bez hranic se vracejí...

25. mezinárodní dětský folklorní festival „KunovsKé léto“

Sportovní zápolení
ve sklizni hroznů, nabírání hroznové šťávy, 

jízdě králů, rybolovu.
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Naši profesionálové

lÚČniCa - Z tvoRBY pRof. štefana nosá¼a

LÚČNICA,	 slovenský	umelecký	 súbor,	 nosite¾	 najvyšších	domácich	 i	medz-
inárodných	ocenení,	symbolizuje	originálnu	kultúru	národa,	takého	jedinečného	
vo	svojich	tanečných,	inštrumentálnych	a	vokálnych	prejavoch.	Slovenské	¾udové	
umenie	našlo	v	Lúčnici	svojho	úprimného	reprezentatívneho	predstavite¾a,	ktorý	
plným	 priehrštím	 rozdáva	 unikátne	 a	 neopakovate¾né	 plody	 bohatej	 tradície	
nadšenému	publiku	doma	i	v	zahraničí.	

Je	umeleckým	a	generačným	spojivom	medzi	tradíciami	minulosti	a	búrlivou,	
ale	zároveň	jedinečnou	nádhernou	prítomnosťou.	Lúčnica	dostala	do	svojho	rod-
ného	listu	dve	charakteristiky.	Prvou	je	večná	mladosť	stelesnená	členmi	súboru	–	
študentmi	bratislavských	vysokých	a	stredných	škôl,	ktorých	sa	od	začatia	aktívnej	

činnosti	v	roku	1948	vystriedalo	v	súbore	vyše	2000.	Druhou	charakteristikou	je	umelecké	smerovanie	
súboru,	ktorého	prameňom	tvorby	je	tradičné	¾udové	umenie	a	jeho	jedinečné	profesionálne	javiskové	
spracovanie	v	tvorbe	umeleckého šéfa a hlavného choreografa súboru prof. štefana nosá¾a.

Lúčnica	svojim	špičkovým	umením,	krásou,	mladosťou	a	výbušným	temperamentom	očarila	divákov	
nielen	doma,	ale	aj	vo	vyše	60-tich	štátoch	európy,	Ázie,	Afriky,	Ameriky	a	Austrálie.	Stala	sa	kultúrnym	
fenoménom	a	diplomatom	vlastnej	krajiny,	reprezentujúc	Slovensko	(pred	rokom	1993	aj	Československo)	
tým	najuniverzálnejším	jazykom	–	vlastnou	originálnou	národnou	kultúrou,	ktorá	nepotrebuje	žiadneho	
tlmočníka.

Téměř	 celá	 historie	 Lúčnice	 je	
úzce	 spojenaa	 s	 osobností	 uměle-
ckého	vedoucího	a	choreografa	Prof.	
Štefana	Nosál¾a,	který	byl	geniálním	
tanečníkem,	 sólistou,	 uměleckým	
vedoucím	 a	 choreografem	 Lúčnice	
v	letech	1949–2017.	Jeho	umělecký	
génius	a	osobitá	invence	a	vitalita	vyt-
varovala	z	Lúčnice	špičkové	teleso.	

Vytvořil	více	jako	100	choreografií	
a	celovečerních	programů.	Profesor	
Štefan	Nosá¾	 nás	 před	 nedávnem	
opustil	a	jeho	mimořádnému	odkazu	
je	 věnován	 dnešní	 slavnostní	 kon-
cert.	Pane	profesore	a	milá	vzácná	
Lúčnico	-	děkujeme	Vám.

pátek 15. června 2018
   20.00 hodin,
   areál jízdy králů, 
   Kunovice
Garant:		 Tereza	Habartová	
	 	 	 Libor	Habarta
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Soutěžní pořady

Slovácký	verbuňk	představuje	jeden	ze	statků	zapsaných	na	seznamu	nehmotného	kulturního	dě-
dictví	UNeSCO,	přispívá	k	pozitivnímu	uplatnění	tance	v	soudobém	kulturním	a	společenském	životě		
v	regionech	Zlínského	kraje,	na	Slovácku,	v	Čr	i	v	zahraničí.	Slovácký	verbuňk	je	synonymem	pro	mužský	
tanec	skočného	charakteru,	je	improvizací	rozvíjenou	schopnostmi,	citem	a	prožitkem	každého	jednice,	
se	zvláštním	rázem	a	projevem	tanečníků,	s	respektem	výrazu	vlastní	regionální	nebo	lokální	příslušnosti.	
Výjimečnost	tance	tvoří	 individualita	a	jedinečnost	každého	tanečníka,	který	do	tance	vkládá	osobní	
přínos,	vlastní	názor,	povahu,	energii,	kreativitu	a	taneční	um.		

Význam	verbuňku	jako	mimořádné	události	a	jeho	edukační	potenicál	je	také	mezi	malými	a	mladými	
chlapci-tanečníky	v	dětských	souborech	mimořádně	oblíbený	a	atraktivní	a	výrazně	přispívá	k	utváření	
osobnosti	dětí	a	mládeže,	k	pěstování	zdravého	sebevědomí,	působí	na	zvýšení	zájmu	o	tanec,	a	na	
posílení	společenské	prestiže	tance	a	podněcuje	obnovování	zaniklých	a	vytváření	nových	aktivit,	po-
třebných	pro	přirozenou	existenci	a	tradování	statku.	Posiluje	vědomí	potřeby	péče	o	lidovou	kulturu.

Verbuňk	je	v	České	republice	rozšířen	pouze	na	Slovácku,	kde	se	pro	něj	užívají	nebo	užívaly	i	jiné	
názvy	–	cifra,	cifrování,	cifruňk,	čardáš,	čardášování,	verbování,	 skákání,	grepčení	 (grebčení).	Obsah	
verbuňku	je	provázen	určitým	okruhem	písní	(dle	oblastí,	odkud	verbuňk	vychází),	mezi	nimiž	od	druhé	
poloviny	19.	století	převládají	tzv.	písně	novo-uherské.	Tanec	má	obvykle	tři	části:	předzpěv,	při	němž	je	
pohyb	tanečníka,	pokud	nestojí	společně	s	ostatními	ve	vázaném	půlkruhu,	velmi	individuální,	taneční	
část	pomalou	a	taneční	část	rychlou,	která	je	volnou	pohybovou	kompozicí	s	osobitým	nábojem.

	
ustálilo se šest typů slováckého verbuňku: 
subregion	strážnického	Dolňácka	–	kolem	města	Strážnice
subregion	kyjovského	Dolňácka	–	okolí	města	Kyjov
podoblast	Hanácko-slováckého	pomezí	–	okolí	měst	Hustopeče	a	Ždánice
subregion	Horňácko	–	okolí	Velké	nad	Veličkou
subregion	hradišťského	Dolňácka	a	Uherskobrodska	–	okolí	Uherského	Hradiště	a	Uherského	Brodu
podoblast	Podluží	–	okolí	města	Břeclav

v národním finále dětského verbuňku v uherském hradišti se představí tito zpěváci a tanečníci  
z celého slovácka, kteří zvítězili v regionálních předkolech konaných v období dubna a května 2018:

nejMladší KateGoRie, do 9 let

oblast podluží
Štěpán	Bařina,	Starý	Poddvorov,	Ej vy páni radní páni
Jaroslav	Prchal,	Mutěnice,	Jede šohaj z Vídňa
Sebastián	Herzán,	Starý	Poddvorov,	Spadla mně šablička

oblast hanácké slovácko
Felix	Josza,	Nové	Mlýny,	Když pan verbíř
Ondřej	Huňař,	Popice
Václav	Michalica,	Moravský	Žižkov,	Když pan verbíř na vojnu verboval

oblast uherskohradišťsko
Dominik	Kolařík,	Sú rodiče
Martin	Valenta,	Modrá,	Čí je to děvčátko
Martin	Brandt,	Veselí	nad	Moravou,	Za Moravů třešně sů
Martin	Šimík,	Kostelany	nad	Moravou,	Pod tým naším okénečkem

oblast Kyjovské dolňácko
Jakub	Sabáček,	Vacenovice,	Čtyry koně ve dvoře
Lukáš	Tomeček,	ratíškovice,	Na tých panských lukách

náRodní přehlídKa dětsKýCh veRBířů 
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pRostřední KateGoRie, od 10 do 12 let

oblast podluží
Vít	Přibil,	Dolní	Bojanovice,	Sů rodiče synka měli	
Josef	Ligday,	rohatec,	A já mám koníčka vraného

oblast hanácké slovácko
David	Huňař,	Popice,
Simon	Herůfek,	Zaječí,	Když pan verbíř

oblast uherskohradišťsko
Matouš	Pospíchal,	Zlechov,	Pozri milá na ten stromek zelený
Tomáš	Stuchlík,	Staré	Město,	Prečo ste ma zverbovali v nedělu
Šimon	Janků,	Uherské	Hradiště	–	Sady,	Naši páni z teho města
Tadeáš	Staše,	Staré	Město,	Chovejte matičko
Matyáš	Hoplíček,	Kunovice,	Škoda tebja šohajku
David	Valenta,	Modrá,	Na tých panských lukách

oblast Kyjovské dolňácko
Václav	Varmuža,	Svatobořice-Mistřín,	Proč kalino v struze stojíš
Adam	Tomeček,	ratiškovice,	V tem Kyjově, v krajním domě

nejstaRší KateGoRie, od 13 do 15 let

oblast podluží
Petr	Huňař,	Stará	Břeclav,	Prešpurka na frajplaci
František	Brabenec,	Mutěnice,	Kdo by sa ně oženiti kázal
rostislav	Duhajský,	Mutěnice,	Už dozrála kukurička
	
oblast hanácké slovácko
Sebastian	Herůfek,	Zaječí,	Když ňa na tu vojnu verbovali
Marek	Huňař,	Popice,	Já su synek svobodný
Tadeáš	Tomšej,	Moravský	Žižkov,	Když ňa na tu vojnu verbovali
Vít	Straka,	Moravský	Žižkov,	Já su synek svobodný

oblast uherskohradišťsko
Michal	Fryšták,	Staré	Město,	Dyž sa voják na téj vojně

oblast Kyjovské dolňácko
Matyáš	Amler,	Vracov,	Když mna na tu vojnu verbovali

sobota 16. června 2018, 10.30 hodin, Masarykovo náměstí, uherské hradiště
Produkce:	 Martina	Habartová.	Libor	Habarta,	erik	Feldvabel
Asistence:	 Julie	Habartová,	eliška	Habartová
Garant:	 Tereza	Habartová,	Marta	Polášková,	romana	Habartová
Odborná	spolupráce:	 Sbor	znalců	a	lektorů	verbuňku
Slovem	provází	a	verbuje:	 Petr	Pěcha
Doprovází:	 CM	Mladí	Burčáci,	CM	Olina

Soutěžní pořady
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stopY Minulosti

rok	2018	 je	 v	mnohém	výjimečný.	 Proží-
váme	v	něm	několik	významných	a	 tolik	sym-
bolických	 událostí.	Oslavujeme	 rovné	 století	
od	vzniku	samostatného	Československa,	které	
zůstává	v	našich	 srdcích,	 i	 když	 tato	země	 již	
neexistuje.	Také	horoskop	na	rok	2018	reflektuje	
osudovou	roli	naší	země,	uvědomění	si	významu	
našeho	domova	pro	každého	z	nás.	

rokem	2018	bude	rezonovat	téma	rodina.	
Náš	 festival	 byl	 zařazen	 také	mezi	 významné	
události.

rok	 2018	 je	 rokem	 významných	 jubileí,	
která	 reprezentují	naši	 státnost.	Česko,	ve	své	
současné	státoprávní	podobě	vzniklo	1.	 ledna	
1993,	navazuje	tak	na	tradice	státnosti	Česko-
slovenska,	Českého	království,	Českého	knížectví	i	Velké	Moravy,	sahající	do	9.	století.	Tento	odkaz	je	
pro	nás	stálým	životním	motivem,	který	je	nutné	si	uvědomovat,	přirozeně	a	citlivě	si	jej	připomínat.	

Děti	jsou	bezprostřední,	hravou	formou		jsou	schopné	vše	nové	přijímat	a	prezentovat	způsobem	
sobě	vlastním,	prostřednictvím	svého	jazyka,	formou	ústní	lidové	slovesnosti,	písněmi,	hudbou,	využíváním	
hudebních	nástrojů,	ale	také	tancem.	Pro	všechny	děti,	které	se	Vám	dnes	představí,	se	velkou	inspirací	
stávají	právě	naše	tradice	a	historie,	100.	výročí	vzniku	samostatného	československého	státu	a	v	nás	
ukotvená	Cyrilometodějská	tradice.	Ukážou	nám	ve	své	bezprostřednosti	nejen	ve	výtvarné	soutěži,	ale	
také	ve	vystoupeních	a	soutěžních	choreografiích,	jak	dokážou	tyto	tradice	vnímat	a		jakým	pohledem	
a	prožitkem	nám	tuto	cestu	z	minulosti	k	dnešku	představí...	

S	radostí	Vám	také	sdělujeme,	že	festival	a	jeho	pořady	jsou	Ministerstvem	kultury	Čr	označeny	
jako	skvělá	prezentace	českého	kulturního	dědictví	a	kvalitní	příspěvek	k	evropskému	roku	kulturního	
dědictví.	Oficiální	dopis	byl	festivalu	zaslán	Mgr.	Magdalenou	Fantovou,	Národní	koordinátorkou	erKD	
-	National	coordinator	eYCH.	Děkujeme!	

Soutěžní pořad
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Sobotní pořad

pRoGRaM:
řeCKo, ts antigoni, Krnov Řecké ostrovní tance z oblasti 

Dodekanisa (Egejské moře)
KunoviCe, Malé děcka z Kunovic A co na psotu…
uheRsKé hRadiště, omladinka ii  Jak sa pasú ovce – …pást a stříhat 

ovce nemusí vždycky jenom 
chlapci…

KunoviCe, Kunovjánek U potoka, u voděnky – vyobra-
zení dětských her a radovánek  
v blízkosti potoka

tuReCKo, ankara Black Sea Dance – rychlý 
  figurální tanec
BulhaRsKo, „Razvitie“, sevlievo Detski narodni igri – tradiční 

tanec a písně ze Šopského 
regionu

uheRsKé hRadiště, hradišťánek iii Pro kohúta páva – pásmo o životě mezi pávicí, pávem a kohoutem
plZeŇ, Mladinka Řehořská koleda – pásmo o tom, jak na sv. Řehoře chodily děti po 

koledě a vybíraly na pana učitele, neboť tenkrát neměl žádný plat
MaĎaRsKo, nagykáta  Rábaközi táncok – tanec ze Severního Maďarska
staRé Město,  dolinečka ii  Maleno, Stračeno! – podvečerní pasení krav a hry pasáčků
KunoviCe, děcka z Kunovic Na lúkách…
KunoviCe, Malý handrláček Přes Javorníčky – tanec ze Strání
slovensKo, prvosienka, Bratislava Ako sa do hory volá, tak sa z Horehronia ozýva – párový tanec ze 

Středního Slovenska předávaný z pokolení na pokolení
KunoviCe, handrláček Komářina – veselé pásmo na smutné téma
ChoRvatsKo, Bistra  Klinček stoji pod oblokom – tance ze severozápadního regionu 

Meðimurje
MaKedonie, Kud ilinden, struga Kopachija – kompozice z tradičních tanců západní strany Makedonie 

zvané Malesora a Krstachka
	
sobota   16. června 2018, 16.00 hodin, areál jízdy králů v Kunovicích
autor pořadu:	 	romana	Habartová	a	vedoucí	všech	souborů	a	muzik
Slovem	provází:	 	mladí	talentovaní	moderátoři	ester	Kocábová	a	Šimon	Ludvíček	v	rolích	osobností	Kunovic
Doprovází:	 	cimbálové	muziky	zúčastněných	souborů
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Tradice a řemesla

RepReZentativní příležitosti - tRadiCe a řeMesla

Každoročně	má	festival	„Kunovské	léto”	ve	své	programové	nabídce	zařazeny slavnostní průvody, 
profilové pořady	jednotlivých	souborů,	ale	také	komponované tematické pořady,	které	nabízejí	nová	
neobvyklá	setkání.	Mezi	ně	řadíme	např.	taneční	pozvánky	na	náměstích		a	na	lázeňských	kolonádách,	
tzv.	roztančená	náměstí.	Za	slunného	počasí	potěší	jistě	především	ty,	kteří	se	mohou	na	chvíli	zastavit	
v	každodenním	shonu,	ale	hlavně	pak	školáky,	pro	které	jsou	vedle	roztančeného	náměstí	realizovány	
tzv.	 výchovné	koncerty.Prezentace	 folkloru	 různých	zemí	evropy,	 seznamování	 s	 tradicemi	 různých	
národopisných	oblastí	zprostředkovává	divákům	a	posluchačům	neopakovatelné	zážitky.	Nabízí	se	také	
možnost	proměnit	tato	setkání	ve	školu	tance	pro	děti	a	podle	zájmu	i	pro	dospělé.

K	festivalu		rovněž	neodmyslitelně	patří	rukodělné	dovednosti.	Vždyť	jen	při	pohledu	na	krojovou	
pestrost	si	každý	divák	musí	uvědomit,	kolik	práce	to	dalo	jejich	tvůrcům.

K	festivalu	tak	patří	neodmyslitelně	tradiční	svatojánský jarmark,	realizovaný	ve	spolupráci	s	Měs-
tem	Uherské	Hradiště.	Um	a	vlastní	výrobu	zde	prezentují	vyhlášení	mistři	tradiční	rukodělné	výroby,	
ale	i	začínající	řemeslníci.	Právě	Uherské	Hradiště	patřilo	v	minulosti	k	místům,	kam	výrobci	z	venkova	
přinášeli	své	zboží	k	výměně	a	prodeji.	Na	Masarykově	náměstí	v	Uh.	Hradišti	bude	připraven	pestrý	
jarmark	se	stovkou	prodejců,	řemeslníků,	kteří	reprezentují	jednotlivé	regiony	i	přeshraniční	oblasti	.

Svatojánský	jarmark	je	od	roku	2005	zvýrazněn	další	významnou	iniciativou.	V	souladu	s	účinnější	
péčí	o	tradiční	lidovou	kulturu,	kterou	schválila	vláda	v	roce	2003	a	v	návaznosti	na	tradice	místního	
regionu,	rozhodlo	Město	Uherské	Hradiště	udělovat	významným	lidovým	výrobcům	Cenu	Vladimíra	
Boučka	za	zachování	a	rozvoj	lidové	umělecké	výroby.	Ing.	arch.	Vladimír	Bouček	byl	nejenom	zakla-
datelem	novodobých	forem	péče	o	tradiční	lidovou	uměleckou	výrobu,	ale	i	významnou	a	důstojnou	
osobností	města.	

Od	roku	2012	uděluje	také	Zlínský	kraj	ocenění	těm	nejlepším	tvůrcům	-	titul	Mistr tradiční rukoděl-
né výroby	Zlínského	kraje.	Letos	poprvé	budou	představitelé	kraje	a	města	předávat	ocenění	společně	
právě	v	čase	festivalu,	v	redutě	v	Uherském	Hradišti.

	
slavnostní předávání cen Města uherské hradiště a Zlínského kraje mistrům řemesla
Čtvrtek:	 14.	června	2018,	17.00	hodin,	Uherské	Hradiště,	reduta
realizace:	 Město	Uherské	Hradiště,	Zlínský	kraj

svatojánský jarmark lidového řemesla
Sobota:	 16.	června	2018,	8.00-14.00	hodin,	Masarykovo	nám.	Uherské	Hradiště
realizace:	 Občanské	sdružení	Kunovjan,	z.s.	a	Město	Uherské	Hradiště

   

Logo (ochranná známka) k titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ 
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hRadišŤan    - o slunovRatu…o toM, Co Bývalo a Znovu KdYsi Bude…hudebně	taneční	
pásmo	na	motivy	veršů	Jana	Skácela	a	na	texty	lidové	poezie

Na dně každé písně i té nejsmutnější,
na dně každé sklenky něco tiše cinká.

Žijeme	v	překotné	době,	která	nám	přináší	množství	nových	poznatků,	podnětů,	zážitků,	ale	také	
chaos	a	zmatení	hodnot.	Jako	bychom	zapomněli	rozlišovat	podstatné	od	nepodstatného,	jakoby	se	
vytratil	smysl	pro	„řád	věcí“.

Naším	pořadem	„O	slunovratu“	chceme	připomenout	mnohé	z	principů,	které	ctili	a	chápali	lidé	
před	námi,	a	které	jsou	platné	a	potřebné	i	pro	dnešního	člověka.	Uvědomění	si	sounáležitosti	s	přírodou		
a	ročním	koloběhem	je	jedním	z	nich	a	dává	lidskému	životu	i	jeho	snažení	jistý	řád.	„Vždyť	je	čas	sázet	
i	sklízet,	čas	plakat	i	čas	smát	se,	čas	mlčet	i	čas	mluvit,	čas	boje	i	čas	pokoje,	čas	zrození	i	umírání…“	
To	vše	platilo	a	platit	bude,	to	vše	patří	k	plnosti	lidského	života.

Cítili	jsme	potřebu	vrátit	se	k	těmto	odvěkým	symbolům	a	hledali	takové	hudební	a	taneční	prostředky,	
které	by	je	co	nejvíce	přiblížily.	Přáli	bychom	si,	aby	každý	z	vás	v	pořadu	našel	alespoň	„tiché	cinknutí	
na	dně	písně“.	Za	to	bychom	vám	chtěli	poděkovat.	 	 	 	 	

Ladislava Košíková, Jiří Pavlica
pRoGRaM:
	 1. Chci to slyšet
 2. Prosby
 3. Pozdraveno budiž světlo
 4. Vteřina v lednu
 5. Karneval
 6. Stopadesátý sonet o jaru
 7. Svár zimy a jara
 8. Modlitba za vodu
 9. Lásko, milá lásko
 10. Rozhovor
 11. Svatojánský tanec
 12. Na slunci
 13. Kohouti
 14. Sonet o lásce a modrém portugalu
 15. Svatba
 16. Naděje s bukovými křídly a Mrtví
 17. Pozdraveno budiž světlo
 18. Poděkování

sobota 16. června 2018, 21.00 hodin, areál jízdy králů v Kunovicích
Garant:	 Tereza	Habartová
Autoři	pořadu:	 Ladislava	Košíková	a	Jiří	Pavlica
Hudba:	 Jiří	Pavlica
Texty	písní:	 Jan	Skácel	a	lidová	poezie
Choreografie:	 Ladislava	Košíková
Návrhy	kostýmů:	 Jindra	Pelková
Účinkují:	 HrADIŠŤAN	www.hradistan.cz,	www.hradistan.com
Muzika:	 Jiří	Pavlica	–	housle
	 David	Burda	–	klarinet,	flétny
	 Milan	Malina	–	cimbál,	roman	Gill	–	kvinton
	 Milan	Gablas	–	kontrabas,	Josef	Fojta	–	perkuse,	klávesy			
Zpěv:	 Alice	Holubová,	Jiří	Pavlica,	David	Burda
Taneční	složka:	 Jitka	Adamíková,	Hana	Achilles,	Kateřina	Benešová,	Anna	Botková,	ema	Ferencová,	

Barbora	Gajdošová,	Dorota	Gajdošová,	eliška	Habartová,	Adéla	Juráková,	Štěpánka	
Kocábová;	Jakub	Botek,	Ondřej	Hastík,	Štěpán	Hrňa,	Ondřej	Kula,	Jan	Malina,	František	
Silný,	Filip	Sládek,	František	Sliž,		Miroslav	Sýkora,	Jan	Verfl

Slavnostní pořad

hRadišŤan - o slunovRatu        
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Duchovní setkání

Koncert	duchovní	písně	je	nedílnou	součástí	každého	ročníku	festivalu	„Kunovské	léto“.	Koncertu	
předchází	vždy	bohoslužba,	jež	je	sloužena	za	festivalové	děti,	organizátory	festivalu.	Modlitbou	boho-
služby	vzpomínáme	také	na	zemřelé,	kteří	jsou	s	našimi	životy	navždy	spjati.	

Otče náš, jsou venku a já je nemůžu chránit. Čím jsou větší, tím méně můžu být s nimi. Jdou si svými 
vlastními cestami a mně nezůstává než je svěřit Tobě a snažit se jim rozumět a radit. Dej jim dobré kama-
rády a přátele a také dobré dospělé kolem nich, kterým by na nich záleželo. Chraň je, aby se jim nestalo 
nic zlého, a samy aby nezavinily neštěstí. 

Ochraňuj je, aby nedělaly nic nesprávného, když jsou samy mezi sebou. Především dej jedno: aby se 
rády vracely domů, aby se těšily na domov rodičů a aby ho milovaly. Dej, aby se mi dařilo vytvořit tento 
domov a náš rodinný krb milým a takový ho zachovat co nejdéle. Jim dej, aby nemyslely na své rodiče 
se strachem ani tehdy, když udělaly něco špatného. Zachovej jim důvěru, že tento dům je pro ně stále 
otevřený i přes všechny hlouposti, které udělaly. 

Dej nám všem, aby jim náš domov ukazoval, co znamená být doma, být u Tebe tam, kde Ty jsi doma, 
u stolu v Tvém věčném království. Amen.	

(Modlitba	za	děti,	Patorace.cz)

pRoGRaM:
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice	 Bílá holuběnko, poletuj nad nama
Omladinka	II,	Uherské	Hradiště	 Maria, Maria
Dolinečka	II,	Staré	Město	 Chvalte Pána – píseň č. 908 z kancionálu
Prvosienka,	Bratislava,	Slovensko	  Vysoký je topol – zpěvy z Plachtiniec
Mladinka,	Plzeň	 Sluníčko zašlo
Dolinečka	III,	Staré	Město			 	Písnička pro kamaráda	
TápiómenteNagykáta,	Maďarsko	 Boldogasszony anyánk – píseň o Blahoslavené Panně
Malý	Handrláček,	Kunovice			 	Pampelišky 
Dolinečka	III,	Staré	Město	 Prosba
Bistra,	Bistra,	Chorvatsko	 Kao košuta – …jak košík vody z luk, jsi Bože…
Malý	Handrláček,	Kunovice			 	Ave Maria
FS	Blazhevski,	Skopje,	Makedonie		 Vechniot Bog – tradiční duchovní  píseň
Folk	dance	group	razvitie,	Sevlievo,	Bulharsko		 K Bohu –  Tradiční bulharská píseň

neděle  17. června 2018, kostel svatého petra a pavla v Kunovicích
 7.30–8.30, mše svatá 
 8.45–9.15, koncert duchovní 

písně
Mši	slouží:	 P.	Jaroslav	Polách
Autor	pořadu:	 romana	a	Tereza	Habartovy
Duchovní	slovo:	 romana	Habartová	a	Petr	Pěcha

Mše svatá a KonCeRt duChovní písně
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Přehlídkové pořady — závěrečný galaprogram

náš doMov

Závěrečný	program	festivalu	s	názvem	Náš	domov	odráží	hlavní	životní	téma.	Pojem	rodina	rezo-
nuje	v	každém	z	nás,	je	to	TO	nejcennější,	co	máme.	Naše	děti	si	ve	folklorních	souborech	osvojí	nová	
poznání,	minulost	našich	předků,	třeba	ukrytou	v	nové	melodii,	písničce	či	krůčku,	a	toto	nenápadné	
bohatsví	přináší	potěšení	do	našich	rodin…	

Domov,	láska	a	radost	představuje	pro	každého	z	nás	to	nejdůležitější,	co	jen	můžeme	mít!	V	rych-
lém	plynutí	času	a	žití	plném	povinností,	práce,	shonu,	honby	za	úspěchem,	ziskem	a	kdo	ví,	za	čím	
ještě,	se	snad	už	ani	nezamýšlíme	nad	tím,	čím	vším	pro	nás	tyto	pojmy	vlastně	jsou	a	co	znamenají…	

Naše	děti,	kterým	dnes	patří	scéna,	mají	svůj	domov	nejenom	ve	své	rodině,	ve	své	obci,	ve	své	
zemi,	odkud	pocházejí	 a	 kam	se	po	 týdenním	pobytu	v	Kunovicích	zase	vracejí…	Svůj	 stylizovaný	
domov	mají	ale	také	právě	v	našich	dětských	souborech,	ve	kterých	festivalové	děti	pobývají	a	do	nichž	
se	rádi	vracejí	za	svými	kamarády,	vedoucími	za	novým	poznáním.	Které	nepřestává	být	osvěžující	
studánkou	vody	živé….

Máme	za	sebou	25	 festivalových	 let,	kdy	se	do	srdce	 i	evropy,	do	Zlínského	kraje,	na	Slovácko		
a	do	centra	uherskohradišťského	souměstí	vydávají	jako	do	svého	krátkodobého	nového	domova	děti	
různých	zemí		našeho	kontinentu.

Tak	-	šťastnou	cestu	do	svých	vzácných	domovů...

KunoviCe, Malý handrláček  
 Poznám, poznám po panence	–	tanec	Trnka

uheRsKé hRadiště, omladinka ii  
 V Straňanském hájku	–	tanec	ze	Strání

slovensKo, prvosienka, Bratislava 
 Zamutov	–	dívčí	a	párový	tanec	ze	Zámutova	na	Východním	Slovensku

staRé Město, dolinečka iii  
 Poďme sa hrát	–	pásmo	her	a	písniček

veselí nad MoRavou, štěpnička 
 My chytáme ryby raky	–	hry	a	tanečky	dětí	u	řeky	Moravy

MaKedonie, Kud ilinden, struga
 Sred Selo	–	taneční	pásmo	z	oblasti	Skopje

KunoviCe, Kunovjánek  
 Ach, Anička, Anička	–	kopaničářský	čardáš

staRé Město,  dolinečka ii 
 Na lúkách	–	pásmo	o	soužití	dívek	a	chlapců	na	lúce

KunoviCe, děcka z Kunovic 
 Na Myjavskú notu	–	tanec	z	Myjavy
 
BulhaRsKo, „Razvitie“, sevlievo 
 Buenek, Vlashki tants	–	tradiční	tanec	

ze	severního	Bulharska

KunoviCe, handrláček 
 Dívča korytňanské	–	tance	z	Korytné

plZeŇ, Mladinka 
 Na tom našem dvorečku	–	v	pásmu	se	

tanečně	i	hudebně	potkávají	zvířátka,	
která	byla	typická	pro	český	dvůr
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MaĎaRsKo, tápiómente 
 Dance Ensemble, Nagykáta Palóc táncok	–	tanec	z	palócského	regionu	Středního	Maďarska

ChoRvatsKo, folclore ensamble Bistra, Bistra 
 Sončece zahaja	–	tance	ze	severního	regionu	Zagorje

tuReCKo, Kuzeyín uºaklari folkdance ensemble, Cansu youth and sports club, ankara
 Tradiční	tanec	z	Ankary

neděle 17. června 2018, 15.00–17.00, areál jízdy králů v Kunovicích
Autor	pořadu:	 romana	Habartová	
Slovem	provází:	 ester	Kocábová	a	Šimon	Ludvíček

Přehlídkové pořady — závěrečný galaprogram
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O souborech

KuZeYín uªaKlaRi folKdanCe enseMBle, Cansu Youth  
and spoRts CluB  –  anKaRa, tuReCKo 

Taneční	 skupina	 funguje	 pod	mládežnickým	 a	 sportovním	 klubem	 v	 Ankaře,	 hlavním	městě		
Turecka.	Prostřednictvím	sdružení	lidových	tanců	zvané	“Severní	děti”	poskytuje	od	roku	2008	přístup		
ke	 společenskému,	 kulturnímu	 a	 uměleckému	 vzdělávání	 dětí	 a	mládeže	 s	 cílem	udržet	 tureckou	
kulturu	živou,	v	její	původní	podobě.	Soubor	má	v	současnosti	230	tanečníků	ve	věku	od	6	do	12	let		
a	105	tanečníků	ve	věku	od	13	do	24	let.	Soubor	je	vysoce	oceňován	za	disciplinované	a	profesionální	
zpracování	tradičního	materiálu.	V	uplynulém	roce	se	tanečníci	zúčastnili	festivalů	na	Kypru,	Ukrajině,		
v	Maroku	či	Bosně	a	Hercegovině.

sobota:	 Black Sea Dance – rychlý figurální tanec

neděle:	 Tradiční tanec z Ankary

vedoucí souboru:	 erdinç	Özten
vedoucí taneční složky:	 Mina	Hazal	Biyikli
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O souborech

Kud ilinden – stRuGa, MaKedonie 

Známé	město	Struga	leží	na	makedonském	pobřeží,	od	severozápadu	k	jihu	Ochridského	jezera	
leží	 spolu	 s	 vesnicemi	radožda,	Kališta	 či	městem	Ochrid.	 Kulturní	 a	 umělecké	 sdružení	 Ilinden	 je	
folklorní	soubor,	který	již	více	než	35	let	aktivně	působí	v	kulturním	centru	“Bratři	Miladinovci”	v	Strugě		
a	s	velkým	úspěchem	prezentuje	makedonskou	tradici,	lidovou	píseň	a	tanec	po	celém	světě.	V	sou-
časné	době	má	soubor	asi	300	aktivních	členů,	rozdělených	podle	věku	do	sedm	skupin,	které	mají		
v	repertoáru	choreografie	z	různých	částí	Makedonie.	V	průběhu	35	let	své	existence	realizoval	soubor	
řadu	sólových	koncertů	a	více	než	tři	 tisíce	představení	na	různých	akcích,	koncertech	a	festivalech		
v	Turecku,	Bulharsku,	rumunsku	nebo	estonsku.	

sobota:	 Kopachija	 –	 kompozice	 z	 tradičních	 tanců	 západní	 strany	Makedonie	 zvané	Malesora		
a	Krstachka

neděle:	 Sred Selo	–	taneční	pásmo	z	oblasti	Skopje

vedoucí souboru:	 Jovica	Blazhevski
vedoucí muziky:	 Jovan	Mitreski
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O souborech

folK danCe GRoup „RaZvitie“ – sevlievo, BulhaRsKo 

Dětský	folklorní	soubor	razvitie	vznikl	v	roce	1997	v	městě	Selvievo,	správním	střediskem	Obštiny	
Sevlievo	v	severním	Bulharsku.	Historie	sdružení,	pod	kterým	soubor	pracuje,	sahá	však	až	do	roku	1870.	
Dnes	je	soubor	složený	z	více	jak	50	dětí.	Hlavním	cílem	práce	vedení	souboru	je	pěstování	vztahu		
k	bulharskému	folkloru	a	tradicím.	Práce	zahrnuje	tvorbu	tanečních	a	vokálních	dovedností,	výuku	tance,	
hudby	a	divadelní	kultury,	také	podněcuje	získání	dovedností	pro	manipulaci	se	scénickým	kostýmem		
a	rekvizitami.	Soubor	používá	lidové	kroje	z	oblasti	Severnqshki,	Trakian,	Shopski	region.	Soubor	kon-
certuje	v	Sevlievu	a	vesnicích	v	obci	Sevlievo	a	účastní	se	folklorních	festivalů	na	venkově	i	v	zahraničí.	
Kvalitu	souboru	dokazuje	také	značka	CIOFF,	pod	kterou	soubor	pracuje	od	roku	2005.	

sobota:  Detski narodni igri	–	tradiční	tanec	a	písně	ze	Shopského	regionu

neděle:  Buenek, Vlashki tants	–	tradiční	tanec	ze	severního	Bulharska

vedoucí souboru:	 Vesela	a	Yordan	Jordanovi
vedoucí orchestr:	 Nikolay	Totev
vedoucí pěvecké složky: Plamen	Penchew
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O souborech

 ts antiGoni - KRnov, řeCKo

Taneční	soubor	Antigoni	z	Krnova	vznikl	v	roce	1996	z	důvodu	potřeby	uchování	a	šíření	řeckých		
lidových	tanců,	písní	a	řeckých	tradic	pro	další	generace	nejen	příslušníků	řecké	menšiny	žijící	na	území	České		
republiky,	ale	také	pro	celou	českou	veřejnost.	Za	dobu	svého	působení	prošlo	souborem	na	50	tanečníků.	
V	současnosti	má	taneční	soubor	cca	25	členů	ve	věku	od	4	do	40	let	a	má	ve	svém	repertoáru	na	100	
řeckých	tradičních	tanců	ze	všech	oblastí	Řecka.	Soubor	si	získal	oblibu	nejen	v	Krnově	a	v	blízkém	
okolí,	ale	na	různých	místech	celé	České	republiky,	kde	šíří	řecké	kulturní	bohatství	v	podobě	národních	
tanců.	Nejvýznamnější	ocenění	získal	TS	Antigoni	v	roce	2009	na	64.	Mezinárodním	folklórním	festivalu		
ve	Strážnici,	a	to	čestný	titul	Laureát	Strážnice	2009	za	výborné	provedení	a	uchování	nejstarších	řeckých	
tanců	z	oblasti	Pontu	v	programu	Domovina.

sobota:		 Řecké ostrovní tance z oblasti Dodekanisa (Egejské moře)

vedoucí souboru:		 Irini	Grigoriadu
vedoucí taneční složky:  Paris	Vasiliadis,	Alexandra	Vasiliadisová
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O souborech

tápióMente danCe enseMBle – naGYKáta, MaĎaRsKo 

Taneční	 soubor	 Tápiómente	 v	 letošním	 roce	 slaví	 50.	 výročí	 svého	založení.	 Soubor	působí	 ve	
městě	Nagykáta,	okresním	městě	v	maďarské	Pešťské	župě,	na	severu	centrálního	Maďarska.		Soubor	
má	nyní	více	než	100	tanečníků.	Cílem	souboru	je	seznámit	děti	a	mládež	s	bohatou	hudbou,	tancem	
a	kulturou	v	regionu.	Soubor	používá	lidové	kroje	z	regionu	Transylvánie,	Severozápadního	Maďarska,	
Palócs	a	Moldavska.	Během	své	existence	se	stal	známým	ansámblem	a	také	se	vítězem	na	mnoha	
zahraničních	 i	domácích	 festivalech	ve	Francii,	Číně	či	Finsku.	V	roce	2018	soubor	spoluorganizuje		
35.	ročník	mezinárodního	tanečního	festivalu	„Katai“.	

Soubor	má	vlastní	orchestr	pracující	pod	názvem	Terék	József	és	barátai.	

sobota:	 Rábaközi táncok	–	tanec	ze	Severního	Maďarska

neděle:	 Palóc táncok	–	tanec	z	palócského	regionu	Středního	Maďarska

vedoucí souboru:	 Dániel	Bálint
vedoucí taneční složky:	 László	Vámos
vedoucí muziky: József	Terék
primáš:	 Sándor	Orosz
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folCloRe ensaMBle BistRa – BistRa, ChoRvatsKo

Dětský	 folklorní	 soubor	 Bistra	 funguje	 pod	 stejnojmennou	 kulturně-uměleckou	 společností		
v	městečku	Bistra	 poblíž	Záhřebu.	 První	 folklorní	 aktivity	 v	 Bistře	 byly	 zaznamenány	 v	 roce	 1922.		
V	 současném	 složení	 funguje	 soubor	od	 roku	2005	a	 sdružuje	 více	 jak	100	 členů	 všech	 věkových	
kategorií,	které	 jsou	rozděleny	do	čtyř	skupin,	dvou	dětských,	 jednou	dospělou,	které	doplňuje	sku-
pina	muzikantů.	Zvuková,	vizuální	i	krojová	rozmanitost	odráží	různorodost	částí	Chorvatska,	které	se		
od	sebe	liší	specifickými	folklorními	prvky.	Soubor	pracuje	pod	značkou	CIOFF	a	působí	na	chorvatských	
i	mezinárodních	folklorních	scénách,	kde	již	získal	několik	prestižních	folklorních	cen,	např.	v	Bělorusku,	
Portugalsku,	rakousku	či	Itálii.

Soubor	doprovází	vlastní	muzika	Orchestra	of	Folclore	ensamble	Bistra.

sobota:	 Klinček stoji pod oblokom	–	tance	ze	severozápadního	regionu	Meðimurje

neděla:	 Sončece zahaja	–	tance	ze	severního	regionu	Zagorje

vedoucí souboru:	 Mirjana	Bogdan,	Katarina	Čunčiæ
vedoucí taneční složky:	 Danijela	Matovina
vedoucí muziky:	 Danijel	rožankoviæ
primáš:	 Danijel	rožankoviæ

O souborech
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O souborech

dfs pRvosienKa – BRatislava, slovensKo

Dětský	folklorní	soubor	Prvosienka	vznikl	v	roce	1981	v	městské	části	Bratislavy	Vajnory.	Současný	
název	souboru	vznikl	v	roce	1995	spolu	se	vznikem	Nadace	DFS	Prvosienka.	Dnes	sdružuje	více	jak	
130	dětí	a	pracuje	v	několika	věkových	skupinách	v	rozpětí	od	5	do	17	let.	Ve	svém	repertoáru	soubo-
ru	prezentuje	hudební,	taneční	i	krojovou	pestrost	téměř	všech	dominantních	etnografických	regionů	
Slovenska.	Soubor	se	snaží	dětem	v	městském	prostředí	vštěpovat	lásku	k	lidovým	zvykům,	domovině	
a	lidovému	umění.	Za	dobu	své	existence	získal	soubor	vícero	významných	ocenění,	z	poslední	doby	
například	v	soutěži	Vrť	sa	dievča	2017,	kde	soubor	získal	zlaté	pásmo	s	návrhem	na	postup	do	celostátní	
postupové	soutěže,		na	festivale	rozkvetlé	Čechy	2017	či	DUHA	2017,	kde	se	soubor	stal	Laureátem	
ve	kategorii	lidového	tance.	

Soubor	doprovází	¼udová	hudba	Michala	Moravčíka.

sobota: Ako sa do hory volá, tak sa z Horehronia ozýva	–	párový	tanec	ze	Středního	Slovenska	
předávaný	z	pokolení	na	pokolení	

neděle:		 Zamutov	–	dívčí	a	párový	tanec	ze	Zámutova	na	Východním	Slovensku

umělecká vedoucí souboru:	 ¼ubica	Mešková	
organizační vedoucí:	 Jana	Bezáková
taneční pedagogové: Katarína	Magdolenová,	Juraj	Kosztolányi,	Júlia	Smoligová,	Adela	Bartolomei,	

Martina	Nadzamová,	Lukáš	Novotný,	Dana	Puškárová	
hlasový pedagog:	 	 Júlia	Smoligová
hudební příprava (hra na píšťalky, fujara, gajdy): rastislav	Šimkovič
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 dfs MladinKa – plZeŇ

Dětský	folklorní	soubor	Mladinka	byl	založen	v	roce	1986	pod	názvem	Škodováček.	O	rok	později	
vznikla	 i	 vlastní	 dětská	muzika.	Od	počátku	 vychovává	 tanečníky	 a	muzikanty	 pro	 dospělý	 soubor	
Mladina.	Soubor	funguje	jako	zapsaný	spolek	a	sdružuje	okolo	70	dětí,	které	jsou	dle	věku	rozděleny	do	
dvou	skupin	–	starší	Mladinky	a	mladší	Mladinečky.	Cílem	souboru	je	seznámit	děti	s	kořeny	naší	kultury		
a	přiblížit	lidové	umění	v	částečně	stylizované	podobě	současnému	divákovi.	Zaměřujeme	se	především	
na	jevištní	zpracování	lidových	písní,	tanců	a	zvyků	z	Plzeňska	a	jihozápadních	Čech.	Pravidelně	je	hostem	
významných	folklorních	festivalů	v	Čechách	i	v	zahraničí.	K	úspěchům	souboru	Mladinka	patří	účast	na	
národních	kolech	přehlídky	dětských	folklorních	souborů	v	Kroměříži	a	Jihlavě.

Soubor	doprovází	dětská	muzika	Mladinka.
	
sobota: Řehořská koleda	–	pásmo	o	tom,	jak	na	sv.	Řehoře	chodily	děti	po	koledě	a	vybíraly	na	pana	

učitele,	neboť	tenkrát	neměl	žádný	plat

neděle:  Na tom našem dvorečku	–	v	pásmu	se	tanečně	 i	hudebně	potkávají	zvířátka,	která	byla	
typická	pro	český	dvůr

vedoucí souboru: Jitka	Šeflová
vedoucí taneční složky: Jitka	Šeflová,	Linda	Hnátová,	Martin	Šefl
vedoucí muziky: Jaroslava	Kaplanová

O souborech
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dfs štěpniČKa – veselí nad MoRavou

Soubor	pracuje	pod	Domem	dětí	a	mládeže	ve	Veselí	nad	Moravou	již	více	jak	20	let.	Historie	sou-
boru	sahá	do	roku	1983.	V	současné	době	pracuje	soubor	ve	dvou	skupinách,	nejmladší	sdružuje	děti		
od	5	do	9	let,	starší	skupinu	tvoří	děti	ve	věku	od	11	do	12	let.	Práce	souboru	stojí	na	hravosti,	tanečnosti	
a	zpěvnosti	dětí,	kterými	se	seznamují	s	repertoár	Veselska	a	Slovácka.	Soubor	se	prezentuje	ve	veselském	
dětském	kroji	upraveném	pro	scénický	tanec,	kterým	nahrazuje	dnes	již	nedostupné	historické	materiály	
lidového	oděvu.	Za	nejvýraznější	úspěch	považují	dlouhou	nepřerušenou	35	letou	tradici	fungování.	
Vedle	toho	jsou	to	úspěchy	souboru	a	muziky	na	přehlídkách,	na	festivalech	v	Čr	i	v	zahraničí.	DFS	
Štěpnička	spolupořádá	MDFF	ŠTĚPY	ve	Veselí	nad	Moravou.

Od	září	začala	se	souborem	pracovat	nová	Cimbálová	muzika	„Cimbálečka“.

neděle: My chytáme ryby raky	–	hry	a	tanečky	dětí	u	řeky	Moravy

vedoucí souboru:	 		 Albert	Hauptmann
vedoucí taneční složky:	 roman	Šmehlík,	Miroslav	Pátek
vedoucí muziky:   Petra	Pavková
primáš muziky:	 		 Ondra	Gajda
	 	

O souborech
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popovjáneK – popoviCe

Soubor	Popovjánek	z	Popovic	u	Uherského	Hradiště	byl	založen	v	roce	1995	jako	soubor	folklorní	
a	dal	si	za	úkol	obnovovat	a	udržovat	 lidové	tradice	ve	své	vesnici.	Postupem	času	se	z	folklorního	
souboru	stal	soubor	taneční,	který	zpracovává	folklorní	materiál	z	Uherskohradišťska	a	Uherskobrod-
ska.	V	komponovaných	pásmech	zpracoval	i	několik	legend	i	skutečných	událostí	týkajících	se	historie		
a	kulturních	památek	své	obce.	V	současné	době	jej	navštěvuje	40	dětí	ve	věku	od	5	do	15	let,	které	
pracují	ve	třech	skupinách.	Děti	se	formou	hry	a	soutěží	seznamují	s	historií	a	zajímavostmi	obce.	Soubor	
se	několikrát	účastnil	celorepublikové	soutěžní	přehlídky	dětských	tanečních	skupin	v	Opavě	a	Liberci		
a	soutěže	Tančíme	pro	radost	v	Českém	Dubu.	

Od	roku	2000	funguje	soubor	jako	občanské	sdružení,	nyní	spolek.

organizační vedoucí souboru:	 Karel	Zelinka
umělecká vedoucí:	 Jitka	Nováková
vedoucí taneční složky:	 Zuzana	Bičanová,	Zuzana	Kučerová

O souborech
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dolineČKa ii. – staRé Město

Soubor	Dolinečka	byl	 založen	 v	 roce	1956,	 v	 současnosti	má	140	 členů.	 Skupina	Dolinečky	 II		
pracuje	od	roku	2017	pod	novým	vedením.	Navštěvují	ji	děti	ve	věku	6	až	14	let,	které	se	učí	tanečnímu	
i	pěveckému	repertoáru,	vhodného	pro	menší	i	větší	děti.	Za	uplynulý	rok	zvládl	soubor	zpracovat	pět	
nových	choreografií	vycházejících	z	každodenního	života	našich	předků,	např.	téma	kraviček,	stavění	
máje,	sušení	prádla,	velikonoční	obchůzky.	Nejvíce	si	soubor	cení	uznání	folklorní	veřejnosti	za	vystou-
pení	na	premiéře	souboru	Dolinečka	v	roce	2017	a	2018.	

V	září	tohoto	roku	se	soubor	chystá	do	Luhačovic	a	v	roce	2019	již	nyní	plánuje	první	zahraniční	
souborový	zájezd.		

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Dolinečka.

sobota:	 Maleno, Stračeno!	–	podvečerní	pasení	krav	a	hry	pasáčků	
	
neděle:	 Na lúkách	–	pásmo	o	soužití	dívek	a	chlapců	na	lúce

vedoucí souboru:	 Alena	Pluhařová
vedoucí taneční složky:	 Jitka	Feldvabelová,	erik	Feldvabel
vedoucí muziky:	 Tomáš	Vavřík
primáš:		 Veronika	Ilíková
	 Helena	Šťastná

O souborech
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dolineČKa iii. – staRé Město

Dětský	folklorní	soubor	Dolinečka	byl	založen	již	v	roce	1956	při	Základní	škole	ve	Starém	Městě.		
Za	dobu	jubilejní	šedesátileté	působnosti	se	v	něm	vystřídalo	mnoho	zpěváků,	tanečníků,	muzikantů	
i	 vedoucích.	V	 roce	2011	bylo	založeno	samostatné	občanské	 sdružení.	Skupinka	 III	byla	založena		
v	roce	2014	a	pravidelně	se	schází	49	dětí	ve	věku	od	4	do	9	let.	Soubor	se	orientuje	především	na	oblast	
Staroměstska	a	uherskohradišťského	Dolňácka.	Při	práci	s	dětmi	vychází	především	z	odkazu	místních	
tradic	a	učí	děti	hrám,	písním	a	tanečkům.	Již	od	útlého	dětství	se	účastní	na	lidových	zvycích	a	obyčejích	
ve	městě.	Současná	generace	Dolinečky	III	má	na	festivalu	Kunovské	léto	svou	velkou	premiéru.	Mladí	
tanečníci	již	druhým	rokem	předvedli	své	první	cifry	na	soutěži	mladých	verbířů.	Každoročně	soubor	
připravuje	komponovaný	pořad.

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Dolinečka.
	
neděle:		 Poďme sa hrát	–	pásmo	her	a	písniček

vedoucí souboru a taneční složky:	 Lucie	Friedlová,	renáta	Friedlová
vedoucí muziky:	 		 Tomáš	Vavřík
primáš:		 		 Veronika	Ilíková,	Helena	Šťastná

O souborech



47

O souborech

oMladinKa ii – uheRsKé hRadiště

Historie	DFS	Omladinka	se	začala	psát	roku	2012.	Soubor	vznikl	díky	 iniciativě	dvou	dospělých	
folklorních	souborů	z	Uherského	Hradiště	(Kunovjanu	a	Cifry	Lenky	Kraváčkové),	které	si	touto	cestou	
chtěly	zajistit	pokračovatele	v	souborové	tradici.	Odtut	také	vyplynul	název	souboru.	

V	současné	době	soubor	navštěvuje	přes	sto	dětí.	Cílem	činnosti	Omladinky	 je	vychovávat	děti		
k	lásce	ke	svým	kořenům,	lidové	tradici,	slovesnosti,	pěkné	písničce	a	hlavně	ke	kolektivu.	

V	rámci	festivalu	se	představí	skupinka	II,	v	níž	tančí	dětí	ve	věku	od	7	do	10	let,	společně	s	cimbá-
lovou	muzikou	Omladinka.	V	letošním	roce	děti	účinkovaly	v	premiérovém	pořadu	Folklorního	souboru	
Cifra	Lenky	Kraváčkové	„Řeka	čaruje“,	který	se	uskutečnil	k	příležitosti	18.	výročí	souboru	Cifra.

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Omladinka	se	k	tanečníkům	připojila	v	roce	2014.	

sobota:	 Jak sa pasú ovce	–	…pást	a	stříhat	ovce	nemusí	vždycky	jenom	chlapci…

neděle: V Straňanském hájku	–	tanec	ze	Strání

vedoucí souboru: Michaela	rosůlková
vedoucí taneční složky:	 Barbora	Šohajková
vedoucí muziky:	 Jakub	Špalek
primáš: Tomáš	Falešník
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dfs hRadišŤáneK iii. – uheRsKé hRadiště
Za	dobu	třiašedesátileté	tradice	folklorního	souboru	Hradišťánek	vznikla	celá	řada	skupinek	pracujících		

s	různými	věkovými	kategorie	dětí.	Děti	se	v	Hradišťánku	od	malička	učí	zvládnout	jednoduché	hry,	rytmic-
ké	i	pohybové	dovednosti	a	později	získávají	do	svého	repertoáru	náročnější	tance	a	taneční	choreografie.	
V	současné	době	působí	v	souboru	asi	200	dětí	ve	věku	od	4	do	18	let	v	6	skupinách,	kde	s	nimi	pracuje	
9	vedoucích.	Hradišťánek	III	funguje	od	roku	2016,	a	to	jako	věkově	rozmanitá	skupinka	s	tanečníky		
a	zpěváky	v	rozmezí	od	5	do	10	let.	Za	uplynulá	dvě	léta	se	soubor	zapojuje	do	dění	ve	městě,	zúčastnili	
se	vystoupení	na	dvou	premiérách	Hradišťánku,	vánočních	pořadech	a	průvodu	na	Slavnostech	vína		
v	Uherském	Hradišti.	

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Husličky	a	písničky	Základní	umělecké	školy	Uherské	Hradiště.	

sobota:		 Pro kohúta páva	–	pásmo	o	životě	mezi	pávicí,	pávem	a	kohoutem.	

vedoucí souboru:		 Štěpánka	Tománková
vedoucí taneční složky:		 Lucie	Křiváková,	Jessica	Kuželová,	Lenka	Hrbáčová
vedoucí muziky:		 Pavel	Štulír
primáš muziky:		 Marek	Pavlica

	

O souborech
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dfs hRadišŤáneK v. – uheRsKé hRadiště

Dětský	folklorní	soubor	Hradišťánek	pracuje	v	Uherském	Hradišti	již	63	let	a	za	tu	dobu	prošlo	jeho	
řadami	na	tisíce	malých	tanečníků,	muzikantů,	zpěváčků,	ale	i	několik	generací	vedoucích.	Ve	skupince	
V	tancují	děti	desetileté.	Děti	jsou	technicky	zdatné,	zvládnou	nejen	prvky	lidového	tance,	ale	i	nároč-
né	výrazové	prostředky	tance	scénického.	Spolu	se	svými	staršími	kolegy	se	účastnily	kromě	mnoha	
vystoupení	na	folklorních	festivalech	také	velkých	společných	projektů	se	ZUŠ	v	Uherském	Hradišti.		
V	roce	2015	to	bylo	hudebně	taneční	pásmo	Špalíček	na	hudbu	Bohuslava	Martinů	a	v	roce	2017	baletní	
představení	Broučci	na	hudbu	Otmara	Máchy.	

Hradišťánek	dlouhodobě	spolupracuje	s	cimbálovými	muzikami	ZUŠ	v	Uherském	Hradišti	vedenými	
Pavlem	Štulírem.

Ctvrtek:		 Skákej, skákej medvěde...
 Tancujte myši

vedoucí souboru:  Štěpánka	Tománková
vedoucí taneční složky:		 Gabriela	Směřičková

O souborech
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O souborech

Malý handRláČeK – KunoviCe

Soubor	Malý	Handrláček	vznikl	v	roce	1997	pod	vedením	renaty	Urminské	a	Martiny	Kozelkové.	
V	souboru	se	postupně	vystřídalo	několik	generací.	Dnes	je	v	souboru	20	dětí,	průměrný	věk	tanečníků	
je	9	let.	Děti	se	na	zkouškách	učí	vnímat	rytmus,	pracovat	s	vlastním	tělem,	učí	se	prvním	tanečním	
krokům.	Taneční	pásma	jsou	doplněna	písničkami,	říkadly,	rozpočítadly	a	hrami.	Názvy	tanečních	čísel	
jsou	například:	Ptačí	radovánky,	Paste	sa	ovečky,	Malučká	sem	byla,	Kominíci,	Jak	dědeček	s	babičkú,	
Na	řemesla,	Ztratila	sem	fěrtúšek	apod.	Chlapci	mají	za	sebou	již	4	ročníky	školy	verbuňku.	Děti	ze	
souboru	se	několikrát	ocitly	na	předních	místech	ve	verbířské	soutěži	nebo	v	pěvecké	soutěži	Zazpívej,	
slavíčku.	Pravidelně	se	účastní	Slavností	vína,	kunovských	hodů,	Zpívání	u	vánočního	stromu,	jízdy	králů,	
vystoupení	ke	Svátku	matek	a	mezinárodního	dětského	folklorního	festivalu	Kunovské	léto.

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Mladá	Lintava.

sobota:	 Přes Javorníčky	–	tanec	ze	Strání

neděle:	 Poznám, poznám po panence	–	tanec	Trnka

vedoucí souboru a taneční složky:	 Martina	Kozelková,	Kristýna	Hoplíčková,	Dominik	Skucius
vedoucí muziky:		 	 Ondřej	Siman
primáš:		 	 radovan	Siman
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KunovjáneK – KunoviCe

Dětský	folklorní	soubor	Kunovjánek	vznikl	v	roce	2006.	Navštěvují	jej	děti	ve	věku	od	7	do	12	let.	
Děti	 se	v	 souboru	učí	známým	 i	neznámým	písničkám,	 lidovým	hrám,	základním	 tanečním	krokům		
a	tancům	z	regionu	Dolňácka	a	dalších	přilehlých	regionů.	Podněcovány	jsou	také	k	vlastní	tvořivé	činnosti	
a	vzájemné	spolupráci.	Zejména	jsou	vedeny	k	přirozenému	dětskému	projevu,	vztahu	k	místním	tradicím	
a	vědomí	významu	folkloru	v	našem	regionu.	Kunovjánek	se	pravidelně	účastní	Mezinárodního	dětského	
festivalu	Kunovské	léto,	byl	hostem	mezinárodního	dětského	festivalu	v	Sofii	v	Bulharsku	a	na	Slovensku.

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Čarapa.

sobota:		 U potoka, u voděnky	–	vyobrazení	dětských	her	a	radovánek	v	blízkosti	potoka
	
neděle:		 Ach, Anička, Anička	–	kopaničářský	čardáš

vedoucí souboru a taneční složky:	Pavlína	Hrdlíková,	romana	Hanušáková
vedoucí muziky:		 	 Zdeněk	Ondrášek
primáš:		 	 Štěpán	Vaculík
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O souborech

děCKa Z KunoviC – KunoviCe

Dětský	 folklorní	 soubor	Děcka	 z	 Kunovic	má	 dlouholetou	 tradici.	 První	 skupinka	 dětí,	 která		
v	Kunovicích	pracovala	pod	tímto	názvem,	se	začala	scházet	v	roce	1964.	Současný	soubor	tvoří	třicítka	
dětí	ve	věku	od	5	do	18	let.	Náplní	práce	je	poznávání	písní	a	tanců	různých	regionů,	jejich	výuka,	hry	
i	taneční	improvizace.	Zpracovávaný	materiál	je	převážně	z	oblasti	Dolňácka	a	moravsko-slovenského	
pomezí.	Ve	svých	choreografiích	se	děti	věnují	i	stylizovaným	námětům.

Soubor	 se	 pravidelně	 účastní	 zpěváckých	 soutěží,	 vystupuje	 na	přehlídkách	 a	 festivalech	 doma		
i	v	zahraničí.	V	roce	2017	vyhrál	dětskou	folklorolympiádu,	na	které	se	v	letošním	roce	organizačně	
podílí.	Zároveň	se	letos	s	námi	rozloučí	nejstarší	členové	souboru.

Soubor	doprovází	cimbálová	muzika	Šefranica	z	Hluku	a	Cimbálová	muzika	Čarapa	z	Kunovic.

sobota:		 Psota	–	dětská	hra	o	psotě	(menší	skupinka),	Lúky	–	hravé	pásmo	na	lúce	(starší	skupina)

neděle:  Na Myjavskú notu	–	tanec	z	Myjavy

vedoucí souboru a taneční složky:	 Tereza	Habartová,	Michal	Duda
Choreograf:		 	 romana	Habartová,	Tereza	Habartová
organizační vedoucí:		 	 Martina	Habartová,	Šárka	Smělíková
vedoucí muziky šefranica:		 	 František	Říha
vedoucí muziky Čarapa:		 	 Zdeněk	Ondrášek
primáš:		 	 Michaela	Křápková,	Štěpán	Vaculík
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handRláČeK – KunoviCe

O souborech

Handrláček	jako	národopisný	soubor	vznikl	v	roce	2009	při	Základní	škole	U	Pálenice.	Nyní	soubor	
navštěvuje	necelých	třicet	mladých	nadšených	tanečníků,	kteří	se	učí	párové	tance	z	oblasti	Dolňácka,	
Kopanic,	Strání.	Ve	svém	repertoáru	mají	dívčí	sólové	i	sborové	zpěvy,	verbuňk	v	podání	chlapecké	
složky	i	taneční	pásma	v	jevištní	úpravě,	za	která	se	ne	jednou	dostal	na	celostátní	přehlídku.	Většina	
současných	členů	je	již	součástí	hodové	chasy,	jezdců	v	jízdě	králů	a	také	folklorního	souboru	Handrlák.	
Letošní	Kunovské	léto	je	pro	tuto	skupinku	Handrláčku	posledním.	Na	konci	prázdnin	se	zúčastní	Liptál-
ských	slavností,	které	budou	jakožto	skvělý	mezinárodní	festival	pomyslnou	tečkou	za	jejich	tancováním	
v	dětském	souboru.	S	tancováním	budou	pokračovat	již	v	dospělém	souboru.

Soubor	doprovází	Cimbálová	muzika	Čarapa,	která	vznikla	z	dětské	cimbálové	muziky,	fungující	
dříve	pod	záštitou	ZUŠ	Slovácko.

sobota:		 Komářina	–	veselé	pásmo	na	smutné	téma
	
neděle:		 Dívča korytňanské	–	tance	z	Korytné

vedoucí souboru a taneční složky:	 Zdeňka	Hašková,	Pavlína	Hrdlíková
vedoucí muziky:		 	 Zdeněk	Ondrášek
primáš:		 	 Štěpán	Vaculík
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jaroslav švach, Břeclav:	znalec	lidové	kultury	na	Podlluží,	dlouholetý	tanečník,	verbíř	a	zpěvák	Břecla-
vanu,	vedoucí	Břeclavánku,	iniciátor	akcí	a	organizátor	folklorních	aktivit	na	Podluží,	člen	sboru	lektorů	
a	znalců	verbuňku	z	regionu	Podluží	při	NÚLK	ve	Strážnici.
	
josef Bazala, staré Město:	 ikona	slováckého	verbuňku,	zpěvák,	tanečník,	verbíř,	dlouholetý	vedoucí	
souboru	Dolina	a	Dolinečka,	vítěz	verbířských	soutěží,	organizátor	verbířských	soutěží	Uherskohradišť-
ska	a	Brodska,	lektor	a	znalec	verbuňku	regionu	hradišťské	Dolňácko	při	NÚLK	ve	Strážnici,	porotce	
strážnické	„Soutěže	o	nejlepšího	tanečníka	slováckého	verbuňku“.

jan Maděrič, uherské hradiště:	hudebník,	upravovatel,	metodik,	lektor,	choreograf,	umělecký	vedoucí	
CM	Jaroslava	Čecha,	hráč	na	kontrabas	a	violový	kontr,	scénárista,	dramaturg	a	autor	hudebních	úprav	
řady	LP	a	CD	nosičů,	autor	řady	pořadů	a	festivalů.

petr vozár, uherský Brod:	dlouholetý	tanečník	a	verbíř,	člen	Sboru	lektorů	a	znalců	verbuňku	při	NÚLK		
ve	Strážnici,	člen	odborné	poroty	při	soutěži	„O	nejlepšího	tanečníka	slováckého	verbuňku“.

Karel vymazal, Rakvice:	aktivní	tanečník	a	verbíř,	oceněný	za	dlouholetý	přínos	při	rozvoji	slováckého	
verbuňku	v	oblasti	Hanáckého	Slovácka.

Rostislav Marada, Kyjovsko:	aktivní	tanečník	a	verbíř,	znalec	verbuňku	kyjovského	Dolňácka,	organizátor	
folklorních	aktivit	na	Kyjovsku.
		
hana sluštíková, Zlín:	 taneční	pedagog,	choreograf,	znalkyně	lidového	tance	na	Slovácku,	v	oblasti	
Luhačovického	Zálesí	a	na	Valašsku,	autor	pořadů.	

věra Kovářů, Brno:	znalkyně	lidové	kultury	na	Moravě,	tanečnice	a	zpěvačka,	etnografka,	choreografka,	
choreoložka,	poradkyně	folklorních	souborů	Moravy,	Slezska	a	Vysočiny.

olga floriánová:	 etnografka,	 choreografka,	 dlouholetá	 tanečnice	 a	 zpěvačka	 souboru	 Suchovjan,		
iniciátorka	řady	počinů	na	Horňácku,	autorka	pořadů.

Kateřina Černíčková, praha:	je	absolventka	Katedry	tance	HAMU	v	Praze,	odborná	pracovnice	pro	lido-
vý	tanec	v	organizaci	NIPOS-ArTAMA	v	Praze,	zabývá	se	problematikou	proměn	lidové	taneční	kultury		
v	souladu	s	dobovým	kontextem	a	výzkumem	tanečního	folkloru.

Magdalena Maňáková, Brno: 	etnografka,	choreografka,	dlouholetá	tanečnice	a	zpěvačka,	moderátorka,	
autorka	řady	pořadů	se	zaměřením	na	dětský	folklor.

Romana habartová, Kunovice: etnografka,	 choreografka,	 lektorka,	 dlouholetá	 tanečnice	 souboru	
Kunovjan,	bývalá	umělecká	vedoucí	FS	Kunovjan,	Děcka	z	Kunovic,	autorka	komponovaných	pořadů		
u	nás	i	v	zahraničí,	členka	výboru	České	národní	sekce	CIOFF.
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Tým festivalu

Prezidentka	festivalu:	 romana	Habartová

Organizační	ředitel	festivalu:		 Libor	Habarta

Tajemnice	festivalu:		 Marta	Polášková

Manažer	festivalu:		 Tereza	Habartová

Propagace	festivalu:		 renáta	Polišenská,	tereza	Habartová

Koordinátor	souborů:		 Tereza	Habartová,	Lucie	Nováková

Ubytování	a	stravování	souborů:		 Libor	Habarta

Vedoucí	dopravy:		 Antonín	Polášek,	Jaroslav	Fišer

Překlady	a	tlumočení:		 Lucie	Nováková,	Tereza	Habartová	

Koordinátorka	města	Kunovic:		 Olga	Strašáková

Zajištění	jarmarku:		 Marta	Polášková,	Libor	Habarta

Asistenti	festivalu:	 Julie	Habartová,	eliška	Habartová	

Koordinátor	koncertu	Luhačovice:		 Marta	Polášková,	Hana	Felcmanová

Dokumentační	středisko:		 Miloš	Snížek,	romana	Habartová,	Julie	Habartová,	Tereza	Habartová

Moderování:		 Tereza	Habartová,	Aneta	Poláchová,	Pavlína	Hrdlíková,	
	 Šimon	Ludvíček,	ester	Kocábová,	Petr	Pěcha

Produkční	soutěží	verbířů:		 Martina	Habartová,	erik	Feldvabel,	Marta	Polášková,	Julie	Habartová,	
eliška	Habartová,	Martin	Hanáček	

Koordinátor	volnočasových	aktivit:		 Libor	Habarta,	Tereza	Habartová,	Julie	Habartová,	eliška	Habartová

Koordinátor	hostesek:		 Libor	Habarta,	eliška	Habartová

Zdravotní	a	hygienická	služba:		 Libor	Habarta

Vstupenky:		 Jana	Holásková,	Ludmila	Hubíková,	Jarmila	Fornůsková,	Jiřina	Habar-
tová

Hostesky	a	hostesáci:		 Veronika	 Bistrá,	Dominika	Daňková,	 Tereza	Dejmková,	 Barbora	
Dvořáková,	Dominika	Hlaváčová,	Kristýna	Hnilicová,	eliška	 Jordá-
nová,	Cecílie	Kročová,	renata	Majíčková,	Sabina	Plevová,	František	
Smetana,	Terezie	Zlínská,	Marek	Železník

	
Pozdrav	všem,	kteří	tady	s	námi	nemohou	být.	
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festival “KunovsKé léto” 1994–2017

Uplynulé ročníky

1. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1994 se zúčastnily tyto soubory:
Jičíňánek,	Jičín	 Olšinka,	Orlová
Valášek,	Zlín	 Štěpnička,	Veselí	nad	Moravou
Šohajek,	Vlčnov	 Hradišťánek	III.	a	IV.,	Uherské	Hradiště
Handrláček	I.,	II.,	III.,	Kunovice	 Handrlačky,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic

2. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1995 se zúčastnily tyto soubory:
Zespól	piesni	i	tanca	ziemi	cieszynskiej,	Polsko	 Štvorlístok,	Trenčianská	Turná
Malí	Jackové,	Jablunkov	 Ostrožánek,	Uherský	Ostroh
Žerotínek,	Strážnice	 Kohútek,	Bánov
Kopaničárek,	Starý	Hrozenkov	 Sedmikvítek,	Frenštát	pod	radhoštěm
Pálavánek,	Mikulov	 Hradišťánek	V.,	Uherské	Hradiště
Handrláček	I.,	II.,	Kunovice	 Handrlačky,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic

3. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1996 se zúčastnily tyto soubory:
Šeltinis,	Litva	 Teplanček,	Trenčanská	Teplá
Barvínek,	Zlín	 Břeclavánek,	Břeclav
Ostravička,	Frýdek-Místek	 rosénka,	Praha
Slezánek,	Český	Těšín	 Nivnička,	Nivnice
Ostrožánek,	Uherský	Ostroh	 Dolinečka,	Staré	Město
Hradišťánek	III.,	Uherské	Hradiště	 Handrláček	I.,	II.,	Kunovice
Handrlačky,	Kunovice	 Děcka	z	Kunovic

4. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1997 se zúčastnily tyto soubory:
Solnyško,	rusko	 Komes,	Polsko
Perníček,	Pardubice	 Vonička,	Havířov
Pištělákův	dětský	soubor	písní	a	tanců,	Brno	 Hradišťánek	VI.,	Uherské	Hradiště
Handrláček	I.,	II.,	Kunovice	 Handrlačky,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic

5. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1998 se zúčastnily tyto soubory:
Trójczyce,	Polsko	 Jarošáček,	Mělník
Tecza,	Polsko	 Jičíňáček,	Jičín
Lúčka,	Bratislava	 Nivnička,	Nivnice
Bajdýšek,	Třebíč	 Zálesáčci,	Luhačovice
Hlubinka,	Ostrava	 Dolinečka,	Staré	Město
Handrláček	I.,	II.,	Kunovice	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic

6. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1999 se zúčastnily tyto soubory:
Powiœloki,	Polsko	 Artugna,	Itálie
Mladinka,	Plzeň	 Lučinka,	Praha
Malá	Lipta,	Liptál	 Slováček,	Brno
radovánek,	Napajedla	 Světlovánek,	Bojkovice
rosénka,	Spytihněv	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště
Malý	Handrláček,	Kunovice	 Handrláček	I,	II,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic

7. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2000 se zúčastnily tyto soubory:
Mousikochoreytikos	Omilos	Alexandrias,	Řecko	 Kočo	racin,	Makedonie
ryki,	Polsko	 Vrchárik,	Slovensko
Malý	Vizovjánek,	Vizovice	 Malušata,	Liptál
Malenky,	Ostrov		 Kančúch,	Vlčnov
Dolinečka,	Staré	Město	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště
Handrláček	I,	Kunovice	 Handrláček	II,	Kunovice
Malý	Handrláček,	Kunovice	 Děcka	z	Kunovic

8. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2001 se zúčastnily tyto soubory:
Ani,	Armenie	 Zemplén,	Maďarsko
Žuna,	Chorvatsko	 Zamojszczyzna,	Polsko
Štvorlístok,	Slovensko	 rozmarýnek,	Praha
Vonička,	Havířov		 DFS	Skoronice
Dolinečka,	Staré	Město	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště
Malý	Handrláček	I	a	II,	Kunovice	 Handrláček	I	a	II,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic
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9. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2002 se zúčastnily tyto soubory:

Trakijce,	Sinite	kambanky,	Bulharsko	 Starinš,	Narbuli,	Lotyšsko	
Dzieciêcy	zespó³	tañca	ludowego	Œwidnik,	Polsko		 Ďumbier,	Šarišanček,	Slovensko		
Malý	Furiant,	České	Budějovice		 Malá	Ostravica,	Frýdek	Místek	
Malá	Jasénka,	Vsetín		 Dolinečka,	Staré	Město	
Hradišťánek,	Uherské	Hradiště		 Merínek,	Kunovice	
Malý	Handrláček,	Kunovice		 Děcka	z	Kunovic	
Handrláček,	Kunovice	 Handrlák,	Kunovice

10. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2003 se zúčastnily tyto soubory:
Tonalli,	Ambar,	Mexiko	 Darshali,	Mumbai,	Indie
Aglika,	Sliven,	Bulharsko	 Šeltinis,	Kaunas,	Litva
Pieniny,	Spišská	Stará	Ves,	Slovensko	 Mladinka,	Plzeň
Slezánek,	Český	Těšín	 Kopaničárek,	Starý	Hrozenkov
Štěpnička,	Veselí	nad	Moravou	 Dolinečka,	Staré	Město
Merínek,	Kunovice	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic	 Handrláček,	Kunovice	

11. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2004 se zúčastnily tyto soubory:
Mimino,	Tbilisi,	Gruzie	 Philip	Kutev,	Kotel,	Bulharsko
Zsivajgó,	Kazár,	Maďarsko	 Zamojszczyzna,	Zamoœæ,	Polsko
He³pančok,	He³pa,	Slovensko	 Jičíňáček,	Jičín
Malá	Lipta,	Liptál	 Vínek,	Zlín
Světlovánek,	Bojkovice	 Popovjánek,	Popovice
Dolinečka,	Staré	Město	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště
Merínek,	Kunovice	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic	 Handrláček,	Kunovice

12. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2005 se zúčastnily tyto soubory:
	 M-Bunda,	Kongo	 Mileta	Protiæ,	Tovariœevo,	Srbsko
	 Ahmet	Uyar,	Bursa,	Turecko	 Memelite,	Bauska,	Lotyšsko
	 Békés,	Békés,	Maďarsko	 Powiœloki,	Opole	Lubelskie,	Polsko
	 Skaličánek,	Skalica	 Kapušančan,	Kapušany
	 Gymnik,	Bratislava,	Slovensko	 Kyjovánek,	Kyjov
	 Malá	Vonica,	Zlín	 Dolinečka,	Staré	Město

Merínek,	Kunovice	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic	 Handrláček,	Kunovice

13. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006 se zúčastnily tyto soubory:
	Pungo	Music	&	Dance	Theater,		 Hsin-Ying	City,	Taiwan	 	 	

	 Astghik,	Aghavnadzor,	Arménie	 Bakony,	Höcögö,	Vérteskethely	
eszterlánc,	réde,	Maďarsko	 Vesselie,	Sliven,	Bulharsko	
Warszawianka,	Warszawa,	Polsko	 Kremienok,	Bratislava,	Slovensko	
Úsměv,	Opava	 Veličánek,	Velká	nad	Veličkou	
Křenováček,	Křenovice	 Popovjánek,	Popovice	 	

	 Dolinečka,	Staré	Město	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště	
	Merínek,	Kunovice	 Malý	Handrláček,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic	 Handrláček,	Kunovice

14. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2007 se zúčastnily tyto soubory:
Ailotos,	Řecko		 Kud	Orfej	Andriljek,	Srbsko	
Klások,	Slovensko		 Bakony,	Maďarsko	
Mladinka,	Plzeň	 Břeclavánek,	Břeclav
Ovečky,	Valašské	Meziříčí	 Dolinečka,	Staré	Město
Hradišťánek,	Uh.	Hradiště	 Děcka	z	Buchlovic,	Buchlovice
Kyjovánek,	Kyjov	 Kunovjánek,	Kunovice
Merínek,	Kunovice	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice	 Handrláček,	Kunovice

15. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2008 se zúčastnily tyto soubory:
Laografikos	Omilos	Poligirou,	Řecko		 Herbessus,	Itálie	
Laprebi,	Gruzie	 Ahoy	Folk	Dance	Group,	Turecko	
Höcögõk,	Maďarsko		 Zemplínik,	Slovensko
Malý	vtáčnik,	Slovensko		 Turanček,	Slovensko
Klobúčánek,	Valašské	Klobouky		 Holúbek,	Uherský	Brod
Dolinečka,	Staré	Město	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště	 	 	

	 Děcka	z	Buchlovic,	Buchlovice	 Kyjovánek,	Kyjov	 	 	
	 Kunovjánek,	Kunovice	 Děcka	z	Kunovic,	Kunovice	 	 	
	 Handrláček,	Kunovice
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16. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2009 se zúčastnily tyto soubory:
Doina,	rumunsko	 	 Gaida,	Lotyšsko
Perlyna,	Ukrajina	 	 Ivan	Mažuraniæ,	Chorvatsko	

	 Belencéres,	Maďarsko		 	 Ďumbier,	Slovensko	
	 Fialka,	Slovensko	 	 	 Gerulata,	Slovensko	
	 radost,	Pardubice		 	 	 Malý	Mionší,	Dolní	Lomná
	 Dolinečka,	Staré	Město	 	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště
	 Buchlovjánek,	Buchlovice	 	 Popovjánek,	Popovice	
	 Trnéčka,	Jarošov	 	 	 Lhotáček,	Nová	Lhota
	 Velehrádek,	Velehrad		 	 Stodolánek,	Modrá
	 Polešovjánek,	Polešovice	 	 Věneček,	Kunovice
	 Kunovjánek,	Kunovice		 	 Merínek,	Kunovice
	 Handrláček,	Kunovice		 	 Děcka	z	Kunovic

17. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2010 se zúčastnily tyto soubory:
	 Organizacija	za	narodnu	umetnost,	Kragujevac,	Srbsko		 	 	
	 Mali	Grojcowianie,	Wieprz,	Polsko	 Kitka	Cvete,	Varna,	Bulharsko	
	 Belencéres,	Békés,	Maďarsko	 rozmarija,	Prešov,	Slovensko	 	 	
	 Biela	Voda,	Púchov,	Slovensko	 Maryjánek,	Zlín	 	 	
	 Žarúžek,	Hluk	 	 	 Dolinečka	I	.,	Staré	Město	 	 	
	 Hradišťánek	V.,	Uh.	Hradiště	 Hluboček,	Hluk		 	 	
	 Děcka	z	Buchlovic	I.,	Buchlovice	 Trnéčka,	Jarošov			 	 	
	 Písečánek,	Moravský	Písek	 Pentlička,	Boršice	 	 	
	 Veleťánek,	Veletiny	 	 Věneček,	Kunovice	 	 	
	 Kunovjánek,	Kunovice	 Merínek,	Kunovice	
	 Handrláček,	Kunovice	 Děcka	z	Kunovic	

18. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2011 se zúčastnily tyto soubory:
	 KUD	Grigor	Prlicev,	Skopje,	Makedonie	 Kolo,	Koper,	Slovinsko

	Kuršiukai,	Alkiukai,	Klaipėdia,	Litva	 Bokréta	egyesulet,	Kalosca,	Maďarsko	
	Malý	Vtáčnik,	Prievidza,	Slovensko	 Nezábudky,	Drietoma,	Slovensko
	Kapušančan,	Kapušany,	Slovensko	 Lúčnica,	Bratislava,	Slovensko	 	 	

	 Jitřenka,	Český	Krumlov	 Bartošův	dětský	soubor,	Zlín
	 Trnečka,	Zlín	 	 	 Dolinečka,	Staré	Město
	 Věneček,	Kunovice	 	 Kunovjánek,	Kunovice		 	 	
	 Merínek,	Kunovice	 	 Handrláček,	Kunovice	 	 	
	 Děcka	z	Kunovic,	Kunovice

19. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2012 se zúčastnily tyto soubory:
Beşiktaş	beledivesi	oyun	gençlik	ve	spor	kulübü,	Istanbul,	Turecko	
Belencéres,	Békés,	Maďarsko	 Hyrni,	Nowy	Targ,	Polsko
Tradicija,	Trstenik,	Srbsko		 DFS	Venček,	Poprad,	Slovensko
Olšavka,	Sačurov,	Slovensko	 Polešovjánek,	Polešovice
Pláňata,	Halenkovice	 	 Děcka	z	Buchlovic,	Buchlovice
Veleťánek,	Veletiny	 	 Dolinečka	I.,	Staré	Město
	Dolinečka	II.,	Staré	Město	 Kunovjánek,	Kunovice
Věneček,	Kunovice	 	 Merínek,	Kunovice
Handrláček,	Kunovice	Děcka	z	Kunovic,	Kunovice

20. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2013 se zúčastnily tyto soubory:
Arbana,	Tirana,	Albánie	 Mugurelul,	Sighetu	Marmatiei,	rumunsko	
Vesnyanka,	rivne,	Ukrajina	 Liszt	Ami	-	Bokréta	Gyerökök	csoport,	Kalocsa,	Maďarsko	
Zespó¾	Pieœni	i	Tañca	INA,	Goleniów,	Polsko		 Dúbravienka,	Prešov,	Slovensko
S¼UK,	Bratislava,	Slovensko	 Mladinka,	Plzeň
Dolinečka	I,	Staré	Město	 Dolinečka	III,	Staré	Město
Břeclavánek,	Břeclav	 	 Olšavěnka,	Uherský	Brod
Kopaničarek,	Starý	Hrozenkov	 Hrozének,	Bulhary
Dunajek,	Dolní	Dunajovice	 Kordulka,	Starý	Poddvorov
Šefranica,	Uherský	Ostroh	 Pramének,	Uherský	Ostroh
Věneček,	Kunovice	  Malý	Handrláček,	Kunovice	
Kunovjánek,	Kunovice	Handrláček,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice
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21. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2014 se zúčastnily tyto soubory:
Kud	Oton	Župančič	Artiče,	Slovinsko	 Briuletul,	rumunsko
Nádikó,	Maďarsko		 	 Fialka,	Slovensko
TaSima,	rusko	 	 	 Slezánek,	Český	Těšín
Malý	Sedmikvítek,	Frenštát	pod	radhoštěm	 Omladinka,	Uherské	Hradiště
Dolinečka	II,	Staré	Město	 Dolinečka	IV,	Staré	Město
Věneček,	Kunovice	 	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Kunovjánek,	Kunovice	Handrláček,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice

22. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2015 se zúčastnily tyto soubory:
Martisor,	Moldavsko	 	 Crna	Gora,	Černá	Hora
Plamache,	Bulharsko		 	 Szili	Zsibavirágok,	Maďarsko
Želiezko,	Slovensko	 	 Perníček,	Pardubice
Škubánek,	Světlá	nad	Sázavou	 Líšňáček,	Brno
Krušpánek,	Velká	Bystřice	 Písečánek,	Moravský	Písek
Veličánek,	Velká	nad	Veličkou	 Dolinečka	I,	Staré	Město
Dolinečka	IV,	Staré	Město	 Hradišťánek,	Uh.	Hradiště
Omladinka	I,	Uh.	Hradiště	 Omladinka	II,	Uh.	Hradiště
Věneček,	Kunovice	 	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Kunovjánek,	Kunovice	Handrláček,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice

23. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2016 se zúčastnily tyto soubory:
Qingdao	School,	Čína		 Megdan,	Makedonie
Zamojszczyna,	Polsko		 Csicsergök,	Maďarsko
Majerán,	Slovensko	 	 rozsutec.	Žilina
Klimentek,	Osvětimany	 Dolinečka	II,	Staré	Město
Dolinečka	III,	StaréMěsto	 Hradišťánek	II,	Uh.	Hradiště
Omladinka	I,	Uh.	Hradiště	 Omladinka	II,	Uh.	Hradiště
Věneček,	Kunovice	 	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Kunovjánek,	Kunovice	Handrláček,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice

24. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2017 se zúčastnily tyto soubory:
Shumen,	Pargavelche,	Bulharsko	 Banja	Luka,	Bosna	a	Hercegovina
Volynyanochka,	Lutsk,	Ukrajina	 Kud	Študent,	Maribor,	Slovinsko
Folkart	of	Georgia,	Tbilisi,	Gruzie	 Mladost,	Slovensko	 	 	

	 Vienok,	Bratislava,	Slovensko	 Vizovjánek,	Vizovice
Leluja,	Provodov	 	 	 Dolinečka,	Staré	Město
Hradišťánek,	Uh.	Hradiště	 Omladinka,	Uh.	Hradiště
Věneček,	Kunovice	 	 Malý	Handrláček,	Kunovice
Kunovjánek,	Kunovice		 Handrláček,	Kunovice	
Děcka	z	Kunovic,	Kunovice
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Záštity nad festivalem

 
 
 
 
 
 
 
 

Ivo Valenta 

senátor Parlamentu České republiky 
 

přebírá záštitu 
 

nad  
25. ročníkem  

Mezinárodního dětského folklorního festivalu  

 
Kunovské léto 2018, 

 
 

 který se koná 
 

ve dnech 13. - 17. 6. 2017   
 

v Kunovicích 
 

 
 
 
 

 

V Uherském Hradišti dne 6. června 2018 
čj. 2018/020 
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Sponzoři festivalu

sponZoři xxv. RoČníKu festivalu “KunovsKé léto” 2018

Mediální paRtneR
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ZALOŽENA SENÁTOREM IVO VALENTOU
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foodConsult s.R.o.

sponZoři
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Uherské hradiště

Ondřej siman
Kunovice
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Generální	podporovatel	festivalu	"Kunovské	léto	2018"

nadace aGRofeRt 
	

sleduje	potřeby	v	České	republice	ve	vybraných	oblastech	
	

a	snaží	se	pomáhat přesně	tam,	kde	je	to	třeba.	

Nadace	svou	činnost	realizuje	převážně	formou	finančního	příspěvku		
a	přispívá	především	nekomerčním	právnickým	osobám		

na	rozvoj	jejich	aktivit	a	na	zlepšení	jejich		
materiálně-technického	vybavení	a	podmínek	činnosti.

25. Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto 2018" 

je	financován	z	programu	„podpora folklorních souborů“,	

který je zaměřen na podporu tradiční české, moravské a slovenské  
lidové kultury na území České republiky.

poMáháMe sRdCeM už 5 let !!!

	Pořadatelé	festivalu	a	všechny	zúčastněné	soubory	děkují	za	podporu.

www.nadace-agrofert.cz
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Zveme vás na 26. ročník

Mezinárodního	dětského	folklorního	festivalu
„Kunovské	léto“	

19. – 23. 6. 2019

	
Programový	sborník

25.	MDFF	„Kunovské	léto“	2018
Texty:	Tereza	Habartová

Spolupráce:	romana	Habartová
Fotografie:	archiv	souborů	a	O.S.	Kunovjan,	z.s.
Vydalo:	Občanské	sdružení	„Kunovjan“,	z.s.

Tisk:	Agentura	NP,	Staré	Město
Náklad	250	kusů
Červen	2018

Občanské	sdružení	„Kunovjan“,	z.s.
tel.:	+420	775	084	333,		+420	775	086	333

e-mail:	habarta.libor@seznam.cz;	habartova.tereza@seznam.cz
	

www.kunovskeleto.cz
www.kunovske-leto.cz

www.facebook.cz/kunovskeleto

“Kunovské léto”

Obecné	nařízení	o	ochraně	osobních	údajů	(dále	GDPr)	bylo	přijato	v	dubnu	2016	a	vstoupilo	v	účinnost	25.	května	
2018.	V	návaznosti	na	tyto	změny	Vám	sdělujeme,	že	údaje	o	účastnících	Festivalu	(souborech	a	jejich	členech),	vč.	fotografií

a	videozáznamů,	jsou	shromažďovány	za	účelem	Mezinárodního	dětského	folklorního	festivalu	"Kunovské	léto"	a	jsou	
přiměřené	a	relevantní	ve	vztahu	k	tomuto	účelu,	nezbytné	pro	srozumitelnou	realizaci	a	naplnění	účelu	Festivalu	a	s	nimi	
souvisejícím	zajištěním	administrace	prováděného	ve	veřejném	zájmu	uchování	kulturního	dědictví	pro	budoucí	generace.		

Občanské	sdružení	"Kunovjan"	z.	s.	dodržuje	Zásady	čl.	5	odst.	1	GDPr	a	naplňuje	výše	uvedenou	podstatu.		
Průběh	MDFF	"Kunovské	 léto"	bude	dokumentován	za	výše	uvedeným	účelem.	Fotografie	budou	užity	k	prezentaci	

současného	stavu	kulturního	hmotného	i	nehmotného	dědictví	lidstva.
Subjekt	údajů	a	záznamů	(účastník	Festivalu)	bere	svojí	účastí	na	Festivalu	tuto	skutečnost	na	vědomí.
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