
Sobota 8. září 2007 
Dobré ráno z vinohradů
8.00 hod., Vinohradská ulice v Mařaticích 
Folklorní program s vinařskou tematikou v podání 
Folklorního studia Buchlovice a Folklorního sou-
boru Kunovjan.

Slavnostní průvod
9.00 až 11.00 hod., z Vinohradské ulice na Masa-
rykovo náměstí
První část tvoří několik stovek krojovaných z při-
bližně 50 obcí a měst z okolí Uherského Hradiště. 
Druhou část pak tvoří lidé v historických kostý-
mech, kteří budou znázorňovat výjevy z historie 
královského města Uherské Hradiště. 

Slováckých slavností vína a otevřených památek  
a Národního zahájení  

Dnů evropského dědictví

PODROBNÝ PROGRAM

Prezentace lidových řemesel 
10.00 až 17.00 hod., u Slováckého muzea ve Smetanových sadech
Můžete se seznámit s lidovými řemeslníky, kteří budou předvádět své umění. 

Lidová řemesla v Galerii Slováckého muzea
11.00 až 17.00 hod., Galerie Slováckého muzea
Představí se vám Nositelé tradic lidových řemesel a nositelé Ceny Vladimíra 
Boučka.

Programy mikroregionů 
11.30 až 15.30 hod., areály historických památek 
Jednotlivé mikroregiony z okolí Uherského Hradiště se budou prezentovat 
svým folklorem, vínem 
a gurmánskými speci-
alitami na Masarykově 
náměstí, na nádvoří Re-
duty, ve Smetanových 
sadech, v pasáži hotelu 
Slunce, na nádvoří a ve 
sklepení františkánského 
kláštera, na nádvoří Jus-
tičního paláce a nádvoří 
Staré radnice.



Slavnosti a děti 
11.30 až 16.00 hod., areál města
Bohatý doprovodný program 
je připraven také pro děti. Nej-
různější atrakce jsou připraveny 
v bastionu, na náměstí Míru, u 
františkánského kláštera, na Ma-
riánském náměstí, Zelném trhu, 
v parku před obchodní akade-
mií,  a ve smetanových sadech. 
Můžete se těšit na historický 
kolotoč, rytířské turnaje, doved-
nostní soutěže, loutkové divadlo, 
šermířská a rytířská představení, 
jízdu na ponících a plno dalších 
atrakcí.

Muzikantské lodě
13.00 až 17.00 hod., řeka Morava 
a Baťův kanál
Plavba muzikantskou lodí Danaj a 
na dvou menších lodích Korálka a 
Kordulka podle stanoveného pla-
vebního řádu. Hrát budou count-
ry, folk a jazzové skupiny. 

Posezení u Komína
od 13.00 hod., restaurace U Komína 
Rybí speciality si můžete vy-
chutnat za tónů country a folku 
v restauraci přímo na břehu řeky 
Moravy.

Přehlídka mužských 
pěveckých sborů 
14.30 hod., Masarykovo náměstí 
Přijďte si poslechnout mužské pěvecké sbory 
z jižní oblasti Slovácka. 

Setkání u Slovácké búdy
16.00 až 18.00 hod., Smetanovy sady
Pódiový program hostů z partnerských měst, ve 
kterém se představí Skaličan, Trenčan a Světlovan 
doprovázený hostitelským souborem z Uherské-
ho Hradiště – Folklorním souborem Cifra. 

Posezení ve vinných sklepích 
od 19.00 hod., Uherské Hradiště a Mařatice
K dispozici je vám celkem osm otevřených skle-
pů, ve kterých bude vyhrávat cimbálová muzika. 

Večer na Koruně
od 19.30 hod., restaurace Koruna
Koncert country skupiny Telegraf 

Letní kino
21.00 až 23.00 hod., Smetanovy sady
Můžete zhlédnout sérii filmů o Slováckých 
slavnostech vína a otevřených památek, Ná-
rodním zahájení Dnů evropského dědictví i 
750. výročí založení města Uherské Hradiště. 

 Synotování
13.00 hod., Dům knihy 
Portál, Masarykovo nám.
Program pro děti společnosti 
Synot Lotto, a. s., a Slovác-
ké základní umělecké školy 
na téma „Matyášová brána 
umění otevřená“ - zpěv, hud-
ba, tanec a výtvarná tvorba 
pro děti inspirovaná městem 
Uherské Hradiště a okolím.

Slovácká křídlovka
14.00 až 16.00 hod.,  
restaurace Koruna
Populární přehlídku regio-
nálních dechových hudeb 
moderuje legendární Vla-
dimír Salčák. 

Po celý den (od 9.00 do 17.00 hodin) můžete navštívit celkem 
třicet otevřených historických památek ve městě nebo Hradišť-
ský jarmark v centru města.



Neděle 9. září 2007

Výstava vín
9.30 až 13.00 hod., Reduta
Výstava špičkových vín 
z obcí, které spolupořádají 
slavnosti, bude stejně jako 
v minulém roce doplněna 
o vyhlášení Šampióna Slo-
vácka. 

Přehlídka dětských 
svátečních krojů 
9.30 až 10.30 hod., nádvo-
ří Staré radnice
Přehlídku dětských kro-
jů doplní odborný výklad 
k jednotlivých částem 
kroje. 

Koncert 
na náměstí
10.00 až 12.30 
hod., Masarykovo 
náměstí
Účinkují Fleret 
s Jarmilou Šuláko-
vou a Hradišťan. 

Nadace Děti - 
kultura - sport dětem
10.00 až 13.00 hod., Dům 
knihy Portál, Masarykovo 
náměstí
Program pro děti Nadace 
Děti - kultura - sport s kvízo-
vou soutěží na téma historie 
města a lidových řemesel a 
výtvarnou dílničkou.
 

Přehlídka ženských 
svatebních krojů
11.15 až 11.40 hod., před 
kostelem sv. Fr. Xaverského 
na Masarykově náměstí
Budete moci zhlédnout 
ženské svatební kroje z re-
gionu Slovácko.

Po celý den (od 9.00 do 17.00 
hodin) můžete navštívit celkem 
třicet otevřených historických 
památek ve městě nebo Hra-
dišťský jarmark v centru města. 

V rámci slavností můžete na-
vštívit také Derflanské hody 
s právem, které se konají 
v městské části Sady. V sobotu 
je na programu vození berana 

(od 14.00 hod.) a večerní hodová zábava. V neděli je naplánována na 10.30 
hod. mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Sadech, od 14.00 hod. pak 
slavnostní průvod a opět večerní hodová zábava. 


