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Vánoční
Vážení čtenáři, 
opět se rok s rokem sešel a přiblížila se doba adventní a vánoční. 
Stejně jako v posledních letech, se Vám i letos pokusíme na-
bídnout co nejvíce možností, jak tuto dobu svátečně prožít. 
Možná pomůže k předsevzetí nepodlehnout vánočnímu shonu 
a nenechat si uniknout jejich pravou podstatu. Přijměte proto 
přání krásných svátků vánočních a úspěšného roku 2013. 

Tříkrálová sbírka 
S přáním pokoje do nového roku a s prosbou o příspěvek bu-
dou tříkráloví koledníci obcházet obec v neděli 06. 01. 2013. 
Děkujeme všem, kdo přispějí pro potřebné a také všem dětem 
i vedoucím skupinek, kteří se budou chtít sbírky zúčastnit. Zá-
jemci se mohou hlásit ve škole u p.  Aleny Mackové a u p.  Petra 
Kocourka na telefonu 774599658. Sraz koledníků bude v 9:30 
na OU, 10:00 - požehnání v kapli. 

Ples školy – 19. 01. 2013. 

Myslivecký ples – 26. 1. 2013
pořádá Myslivecké sdružení Tupesy – Břestek. Bohatá tombola 
a zvěřinové speciality.

Karneval ve škole – 08. 02. 2013

Fašank – 09. 02. 2013

Košt vína – 23. 3. 2013

TUPESY
Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromu – 
05. 12. 2012 v 16:30 
Mikulášské setkání u kaple, při kterém společně rozsvítíme vánoční 
strom a vyčkáme na příchod mikulášského procesí. V krátkém 
programu vystoupí děti z Čutory. 
Obecní úřad se pokusí zprostředkovat návštěvu Mikuláše přímo u vás 
doma. Zájemci at se přihlási dostatečně předem na Obecním úřadu.

Vánoční dílny v Základní škole – 12. 12. 2012 
Základní škola v Tupesích si vás dovoluje pozvat na předvánoční 
tvoření pro děti a rodiče. Vánoční dílničky se uskuteční od 15:30 
v prostoru jídelny ZŠ. 

Vanoláš – 16. 12. 2012
Sportovní a zábavné odpoledne plné her a soutěží, které se uskuteční 
v tělocvičně od 14 h. Pořádá a srdečně zve Český Junák oddíl Tupesy.

Vánoční zpívání v Muzeu keramiky – 21. 12. 2012
Obecní úřad a kulturní komise srdečně zvou všechny občany a milé 
hosty na tradiční předvánoční program v Muzeu tupeské keramiky. 
Začátek programu bude v 17 h. Prosíme všechny, kdo rádi pečou 
i mlsají, aby se zapojili do nesoutěžní přehlídky vánočního cukroví 
a obohatili ji svými „zaručeně nejlepšími kousky“. V průběhu večera 
tak určitě nezůstane jediná pusa, která by nebyla zacukrovaná od 
koutku do koutku… a nějaký svařák se taky najde. Vystoupí děti 
ze školky, školy, Čutora, Parádnice, Tupešané a Skruž. Cukroví 
přineste přímo do Muzea od 16:30 hod.

Betlémské světlo – 23. 12. 2012
Roznášení světla do domů provedou, jako kaž-
doročně, členové skautského oddílu Tupesy. 
Začátek od 9. 30 h. 

Předsilvestrovský výstup na Brdo 
– 38. ročník – 30. 12. 2012
Zvláštní autobus odjíždí od Spořitelny v UH v 7. 45 h. Zastavuje: St. 
Město - Sputnik, Majer, Zlechov, Tupesy u školy (odjezd z Tupes 
je v 8:10 h), Samota. Druhý autobus odjíždí z Buchlovic v 8:40 h. 
Jízdné: členové KČT 20 Kč, nečlenové 25 Kč. 
Po výšlapu lze na zpáteční cestu ze Salaše použít pouze spoje ČSAD.

BŘESTEK
08. 12. 16-19 h – Mikulášská nadílka

sportovní hala Břestek. Tradiční večer, ve kterém děti na-
vštíví Mikuláš a určitě bude mít dáreček pro všechny, které 
přijdou. Organizuje SUT. 

15. 12. v 19:00 – Vánoční koncert s Břesteckou CM a slo-
venským folklorním souborem Selčan
organizuje obec Břestek.

23. 12. 17-20 h – Zpívání u vánočního stromku
tradiční akce v MŠ Břestek. Účinkují děti MŠ Břestek 
a Břestečánek s Rybovou Českou mší vánoční. Určeno 
pro širší veřejnost i sousedy z Tupes. 

26. 12. v 09:00 – Štěpánský turnaj ve stolním tenise
sportovní klání pro širokou veřejnost. Sportovní hala 
Břestek. Organizuje oddíl stolního tenisu SFK Target 
Břestek. 

TUPESY
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30. 11. v 17:00 – Muzeum Podhradí Vás co nejsrdečněji zve na vernisáž předvánoční výstavy „Pozdravy vánočních časů“. 
Vystoupí Buchlovský farní sbor, pěvecký sbor Břestečánek, promluví P. Rudolf Chmelař. Poprvé bude představen originální 
dřevěný Buchlovský betlém. 

02. 12. od 09:00 – Veliký mikulášský jarmark – náměstí Buchlovice. Program: 09:00 mše svatá- kostel sv. Martina, 10:00 Buch-
lovjánek, 10:30 Klimentek z Osvětiman a CM OCMO, 11:00 Kunovjánek z Kunovic a CM Slovácké ZUŠ, 11:30 MŠ Buchlovice, 
12:00-13:00 polední klid, 13:00 DH Buchlovjané, 14:00 Děcka z Buchlovic a mladá muzika z Buchlovic, 14:30 Vizovjánek a CM 
Jurášek, 15:00 Pentlička a CM Pentla, 15:30 Střešňa a CM Střešňa, 16:00 rozžehnutí vánočního stromu, 16:30 Memento Mori, 
17:00 příjezd mikulášské družiny.

08. 12. od 14:00 – Vánoční dílny – restaurace U Páva, organizuje Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice. 
25. 12. v 19:00 – Zpívání v kostele v Buchlovicích, organizuje FS Buchlovice. 
26. 12. od 10:00 – Na Štěpána na Buchlově otevřená brána – tradiční vánoční akce na nádvořích hradu Buchlova – 5. ročník 

(výstava starých vánočních pohlednic, ozdob a betlémů, zpívání koled, odlévání olova a kování podkov, živý betlém, ochutnávka 
vín s odborným výkladem, vánoční punč a svařák, tradiční domácí zabíjačka, kalendář k zakoupené vstupence) – délka akce 
5 h, pořádá HB Collegium o. s. 

26. 12. od 08:30 – Oheň setkání – společenská akce se zabíjačkovými specialitami – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem.
30. 12. od 10:00 – Pochod na Brdo – zabíjačkové speciality – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem.
31. 12. od 10:00 – Silvestrovské zdravení u Velkého ohně - zabíjačkové speciality – Hospůdka u Špalka pod Buchlovem.

BUCHLOVICE

01. 12. 13-17 h – Vánoční jarmark
na parkovišti před Jednotou. Během odpoledne se můžete těšit na: DH Boršičanka, děti z MŠ, CM Pentla, zpěváčky II. Boršic-
kého Slavíčka, DFS Pentlička, Děcka z Buchlovic, FS Pentla, svěcení adventního věnce, Stoprounské vinaře, dětskou zumbu, 
ohnivou show a Mikuláše (každé dítě obdrží dárek). Nebude chybět svařák, vánoční punč, zabíjačková polévka, ovar. Součástí 
programu je i Ježíškova dílna v sále Hostince u Gabrielů. 

02. 12. v 14:30  – Adventní koncert sborů
účinkují Chrámový sbor Březolupy spolu se studentským souborem, Smíšený pěvecký sbor Osvětimany, Schola Boršice, 
Chrámový sbor Boršice. Vstupné dobrovolné. 

BORŠICE

04. 12. – 05. 12. 9-16 h
Vánoční Jarmark

22. 12. v 18:00
Zpívání u vánočního stromu
(u obecního úřadu), pro širokou 
veřejnost, 
pořádají přátele  folklóru
při OU Velehrad. 

26. 12. v 16:30
Štěpánský koncert
cimbálová muzika Hradišťan 
a hosté – bazilika Velehrad 
(vstupenky OU Velehrad)

VELEHRAD
BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ

MODRÁ
16. 12. v 17:00 – Adventní koledování – (kostelík sv. Jana – tradiční setkání)
19. 12. v 17:00 – Vánoční zpívání 

Obecní dům (Mužský pěvecký sbor, CM Liša a promítání nového filmu „Pohádky a pověsti z Buchlovska“).
22. 12. v 13:30 – Vánoce u vody – pohádkové soutěže v expozici „Živá voda“ – areál Živá voda.
25. 12. v 17:00 – Betlémské pásmo – u kapličky v obci
26. 12. v 14:00 – Se Štěpánem pod ledem – vánoční soutěže v humorném pojetí (areál Živá voda).
30. 12. 10-16 h – Silvestrovský utopenec – (celodenní rodinné soutěže s loterií - areál Živá voda).
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02. 12. v 10:00 – VI. Staroměstský vánoční jarmark s dárkovým zbožím, cukrovinkami a občerstvením
prostranství u radnice ve Starém Městě. V programu vystoupí Dolinečka, cimbálová muzika Bálešáci, dívčí sborek Repetilky, 
Tupešané a Parádnice, děti z mateřských škol. Na začátku jarmarku bude rozsvícen vánoční strom. V sále na radnici bude 
v 11 hodin sehrána pohádka Kašpárek a čert, v budově na radnici se představí SVČ Klubko a na programu bude Adventní pás-
mo, v knihovně v ulici Za Radnicí budou připraveny tvořivé dílničky, nebude chybět stanoviště s prodejem a výrobou šperků. 
Děti se mohou těšit na dárečky od Mikuláše, samozřejmě přijdou andělé a čerti. Občerstvení zajišťuje kolektiv kuchyně pana 
Bronislava Poláška z jídelny v ulici Za Radnicí (nádoby s sebou). Opět můžete ochutnat zabíjačkové pochoutky, ovarovou 
polévku a jiné gastronomické speciality přímo v jídelně. 

16. 12. ve 14:30 – Vánoční zpívání
účinkují Dolinečka, děti z Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí a z mateřské školy v Rastislavově ulici, dívky z tanečního 
oboru Základní umělecké školy, SVČ Klubko, děvčata a chlapci z Orla, cimbálová muzika ZUŠ – společensko-kult. centrum 
Sokolovna – vstupné dobrovolné

26. 12. cca od 20:00 – Štěpánské posezení u cimbálu – CM Dolina – SKC Sokolovna (bližší info www. skcsm. cz) 

31. 12. Silvestr 2012 – SKC Sokolovna (bližší info www. skcsm. cz) 

12. 01. 2013 – Děkanátní ples – SKC Sokolovna

26. 01. 2013 – Ples města Staré Město – SKC Sokolovna

27. 01. 2013 – Dětský karneval – Šibřinky - SKC Sokolovna

30. 01. 2013 – Velikonoční koncert Pomozte dětem – SKC Sokolovna

STARÉ MĚSTO

01. 12. v 9-12 h – Hvězdy a móda – známé osobnosti ze světa kultury, sportu a společnosti se opět představí v netradičních rolích 
modelek a modelů - Klub kultury – vstupné 250,- Kč

01. 12. v 9-12 h – Den pro dětskou knihu – knihovna BBB 

02. 12. – 23. 12. v 15:30 – Nedělní a středeční vánoční pohádky – kino Hvězda 

05. 12. v 15:00 – Mikulášský rej (akce pro děti se slavnostním rozsvícením vánočního stromu) – Masarykovo náměstí. 

09. 12. v 15:00 – Zvířátka a loupežnice – pohádka MKZ Vésky

09. 12. od 14:00 – Vánoce s pohádkou – vystoupí děti z kroužků centra Akropolis (Street Dance, dětská angličtina, hudebně 
– pohybový kroužek, dětský aerobik, dětská zumba), loutková pohádka O perníkové chaloupce (kroměřížské divadlo „ŘÍŠE 
LOUTEK), loutková vánoční dílna“ – velký sál v Orlovně v Uherském Hradišti – zve centrum Akropolis o. s. 

12. 12. v 12-17 h – Vánoční dílnička – knihovna BBB 

13. 12. v 19:30 – Štefan Bartuš a Jazzbrothers – Reduta

13. 12. v 19:30 – Carmen – Pařížská opera živě – přímý přenos – kino Hvězda

16. 12 – 18. 12. – Ježíškova dílna – výroba vánočních ozdob, dárečků a cukroví – Klub kultury

16. 12 – 23. 12. od 08:00 – Vánoční jarmark lidových h řemesel – Masarykovo nám. – celodenně

17. 12. v 09:00 – Zpívání u vánočního stromu – účinkují děti základních, mateřských a uměleckých škol – Masarykovo náměstí

18. 12. v 19:00 – Koncert 4TET (vokální seskupení J. Korn, J. Škorpík, D. Kollár, D. Uličník) – Klub kultury 

26. 12. v 15:00 – Jak neuvařit hlavu na měkko – pohádka, premiéra – Slovácké divadlo

26. 12. v 19:30 – Štěpánská beseda u cimbálu – Klub kultury

29. 12. v 16:00 – Dalskabáty, hříšná ves – dermiéra – Slovácké divadlo

31. 12. v 15:30 – Silvestrovské zimní kino a Malovásek - program pro rodiny s dětmi i pro dospělé – kino Hvězda a okolí

06. 01. 2013 v 17:00 – Ohlédnutí 2012 + Tříkrálový večer – komponovaný program – kino Hvězda 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (včetně akcí ve Véskách)

SKC Sokolovna (bližší info www. skcsm. cz) 

(včetně akcí ve Véskách)

03. 12. 09-18 h – Vánoční jarmark
adventní věnce a aranžmá, vánoční perníčky, háčkované ozdoby, výrobky z keramiky, sušené ovoce, výrobky ze slámy, výroba 
bižuterie, vystoupení dětí z MŠ Zlechov, přijdou zdravotně postižení občané z Velehradu s nabídkou svých prací – sál OÚ 
Zlechov, organizuje SPOZ s OU. 

08. 12. v 18:00 – Adventní koncert Moravských madrigalistů
zpěv: smíšený komorní pěvecký sbor Kroměříž, zobcové flétny: Jana Dočkalová, Radek Dočkal, varhany: Stanislav Haloda 
– zazní hudba vokální renesance a baroka.

ZLECHOV
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Redakční rada: Gabriela Marková, Filip Macek, Oldřich Vávra, Petr Kocourek. Jazyková korektura Ivana Kocourková. 
Grafické zpracování Vladimír Šopík, e-mail: lvprint@lvprint. cz, Tisk L. V. Print Uherské Hradiště, www. lvprint. cz, tel. 776 776 008. 

Veškeré novinky o dění v obci naleznete na www. tupesy. cz, 
kde se lze také zaregistrovat k automatickému zasílání novinek na váš email. 

BŘEZOLUPY – 01. 12. 2012 ve 20:00 – INE KAFE 
+ STARÉ PUŠKY – sportovní hala

STRÁŽNICE – 01. 12. – 06. 12. 2012 – Raduj-
me se, veselme se – Od adventu do svátku 
Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, 
příprava tradičních jídel a stolování na jihový-
chodní vesnici 19. a 20. století. Uvidíte obchůzky 
Lucek, Tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše 
s jeho družinou. Pro děti budou připraveny tvůrčí 
dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si 
figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Spolu 
s panem učitelem se budete moci naučit některé 
známé i méně známé koledy. Dospělí jistě ocení 
možnost ochutnat mladá vína a zabíjačkové spe-
ciality – skanzen Strážnice. 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – 05. 12. 2012 
Mikulášský podvečer (Dřevěné městečko), 06. 12. 2012 
Vánoce na dědině (Valašská dědina), 13. 12. 2012 – Vánoční 
setkání v Janíkově stodole (Dřevěné městečko – Janíkova 
stodola), 15. 12. 2012 Vánoční Jarmark (Valašská dědina), 
22. 12. 2012 Živý betlém (Dřevěné městečko). Podrobnější 
informace, zejména o nutnosti telefonických objednávek na 
některé z těchto pořadů si, prosím, zjistěte na www. vmp. cz

LUHAČOVICE – 08. 12. 2012 v 19:00 – Vánoční koncert 
dětem v KD Elektra v Luhačovicích. Hostem večera budou: 
Jitka Zelenková, Katarína Knechtová, Renata Drossler, Pavel 
Vítek, Jan Budař s kapelou Eliščin Band. Koncertem provází 
Petr Rychlý. Cena 250 Kč

ZLÍN – 14. 12. 2012. od 15 h – Předvánoční tvoření – přijďte 
si vlastnoručně vyrobit ozdoby a dekorace, které ve vašem 
domově dotvoří sváteční atmosféru (vánoční svícínky a lu-
cerničky, andělíčci z různých materiálů, ozdoby na vánoční 
stromeček, ručně vyráběná přáníčka) – Interhotel Moskva 
Zlín, 6. patro, dveře č. 612, příspěvek na materiál je 50 Kč na 
osobu, organizátor Aktivně životem o. p. s. 

ZLÍN – 15. 12. 2012. v 10-12 h a 13-15 h – Vánoční dílny v mu-
zeu – děti si zde budou moci vyrobit ozdobu na stromeček 
v podobě dřevěné figurky z kolíčku na prádlo. Tento nevšední 
předmět se může proměnit ve zvířátko, Mikuláše, čerta nebo 
anděla. K dispozici budou odstřižky látek s vánočním moti-
vem, kousky barevné plsti, vlna stužka, bavlnky, korálky aj. –
přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy na zlínském 
zámku, příspěvek na materiál je 30 Kč na osobu.

ZLÍN – 18. 12. v 19:00 – Gospelové Vánoce 2012 
THE SOULFUL GOSPEL SINGERS (USA) – Kostel Sv. Filipa 
a Jakuba, vstupenky jsou již v předprodejích za předprodejní 
cenu 390,-Kč a lze je zakoupit ve Zlíně – Masters of Rock 
Café na Čepkově a v Centrálním předprodeji vstupenek (bý-
valá Videopůjčovna u Velkého kina). Dále pak v sítích www. 
ticketportal. cz, www. ticketpro. cz, www. ticketart. cz

ZLÍN – 18. 01. 2013 v 18:30 – RYTMUS, MAJK SPIRIT, EGO, 
DARA ROLINS, POPPER EL NINO, ROBERT BURIAN 
a další – sportovní hala Zlín

KROMĚŘÍŽ – Velký mechanický betlém v podloubí muzea 
od 2. prosince 2012 do 6. ledna 2013. Betlém je dílem Jose-
fa Bařinky a Františka Tvrdoně a pochází z roku 1959. Jde 
o 3,5 m dlouhý a 1,5 m vysoký betlém s horskou krajinou, 
betlémským městem a jeskyní, který byl původně instalován 
v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Mechanismus uvádí 
do pohybu figurky postav kolem betlémské jeskyně, větrný 
a vodní mlýn a v celé scenérii jeskyně a města Betléma se 
střídá den a noc, vychází a zapadá slunce a vychází měsíc 
pod hvězdnou oblohou. 

Další známé pohyblivé betlémy – V kostele v Popovicích (pří-
stupný po celý den - ve scenérii se střídá den a noc, vychází 
a zapadá slunce i měsíc). A trochu dále … Sušice, Frýdlant 
v Čechách, Jindřichův Hradec (největší mechanický betlém 
na světě), Třebechovice pod Orebem, Česká Třebová, Frý-
dek-Místek, Chomutov, Velké Meziříčí, Telč, Třešť, Jihlava, 
Semily, Třebíč. 

WALKING WITH DINOSAURS The arena spectacular (Putování s dinosaury podle seriálu televize BBC) 15. -17. 2. 2013 Praha 
O2 arena, vstupenky v prodeji ve sběrnách Sazka sázková kancelář, a. s., rezervace na www. sazkaticket. cz. Podrobnější informace 
na www. putovanisdinosaury. cz

Slovo na závěr: 
Do tohoto zpravodaje jsou zařazovány zejména tradiční akce okolních obcí. Dále také akce, které nejsou vybírány podle žádného klíče, 
ale dle toho, co nás oslovilo či zaujalo při jeho přípravě brouzdáním po stránkách obcí, kulturních institucí, spolků a po plakátovacích 
plochách, případně při telefonických upřesňováních s jejich pořadateli. Takže se sem bohužel všechny akce nedostaly a dál je to jen 
a jen na vás… Za redakční radu přeje hezké vánoce Petr Kocourek. 

OPĚT NĚCO PRO VĚTŠÍ CESTOVATELE …

A na závěr TIP na výlet s dětmi: 


