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MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR TUPEŠANÉ
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KALENDÁŘ AKCÍ

LEDEN
 • Tříkrálová sbírka
 • Společenský ples ZŠ Tupesy
 • Myslivecký ples 
 • Zvěřinové speciality

ÚNOR 
 • Fašank
 • Karneval – Základní škola

BŘEZEN
 • Vítání jara – vynášení Moreny

 • Velikonoční dílny
 •  Hrkání chlapců po dědině – chození 

s Jidášem
 • Velikonoční obchůzka

DUBEN
 • Košt vína
 • Burza knih, Noc s Andersenem 
 • Stavění máje 
 • Rej čarodějnic
 • Fotbalový turnaj přípravek
 • Jarní závod - Skautský oddíl 

KVĚTEN
 • Den matek
 • Den otevřených dveří ve škole
 • Tupeský džbáneček
 • Kácení máje

Červen
 • Den dětí
 • Módní přehlídka
  • „Hurá na prázdniny“

Červenec
 •  Pouťová beseda u cimbálu  - pose-

zení s Tupešany
 • Šlejšfest
 • Srnčí hody
 • Veřejné zkoušky Tupešanů

Srpen
 • Veřejné zkoušky Tupešanů
 • Setkání přátel obce
 
Září
 • Svatováclavský jarmark
 •Prezentace obce na Slavnostech vína

Říjen
 • Tupeské hody s právem
 • Obchůzka po obci se zábavou
 • Hodové dozvuky
 • Výšlap na Brdo

Listopad
 •  Soutěž o „Tupeského bubáka“ 
 – vyřezávání dýní
 • Večer se světluškami - Základní škola

Prosinec
 • Návštěva sv. Mikuláše
 • Vánoláš
 • Tematická předvánoční výstava
 •  Zpívání u vánočního stromu
  v Muzeu keramiky
 • Vánoční dílny
 • Roznášení Betlémského světla
 • Předsilvestrovský pochod na Brdo

TUPESY – TURISTICKÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL 

PŘEHLEDNÁ FOTOMAPA OBCE • MAPA AKTIVIT TURISTICKÉ OBLASTI
PREZENTACE SPOLKOVÉHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA  • TIPY NA VÝLETY

Tupesy (nadmořská výška 219 m n. m., 9 km severozápadně od Uherského Hradiště, 1105 obyvatel 
k 1. 1. 2011 ) leží na jihovýchodním okraji malebného pohoří Chřiby v rázovité oblasti Moravského Slovácka.

Obec vyniká bohatou historií, folklorem, vinařstvím, aktivním spolkovým životem, řemeslnou tradicí 
hrnčiny a keramiky. V obci je rozsáhle zastoupen zpracovatelský průmysl. Výrobci exportují své jedinečné 
výrobky do celého světa.

Vítejte v krásné slovácké obci. 

Průvodce
po obci
                    a okolí

Cesty řemesel
        a kulturních
                              tradic

Mužský pěvecký sbor Tupešané byl založen 
v roce 2005 partou zpěváckých nadšenců. Do 
repertoáru sboru patří písničky z Dolňácka i Hor-
ňácka. Mimo bohaté účasti na kulturních akcích 
v Tupesích se pravidelně účastní Slavností vína 
v Uh. Hradišti, Koseckých slavností či Zpívání o ví-
ně v Buchlovicích. Stěžejní, Tupešany pořádanou, 
akcí se stal Tupeský džbáneček. Jde o regionální 
soutěžní přehlídku slovácké a lidové písničky, kte-
rá si již vybudovala „punc“ tradiční akce – první 
ročník proběhl v roce 2008. Přehlídky se za dopro-
vodu cimbálové muziky pravidelně účastní více 
než dvacítka dětí ze Zlechova, Buchlovic, Jalubí, 
Polešovic, Nedakonic a Velehradu. Děti soutěží 
ve dvou kategoriích, ve kterých jsou hodnoceny 
odbornou porotou sestavenou z folkloristů, mu-
zikantů i hudebních pedagogů. Cenou pro vítěze 
jsou originální tupeské džbánečky, což dalo název 
i celé soutěži. Každý z dětských účastníků obdrží 
také keramickou pamětní plaketku či džbáneček, 

takže všechny děti odcházejí usměvavé. Každo-
ročně sbor pořádá v letních měsících veřejné 
zkoušky a Cyrilkovou besedu u cimbálu. Tupeša-
né nejsou uzavřená skupina, právě naopak, proto 
kdo má zájem o zpěv, může přijít kdykoliv, třeba 
jen na zkoušku – každý bude vítán.
Kontakt: Josef Šefránek, Tupesy 377, 687 07 Tupesy 

Soubor vznikl  v říjnu 1976 při Základní škole 
Tupesy. Soubor se při své činnosti zaměřil na re-
gionální lidové zvyky, dětské hry, tance a písně. 

V roce 1979 vystupoval ve Strážnici. V roce 1982 
založil Josef Mareček dětskou cimbálovou mu-
ziku. V roce 1985 postoupila Čutora na krajskou 
přehlídku do Kyjova. V roce 1992 byl soubor po-
zván na turné do Holandska. Svou aktivní činnost 
soubor přerušil  po 18 letech. Po několika poku-
sech se jej podařilo obnovit v roce 2007. V sou-
časné době folklorní soubor vystupuje hlavně 
ve své obci a v okolí na nejrůznějších kulturních 
vystoupeních. Dnešní členové jsou často  dětmi 
prvních aktérů  tohoto folklorního souboru.  Tím 
nejdůležitějším odkazem všech generací vedou-
cích je získání nepřeberného množství dětí, které 
si vypěstovaly vztah k folklóru. 
Vedoucí souboru: Mgr. Alena Macková 

Tupeské parádnice jsou slečny, mladé paní i ma-
minky z Tupes, které se na podzim roku 2007 za-
čaly scházet a společně si zpívat pro radost. Své 
premiérové vystoupení pro posluchače měly na 
Vánoce téhož roku.   Zpívají při tupeských hodech, 
fašancích, při stavění májky, na Vánoce i Velikono-
ce. Podporují malé zpěváky z místního souboru 
Čutora při vynášení Moreny na Smrtnou neděli. 
Často jsou zvány na řadu festivalů a setkání – svým 
zpěvem a vystupováním potěšily diváky v Uh.Hra-
dišti, v Polešovicích, při vernisážích výstav v Buch-

lovicích,  vystupovaly také na folklorním festivalu 
v Javorníku a podpořily také Mezinárodní festival 
a jarmark v Piešťanech.  Parádnice se také výrazně 
podílejí na uchování historie života obce a pravi-
delně pořádají bohatě navštívené tématické vý-
stavy.  Hledají a nalézají krásu ve starých, zapome-

nutých věcech, dokumentech i fotografiích, které 
shromažďují s místními občany. Připomínají tak 
kouzlo historie a umění našich předků. Zatím to byly 
výstavy na téma: Krojované panenky, Hračky z půdy, 
Kouzlo staré kuchyně, Svatby našich babiček. 
Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, Tupesy 367, 687 07  

Slovácký krůžek- Skruž je občanské sdružení, 
jež vděčí za svůj zrod letitému přátelství několika 
Tupešáků, které od dětských let provázela láska 
k slovácké písničce a naší dědině. Bylo tak zcela 
přirozené, že se přes členství v různých souborech 
nakonec utužil  pevný okruh lidí (Skruž), jež svou 
aktivní činností pomáhá udržovat barevnou tradi-
ci života slovácké dědiny.  V minulých letech Skruž 
pořádala tradiční fašanky, aktivně spolupracuje 
s obecním úřadem při pořádání slováckých hodů 
s právem, prezentuje tupeský kroj a celou obec na 
Slavnostech vína v Uh.Hradišti. Skruž se však ne-
omezuje jen na folklor. Je např. organizátorem již 
tradiční akce pro děti a mládež Hurá na prázdni-
ny (víkend vždy na konci školního roku), která má 
za cíl umožnit zábavnou formou setkání rodičů 
dětí s jejich učiteli. Účastní se vánočního zpívání 
v místním Muzeu keramiky, pořádala košt slivovi-
ce a také spolupracovala na realizaci folklorního 
festivalu v Tupesích. V poslední době se vlajkovou 

lodí Skruže stává nápad oživit staré recepty našich 
babiček  a na výše jmenovaných akcích, při zpěvu 
slováckých písniček, šúlá a nabízí k ochutnávce 
tradiční šlejšky (odtud také Tupešáci=šlejži). Šlejš-
ky s mákem, s ořechy a do budoucna další místní 
speciality, to v supermarketu nekoupíte! 

Sbor pro občanské záležitosti v Tupesích byl zalo-
žen v roce 1974, od této doby působí nepřetržitě až 
dodnes. Nejdelší tradici z bohaté činnosti má vítání 
občánků se zápisem těchto maličkých do Kroniky 
obce Tupesy. Dále je to blahopřání občanům k vý-
znamnému životnímu jubileu. Po dohodě s rodi-
nami pořádáme zlaté a diamantové svatby našich 
občanů. Dle přání jubilantů provádíme setkání ro-
dáků. Každoročně se koná rozloučení s vycházející-
mi žáky místní základní školy. Pravidelně navštěvu-
jeme děti v mateřské škole, uskutečňujeme besedy 
s důchodci a tradičně se setkáváme s  našimi obča-

ny v domovech důchodců a domovech pokojného 
stáří. V předvánočním čase připravujeme výstavku 
cukroví s ochutnávkou. Při všech akcích, které pro-
vádíme, se snažíme vzbuzovat vědomí sounáleži-
tosti ke své obci a upevňovat pocit určité osobní 
hrdosti, že jsme z Tupes - z našich Tupes pod Buch-
lovem, z kraje, kde máme své nejbližší a přátele, 
kde se scházíme, protože je nám spolu dobře a že 
jsme zde spokojeni. 
Kontakt:  Antonie Hejdová, předsedkyně SPOZ

Na konci 19. století Tupesy patřily mezi vý-
znamné slovácké obce. Typickou zde byla výroba 
keramiky, ulicové uspořádání s malovanými cha-
loupkami, nalepenými jedna na druhou, s doško-
vými střechami. Ani naší obci se v této době ne-
vyhýbaly časté požáry. Jeden z největších požárů 
zachvátil obec v roce 1866 v části na Výpustě. Při 
tomto požáru hořelo 40 domů! Druhý velký požár 
zničil 20 domů, v nichž uhořelo 5 občanů. To bylo 
v roce 1884.

Sbor dobrovolných hasičů v Tupesích byl zalo-
žen v roce 1890. Tupeští hasiči často zasahovali při 
hašení požárů doma i v okolních obcích. Do roku 
1950 sbor zasahoval u 132 požárů. Od počátku se 
Sbor dobrovolných hasičů stal také významným 
spolkem, který podporoval kulturní život v obci. 
Hasiči organizovali taneční zábavy, později také 
fašanky, hody, hodové zábavy. Významná byla 
také jejich pomoc při organizování Jízdy králů.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů Tupesy má k dispozi-
ci kvalitní klubové a tréninkové zázemí. Zásahová 
jednotka kategorie JPO V. je zapojena do Integro-
vaného záchranného  systému ČR.
Kontakt: www.sdhtupesy.unas.cz
Starosta: Churý Pavel, mobil: 739 086 075,
Velitel: Bártek Tomáš: 775 376 707

Počátky organizovaného fotbalu  v Tupesích 
spadají do roku 1932, kdy byl místními fotbalo-
vými nadšenci založen Dělnický sportovní klub, 
který bez přestávky pod různými názvy působí 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TUPESY
dodnes. Mezi největší úspěchy oddílu patří  2x ví-
těz okresního Českého poháru., 3. místo v I.A. třídě 
KFS.

V TJ působí oddíl mužů a nově založené druž-
stvo přípravky. Právě pro nejmladší hráče oddíl 
pořádá již několik let tradiční Velikonoční turnaj, 
při kterém si v rámci bohatého doprovodného 
programu užijí nejen děti, ale také dospělí.

Areál tělovýchovné jednoty tvoří travnaté fot-
balové hřiště, minihřiště s umělou trávou o rozmě-
rech 40 x 20m a technické a sociální zázemí. Spor-
toviště jsou za stanovených podmínek přístupná  
široké veřejnosti.
www.tjtupesy.cz, tel: 774 244 635

Klub žen v Tupesích působí více jak 60 let. Or-
ganizace sdružuje ženy všech věkových kategorii. 

Novodobá historie ČSŽ v Tupesích se datuje od 
ledna 1992. V roce 2000 proběhlo výrazné omla-
zení naší organizace. Počet stálých členek se ustá-
lil na 20. Klub žen v Tupesích pořádá různé kurzy 
- vaření, něco pro krásu - kosmetiku, péče o tělo 
ale i návštěvy divadel a kina. Od devadesátých let 
pořádal, či spolupořádá největší akci v obci, kte-
rou jsou Hody s právem. Další aktivita se zaměřu-
je na módu. V roce 2007 vznikl nápad uspořádat 
módní přehlídku s ženami z Klubu jako modelka-
mi. Akce se vydařila a vznikla tak tradice pořádání 

KLUB ČESKÝCH ŽEN
módní přehlídky. 
Kontakt: Jana Slováčková 
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1. Tržiště regionálních produktů – dětské a sportovní hřiště Orlovna
2. Památkově chráněný dům „Obydlí drobného zemědělce, hrnčíře“ 
 – Stálá expozice Muzea Tupeské keramiky a hrnčiny
3. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1735
4. Vinný sklep pana Václava Čevely
5. Historický barokní kříž z r.1677
6. Vinný sklep pana Antonína Dudeška
7. Dětské hřiště
8. Vinný sklep pana Františka Maňáska

9. Boží muka z r. 1894 - Rákoš
10. Studánka  a ložisko keramické hlíny v Soudných
11. Vyhlídkový bod
12. Boží muka
13. Sportovní areál - hřiště TJ
14. Vyhlídkový bod s posezením, Boží muka
15. Boží muka z r. 1847
16. Boží muka z r. 1789, vyhlídkový bod s posezením
17. Historická dílna hrnčíře  s původní pecí

1.1 Hartlová Zuzana, umělecký keramik
 Tupesy 304, 687 07 Tupesy
 Držitelka certifikátu Tradiční výrobek Slovácka
 Telefon: 572 597 129,  Mobil: 774 597 129
 Email: hartlova.zuzana@seznam.cz

2.2 Chrástek Igor, hrnčířská dílna
 Zlechov 522, 687 10 Zlechov
 Držitel titulu Nositel lidových tradic

3.3 Keramická dílna  KEVA - Věroslavy Vaculové a Ireny  
 Dosoudilové
  Tupesy 295, 687 07 Tupesy
  Telefon: 572 597 125,  Mobil: 604 327 569

4.4 Muzeum tupeské keramiky
 Tupesy 118, 687 07 Tupesy
 www.muzeumkearamiky.cz
 Otevírací doba: květen -září: pracovní dny 9:00-16:00
  víkendy 10:00-16:00
 Mimo sezónu:  pondělí - pátek 9:00-16:00
  nebo po předchozí domluvě

Zajímavá místa Keramické dílny 4.4 Keramika Jurááááj,  Jiří Kalabis,
 Telefon: 777 990 890
 Email: muzeumkeramiky@seznam.cz
 Držitel certifikátu Tradiční výrobek Slovácka

5.5 Valentová  Miroslava 
  Tupesy 123, 687 07 Tupesy
  Telefon: 603 241 265
  Email: tupesy.keramika@seznam.cz
 www.tupesykeramika.wz.cz
 Držitelka certifikátu Tradiční výrobek Slovácka
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6.6 Tichý Libor 
 Zlechov 465, 687 10 Zlechov 
 tel.: 603 432 209, FAX: 577 243 534
 E-mail: tichy.keramika@volny.cz

7.7 Historická hrnčířská dílna pana Vladimíra Vlčka
 Vladimíra Gajdošíková
 Tupesy 272
 tel: 737758825
 E-mail: darcya@seznam.cz
 Prohlídka možná po předchozí domluvě.

Naučná stezka keramiky Tupesy - stezka keramiků návštěvníky provází nejzajímavějšími místy 
v obci, kde se keramika rodila, získávala tvar a rozměr z rukou zručných řemeslníků.  Stezku dvoří 
originální dřevořezby sochaře Patrika Vlčka.
V Muzeu keramiky můžete zhlédnout nejvzácnější výtvory tupeských mistrů.
Zde se nabízí také možnost vidět audiovizuální doprovodný program „Jak hlína vykvétá“.
Délka stezky 4 km. Začátek – rozcestí „V Plotkách“

Naučná stezka Modřansko – historicko - vlastivědná naučná stezka představuje historii a sou-
časnost obce Modrá a blízkého okolí. Je dlouhá 4,5 km a je vhodná pro pěší, cyklisty i motorizo-
vané.
Začátek stezky je na parkovišti  Hotelu u Velehradu, kde je představeno prehistorické osídlení. 
Trasa dále vede  návštěvníky k archeologické lokalitě Na Díle (základy kostela  z předvelkomo-
ravského období). K výrazným zastavením patří také rozhledna s panoramatickým výhledem 
na Chřiby, Vizovické vrchy a Bílé Karpaty. Stezka končí u kamenného útvaru Králův stůl. Dále 
pokračuje turistická značka 

Naučná stezka „Fauna a flóra Chřibů“ – přírodovědně zaměřená stezka o délce 5,5 km.
Stezka vede od Konventního rybníka pod velehradskou bazilikou přes obec Modrá a údolím 
Modřanského potoka kolem soustavy 6 modřanských rybníků do masivu Chřibů. Pohoří Chřiby 
bylo zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.
Naučné panely seznamují s rostlinami a živočichy rozdílných biotopů,kterými stezka prochází. 
Jsou to luční společenství, potoky , mokřady,lesní rybníky, doubravy, bučiny.
Stezka je fyzicky nenáročná celoročně dostupná.

Naučná stezka kolem hradu Buchlova - tři kilometry dlouhá vycházková trasa. Nabízí  poučení 
pro návštěvníky lesů, ale i nenáročnou pěší turistiku kolem dvou významných historických ob-
jektů vévodících Chřibům – hradu Buchlova a kaple Barborky. Začátek – parkoviště pod hradem 
Buchlov.

Archeoskanzen Modrá 572 571 823
Basilika Velehrad  572 420 140
Lapidárium Velehrad 603 793 532
Buchlov - hrad 572 595 161
Buchlovice - zámek 572 434 240
Buchlovice - Muz. Podhradí 572 595 996
Muzeum tupeské keramiky  777 990 890
Památník Velké Moravy 572 543 382
Rozhledna na Brdu 572 365 302
Slovácké muz. – Uh. Hradiště 572 551 370
Galerie Slováckého muzea  572 552 425
Expozice letectví Kunovice  774 124 445
Ranč Kostelany 573 367 272
Mendl Ski park Břestek 608 780 418
Ski park Stupava 572 501 311
Balonové centrum Břestek 572 547 183
Tupesy - Kavárna V Plotkách 777 638 392
Tupesy Restaurace u Barmana  572 597 225
Tupeská hospoda
Vinařství Antonín Dudešek 777 723 850

Vinařství  Václav Čevela 739 088 866
Vinařství  František Maňásek 739 410 915
Penzion  v Koutě – Zlechov 604 561 380
Hotel u skanzenu – Modrá 572 508 034
Hotel u Velehradu – Modrá 572 571 475
Penz. Kuželna – Modrá 724 024 637
Hotel Mlýn – Velehrad 572 571 460
Lázně Leopoldov 572 595 118
Turistické Informační centrum
Buchlovice 572 595 996
Městské IC Uh.Hradiště 572 525 525
Tenisové kurty Velehrad 736 252 501
Tělocvična Tupesy 572 597 131
Voleybalové a softbalové
hřiště Tupesy 776 581 886
Masáže B. Osohová 737 013 910
Masáže J. Procházka 572 597 241
Kosmetický a kadeřnický salón 605 762 339

www.buchlov.cz    •    www.slovacko.cz
www.vychodni-morava.cz

KONTAKTY

NAUČNÉ STEZKY:

JUNÁK

Junák - svaz skautů a skautek ČR, oddíl Tupesy.
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá par-
ta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, 
kamarádů, jednak příležitost žít život dynamicky 
a smysluplně. Umožňuje mladým lidem  žít a dě-
lat věci společně a staví před ně příležitosti, které 
jsou zároveň zábavou, hrou a současně způso-
bem, jak poznávat nové věci. 

Počet členů se ustálil na přibližně 50 dětech 
a týmu 15-20 vedoucích. Skautský oddíl tvoří ně-

Škola v  Tupesích byla založena v roce 1874. 
V průběhu času prošla školní budova zásadní 
rekonstrukcí a  dostavbou. V roce 2010 změnila 
svůj vzhled tělocvična a mateřská školka. U ško-
ly vzniklo moderní dětské a sportovní hřiště 
„Orlovna“. Škola se profiluje nejen jako kvalitní 
vzdělávací instituce, ale také jako přirozené kul-
turní a společenské centrum obce. Ve spolupráci 
s obcí Tupesy a s veřejností realizuje komunitní 
program školy.

Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola je úplná škola, 

kolik družin – světlušky, vlčata, skauti a skautky, 
které se schází každý týden nejenom na pravi-
delných schůzkách, ale pořádají jedno i víceden-
ní výpravy. Vyvrcholením činnosti je každoroční 
letní tábor. Skauti pravidelně pořádají Den dětí, 
ve spolupráci s okolními oddíly pak také Festi-
val hudby a divadla, jarní závody a jiné aktivity. 
Členy oddílu se mohou stát všechny děti od 6ti 
let. Oddíl využívá v prostorách obce vlastní klu-
bovnu.
Kontakt : www.skaut.tupesy.cz

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPESY
která zastřešuje devět tříd základní školy a dvě 
třídy mateřské školy. Náš školní vzdělávací pro-
gram klade důraz na individuální přístup k žá-
kům podle jejich zájmů, možností a schopností. 
Programově vytváříme příznivé, liberální klima 
školy, kde vládnou partnerské vztahy. Usilujeme 
o pozitivní otevřenou komunikaci s rodiči a o je-
jich spolupráci se školou. Samozřejmostí je širo-
ká nabídka kroužků a smysluplné využití volné-
ho času.
Více o nás na www.zstupesy.cz

Boršice
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Soudné

Zlechov
St. Město
Uherské Hradiště

Cyklostezka
Tupesy - Velehrad
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Památný strom – Sekvojovec obrovský, 
Břestek-Chabaně. Vysazen 1872.

Přírodní památka Břestecká skála.

Břestek - Balonové centrum.

Zámek Buchlovice.

Buchlovice - náměstí, Muzeum Podhradí

Hrad Buchlov.

Kaple sv. Barbory Přírodní památka Skály pod Barborkou. Leopoldov – Smraďavka. Pohled na panorama Chřibských vrchů.

Lyžařský park Břestek.

Kamenná rozhledna na vrcholu Brdo
(587 n.m). výška 24m.

Velehrad – Bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie a svatého Cyrila a Metoděje.

Interiér barokní baziliky.

Modrá – archeoskanzen.

Archeoskanzen - Velkomoravské sídliště.

Buchlovice – kostel sv. Martina.

3.3 Dosoudilová Irena.

1.1 Hartlová Zuzana.

2.2 Chrástek Igor.

4.4 Kalabis Jiří.

6.6 Tichý Libor.

5.5 Valentová Miroslava.

4.4 Muzeum keramiky.

14. Vyhlídkový bod s posezením.6. Vinný sklep p. A. Dudeška.

Chabaně


