
Obèanské sdružení “kunOvjan”, MìstO kunOvice, 
mìsto uherské Hradištì, mìsto staré Mìsto

vás zvou na

Pondìlí 16. èervna 2008 
 Pøíjezd øezbáøù - Èechy, Morava, Slovensko, Polsko
 Pøíprava døeva - pøírodní areál Kunovice

Úterý 17. èervna 2008
09.00 Zahájení øezbáøského sympozia - pøírodní areál Kunovice
 
Støeda 18. èervna 2008
09.00 Zahájení øezbáøské školy - pøírodní areál Kunovice - pøednášky, dílny
Děti “Kunovského léta” - fotografická výstava - radnice Kunovice

Ètvrtek 19. èervna 2008
Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice
10.00 Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
15.00 Pøijetí na radnici - Uherské Hradištì
15.00 Slavnostní prùvod mìstem Uherské Hradištì   
16.00 Vystoupení na Masarykovì námìstí a v ulicích - Uherské Hradištì
18.00 Vystoupení zahraničních souborů - zámek Uherský Ostroh 

Pátek 20. èervna 2008
10.00 Výchovné koncerty - Uh. Brod, Uh. Hradiště, Kunovice
11.30 Pøijetí na radnici - Staré Město
14.30 Festivalový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice
15.00 Sportovní zápolení - krytý bazén UH, sportovní hala Kunovice
16.00 Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka  

za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - radnice Uh. Hradiště
20.00 „Na pomezí žánrů“ - Peter Nagy a jeho 25 let na scéně - pøírodní 

areál Kunovice

16. - 22. èervna 2008 • KUNoVice

uèinkující: Zahranièí: ŘeckO - Laografikos omiLos poLygyrou; GruZie - Laprebi ; slOvenskO - Zemplín; MaďarskO - Höcögők a Tilinkó; tureckO - ankara aHoy; sicilie - Herbessus; slOvenskO - pTáčník
èeská republika: klObúčánek - Valšské klobouky;  HOlúbek - uHerský brod; dOlineèka - sTaré mìsTo; HradišŤánek - uH. HradišTì;    

kunOvjánek - kunoVice; Merínek - kunoVice; Handrláèek - kunoVice;  dìcka Z kunOvic - kunoVice

Osobní záštitu nad festivalem pøevzal Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje,  
Josef Vaculík - senátor a Jiří Vačkář - náměstek ministra pro místní rozvoj

20.30 Spoleèenské setkání s hosty, sponzory a vedoucími souborù
 Taneèní zábava - pøírodní areál Kunovice
22.00 Večerka pro děti

Sobota 21. èervna 2008
08.00 Svatojánský jarmark lidových øemesel - Mariánské nám.,  Uh. Hradištì
09.00 Pozvánky na festival - Uherské Hradištì, Morový sloup 
10.00 Národní přehlídka dětského verbuňku - Mariánské nám., Uh. Hradištì
10.00 Vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město
10.00 Vystoupení zahraničních souborů “V zámku a podzámčí” - Přerov
13.00 Pøijetí zástupcù souborù u starosty - radnice Kunovice
15.30  „Před naším, za naším“ - soutìžní poøad - pøírodní areál  Kunovice
19.00  „Veèerní muzicírování” - zábavní a taneční večer s CM Kunovjan, Kanonýři, 

DISCO Rádia Čas, rukodělná dílna pro děti “Na cestě do světa”, vzlet balonu, 
táborák, malování na obličej - přírodní areál Kunovice 

22.00 ohňostroj, veèerka pro dìti
02.00 Veèerka pro dospìlé 

Nedìle 22. èervna 2008
07.30 Mše svatá za festivalové dìti - chrám Pánì Kunovice
08.30 Koncert  duchovní písnì - chrám Pánì Kunovice
10.00 „Kudy, kudy cestička“- přehlídka muzik se svými sólisty - Zahrada Moravy 

Staré Město
13.30 Slavnostní prùvod mìstem s krátkým vystoupením pøed radnicí - 

Kunovice
14.45 Vernisáž øezbáøských dìl - pøírodní areál Kunovice
15.00 „Za našima humnama“- závìreèný galaprogram - pøírodní areál 

Kunovice
17.00 „Loučení“ - slavnostní ukonèení festivalu, vyhlášení výsledkù soutìží  

a pøedání ocenìní

„kunovské léto“

akce se koná za finanční podpory Mk čr.

XV. MeZiNárodNí děTSKý FoLKLorNí FeSTiVaL

SoboTa - 21.6.2008 od 9.00 HodiN bUde jeZdiT VLáčeK STeeLiNKa Na TraSe - UHerSKé HradišTě - STaré MěSTo  - KUNoVice


