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Festival Trnkobraní vstupuje  
do druhé padesátky s Jarkem Nohavicou 

chybět také tradiční lokální hvězdy, jako 
je Fleret a Zuzana Šuláková, dcera legen-
dární Jarmily Šulákové, či kapela Kosovci.  
V oficiálním programu Trnkobraní vy-
stoupí i místní kapela Šamat, která vyhrála 
facebookovou talentovou soutěž Zahraj si  
s kapelou na Trnkobraní. Součástí festivalu 

Fanoušci na Trnkobraní dále uvidí kon-
certy Argemy, Visacího zámku, Portless, 
Poletíme?, Desmod či Gazdiny Roby  
a dalších. „Jsme moc rádi, že do další pa-
desátky festival vstupuje s Jarkem Noha-
vicou jako hlavní hvězdou. Jednali jsme  
s ním několik let, loni jsme ho velmi chtěli 
na festivalové padesátiny, ale až letos to 
klaplo. Věřím, že podobná šťastná hvěz-
da bude Trnkobraní svítit celou druhou 
padesátiletku,“ říká organizátor festiva-
lu Michal Šesták. V programu nebudou 

Letošní Trnkobraní slaví 51. narozeniny a koná se v pátek a sobotu 17. a 18. srpna v areálu likérky RUDOLF JELÍNEK  
ve Vizovicích nedaleko Zlína. Do své druhé padesátky tento hudební festival s nejdelší tradicí vstoupí s Jarkem Nohavicou, který  
se na Trnkobraní vrací po dlouhých jedenadvaceti letech, kdy býval pravidelným účastníkem festivalu. Návštěvníci se dále můžou 
těšit na Arakain a Lucii Bílou, kapely Divokej Bill, Mig 21, Mandrage, Jelen, Mirai, Wohnout či zpěvačku Ewu Farnou a další 
interprety a kapely. Chybět nebude stand-up vystoupení Komiků s.r.o. v čele s Lukášem Pavláskem a Milošem Knorem, tradiční 
soutěž v pojídání knedlíků budou moderovat Patrik Hezucký a Michal Kavalčík, dříve známý pod jménem Ruda z Ostravy.

Na koho se můžete těšit aneb Hudební lahůdky z Trnkobraní
braní bude mít naše vystoupení úžasnou 
atmosféru,“ říká Lucie Bílá. „Zahrajeme 
naše klasické hity, jako je Cornuto, Zimní 
královna a podobně. Něco odzpívá Hon-
za Toužimský, pak dám já pár sólovek  
a zbytek odzpíváme dohromady. Těším  
se moc, protože s Arakainy vždy ožiju,“ 
říká Lucie Bílá. Koncert si můžete vy-
chutnat v sobotu ve 12 hodin na Starobrno 
stage. 

  Mig 21 
„Ahoj, hrajeme teď na letních festi-

valech. Vozíme s sebou skvělou scénu, 

  Arakain a Lucie Bílá 
„Na koncert s Arakainy se nesmírně tě-

ším, je to moje srdcová záležitost a první 
muzikantská láska, a věřím, že na Trnko-

takže je to zážitek, teda vozíme ji, pokud  
se nehraje za světla, no ale i to je zážitek,“ 
tak zní vzkaz fanouškům kapely Mig 21. 
Kapela s frontmanem Jiřím Macháčkem 
na Trnkobraní nehraje poprvé, ráda  

doprovodný program Trnkobraní nabídne 
projekce filmů, které se nějakým způso-
bem vážou k interpretům, kteří na letošním 
Trnkobraní vystupují či mají k festivalu 
přátelský vztah. Návštěvníci tak budou 
moci vidět například film Zelenkův pseu- 
dodokument Visací zámek 1982 - 2007 
nebo film Rok ďábla s Jarkem Nohavicou 
v hlavní roli, Hřebejkovo Zahradnictví: 
Dezertér s Jiřím Macháčkem nebo kome-
dii F. A. Brabce V peřině s Lucií Bílou  
a další filmy. Dále bude možné vidět  
stand-up vystoupení Komiků s.r.o. s Luká-
šem Pavláskem, Milošem Knorem, Dani-
elem Ferencem a Adélou Elbel, nejmenší 
návštěvníci se zase zabaví u představení 
loutkového divadla nazvaných O hloupé 
huse a Otesánek. Dětská zóna nabídne 
pohybové, výtvarné a tvůrčí dílny nebo 
soutěže o ceny. Program doplní taneční 
vystoupení folklorního souboru Vizovjá-
nek se zahraničními hosty.

Trnkobraní návštěvníkům nabídne opět 
vyšší komfort, v prostoru před festivalo-
vým areálem bude zcela nově k dispozici 
prodejna potravin. Ubytovat se bude mož-
né v placeném VIP kempu, bezpečném, 
oploceném, hlídaném a osvětleném pro-
storu s nonstop recepcí a úschovnou, mož-
ností dobití telefonů, sprchami s teplou 
vodou, umývárnami a sociálním zařízením 
s pravidelným úklidovým servisem, nebo 
ve stanovém městečku zdarma.

Více na www.trnkobrani.cz

bude i tradiční oblíbená soutěž v pojídání 
švestkových knedlíků otevřená široké veřej-
nosti. Ta letos proběhne v sobotu ve 13.20 
hodin a moderovat ji budou Patrik Hezucký 
s Michalem Kavalčíkem. Zúčastní se jí opět 
i kapely, loni v soutěži hudebních jedlíků  
s přehledem zvítězila skupina Visací zámek 

s celkem 154 snědenými knedlíky, tedy  
v průměru 30,8 knedlíku na člena kapely. 

Ve festivalovém areálu bude mož-
né ochutnat ovocné knedlíky vyráběné  
z různých druhů ovoce, ze kterých likér-
ka RUDOLF JELÍNEK pálí své destiláty, 
nebo navštívit muzeum slivovice. Sobotní 

slemi, harmonikou, banjem a společným 
chorálem všech z Divokýho Billa. Zkrát-
ka taková lidová kapela nové doby, právě 
díky čemuž je mezi návštěvníky festivalu 
natolik oblíbená.  

se do Vizovic vrací a vy si můžete jejich 
koncert vychutnat na Starobrno stage v so-
botu od 21.30 hodin. 

  Divokej Bill  
Ačkoliv těžko uvěřit, už dvacet let  

se z Úval u Prahy ozývají zvučné tóny folk 
rockového uskupení Divokej Bill v čele  
s frontmanem Vaškem Bláhou. Jejich hud-
ba vychází většinou ze životních zážitků 
členů kapely. Jedinečnost skupiny je dána 
především nástrojovým obsazením. Kla-
sický bigbítový základ kytara, basa, bicí 
se zde totiž doplňuje s melodickými hou-

GENERÁLNÍ 
PARTNER

HLAVNÍ 
PARTNER

HLAVNÍ 
MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI

DODAVATELÉPARTNEŘI
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PROGRAM LETOŠNÍHO TRNKOBRANÍ

 14.30  Street 69
 16.00  Poletíme?

 18.00  Portless
 20.30  Mirai

RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, M +420 725 653 134, E exkurze@rjelinek.cz www.rjelinek.cz

 22.30  Fleret a Zuzana Šuláková
 00.30  Kosovci

Placené stanování  
VIP KEMP 

PÁTEK 17. srpna
Starobrno stage

 17.00 Desmod
 19.00  Wohnout
 21.00  Divokej Bill
 23.00  Mandrage
 00.00 DJ Marek Toman

R. JELÍNEK stage
 16.00  Levitate
 18.00  Tanja
 20.00  Pekař
 22.00  Visací zámek
 00.00  Gazdina Roba

SOBOTA 18. srpna
Starobrno stage

 12.00  Arakain a Lucie Bílá
 13.20  Soutěž v pojídání švestko-
  vých knedlíků – Patrik 
  Hezucký, Michal Kavalčík
 15.00  Argema
 17.00  Ewa Farna
 19.00  Jarek Nohavica
 21.30  Mig 21
 23.30  Jelen

R. JELÍNEK stage
 11.00  Šamat – vítěz soutěže 
  Zahraj si s kapelou 
  na Trnkobraní 
 13.00  Doktor P. P.

Místo konání  
a otevírací doba akce
Páteční a sobotní program proběh- 
ne v areálu likérky RUDOLF JELÍ-
NEK.

Pátek - areál otevřen od 15.00 (uza-
vření areálu 02.30)
Sobota - areál otevřen od 10.00 (uza-
vření areálu 02.30)

POZOR! POSÍLENÝ 
NOČNÍ VLAKOVÝ 

SPOJ Z FESTIVALU! 
Směr Vizovice - Zlín v době 2.15 
ráno v sobotu 18. srpna a i v neděli 
19. srpna. 

Stanové městečko 
zdarma

V místě konání festivalu je možné 
stanovat také bezplatně. Místo pro 
stanování je vedle plochy pro par-
kování a v blízkosti areálu festivalu. 
V místě pro stanování budou k dis-
pozici toalety a voda. Cesta k místu 
pro stanování bude dostatečně ozna-
čena. Možnost stanování zdarma 
bez zajištění a garance služeb VIP 
kempu zůstává zachována tak jako 
v předchozích letech. Ve FREE sta-
novém městečku budou k dispozici 
toalety, pitná voda a koše na odpad.

Sobotní doprovodný program

Také v roce 2018 je v rámci festivalu 
Vizovické Trnkobraní otevřen festivalo-
vý VIP KEMP, který nabídne maximál-
ní možný komfort na úrovni klasických 
moderních kempů a ocení ho především 
ti návštěvníci, kteří za rozumný popla-
tek požadují nadstandardní festivalové 
ubytovací služby. VIP KEMP má pláno-
vanou kapacitu zhruba 1600 návštěvní-

ků resp. 800 stanů (stany si návštěvníci 
staví vlastní). Jde o bezpečný, oplocený, 
hlídaný a osvětlený prostor s nonstop 
recepcí a úschovnou, možností dobití 
mobilních telefonů, sprchami s teplou 
vodou, umývárnami a WC s úklidovým 
servisem.

Provozní doba VIP kempu: pátek 
14.00 hodin až neděle 11.00 hodin.

Jelínkův biograf
11.00  BAJKEŘI (rež. Martin Kopp) 
13.00  MANŽEL NA HODINU 
 (rež. Tomáš Svoboda) 
15.00  V PEŘINĚ (rež. F. A. Brabec)
17.00  ROK ĎÁBLA (rež. Petr Zelenka)
19.00  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 (rež. Jan Hřebejk) 
21.00  VISACÍ ZÁMEK 1982–2007 
 (rež. Petr Zelenka) 
22.00  ŠPINDL (rež. Milan Cieslar) 

Alternativní scéna
12.00  PŘEDSTAVENÍ NETRADIČ-
 NÍCH LIDOVÝCH 
 TANCŮ VIZOVJÁNEK
14.00 O HLOUPÉ HUSE – loutkové 
 divadlo pro děti
14.30 OTESÁNEK – loutkové divadlo 
 pro děti
16.00, 18.00 a 20.00 KOMICI, s.r.o. 
 (Adéla Elbel, Daniel Ferenc, 
 Lukáš Pavlásek, Miloš Knor) 

DEZA, a. s.
Masarykova 735, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

www.deza.cz

Naše společnost se zaměřuje na  výrobu základních organických látek 
určených pro další chemické využití. Patří mezi významné podniky 
zpracovávající černouhelný dehet a surový benzol. 
Součástí Valašského Meziříčí jsme již více než padesát let. Patříme k  největším 
zaměstnavatelům v regionu a jsme si plně vědomi své společenské odpovědnosti. 

Pravidelně podporujeme především neziskové organizace a zájmové sdružení pracující 
s mládeží. Uvědomujeme si vazby k regionu, kde každoročně sponzorujeme sportovní 
a kulturní činnost. 

PODPORA KULTURY A SPORTU V REGIONU 
PRO NÁS MÁ SMYSL 

A SPO U 

bu základ
Patří m

b

anických 
amné po

m 
inosti. 

racujícíracující 
ortovní 

na výrobu základních organických látek 
využití. Patří mezi významné podniky 

het a surový benzol.
již více než padesát let. Patříme k  největším
me si plně vědomi své společenské odpovědnost

neziskové organizace a zájmové sdružení prneziskové organizace a zájmové sdružení pr
regionu, kde každoročně sponzorujeme spo

RY A SPORTU V REGIONU
SL

ganických 
amné pod

U

nost

rr
o

i
m
tii. 

aa
r

P
b
a

bu základ
Patří m

be

Y A SPO
L

A

žití.
a s
užití

21.00  O HŘBITOVĚ (komedie) - 
 pro dospělé

Folklorní scéna
VIZOVJÁNEK A ZAHRANIČNÍ SOU-
BOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ

Dětská zóna
11.00  RANNÍ HÝBÁNKY 
12.00  VÝTVARNÝ KOUTEK
13.30  TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
15.00  Odpoledne plné soutěží o ceny
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Grand Prix Vizovic v pojídání trnkových knedlíků
Velká cena Vizovic v pojídání 

švestkových knedlíků se usku-
teční v sobotu ve 13.20 na Starobrno 
stage a je otevřena široké veřejnos-
ti. Na letošní ročník bude připraveno 
pro soutěžící opět 1800 ks trnkových 
knedlíků. Soutěž budou letos modero-
vat Patrik Hezucký a Michal Kavalčík. 
Konzumují se výhradně knedlíky vyro-
bené dle originální receptury. Minimál-
ní zkonzumovaná porce je 30 knedlíků; 
soutěžící, který nesní minimální porci 
v limitu, zaplatí základní porci – 150 
korun. Dokladem o zkonzumovaných 
knedlících jsou pecky, které soutě-
žící odkládá na talíř. Během soutěže  
se nesmí kouřit a odcházet z pódia. 
Jako příloha je povolen omastek  
a cukr. Pokud máte zájem zúčastnit 
se sobotní soutěže v pojídání švestko-
vých knedlíků, přihlaste se na adresu:  
knedliky@trnkobrani.cz 

Pravidla soutěže: Pojídání knedlíků  
se účastní alespoň 10 soutěžících. Pokud 
se k soutěži přihlásí více zájemců, může 
se využít losování. V případě, že mezi při-
hlášenými je vítěz předchozího ročníku, 
je nasazen přednostně jako č. 1. Pořada-
telé také mohou v ojedinělých případech 
udělit konkrétnímu soutěžícímu tzv. zele-
nou kartu. Na letošní ročník je připraveno  
pro soutěžící opět 1800 ks trnkových kned-
líků.
l hmotnost trnky před uvařením 20 g – 

včetně těsta 30 g

l pecky se nejí – slouží jako důkaz kon-
zumace
l časový limit soutěže 1 hodina
l minimální porce 30 ks (soutěžící, kte-

rý nesní minimální porci v limitu, zaplatí 
základní porci tj. 150 Kč); cena jednoho 
knedlíku je stanovena na 5 Kč
l povolené přílohy: omastek a cukr 
l soutěžící má povoleno: cvičit, chodit 

po podiu, povolit opasek

l soutěžící nesmí: kouřit, pít, opustit 
pódium
l soutěží se na vlastní nebezpečí - (pí-

semné prohlášení podepisuje před soutěží 
každý účinkující)
l soutěžící musí být starší 18 let
l pokud kvůli nevolnosti opustí soutěží-

cí podium, soutěž pro něj končí
Recept: jde o spařované těsto, hrubou 

mouku, žloutky, mléko, špetku soli

Historie GRAND  
PRIX VIZOVIC  
v pojídání trnkových 
(švestkových) knedlíků

Grand Prix Vizovic v pojídání trnko-
vých knedlíků je to, co dělá Trnkobraní 
Trnkobraním. Tato světově ojedinělá sou-
těž láká rok co rok desítky odvážlivců, 
kteří se pokoušejí překonat sami sebe bez 
ohledu na následky, které jsou naštěstí jen 
krátkodobého rázu. 

Knedlíky se ve Vizovicích pravidelně 
konzumují od roku 1972 za velkého zájmu 
sdělovacích prostředků. Podle dochovaných 
údajů v městské kronice se píše v roce 1973 
o rekordu – spořádaných 61 kusech knedlí-
ků v „Soutěži o cenu města Vizovic“. O osm 
let později v roce 1981 pan Josef Obdržá-
lek z Malenovic snědl 91 kusů, v roce 1983 
rovněž pan Obdržálek překračuje magickou 
hranici 100 kusů a vítězí s počtem 104 ks 
knedlíků. Rok 1984 – rok velkého rekordu – 
pan Josef Slabík z Brumova posouvá laťku 
na 152 kusů za strhujícího komentáře Jana 
Valy. V roce 1992 pan František Pohorský 
z Tečovic spořádal 155 trnkových knedlíků. 
Během let padaly další hranice výkonů.

Držitelem českého rekordu je pan Ka-
mil Hamerský z Víru, který v roce 2003 
spořádal neuvěřitelných 191 knedlíků. 
Zatím nejlepší výkon v této soutěži a zá-
roveň světový rekord drží Patrik BERTO-
LETTI z USA, který v roce 2008 spořádal  

VIZOVICE TRADIČNÍ, 
MODERNÍ, STÁLE ŽIVÉ

vernisáž fotografa

PETRA JARONĚ
Otevírací doba během TRNKOBRANÍ
18. srpna 2018 od 9.00 hod.

Ranč Kostelany v nové sezoně míří ještě více „na západ“ 

Za léta své existence prošel Ranč řadou 
úprav a přestaveb, tu dosud největší však 
zažívá právě nyní. Rok 2018 se nese v du-
chu kompletní přestavby kuchyně, kdy byla 
původní a kapacitně nevyhovující kuchyně 
téměř zbourána, aby mohla o dva měsíce 
později jako fénix povstat nikoliv z pope-
la, ale z prachu kostelanských cihel. Vedle 
modernizace a rozšíření kuchyně, přístavby 
nových skladovacích prostor, které zahrnu-
jí sedm nových skladů, byla také vystavě-

Heslem „Go west“ jsme se řídili při plánování 
rekonstrukce Ranče Kostelany. Ta probíhala  
na přelomu prvního a druhého kvartálu letošního 
roku. Nyní je na Ranči vybudována a plně  
v provozu nová kuchyně a její zázemí, skladovací 
prostory, a především venkovní západní terasa  
s vyhlídkovou věží a také nové zázemí pro stáje. 

233 knedlíků (bydliště: Chicago, U.S.A.). 
Mezi naše esa patří rovněž pan Rosťa Šir-
mer z Holešova, který v roce 2001 spořá-
dal 161 knedlíků. Rosťův osobní rekord je  
109 knedlí za 12 minut. Dále sem pat-
ří pan Tomáš Tesař z Ivančic – rok 2002 
164 kusů, Jaromír Rafaj ze Zlína rovněž 
164 knedlí, František Večeřa z Otrokovic 
– několikrát s výkonem 164 knedlí (v roce 
2003 - 2. místo). Nelze nevzpomenout rov-
něž výkon Josefa Jakšíka z Blanska, který 
v roce 2003 snědl 155 ks a získal 3. místo 
v soutěži.

Kamil Hamerský je vítězem ročníků 
2003-2007, 2009 – 2016. V roce 2017 
vytvořil český rekord s počtem 166 sně-
dených knedlíků, nicméně skončil až  
za profesionálním americkým pojídačem 
Patrickem Bertolettim. Obdobně skončil 
druhý i v roce 2008, kdy také bojoval s pro-
fesionály, pro které je pojídání jejich profe-
sí. Nemůžeme proto srovnávat okresní pře-
bor s NHL. Patrick Beroletti a Hall Hunt 
patří k absolutní špičce nejslavnější pojí-
dací soutěže světa, americké MLE (Major 
League Eatinig), která je ve světě jedlíků 
stejným pojmem jako NHL v hokeji nebo 
NBA v basketbale. Patrick Bertoletti byl  
v roce 2008 v žebříčku MLE druhý, Hallu 
Huntovi patřilo osmé místo. Jako kuriozi-
tu uvádíme počty knedlíků, které Kamil 
Hamerský snědl při soutěži v roce 2010  
a průběžný čas -  za 3 minuty 30 ks,  
za 8 minut 60 ks, za 19 minut 90 ks, za 40 
minut 120 ks a za 60 minut 130 ks.

na zcela nová západní terasa s kapacitou  
až 100 míst. Terasa je v severní části za-
končena vyhlídkovou věží, v jejíž spodní 
části je vybudován venkovní bar. Tera-
sa slouží primárně k rozšíření venkov-
ních kapacit Ranče, ale také jako zázemí  
pro svatby, které probíhají na Ranči téměř  
o každém letním víkendu. 

Spolu s realizací kuchyně a venkovní 
terasy, proběhla také výstavba nového ob-
jektu u jezdecké haly. Tento objekt bude  

v budoucnu sloužit jako zázemí pro klienty 
stájí, jako sedlovna a šatny a je první stav-
bou nových stájí, které budou do budoucna 
přesunuty přímo k jezdecké hale. 

Letošní přestavba Ranče navazuje na již  
realizované investice v minulých letech, 
které systematicky probíhají od roku 
2013, kdy společnost RUDOLF JELÍNEK  
na Ranč majetkově vstoupila. Jedná se  
o výsadbu sadů, přestavbu seníku a tech-
nického zázemí sadů a údržby, nové výbě-
hy pro koně, navýšení ubytovacích kapa-
cit, rozšíření indiánské louky, síť naučných 
stezek v okolí Ranče a samozřejmě o nej-
výraznější investici roku 2017 – lezeckou 
stěnu Ranče Kostelany. S výškou 12 metrů 
se tak jedná o nejvyšší venkovní lezeckou 
stěnu ve Zlínském kraji. Ze stěny je úžas-
ný výhled do okolí Kostelan a na chřibské 

kopce, především pak jihozápadním smě-
rem na svahy Kudlovské doliny a vrcholy 
přírodní rezervace Záskalí a přírodní památ-
ky Komínky. Stěna je přístupná veřejnosti  
7 dní v týdnu – dle otevírací doby Ranče. 

Spolu s přestavbou a letošními novin-
kami jsme rozšířili náš tým a v restauraci 
připravili pro letní sezónu nové rančerské 
menu. Sezóna je rozběhnutá na plné ob-
rátky a nás velmi těší velký zájem hostů. 
Největší odměnou jsou pro nás hosté, kte-
ří se stále častěji vracejí, a my jim máme 
pořád co nabídnout. Jsou pro nás nejlepší 
zpětnou vazbou a vidíme, že investice  
a energie, kterou dáváme do neustálého 
rozvoje a zlepšování zázemí a služeb Ran-
če, dává smysl. 

Tak na viděnou ve Chřibech!
Jan Červinka

Nedělní program  
ve Vizovicích

Masarykovo náměstí
13.00 – 14.00 Maxim Turbulenc
14.00 – 14.30 Klaun Brdík
14.30 – 15.30 Rockový lišáci
15.30 – 16.00 Klaun Brdík
16.00 – 17.00 Darrock 
Možnost vyzkoušení hraček sta-
vebnice SEVA. 
Prodej triček a CD skupiny Maxim 
Turbulenc.
Občerstvení

Hasičské muzeum
Otevřeno:
Pátek 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Neděle 9.00 – 12.00

www.kostelany.cz
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Vstupenky na Trnkobraní lze ještě do dne před 
akcí zakoupit za sníženou cenu na oba dny  
za 910 korun, 1200 korun s VIP kempem,  
450 korun na pátek, 560 korun na sobotu  
a VIP kemp na dva dny za 350 korun.  
Na místě pak bude permanentka stát 980 ko-
run, s VIP kempem 1300 korun, páteční vstup  
490 korun, sobotní 640 korun a VIP kemp  

na dva dny 400 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých 
věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Vstupenky lze koupit  
na http://www.vizovicketrnkobrani.cz/vstupenky/. 

Více na www.trnkobrani.cz

Protože stání na silnici číslo 49 není dovole-
no, zajistili jsme pro návštěvníky festivalu tato 
oficiální parkovací místa:

1) ve směru od Zádveřic - parkoviště s dosta-
tečnou kapacitou pro osobní automobily se na-
chází  před vlakovým přejezdem a firmou Sykora. 
Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Po-
řadatel neručí za jakékoliv odložené předměty. 
Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 
100 Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu 
bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat  
již v pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny. Ná-
rok na parkovací místo odjezdem z parkoviště 
zaniká bez náhrady.

2) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro obyt- 
né vozy a karavany s kapacitou cca 200 vozů 
na části louky před festivalovým areálem ve-
dle VIP kempu. Je zpoplatněné. Tato plocha 

není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv 
odložené předměty. Cena parkovného je sta-
novena paušálně ve výši 200 Kč. Tuto část-
ku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu  
na skutečnost, zda bude parkovat již v pátek  
nebo jen v sobotu nebo oba dny. Nárok na par-
kovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez 
náhrady.

3) areál Dřevoskladu Vizovice - hlídané vel-
kokapacitní parkoviště. Dřevosklad je v ideál-
ní blízkosti areálu - naproti nádraží ČD. Vjezd  
do objektu Dřevoskladu se nachází poblíž vi-
zovické sokolovny. Parkoviště je organizováno 
třetím subjektem, který nemá s pořadateli festi-
valu žádný smluvní vztah a je zpoplatněno.

Stará silnice ze Zádveřic do Vizovic: při pří-
jezdu dbejte pokynů, policie ČR a dopravního 
značení.

PARKOVÁNÍ

Kdo ještě zahraje? 

  Argema  
Kapela Argema původem z Uherského Hradiš-

tě září na hudební scéně už více jak tři desetiletí. 
Zcela oprávněně se řadí mezi přední stálice čes-
ko-slovenské rockové muziky. Je populární nejen 
díky svým svižným melodiím, ale i podmanivým 
baladám. A právě všechny její největší hity zazní  
v sobotu v 15 hodin na Starobrno stage.  

 Jelen  

Skupina Jelen vznikla zhruba před pěti lety, 
kdy se její členové potkali na jamovém setkání 
ve studiu u producenta Martina Ledviny. Čle-
nové skupiny působí na první dojem jako banda 
veselých chlapíků, co dělá hudbu pro radost. Tak 
tomu i je a všichni si toho považují jako velikého 
štěstí, že se takto sešli a mohou dělat, co dělají. 
Festivaly milují a Trnkobraní si hodlají užít! 

VSTUPNÉ

EXKURZE BĚHEM TRNKOBRANÍ:

Sobota 18. 8. 2018 od 11 do 19 hod. (každou hodinu)

Neděle 19. 8. v 10 hod. a ve 12 hod.

www.rjelinek.cz/distillery-land


