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Roztomilá zahrada Valašska je Vizovsko. 

A mírně, tak mírně je tam všude, stejně za zářivého letního dne, 

jak za měsíční noci v horách, že těžko, přetěžko,

jest se loučiti s tímto krajem.

         
PhMr.  Jose f  Č ižmář

Trnkobraní 
v proměnách 

času
1967-2017
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T r n k o b r a n í

Hudba:  Zdeněk Hrachový
Text:  Libor Mysliveček
Album:  Tož vitajte, ogaři! (1991)
 Sbohem galánečko (1989)

C Ej, třepali jsme G trnky z C trnky, 
ej, plnili jsme ký F ble, hrnky, 
||: C v kádi přibývalo více F kva C su, 
už sa těším, G už sa třa C su :|| 
 
Ref: ||: C Trnkobraní, trnkobraní, 
 z kraja dycky G cosik brání, :|| 
 ||: C když však sli A nu dosta Dmi nu, 
 ztrácám kaž G dú zábra C nu :|| 

Ej, pálili jsme trnky z trnky,
ej z kotla potém cvrnky, cvrnky,
padaly z něho kapky do demijónu,
teho léku, teho šmakovného léku proti 
všemu. 

Ref: ||: Trnkobraní, trnkobraní,
 tož pravý čas koštování, :||
 mořskú nemoc dostanu,
 bere ňa to na stranu,
 mořskú nemoc dostanu,
 ztrácám každú zábranu. 

   1987
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     Trnkobraní a já
 Začínám ohlédnutím a vzpomínkou na první ročník slavností trnek, ale nechce se 

mi věřit, že uplynulo již plných čtyřicet let, kdy jsem stál u zrodu. Původně můj záměr byl 

uspořádat oslavu ovoci, které naše malé, ale milé „Vizůvky“ proslavilo i v daleké cizině.

 Začátky těchto slavností byly spojovány s tehdejším závodním výborem ROH Slo-

váckých lihovarů a jeho činovníky, jako například s panem Bedřichem Sulíčkem a hlav-

ně s tehdejším ředitelem vizovického závodu panem Lagou. Původní jméno slavností bylo 

„švestkobraní“, ale byl jsem panem ředitelem opraven, že jsme na Valašsku a tady se všeo-

becně švestkám říká trnky; a tak se toto slovo dostalo do záhlaví celého tehdejšího dění.

 Hledali jsme prostory, kam všechny tyto kulturně společenské akce umístit. Poprvé 

uspořádané koňské dostihy se konaly na louce naproti pálenice u Jelínků. Pódium pro účin-

kující bylo postaveno na hřišti u sokolovny, šatny pro účinkující byly zřízeny na koupališ-

ti, počáteční výstavy potravinářských podniků okresu Gottwaldov byly umístěny v tehdejší 

učňovské škole u sokolovny. Proti bývalé pálenici Singer byl přestavěn sklep na „Sklípek 

u Jelínka“, na tu dobu velmi exklusivní.

 Každým rokem vzrůstal zájem o tyto naše vyloženě vizovické slavnosti, a tak jsme 

hledali další uplatnění na stadionu pro kopanou, kde se narychlo instalovalo nové elektrické 

osvětlení, nové rozvody a hlavně nové jeviště, které jsme napoprvé zakryli velkou plachtou, 

kterou jsem vypůjčil od výstavního výboru organizace „Trenčín – město módy“. Všechny 

výstavy potravinářského průmyslu se přesunuly do tříd „nové“ školy, na fotbalovém stadió-

nu se hrál turnaj mnoha podniků potravinářského průmyslu o pohár generálního ředitele. 

Zanedlouho jsme se opět přesunuli na tehdejší „areál mládeže“ u školy a to včetně nového, 

tentokrát i dřevěného nadkrytí pódia. Vystavěli jsme mnoho nových dřevěných kiosků, také 

nové šatny pro účinkující, sociální zázemí pro stále vzrůstající počet návštěvníků. Duší těch-

to prací byl náš „děda“ (jak jsme mu familiérně říkali) Jan Lutonský, tehdy skoro již mající 

80 roků. Snaha různých okresních orgánů změnit název „Trnkobraní“ na okresní dožínky 

a potravinářské slavnosti se nakonec nepodařila.

 Po jubilejním 30. ročníku jsem se vzdal funkce předsedy programové komise, kte-

rou jsem vykonával od prvního ročníku, ale to už je kapitola jiná. Pokud se týče počasí, to 

nám ve velké většině přálo. Na závěr je nutné říci, že původní myšlenka slavnosti trnek bude 

spojována s našimi milými Vizovicemi (Vizůvkami) a hlavně s firmou Jelínek.

Miloš Žabka

Pohled na Vizovice, střed města, 1968 (foto - J. Ouhleda, MJVM Zlín)
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     Co bylo před Trnkobraním
 Vizovice získaly zkušenost s pořádáním větší kulturní akce v létě 1961, kdy vrcholi-

ly oslavy 700 let od první písemné zmínky. Odpoledne 16. července se mnohačetný průvod 

národopisných souborů za přihlížení stovek diváků vydal z Říčanské ulice přes náměstí 

směrem k nové přírodní scéně na hřišti u sokolovny. Celou hodinu trvalo, než krojovaní 

účinkující prošli ulicemi města na místo hlavních oslav. Tam na ně čekalo patnáct set diváků 

zvědavých na vystoupení tanečníků, hudců a zpěváků z Malenovic, Zlína (tehdy oficiálně 

Gottwaldova), Jasenné, Valašských Klobouků i domácí valašské muziky z Vizovic. Nová 

přírodní scéna navržená gottwaldovským výtvarníkem a scénografem Josefem Jochmanem 

pak ještě v rámci výročních oslav 3. září 1961 přivítala akce mezinárodního družstevního 

dne, mezi kterými vyniklo především dožínkové pásmo. Kulturní akce měly pěkný ohlas, 

všimla si jich také televize a rovněž po organizační stránce se vše vydařilo. 

 Jubilejní rok 1961 otevíral dobu šedesátých let, v nichž se představitelé Vizovic 

začali vážně zamýšlet, kam nasměrovat budoucnost svého města. Právě uplynulé desetiletí 

se v souladu s celostátními trendy neslo ve znamení budování průmyslu. Úsilí o umístění 

významného průmyslového podniku nebylo úspěšné, naopak městští funkcionáři museli 

vyvinout nemalou iniciativu k záchraně ohrožené palírenské výroby. A možná právě úspěch 

v argumentaci pro udržení světově proslulé výroby slivovice naznačil, že se vyplatí stavět na 

tom, co je pro Vizovice a Valašsko typické a tradiční. Většina mužů města si uvědomovala, 

že nemá smysl soupeřit s blízkými průmyslovými centry Gottwaldovem a Vsetínem a že 

bude lépe budovat Vizovicko jako rekreační oblast s nabídkou využití volného času ve zdejší 

harmonické krajině. Na zasedání vedoucích představitelů 28. srpna 1967 tato strategie jed-

noznačně převážila. Shodou okolností právě tehdy finišovaly přípravy kulturních slavností, 

které úmyslně z místních tradic těžily a svým neobvyklým názvem se hlásily k nejtypičtěj-

šímu valašskému ovoci, švestce neboli trnce. Lidé se učili skloňovat dosud neznámé slovo 

– trnkobraní. 
Marcel Sladkowski

Nově vysazené švestkové sady na Těchlově nad Vizovicemi, 2004 (foto – archiv firmy R. JELÍNEK, a. s.)
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1967-1976
Tato slavnost 
by se měla stát tradicí 
a konat se každoročně...
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1967 „Poslouchej, Jendo, dejme dohromady něco, jako je Znojemské vinobraní.“ 
Miloš Žabka Janu Lagovi 

Zřejmě rozhodující krok pro budoucí Trn-
kobraní byl učiněn v předešlém roce. Tehdy 
na funkci předsedy Osvětové besedy rezig-

noval učitel Jan Imrýšek (byl také předsedou 
programové komise jubilejních oslav v roce 
1961) a na jeho místo nastoupil devětatřicetiletý 
vizovický lékárník PhMr. Miloš Žabka. Osvěto-
vá beseda řídila kulturní činnost ve městě, po-
řádala divadelní představení, sjednávala vystou-
pení hostujících umělců a souborů, organizovala 
zábavní podniky, přednášky apod. Miloš Žabka 
v jejím čele se brzy ukázal být mužem na svém 
místě. Jeho neúnavná činorodost, nápaditost, 
organizační a vyjednávací schopnosti stály za 
nebývalým rozmachem kultury ve Vizovicích. 
Ještě v roce 1966 založil festival koncertů vážné 
hudby Vizovické zámecké kulturní léto, které se 
v příštích desetiletích s Trnkobraním prolínalo 
(některý koncert zámeckého léta byl zařazen do 
programu Trnkobraní). Zároveň se mu v hlavě 
rodily další nápady: inscenace Rusalky na jezír-
ku v zámeckém parku, koncerty v zámecké kap-
li, zábavný pořad Vizovice baví Vizovice.
 Z prvotních představ povstala idea fes-
tivalu, který by široce propagoval tradiční hod-
noty zdejšího kraje a byl by zaměřen na celou 
rodinu. Inspirací mu byly slavnosti vinobraní, 
které se každoročně úspěšně konaly ve Znojmě 
a Mikulově. Miloš Žabka o nápadu promluvil 
s ředitelem místní pálenice Janem Lagou a na-
vrhl mu, aby se pokusili uspořádat akci, která 
by se jmenovala Vizovické švestkobraní. Ředitel 
Laga souhlasil, jen oponoval, že na Valašsku se 
švestkám říká trnky, takže správný název bude 
„trnkobraní“. 
 Poprvé se o budoucím festivalu oficiál-
ně jednalo na zasedání školské a kulturní komise 
města v prosinci 1966. Miloš Žabka, který byl 
členem komise, na schůzi vysvětlil svůj záměr 
a podařilo se mu dosáhnout hmatatelného úspě-
chu: komise zařadila do plánu kulturní a osvěto-
vé činnosti na rok 1967 požadavek na uspořádání 
družstevních dožínek. Síly k jejich uskutečnění 

měly spojit Osvětová beseda, Jednotné země-
dělské družstvo a Střední zemědělsko technická 
škola (SZTŠ). Městští funkcionáři viděli v akci 
příležitost předvést návštěvníkům Vizovice a je-
jich okolí jako rekreační oblast, což odpovída-
lo schválené strategii rozvoje. S akcí souhlasil 
i Okresní národní výbor, který měl představu 
o spojení dožínek s potravinářskými slavnostmi. 
V následujících měsících prvotní vidina dožínek 
nabývala obrysů zcela specifické akce s originál-
ním názvem. V květnu 1967 měl už Miloš Žabka 
jasno – festival proběhne 30. září, bude se jme-
novat Trnkobraní a jeho cílem je celostátní pro-
pagace tradičního vizovického pálení slivovice. 
 Následovaly týdny hektických pří-
prav, v nichž se především podařilo získat jako 
významného spolupořadatele vizovický závod 
Slováckých konzerváren, který v té době často 
vystupoval pod exportním názvem Rudolf Jelí-
nek. Spojení nejvýznamnějšího výrobce slivovi-
ce a festivalu, předtím již neformálně dohodnuté 
Milošem Žabkou a Janem Lagou, bylo šťastné 
i logické. Jiří Žabka, hlavní podnikový laborant 
(a Milošův bratr) si vzal na starost odbornější 
části programu, zatímco na bedrech Miloše 
Žabky ležela organizace zábavných programů, 
estrád a propagace v tisku, rozhlase i televizi.
 Definitivní program byl rozvržen do tří 
dnů, 29. září až 1. října 1967. Pátek byl věnován 
odbornějším tématům: celostátní degustáži vod-
ky a koňaků za účasti všech tuzemských výrob-
ců, v zemědělsko technické škole byla otevřena 
okresní výstava ovoce a květin. Program po-
kračoval v sobotu zahájením celostátní soutěže 
kvality domácí slivovice a výstavou vizovických 
destilátů a dalších potravinářských výrobků ve 
staré škole. Zároveň byla zahájena kulturní část 
programu vernisáží výstavy obrazů Aloise Holíka 
v předzámčí. Jako doprovodné byly instalovány 
výstavy samorostů a fotografií pod názvem Vizo-
vice objektivem kamery. Hlavní sobotní atrakcí 
byl odpolední promenádní koncert na náměstí 
zakončený ohňostrojem a večerní taneční zábava 
v sokolovně s gottwaldovským tanečním orches-
trem Start. V neděli vrcholila soutěž o nejlepší 
slivovici, dopoledne patřilo jezdeckým dostihům 
za účasti regionálních jezdců. Nejlákavějším 

Program Trnkobraní 1967 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Vstupenka na první Trnkobraní 1967 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Interiér Jelínkova sklepa, později Vizovického sklípku 
u Jelínka, 1967 (reklamní foto SD Jednota)

Pozvánka na okresní výstavu ovoce a květin v zemědělské škole 
(Státní okresní archiv Zlín)

Reklamní leták estrády brněnských umělců 1967 
(Státní okresní archiv Zlín)
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Smělé představy vizovických pořadatelů se 
v tomto roce zkřížily s tragickou realitou – 
srpnová okupace Československa pěti státy 

Varšavské smlouvy přetrhla přípravy druhého 
ročníku Trnkobraní, které se tak poprvé a napo-
sledy ve své historii nekonalo.
 Přípravy Trnkobraní byly přitom zahá-
jeny již poradami a hodnocením prvního roční-
ku na podzim 1967. Koncem roku bylo reorga-
nizováno řízení kultury ve městě transformací 
Osvětové besedy ve Střediskový kulturní klub. 
Jejím smyslem bylo zajistit lepší koordinaci kul-
turních akcí ve Vizovicích s přirozenou spádo-
vou oblastí města. Členy klubu byly proto také 
některé okolní obce, jejich jednotná zemědělská 
družstva (JZD) a závodní výbory Revolučního 
odborového hnutí (ROH) vizovických podniků. 
Dalším členem byl závodní výbor ROH Lido-
vého spotřebního družstva v Gottwaldově jako 
provozovatele Jelínkova sklepu. Předsedou klu-
bu zůstal Miloš Žabka, který se staral o progra-
movou náplň Trnkobraní. To mělo být tentokrát 
pětidenním festivalem ve dnech 11.–15. září a na 
jeho organizaci se podílel Střediskový kulturní 
klub a město za spoluúčasti dalších místních 
podniků a institucí (Slovácké konzervárny, So-
kol, SZTŠ, Jednota, Valašský krúžek a další).
 Přípravný výbor Trnkobraní zahájil 
intenzivní práce v květnu 1968, kdy vytvořil 
šest komisí: pro výstavu a degustaci výrobků, 
pro výstavu výrobků přidružené výroby, pro 
zábavní akce, finanční, ubytovací a propagační 
a tiskovou. Program vycházel zčásti z loňských 
zkušeností, byl však obohacen o řadu novinek. 
Pořadatelé jej pro přehlednost rozdělili do dvou 
samostatně organizovaných částí: tzv. hlavního 
programu a zábavných akcí. Z navrhovaných no-
vinek lze jmenovat turnaj v kopané a volejbalu 
družstev přihlášených JZD, státních statků a po-
travinářských podniků, soutěž dechových hudeb 
z Valašska, vystoupení souboru Vizovjánek, be-
sedy „Pod píckou“ nebo chytání ryb na koupa-
lišti u sokolovny. Jedním z vrcholů kulturního 

bodem celého vizovického Trnkobraní byl odpolední estrádní pořad sdružení brněnských umělců 
(Brum) s názvem Víte, co Vám schází? Na hřišti u sokolovny v něm mimo jiné vystoupili Vratislav 
Blažek, Ladislav Kozderka s dcerou Laďkou či Štěpán Mátl, pořadem provázeli populární členové 
ostravské operety Josef Kobr a Otakar Viktorin. 
 Trnkobraním žilo celé město. Vydařilo se i počasí, panovalo příjemné babí léto. Zájem lidí 
předčil všechna očekávání, takže se pořadatelé nevyhnuli i organizačním potížím (nedostatek místa 
v restauracích, potíže s ubytováním apod.). Do Vizovic se vypravilo několik tisíc návštěvníků včetně 
autobusových zájezdů z Prahy, Svitav, severní Moravy, Trenčína i Košic. Městský kronikář Gustav 
Imrýšek zaznamenal, že „ze soboty na neděli po celou noc bylo na ulicích města tak živo a rušno 
jako za dne.“ Ohlas akce byl mimořádný; pochvalně se vyjádřil i zdejší rodák, hudební skladatel Alois 
Hába: „Vizovské trnkobraní je odvážný počin a je možno pro budoucno jím položit skromný základ 
k tradici trnkobraní, které by se měly od nynějška konat každoročně.“ Vyjádřil tak názor, se kterým 
počítali i pořadatelé. Ti prohlašovali Trnkobraní za relativně skromný začátek něčeho, co se bude 
v příštích letech zdokonalovat; otevřeně se mluvilo o prvním ročníku a s pokračováním se optimistic-
ky počítalo. 
 Samotní Vizovjané se navíc přesvědčili, že Trnkobraní má pro ně větší než jen propagační 
význam, a že díky jemu byla do provozu uvedena zařízení, jichž budou moci užívat trvale. Jednalo 
se o opravený Valašský šenk v místě někdejších Mojžíšových lázní a Jelínkův sklep v podzemních 
prostorách bývalého pivovaru. Oba podniky byly otevřeny v souvislosti s Trnkobraním a zejména 
Jelínkův sklep vzbuzoval nevšední zájem. Nejen svou výhodnou polohou v centru města, ale i vy-
bavením, které bylo v té době nadstandardní: autentické prostředí pivovarského sklepa s otevřeným 
krbem, stylovým barpultem a výzdoba ze samorostů podle návrhu architekta Jana Petráše byly pro 
Vizovjany i přespolní neobvyklou podívanou. Sklípek lákal i svým názvem, který po dvaceti letech 
oficiální socialistické doktríny nesměle připomínal bývalého soukromého majitele vizovické palírny. 
A do třetice to byla dostihová dráha vybudovaná Střední zemědělsko technickou školou u nádraží.
 Když organizátoři a městští činitelé zasedli 7. listopadu 1967 ke zhodnocení akce, neskrýva-
li spokojenost. Většina nedostatků vyplývala z podcenění počtu návštěvníků, kterých se do Vizovic 
přes relativně nevelkou propagaci sjelo asi pět tisíc. To však zároveň pořadatelům ukázalo, že se 
vydali správnou cestou a že o Trnkobraní je zájem. Proto přemítali, v čem propříště slavnost vylepšit. 
Shodli se, že bude potřeba zajistit otevření nejen všech restaurací a hospod, ale také dalších veřejných 
místností, sálů, domovních průjezdů apod. Nedostatek ubytování mělo vyřešit otevření tělocvičen. 
Program měl být více soustředěn na propagaci Valašska včetně účasti národopisných souborů, valaš-
ského jarmarku a dětských závodů o „nejlepšího jedlíka trnkových šišek a trnkové lízačky“. 
 Výhledově se počítalo s výstavbou víceúčelové haly na stadiónu a autokempinku, případně 
koordinací ubytování návštěvníků s okolními městy (Gottwaldov, Luhačovice, Vsetín). Tyto plány 
ovšem překračovaly možnosti Vizovic a proto měly být věcí dalšího jednání s okresními a krajskými 
úřady. 

1968 „Tato slavnost by se měla stát tradicí a konat se každoročně.“ Oldřich Michálek, 
tajemník Městského národního výboru

Plaketa Zlatý Jelínek určená pro nejlepší výrobky 
potravinářských výstav 1968 (Státní okresní archiv Zlín)

Pozvánka na jezdecký den 1968 (Státní okresní archiv Zlín)
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programu měl být koncert Novákova kvarteta  
z  díla Aloise Háby za účasti autora.
 Hlavní idea Trnkobraní se však opro-
ti loňským úvahám výrazně proměnila. Vedle 
propagace Valašska se více prosazovala ambice 
krajských dožínek a potravinářských slavností, 
jejímž výrazem měla být zejména hlavní prodej-
ní výstava potravinářských výrobků Jihomorav-
ského kraje v zemědělské škole. Do Vizovic byly 
proto pozvány všechny potravinářské podniky 
kraje: Škrobárny Havlíčkův Brod (závody Žďár 

nad Sázavou, Polná, Brno), Jihomoravská Fruta 
Brno, Jihomoravské pivovary Brno, Jihomorav-
ský průmysl masný Brno, Jihomoravské cukro-
vary Staré Město, Jihomoravské drůbežářské 
závody Velké Pavlovice, Slovácké konzervárny 
Uherské Hradiště, Jihomoravské pekárny Brno, 
Obchodní sladovny Prostějov, národní podnik 
Mrazírny (závody Brno a Rybena Hodonín), 
Československý tabákový průmysl (závod Hodo-
nín), Mlýny a těstárny Pardubice (závod Kyjov), 
Vinařské závody Bratislava (závod Mikulov). Se-
rióznost a prestiž potravinářské přehlídky měly 
být zvýšeny jmenováním vedoucího brněnské 
Státní inspekce jakosti dr. Sadílka do čela komi-
se pro výstavu a degustaci výrobků. Vyhodnoce-
né výrobky měly být odměněny plaketou „Zlatý 
Jelínek“, jejíž výroba byla zadána Státní mincov-
ně v Kremnici. 
 Trnkobraní v této podobě by fakticky 
bylo potravinářským veletrhem, čemuž odpoví-
dala i jeho pětidenní délka a načasování na po-
lovinu září. Organizátoři počítali s tím, že při-
lákají také pravidelné návštěvníky brněnského 
veletrhu, výstavy plemenného dobytka v Přerově 
a zahradnické výstavy v Lednici, tedy akcí, které 
se konaly v podobných termínech. Oficiálního 
lesku měla Trnkobraní dodat záštita, o níž pořa-
datelé v létě jednali s Okresním národním výbo-
rem (ONV), Okresním výborem Komunistické 
strany Československa (OV KSČ) a Okresním 
zemědělským sdružením. S příslibem záštity si 
Městský národní výbor (MěstNV) dokonce trou-
fl pozvat prezidenta republiky Ludvíka Svobodu. 
V dopise datovaném 13. srpna 1968 mu Miro-
slav Zatloukal a Oldřich Michálek (předseda 
a tajemník MěstNV) vyhrazovali hlavní projev 
na manifestaci v neděli 15. září. 
 Ale už v následujícím týdnu měly Vizo-
vice a s nimi i celé Československo jiné starosti. 
Okupace sovětskými vojsky 21. srpna 1968 dal-
ší organizaci Trnkobraní zmrazila. Na přelomu 
srpna a září mnoho potravinářských podniků od-
volávalo svou účast s poukazem na „vliv mimo-
řádných událostí“ a mikulovský vinařský závod 
hlásil, že jak Pálavské vinobraní, tak i vinobraní 
ve Znojmě jsou zrušeny. Přípravy Trnkobraní 
byly definitivně zastaveny.

Pozvání prezidenta Ludvíka Svobody na Trnkobraní 1968 
(Státní okresní archiv Zlín)

Razítko Osvětové besedy, hlavní kulturní organizace 
ve Vizovicích, 1967 (Státní okresní archiv Zlín)

Tak znělo oficiální motto druhého Trn-
kobraní, které se s upřesňující charakteris-
tikou „slavnosti pracujících v zemědělství 

a potravinářském průmyslu“ konalo ve dnech 
12.–14. září 1969. Z původního návrhu motta 
tak vypadla ještě jiná vlastnost – totiž politická 
vyspělost. Tento drobný detail pěkně vystihuje 
atmosféru počínající posrpnové normalizace, 
jejímuž konzervativnímu ideologickému sevření 
se organizátorům Trnkobraní protentokrát více-
méně podařilo uniknout. V příštích letech už tak 
úspěšní nebudou. 
 Trnkobraní bylo značně poznamenáno 
stísněnou náladou po srpnové okupaci, pořada-
telé dlouho řešili jiné naléhavější úkoly, a tak se 
organizační štáb poprvé sešel teprve v polovině 
června. A třebaže organizační práce můžeme 
označit za promyšlené, časový skluz bylo cítit. 
Přípravný výbor, jehož předsedou byl jmenován 
pracovník Okresní rady odborových svazů Fran-
tišek Vašát, si uvědomoval, že pojmout Trnkobra-
ní jako spontánní oslavu regionálních tradic, jak 
tomu bylo předloni, není v nových politických 
podmínkách reálné. Proto nejdříve usiloval o zá-
štitu rozhodujících orgánů (OV KSČ, ONV, 
Okresní zemědělské sdružení, Okresní sdružení 
družstevních rolníků) a od počátku deklaroval 
snahu získat jako hlavního hosta předsedu čes-
ké vlády Stanislava Rázla. Trnkobraní mělo být 
zároveň zaštítěno oslavami 20 let jednotných ze-
mědělských družstev v okrese.
 První zasedání organizačního štábu  
18. června 1969 rozdělilo práci do šesti komisí 
(finanční, programová v čele s Milošem Žabkou, 
ubytovací, sportovní, výstavní a propagační) a ur-
čilo rámcový program třídenních slavností. Tak 
jako v uplynulém roce měla být hlavním bodem 
výstava potravinářských závodů Jihomoravského 
kraje. Do její přípravy významně zasáhla inicia-
tiva vizovického závodu Slováckých konzerváren 
přednesená na poradě ředitelů potravinářského 
průmyslu v kraji, která se konala ve Vizovicích již 
6. června. Schválená iniciativa spočívala v návrhu 

1969 „Letošní oslavy mají ukázat dovednost, zručnost a lidovou moudrost pracovníků 
potravinářského průmyslu a zemědělství Jihomoravského kraje.“

Obálka programu Trnkobraní 1969 (Státní okresní archiv 
Zlín)

Oficiální hosté se na Trnkobraní dopravovali letecky; letenka 
Praha – Holešov z 12. 9. 1969 (Státní okresní archiv Zlín)



Tr n k o b r a n í  v  p r o m ě n á c h  č a s u    19 6 7 – 19 7 6

22 23

založit „Sdružení potravinářské slavnosti Trnkobraní“, za jehož členy by se přihlašovaly jihomorav-
ské potravinářské podniky i další organizace. Jejich povinností bylo vložit do sdružení 5000 korun 
jako základní podíl. Takto získaný kapitál sloužil k financování Trnkobraní, přičemž o vynaložení 
prostředků mělo rozhodovat předsednictvo slavností složené z ředitelů členských podniků sdružení. 
Do tohoto sdružení se ihned přihlašovaly potravinářské podniky a kromě těch, které se měly pre-
zentovat ve Vizovicích už vloni, byly osloveny i některé další (např. Lacrum Brno, Vitana Byšice, 
závod Prostějov, Československé čokoládovny, závody Sfinx Holešov a Maryša Rohatec). Předseda 
přípravného výboru František Vašát osobně navštívil 16 podniků na jižní Moravě, z nichž se mu do 
druhé poloviny srpna podařilo čtrnáct přesvědčit o výhodnosti členství ve sdružení. Peníze sdružení 
spravovalo město, které jako hlavní pořadatel také schvalovalo a dohlíželo na rozpočet Trnkobraní.
 Protože byl slibně zajištěn bohatý výstavní program, staraly se další komise o adekvátní 
uměleckou a zábavní náplň a zajištění návštěvnosti. Zřejmě nejhodnotnějším počinem Miloše Žabky 
bylo zabezpečení koncertu Dvořákova kvarteta z díla Aloise Háby, kterého se v sále zámku zúčast-
nil sám skladatel. Propagační komise zatím připravila tisk 5000 letáků a 2000 plakátů, přichystány 
byly tři transparenty k umístění na výpadových silnicích z Vizovic. Určitý skluz se jevil v přípravě 
vhodných prostor: hrozilo nedokončení rekonstrukce Sklípku, v plné práci byly také opravy střechy 
sokolovny. 
 Prázdninové týdny byly zasvěceny hektické koordinaci mnoha činností vedoucích ke zdár-
nému výsledku Trnkobraní. Poté, co bylo zřejmé, že se nepodaří zajistit účast českého premiéra, 
jednal F. Vašát na ministerstvu zemědělství o adekvátní náhradě. Propagace se rozšířila i za hranice 
kraje, takže začátkem srpna se konala tisková konference k Trnkobraní na Bumbálce v Beskydech. 
Distribuce vstupenek byla zčásti prováděna nabídkou podnikům, příliš se však neosvědčila; podniky 

neměly dostatečnou motivaci k jejich prodeji za-
městnancům a hromadně je vracely do Vizovic. 
 Přes tyto a další obtíže vítalo město své 
hosty v pátek 12. září 1969 viditelně připraveno. 
Občané byli už od jara opakovaně vyzýváni ke 
zkrášlení svých domků a zahrádek právě s ohle-
dem na upravenost v době Trnkobraní, radnice 
nechala ozdobit sloupy veřejného osvětlení ba-
revnými praporky, upraveny byly výlohy obcho-
dů. Po dobu festivalu byla pálenice Slováckých 
konzerváren na Razově mimořádně otevřena 
exkurzím, na radnici byla v provozu informační 
a ubytovací služba. 
 Pátek byl věnován zejména potravinář-
ské části Trnkobraní odstartované celostátní de-
gustáží vodky a koňaků a následované slavnostní 
schůzí komise zemědělství a výživy Jihomorav-
ského krajského výboru KSČ. Největší pozor-
nost ovšem poutaly výstavy otevřené v zeměděl-
ské škole: kromě potravinářských výrobků zde 
byly prezentovány také výrobky přidružené výro-
by JZD a etikety lihovarnických výrobků z Čes-
koslovenska. Návštěvníci mohli shlédnout výsta-
vu ovoce, zeleniny a květin pěstitelů z Vizovic 
a okolí nebo výstavu „Život a pracovní prostředí 
na vesnici“. Výstava potravinářských výrobků 
byla spojena s vyhlášením a odměněním nej-
lepších cenou Zlatý Jelínek garantovanou Stát-
ní inspekcí jakosti. Celkem bylo ohodnoceno  
22 výrobků, u nichž hrála roli nejen kvalita, ale 
také úroveň designu. Soutěž měla i svou amatér-
skou protiváhu v podobě klání o nejlepší selskou 
slivovici – také domácí páleničáři odcházeli s pa-
mětní plaketou Zlatý Jelínek.
 Kulturní část programu zahájil koncert 
dechové hudby na náměstí a večerní koncert 
z díla Aloise Háby na zámku. Sobotní odpoled-
ne se soutěží cimbálových hudeb a lidových vy-
pravěčů předcházelo velkému zábavnému večeru 
zahájenému efektním vystoupením pozounistů 
na věži kostela doprovozeným ohňostrojem. V té 
chvíli již Trnkobraním žilo celé město. Taneční 
veselice na sokolovně a v tělocvičně nové ško-
ly ani dokořán otevřený Valašský šenk, Sklípek 
a další restaurace zdaleka nestačily. Návštěvníci 
si vybírali z různých stánků na náměstí a nejvíce 
je lákal obří sud u sousoší s výčepem valašské 

Plakát Trnkobraní 1969 (Státní okresní archiv Zlín)

Pozvání na Trnkobraní 1969

Program Trnkobraní 1969 (Státní okresní archiv Zlín)
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slivovice. Zábava se soustřeďovala na různých místech města „pod péckami“, tedy u pícek na vaření 
trnek. K dopravě mezi tolika atrakcemi lidé využívali koňských spřežení, která pendlovala mezi Láz-
němi a sokolovnou. 
 Nedělní dopoledne patřilo dostihům na závodišti u nádraží. Oficiálním vyvrcholením Trn-
kobraní byl odpolední projev ministra zemědělství Josefa Černého, který už v pátek zahajoval výsta-
vy. Ministr doprovázený delegací, v níž figurovali také předseda ústřední kontrolní a revizní komise 
KSČ Miloš Jakeš a předseda Českého svazu družstevních rolníků ing. Jašek, dodal Trnkobraní ofi-
ciální punc a zároveň předal pamětní medaile několika desítkám funkcionářů, kteří se podíleli na 
rozvoji družstevního zemědělství. Odpoledne na hřišti u sokolovny a s ním i celé Trnkobraní bylo pak 
zakončeno vystoupením národopisného souboru Jasénka ze Vsetína s mezinárodním programem 
a vyhlášením výsledků všech soutěží. 
 Opoždění prací na tomto Trnkobraní se podepsalo pod některé organizační nedostatky 
(„příprava celé akce není řádně koordinována a dochází při častých jednáních k přijímání protichůd-
ných opatření, což nutně vede k desorientaci“) i vyslovené přehmaty, jakým byla třeba ohlášená 
a neuskutečněná návštěva ministra Černého na radnici. Proto ve štábu panovala jen opatrná spoko-
jenost. Pořadatelé si obzvláště pochvalovali potravinářské výstavy a propříště doporučovali doplnit 
je konferencí ředitelů a dalších funkcionářů zainteresovaných podniků, v čemž spatřovali příležitost 
ke zvýšení počtu zájezdů a tím návštěvnosti. Výstavy byly i největším lákadlem, když je navštívilo asi 
5000 lidí. Nedělní odpolední program sledovalo asi 2000 návštěvníků. Zklamáním byla návštěva asi 

jen dvou set lidí na soutěži cimbálovek. Snaha 
pořadatelů vyvážit univerzálnější potravinářské 
výstavy regionálním kulturním zaměřením byla 
takřka striktní – z tohoto důvodu byla například 
odmítnuta nabídka Domu kultury Prostějov s es-
trádou „Prostějovský minikabaret“ – ale divácky 
zřejmě málo přitažlivá. Celková návštěvnost byla 
sice uspokojivá, ale nabídka diváckého servisu 
tentokrát převýšila poptávku. 
 Nepochybně i proto skončilo toto Trn-
kobraní finančním schodkem přes 8 tisíc korun. 
Proto byl původní rozpočet 76 000 korun (schvá-
lený radou města začátkem srpna) dodatečně 
navyšován. Aby se takovému výsledku propříště 
předešlo, apelovali organizátoři na včasné zahá-
jení příprav a upozorňovali na nutnost průběžné 
práce štábu po celý rok. 

Čestné uznání udělované na Trnkobraní 1969 
(Státní okresní archiv Zlín)

Diplom k plaketě Zlatý Jelínek 1969 
(Státní okresní archiv Zlín)

Odpověď skladatele Aloise Háby na pozvání na Trnkobraní 
1969 (Státní okresní archiv Zlín)

Čestná vstupenka na Trnkobraní, 1969 
(Státní okresní archiv Zlín)

Čestná vstupenka na Trnkobraní, koženkový výsek, 1969 
(Státní okresní archiv Zlín)

Slosovatelná vstupenka na Trnkobraní, 1969 
(Státní okresní archiv Zlín)
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měla v sobě spojovat odborný a politický ráz. 
Také degustáž vodek, slivovic a koňaků měla 
nabýt mezinárodních rozměrů účastí výrobků 
z tzv. socialistických zemí. Sportovnímu progra-
mu zůstala nadále jen doprovodná úloha. Urči-
tou perličkou kulturního programu se mělo stát 
vyhlášení vítězek celostátní soutěže Miss Juvena 
a Miss potravinář. 
 V naznačených mantinelech se mohl 
pohybovat štáb Trnkobraní, který dodržel své 
předsevzetí a v pravidelných intervalech se 
scházel už od zimy 1969/1970. Avizovaný statut 
okresních dožínek mu dával jistotu, že se na or-
ganizaci nového ročníku bude vedle města podí-
let také okresní výbor Národní fronty, Okresní 
zemědělské sdružení, Svaz družstevních rolníků 
a další zainteresované podniky a družstva. Štáb 
se zatím věnoval rozpracování dosavadních pod-
nětů a v obecných rysech diskutoval vhodné 
programové schéma příštího ročníku. Na první 
pracovní poradě 2. března 1970 byly rozděleny 
úkoly komisí a stanoven termín slavností, které 
se s ohledem na kolizi se Znojemským vinobra-
ním měly konat 18.–20. září. Vzhledem k rozpa-
čitému ohlasu loňských folklorních vystoupení 
se účastníci shodli, že bude potřeba získat uměl-
ce těšící se všeobecné popularitě. Miloš Žabka 
dostal za úkol zajistit koncert orchestru Karla 
Vlacha s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem 
Dvořákem, případně Yvettu Simonovou s Mila-
nem Chladilem. Výstavní program měl být dle 
daných intencí rozšířen o spotřební zboží, ze-
jména obuv z gottwaldovského Svitu, a to včet-
ně módní přehlídky. Počátkem března byl také 
zvolen nový předseda představenstva Sdružení 
Trnkobraní, které mělo další přípravy řídit. Stal 
se jím náměstek předsedy Krajského národního 
výboru v Brně Miloslav Jakšík. Jeho angažmá se 
však stalo kamenem úrazu, neboť z titulu svého 
úřadu nemohl Vizovicím věnovat dostatek času 
a práce štábu tak byla na dlouhé týdny omezena; 
mimo jiné padla možnost hostování zmíněných 
pražských umělců. 
 Situaci takřka v hodině dvanácté – na 
počátku července 1970 – řešilo jmenování orga-
nizačního pracovníka Jana Málka, který se ujal 
další koordinace. Záštita vyšších orgánů byla pro 

Projev Aloise Indry byl hlavní politickou událostí tohoto Trnkobraní. Přítomnost funkcionáře, 
jednoho z iniciátorů sovětské intervence v srpnu 1968 a čelného představitele prookupačních 
a normalizačních sil, symbolizovala počínající svazování spontánně vzniklého festivalu do ide-

ologického kozelce, v němž nebylo snadné dýchat. Pokud pořadatelé chtěli udržet alespoň něco 
z původní idey propagace kraje, museli se smířit s nejedním ústupkem. Ty byly vykoupeny oficiální 
podporou, díky níž se Trnkobraní poprvé představilo s titulem okresních dožínek a mezinárodního 
družstevního dne. Dožínky byly prestižní podzimní slavnosti, které se ve druhé polovině šedesátých 
let pravidelně konávaly v Luhačovicích za pořadatelství okresní zemědělské správy a příslušných 
zemědělských družstev. 
 Na jaře 1970 se materiál o Trnkobraní dostal na stůl předsednictva okresního výboru KSČ, 
které jednalo o jeho budoucnosti. Funkcionářům se myšlenka festivalu líbila a akceptovali, že by se 
neměl vyvíjet k ryze zábavnému typu vinobraní, ani striktně potravinářským přehlídkám veletržního 
charakteru. Vedle odborné a kulturní části považovali za nezbytné zařadit také vhodné politické akce, 
které měly mít ráz jak vnitrostátní (zasedání politických orgánů krajské úrovně), tak i mezinárodní. 
Uvažovaná účast potravinářských podniků z družebních krajů, sovětské Voroněži a polské Poznani, 

1970 „Soudružky a soudruzi, vážení přátelé, přijměte pozdravy předsednictva ústředního 
výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické 
republiky. I soudruzi Husák a Svoboda mne požádali, abych vám vyřídil jejich 
osobní pozdravy.“ Alois Indra, poslanec Federálního shromáždění a tajemník 
ústředního výboru KSČ

Pozvánka na Trnkobraní 1969 (Státní okresní archiv Zlín)

Program Trnkobraní 1970 
(Státní okresní archiv Zlín)

Program Trnkobraní 1970 (Státní okresní archiv Zlín)

Reklamní leták na soutěž dechových hudeb 1970 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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práci štábu dvousečnou zbraní: na jednu stranu 
dávala jistotu finančního zabezpečení a usnad-
ňovala zajišťování účinkujících, na druhou 
stranu byla příčinou jisté nepružnosti, protože 
veškeré programové návrhy si nechával okresní 
výbor Národní fronty předkládat ke schválení. 
Velkorysejší finanční možnosti byly ve Vizovi-
cích skutečně znát. Umožnily například vedle 
zmíněných odborných výstav uspořádat v před-
zámčí výstavu „400 let města Vizovic“, která při-
pomínala kulaté výročí povýšení na město. 
 Návštěvníci mohli také shlédnout stře-
lecké závody, využít neobvyklého víkendového 
otevření benzínové čerpací stanice, kochat se 
velkolepým ohňostrojem v podání pyrotechniků 
Zevety Bojkovice, který přišel na závratných 20 
tisíc korun, nebo poprvé zalistovat v příležitost-
ném humoristickém bulletinu Trnky brnky. Na 
bezpečnost a pořádek dohlíželi vojáci z holešov-
ské posádky. Samozřejmě se všechno nepodaři-
lo zajistit: například jezdecké dopoledne, které 
mělo být svěřeno profesionálnímu Plemenářské-
mu podniku Tlumačov, nakonec zcela odpadlo. 
Rovněž účast sovětských a polských hostí od-
padla, takže avizovaný „mezinárodní družstevní 
den“ zůstal jen v proklamativní rovině. 
 Protože bylo neustále zdůrazňováno, že 
„akce má velký politický význam“, ležela na bed-
rech štábu vedle zajištění programu také náležitá 
propagace, a to jak v novinách celého Jihomo-
ravského kraje, tak i v rozhlase a televizi. Klíčem 
k celkovému zdaru se jevilo úspěšné zvládnutí 
nedělního dožínkového průvodu (z Říčanské 

Program letošního roku zjevně nabíral zemědělský charakter. Oficiální propagace se dostávalo 
zejména dožínkám a Trnkobraní se vedle nich začalo ocitat v pozici sice populárního, ale spíše 
jen trpěného přívažku. Oficiální místa je však potřebovala, protože v rozšiřující se šedi oslav 

stále stejných výročí představovalo už svým neotřelým názvem příjemné zpestření. 
 Spolupráce přípravného štábu s vyššími orgány se víceméně ustálila tak, že Vizovjané 
připravovali kulturní a zčásti odborný program, okresní funkcionáři pak zemědělskou a politickou 
náplň; také se významně se podíleli na distribuci vstupenek. Například jen Okresní zemědělská 
správa (OZS) měla za úkol rozprodat v okrese 3000 vstupenek a zabezpečit účast družstevních 
soutěžících (soutěž zručnosti traktoristů) a účinkujících (družstevní hudební soubory). Není bez 
zajímavosti, že předseda představenstva OZS Jan Weinstein byl zároveň předsedou JZD ve Vizovi-
cích; odtud lze snad tušit motivy užšího spojení zemědělské správy s městem. K jistému nedopat-
ření však došlo při stanovení data slavností. Zvolený termín 10.–12. září se překrýval s konáním 
národních dožínek v Českých Budějovicích, což nesli ministerští úředníci s jistou nelibostí. Poža-
davek zajistit hromadné zájezdy do jižních Čech navíc omezoval návštěvnost ve Vizovicích. Potíže 
se vstupenkami tím zdaleka nekončily – ještě dva týdny před Trnkobraním nebyly vytištěny, takže 
nebylo co distribuovat. 

1971 „Lidé studují program, zatrhávají si jeho zvlášť zajímavé body a když přijdeš mezi 
ně, jistě uslyšíš: ‚Pojedeme hned v sobotu brzy ráno! V devět už začíná soutěž 
zručnosti traktoristů‘.“ 

Obálka programu Trnkobraní, 1971
(Státní okresní archiv Zlín)

ulice k sokolovně), který měl být manifestací po-
kroku socialistického zemědělství. Čelo průvodu 
představilo někdejší zastaralou technologii ze-
mědělské výroby, která kontrastovala s ukázka-
mi moderní družstevní techniky na konci průvo-
du. Na zahájení následného programu vystoupil 
Bartošův národopisný soubor a slovácký soubor 
Vonica s pásmem dožínkových zvyků a předá-
ním dožínkového věnce oficiální delegaci. Po ce-
lou dobu příprav se počítalo s tím, že v jejím čele 
bude jako vloni ministr zemědělství Josef Černý, 
jeho jméno bylo i vytištěno na programech. Na 
poslední chvíli však došlo ke změně a věncem 
byl dekorován čelný komunistický aparátník 
Alois Indra. Jeho nečekaná přítomnost vzbudi-
la značnou nervozitu. Indra byl jako vrcholný 
kolaborantský exponent a tvrdý normalizátor 
velmi neoblíben, v tomto kraji navíc i proto, že 
tu začínal svou politickou kariéru. Jeho projev 
na zaplněném hřišti u sokolovny však proběhl 
bez rušivých vlivů, takže si organizátoři mohli 
oddechnout.
 Jejich spokojenost pramenila také 
z dobré návštěvnosti kulturních a zábavních 
programů, které přilákaly tisíce lidí. Hlavním ta-
hákem pátečního večera bylo vystoupení ostrav-
ského dechovkového souboru Páni v buřinkách, 
v sobotním odpoledni diváci mířili na pořad es-
trádního souboru z Brna s populárními sestrami 
- dvojčaty Machatovými, večer pak vrcholil troji-
cí tanečních zábav (v sokolovně, v hotelu Lidový 
dům a ve školní tělocvičně). Nedělní dopoledne 
patřilo soutěži dechovek, které se zúčastnily re-
gionální soubory: Velký dechový orchestr závod-
ního klubu Svit Gottwaldov, Slovácký dechový 
orchestr z Uherského Hradiště a dechový or-
chestr Valaška z Valašských Klobouků. Konečně 
nedělní dožínkový program byl zakončen vystou-
pením brněnského souboru R. Stolaře s dechov-
kou A. Michny v estrádním pořadu Basa tvrdí 
muziku. 
 Ze stručného přehledu zábavního pro-
gramu je zřetelné, že původní myšlenka propaga-
ce zdejšího kraje téměř vzala za své a omezila se 
pouze na doprovodná dožínková vystoupení. 

Pozvánka na Trnkobraní, 1971
(Státní okresní archiv Zlín)

Bartošův národopisný soubor v dožínkovém programu 
u sokolovny, 1970 (foto Jiří Lutonský)
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 Lidé si nicméně cestu do Vizovic dokázali najít. Významnou motivací byla i vidina slibných 
nákupů, kterou nabízely stále se rozšiřující prodejní výstavy. Vedle již obvyklých potravinářských 
výstav v zemědělské škole byla úspěšně opakována expozice gottwaldovského Svitu, který ve staré 
škole pod heslem „Jistý tip – obuv Svit“ nabízel kolekce podzimní a zimní obuvi. Nově se představilo 
Řempo s pracovními oděvy a pomůckami, přitažlivá byla také výstava nábytku. 
 Nezbytným koloritem Trnkobraní se staly schůze zemědělských funkcionářů, o kterých sice 
hojně referoval tisk, ale jinak probíhaly mimo pozornost veřejnosti. Tak tomu bylo i se sobotním 
zasedáním federálního ústředního výboru Odborového svazu pracovníků potravinářského průmys-
lu. O poznání atraktivnější byla zmíněná soutěž zručnosti s traktorem s vlečkou, kterou pořádal 
svaz družstevních rolníků v rámci „Hnutí mistrů zítřka“. Ale hlavním hřebem programu byl opět 
dožínkový průvod vedený z Lázeňské ulice, v němž se vedle politických a družstevních funkcionářů 
seřadili také pracovníci v zemědělství a potravinářství, učni zdejší zemědělské školy a vítězové sou-
těží dechových hudeb a kombajnérů (proběhla mimo rámec Trnkobraní). Folklorní část dožínek 
tentokrát obstarala Kašavjanka, talentovaný mladý soubor, který se svým dožínkovým pásmem získal 
v širokém regionu dobré jméno. Avizovaná účast ministra zemědělství Večeři ani tentokrát nevyšla, 
takže se pořadatelé museli spokojit s jeho náměstkem Emilem Čakajdou, který po proslovu udělil 
několika družstevním zemědělcům resortní vyznamenání a čestná uznání. Na ceremonii bedlivě do-
hlíželi sovětští hosté: brněnský generální konzul Vasilij Maljavko a pracovník ministerstva zahraničí 
L. N. Fedotov. Dožínkové odpoledne na hřišti u sokolovny skončilo vystoupením pražského zpěváka 
Josefa Laufra. 
 Vedle obvyklých bodů programu, jakým byly výstavy, degustáž o Zlatého Jelínka, ohňostroj, 
taneční zábavy (letos rozšířené do dalších prostor), fanfáry z kostelní věže nebo po roční přestávce 
obnovené jezdecké závody, se objevily i dílčí inovace, z nichž zbojnický večer u sokolovny s opékáním 

Obálka příležitostného humoristického bulletinu 
Trnky brnky 1971 (archiv Zdeňka Juráska)

berana byl nejvýraznějším přihlášením ke zdej-
šímu kraji. Po loňské premiéře bylo opět využito 
předzámčí, tentokrát k výstavě keramiky man-
želů Cendelínových. Velký ohlas měl páteční 
recitál slavné brněnské herečky Vlasty Fialové, 
ale i nedělní přehlídka tanečních a dechových 
orchestrů, které se zúčastnilo přes dvě stě hu-
debníků z celého okresu. Rodiče ocenili větší 
množství atrakcí pro děti.
 Slavností se celkem zúčastnilo asi deset 
tisíc lidí, mnozí si jistě domů odváželi odznak 
Trnkobraní, kterých pořadatelé nechali vyrobit 
6000 kusů. Nevšední událostí byla přítomnost 
kamer Československé televize, která Trnkobra-
ní využila k natáčení jednoho dílu sázkového 
pořadu Mates. Když byl 30. října večer pořad 
vysílán, málokterý Vizovjan chyběl u televizní 
obrazovky. Někteří však při sledování měsíc sta-
rých obrázků již přemítali „o příštím trnkobraní, 
jemuž by bylo dobré dodat jiný ráz.“

Návrh odznaku Trnkobraní 1971 (Státní okresní archiv Zlín)
Ukázka hlavičkových papírů štábu Trnkobraní 1971 
(Státní okresní archiv Zlín)

Program Trnkobraní, 1971 (Státní okresní archiv Zlín)
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Pokus o dílčí úpravy Trnkobraní, které by 
připomněly jeho původní východiska, nebyl 
vůbec snadný. Nedlouhé spojení s dožínka-

mi si už našlo své příznivce, kteří sice vnímali 
posun od zakladatelské myšlenky, dokázali však 
ocenit jistotu, která z podpory oficiálních míst 
plynula. O dlouhodobějším smyslu či koncepci 
se zřejmě příliš nehovořilo – například ve voleb-
ním programu, který před komunálními volbami 
na podzim 1971 představoval vizi rozvoje měs-
ta na další čtyřleté období, není o Trnkobraní 
ani zmínka. Objevovalo se pouze z roku na rok 
v pravidelném městském plánu kulturně výchov-
né činnosti. Naproti tomu mu město připisovalo 
význam, protože je řadilo po bok nejvýznamněj-
ších oslav, jakými tehdy byly 1. máj, 9. květen 
(den osvobození) a tzv. velká říjnová socialistic-
ká revoluce. 
 Také v tomto roce se Trnkobraní mohlo 
zaštiťovat patronátem okresního výboru Národ-
ní fronty a městského výboru KSČ, zároveň však 
bylo dohodnuto, že budou naposledy spojeny 
s dožínkami. Také periodicita samotného Trn-
kobraní se měla snížit a napříště mělo být jed-
nou za dva až tři roky. Okresní orgány dokonce 
uvažovaly o pětileté frekvenci, přičemž doporu-
čovaly vzniklá mezidobí vyplnit akcemi místní-
ho dosahu (pouť, hody, jarmarky apod.). Svou 
roli sehrály potíže s neustálým zajišťováním pro-
gramové náplně i finanční limity. Po dvou velmi 
nákladných ročnících došli funkcionáři k ná-
zoru, že na každoroční podnik s celokrajskými 
ambicemi není dost prostředků. Nezanedbatel-
ným faktorem byla i nespokojenost dalších měst 
a obcí, které také měly zájem uspořádat okresní 
dožínky. Panovala představa, že by se měly kaž-
dý rok konat jinde. 
 O budoucnosti slavností jednali radní již 
v březnu 1972. Respektovali otázku dožínek, ale 
příliš se jim nezdála představa konat Trnkobraní 
jednou za dva až pět let. Oprávněně poukazovali 
na to, že Trnkobraní se sice již vžilo, ale nemá 

1972 „Na náměstí RA byl uspořádán atraktivní závod v pojídání švestkových knedlíků. 
Překvapující byl nejen zájem o tento zvláštní závod, ale i to, kolik jednotlivců, 
ochotných předvádět své jedlické výkony, se našlo.“ 
Městský kronikář Gustav Imrýšek

ještě takovou tradici, aby mu za těchto okolností nehrozil úpadek. Otazníky o budoucnosti trvale 
provázely přípravu tohoto ročníku, který byl proponován v skromnějším duchu. To na druhou stranu 
uvolnilo ruce Miloši Žabkovi, aby do programu prosadil některé novinky. Zakladatel Trnkobraní byl 
sice předchozího roku vystřídán na postu vedoucího Střediskového kulturního klubu Janem Imrýš-
kem, tvorba zábavního a hudebního programu však z větší části zůstala v jeho kompetenci. Tentokrát 
oživil nápad, který se poprvé objevil na podzim 1967 v podobě úvahy o dětské soutěži „o nejlepšího 
jedlíka trnkových šišek a trnkové lízačky“. Upravil ji do podoby soutěže dospělých, kteří v sobotu  
9. září 1972 na náměstí poprvé zasedli k vrchovatým talířům švestkových knedlíků bedlivě sledováni 
Milošem Žabkou a stovkami zvědavých diváků. 
 O půlnoci téhož dne byly Vizovice svědkem jiné neobvyklé podívané, když ze zámeckého 
průjezdu vyšel průvod zbrojnošů osvěcovaných planoucími loučemi a za nimi se šinul kočár rene-
sančního šlechtice Zdeňka Kavky z Říčan následovaný urozenou paní Annou Kropáčkou z Nevědo-
mí v kruhu dívek. Průvod se pomalu přesunul na náměstí, kde byl nehodnému majiteli Vizovic čten 
soudní nález, jímž byl odsouzen k věznění a zatracení. Zato Kropáčka byla pro svou vlídnost k pod-
daným prohlášena „bílou paní vizovskou“. Efektní scéna secvičená herci gottwaldovského divadla 
a místními studenty se těšila ohromnému zájmu diváků. 
 Štáb Trnkobraní vedený v tomto roce Miroslavem Kučným se přesvědčil, že i ve skromněj-
ších podmínkách lze předvést atraktivní a nápaditou podívanou. Jinak se slavnosti konané v dnech 
8.–10. září držely již zaběhaného schématu, k němuž patřily potravinářské výstavy, soutěže dechových 
hudeb a dožínkový průvod s pásmem souboru Kašava. Hudební vystoupení se rozprostřela od komor-
ního pořadu písní a veršů o víně (na zámku) přes dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic a koncert 
populární country skupiny Plavci až po velký estrádní program posádkové hudby z Prostějova. Pro 
oficiální vyvrcholení dožínek se tentokrát podařilo dohodnout reprezentativního hosta – českého mi-
nistra průmyslu a zlínského rodáka Oldřicha Svačinu. V prvních řadách na hřišti u sokolovny zasedli 
také představitelé sovětských okupačních vojsk, které servilní tisk označoval za „hosty nejmilejší“.
 Uspokojivý průběh Trnkobraní vlil organizátorům do žil nový elán. Ihned se shodli na tom, 
že chtějí Trnkobraní uspořádat i v příštím roce a ještě před koncem roku 1972 se začalo proslýchat, 
že i tentokrát to bude společně s okresními dožínkami.

První pojídání knedlíků na náměstí, nad soutěžícími se sklání 
Miloš Žabka, 1972 (foto Jiří Lutonský)

Soubor Kašava v dožínkovém průvodu u sokolovny, 1972 
(foto Jiří Lutonský)

Soubor Kašava na pódiu Trnkobraní 1972 (foto Jiří Lutonský)

Z dožínkového průvodu 1972 (foto Jiří Lutonský)Dožínkový průvod ve Slušovské ulici 1972 (foto Jiří Lutonský)
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Když už bylo rozhodnuto, že spojení Trnkobraní s dožínkami bude pokračovat, řešil výbor 
slavností na jednom ze svých prvních zasedání v lednu 1973 otázku názvu celé akce. Dosavadní 
praxe tolerovala slepenec až tří pojmenování (Trnkobraní, okresní dožínky, mezinárodní druž-

stevní den), což se nezdálo vhodné. Objevily se různé návrhy – Valašské slavnosti ve Vizovicích, Vi-
zovické potravinářsko-zemědělské slavnosti, Okresní dožínky s trnkobraním – nakonec výbor městu 
předložil návrh na Vizovické valašské slavnosti. K přejmenování však nedošlo, protože jednoslovné 
originální jméno Trnkobraní bylo natolik vžité, že mu nebylo možné konkurovat. Štáb slavností se 
proto v únoru dohodl na kompromisním, byť zdlouhavém znění: Vizovické slavnosti s dožínkami 
a tradičním „Trnkobraním“. Termín konání byl stanoven na 7.–9. září 1973. Jenže mínění Vizovic-
kých nebylo podstatné. Odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a krajský výbor KSČ 
se shodli, že je akci potřeba spojit s oslavami 25 let znárodnění potravinářského průmyslu, a tak 
konečná verze názvu zněla Zemědělské a potravinářské slavnosti. Termín zůstal nezměněn, což se 
brzy ukázalo jako značná chyba.

 Bezpochyby důležitější než hrátky se 
jménem byla včasná a dobře organizovaná práce 
přípravného výboru. Pod vedením nového před-
sedy Františka Rady začal štáb pracovat efektiv-
ně a cílevědomě. Pravidelně se scházel od ledna 
a iniciativně řešil potřebnou agendu, takže již 
v březnu měl rámcovou představu nejen o pro-
gramu, ale i o možnostech propagace, umístě-
ní zábav apod. V otázce propagace šlo zejména 
o distribuci připravovaných Trnek brnek za hra-
nice kraje, což umožňoval jejich vysoký náklad, 
který se v posledních letech pohyboval okolo 
50 000 kusů. Brzké zajištění bylo nezbytné také 
proto, že tiskárny tehdy běžně pracovaly s půl-
ročními dodacími lhůtami. Umístění zábav zase 
problematizoval havarijní stav sokolovny. Jako 
náhradní řešení byl navrhován stadión nebo do-
konce kulturní dům v sousedním Chrastěšově. 
 Průběh příprav jasně ukazoval, že Trn-
kobraní stejně jako v minulém roce bude mít 
skromnější podobu. Vedle finančních důvodů to 
bylo i kvůli souběhu slavností s národními do-
žínkami v Olomouci. Zopakovala se tak situace 
jako před dvěma lety, jen s tím rozdílem, že se 
celostátní dožínky místo jižních Čech konaly 
v blízkém městě, takže bylo obtížnější je obejít. 
Nadto organizační direktivy byly mnohem strikt-
nější a vcelku nekompromisně okresnímu svazu 
družstevních rolníků nařizovaly vypravit do Olo-
mouce dvacet autobusů. Protože se tak zeměděl-
ská družstva mohla ve Vizovicích prezentovat 
jen v omezené míře, bylo rozhodnuto nekonat 
dožínkový průvod. Proponované Zemědělsko-
potravinářské slavnosti tak paradoxně přišly 
o své vyvrcholení. 
 Finanční škrty způsobily zastavení již 
přichystaného magazínu Trnky brnky, odpadly 
dostihy, v ohrožení byl tradiční ohňostroj. Po 
úspěchu loňského půlnočního průvodu ze zám-
ku chystal Miloš Žabka jinou atrakci se zapoje-
ním skupin historického šermu, i tu však musel 
oželet. Pořadatelé se nakonec zapotili při pro-
deji vstupenek nejen kvůli výpadku zemědělců; 
relativně malý zájem o ně měly i potravinářské 
závody a přestože se výstavy konaly pod heslem  
„25 let socialistického potravinářského průmys-
lu“, některé z nich dokonce odhlásily účast. 

1973 „Do poslední chvíle nejasná situace kolem otázky, zda okresní dožínky konat či 
nekonat, byla hlavní příčinou toho, že nakonec konané okresní dožínky nevyzněly 
tak, jak by si toho tak důležitá politicko-společenská akce okresního významu 
zasloužila.“ Tajemník OV Svazu družstevních rolníků Rudolf Šebek

Program zemědělských a potravinářských slavností 
s Trnkobraním, 1973 (Státní okresní archiv Zlín)

Program zemědělských a potravinářských slavností 
s Trnkobraním, obálka 1973 (Státní okresní archiv Zlín)

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků na náměstí, 1973 
(foto Jiří Lutonský)

Celkem se podařilo prodat asi 7 tisíc vstupenek, 
což bylo méně než v minulých letech, ale hrozil 
mnohem větší propad.
 Poměrně malý zájem byl o páteční pro-
gram, jehož obvyklou součástí bylo zahájení po-
travinářských výstav. Vedle nich se však konaly 
jen odborářské schůze potravinářů a odpoled-
ne proběhla krajská soutěž „Lidové umělecké 
tvořivosti“ potravinářské mládeže. Pobyt ve Vi-
zovicích chtěli pořadatelé mládeži zpestřit kon-
certem některé populární kapely. V jednání byli 
Plavci a Zelenáči, nakonec však přijely Plameny, 
skupina založená ústředním výborem Socialis-
tického svazu mládeže (SSM) jako vzorový typ 
pro sféru normalizační pop music. V sobotu se 
konala oblíbená soutěž dechových hudeb s nava-
zujícím vystoupením dětského souboru Vizovjá-
nek, které bylo posledním pozůstatkem pláno-
vaného dožínkového programu. Snad jediným 
pozitivem omezeného programu byla absence 
nejvyšších politických pohlavárů, které nahra-
dily projevy regionálních funkcionářů: předsedy 
ONV Františka Kubiše a vedoucího tajemníka 
OV KSČ Josefa Konečného. Sobotní odpoledne 
vyplnilo vystoupení estrádní skupiny Brněnská 
dvanáctka se zpěvákem a hercem Jiřím Štucha-
lem, na večer byly přichystány oblíbené taneční 
zábavy po celém městě.
 Zatímco v minulých letech byla neděle 
vyhrazena dožínkovému a politickému progra-
mu, v tomto roce se nesla výhradně v zábav-
ném duchu, který nastartoval dopolední pořad 
brněnských hudebních komiků Radka a Milana  
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Letošní ročník Trnkobraní se nesl ve znamení mnoha novinek daných jednak snahou sjednotit 
v posledních letech rozkolísanou programovou náplň, jednak nutností hledat náhradní místa 
pro konání jednotlivých akcí. Od počátku Trnkobraní se hlavní programové body soustředi-

ly do areálu sokolovny (manifestace, koncerty) a přilehlé zemědělské školy (výstavy). Déletrvající 
dezolátní stav sokolovny a zrušení Střední zemědělsko technické školy v tomto roce však pořadatele 
přinutily obrátit pozornost jinam. 
 Trvalé nejasnosti a neustálenost představ o smyslu slavností přivedly Trnkobraní až před 
fakticky nejvyšší orgán okresu, předsednictvo okresního výboru KSČ. Jeho členové dostali v únoru 
1974 na stůl materiál, který se vypořádával s „ideově politickým pojetím a politicko-organizačním za-
bezpečením okresních dožínek 1974“, zároveň však s jasným úmyslem stanovit pevná pravidla i pro 
budoucí léta. 
 Funkcionáři předně smetli ze stolu dlouhodobě opakované žádosti o pravidelné střídání 
míst dožínek. Došli k závěru, že akce takového významu a rozsahu vyžaduje postupné budování úče-
lově vybaveného areálu na jednom místě; Vizovice jsou pro dožínky vhodné i proto, že leží víceméně 
ve středu okresu. Jako nejvhodnější termín konání byl určen první týden v září, a to s ohledem na 
konec žní a možnou kolizi s celonárodními dožínkami konanými vždy v polovině měsíce. Poněkud 

1974 „Je proto zapotřebí, aby celé slavnosti dostaly solidní a pevné ideové pojetí 
a k tomu odpovídající politicko-organizační zabezpečení. Nelze jako dosud nahodile 
rok od roku dle situace měnit jejich název, zaměření i hlavní programovou část.“ 
Tajemník OV Svazu družstevních rolníků Rudolf Šebek

doprovázených silákem Frantou Kocourkem. Před polednem se na náměstí odehrál netradiční 
„oběd“ v podobě druhého ročníku soutěže v pojídání švestkových knedlíků. Soutěž v tomto roce 
získala název Velká cena Vizovic, který si již podržela natrvalo. K odpolednímu koncertu se ovšem 
pořadatelům podařilo získat hvězdu první velikosti – Waldemar Matuška a jeho Kamarádi táboro-
vých ohňů dali zapomenout na páteční Plameny a učinili pěknou tečku za jinak skromným ročníkem 
Trnkobraní.
 Pořadatelé si jistě oddechli i proto, že letos museli řešit zmíněný problém s umístěním ta-
nečních zábav, které byly neodmyslitelnou součástí sobotního večera Trnkobraní. Trvalé rozpaky 
vzbuzovaly zábavy ve shromažďovacím sále nové školy, který byl sice největší ve městě, ale jeho 
používání k veřejným a zábavným účelům bylo chápáno jako nouzové řešení. Jestliže nakonec vždy 
došlo k dohodě, v případě sokolovny to letos bylo mnohem složitější. Na vině byl havarijní stav budo-
vy, která měla být rekonstruována na víceúčelový kulturní dům. O věci jednalo město s projektovou 
organizací Stavoprojekt, která se však v březnu 1973 k dohodnuté rekonstrukci postavila zamítavě 
a doporučila novostavbu kulturního domu na náměstí podle vítězného urbanistického návrhu. Ve 
zprávě dokonce uvedla, že sokolovna je ve stavu, kdy hrozí zřícení částí budovy. Město reagovalo oka-
mžitým zákazem jejího užívání. Nebylo však myslitelné, aby se srdce Trnkobraní a celoročně jedna 
z nejužívanějších budov ve městě změnila v ruinu. Došlo alespoň na provizorní opravy, strop sálu byl 
podepřen mohutnými sloupy a dům byl stabilizován natolik, že byl do Trnkobraní opět zpřístupněn. 
Byl to první krok k revitalizaci okolí sokolovny, které mělo být moderním „areálem zdraví“. Potíže 
tohoto roku však výrazně oživily úvahy o budoucí výstavbě nového kulturního domu na náměstí, 
případně budování samostatného areálu pro účely Trnkobraní.

Reklamní loga potravinářských podniků vystavujících na Trnkobraní, programová brožura 1973 (Státní okresní archiv Zlín)

Pozvání na okresní dožínky a Trnkobraní 1974 
(Státní okresní archiv Zlín)

Program okresních dožínek a Trnkobraní 1974 
(Státní okresní archiv Zlín)
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měřítku, ale z časových důvodů nebylo možné vše do září zvládnout. Rozpočet Trnkobraní také 
z těchto příčin počítal (i přes očekávané vysoké příjmy) se schodkem okolo 70 000 korun. Mnohé 
stavební náklady samozřejmě nebyly do rozpočtu slavností vůbec zahrnuty a hrazeny byly z městské 
pokladny.
 Trnkobraní konané ve dnech 6.–8. září 1974 se v pátečním programu vrátilo k někdejšímu 
zčásti odbornému programu sympóziem o kapalných hnojivech, které pod názvem O výživě rost-
lin proběhlo v sokolovně. Zábavná část Trnkobraní byla otevřena večerním koncertem ostravské 
folkrockové skupiny Bukanýři. Sobotní ráno přineslo dva staronové programové body. Prvním byly 
dostihy, které se po dvouleté přestávce konaly na Dlouhé louce na Razově a svou kvalitou si vyslou-
žily přídomek „vizovická Chuchle“. Tím druhým byly potravinářské výstavy v novém prostředí školy. 
Expozice jednotlivých podniků byly rozmístěny v učebnách, zatímco na školním hřišti bylo možné 
obdivovat zemědělské stroje nebo si vybírat zboží ve stáncích zúčastněných podniků. Akce s názvem 
Vizovické prodejní trhy se těšila značnému zájmu veřejnosti. Úplnou novinkou byla přehlídka výcvi-
ku psů v poledne na stadiónu. Vrcholem sobotního programu byl dožínkový průvod, který tentokrát 
procházel městem v opačném směru, než bylo zvykem v minulých letech. Průvod se řadil u sokolovny 
a směřoval na stadión, kde byly předány dožínkové věnce a vyhodnoceni nejlepší traktoristé a kom-
bajnéři. Slavnostní projev k ukončení žní pronesl jako loni vedoucí tajemník OV KSČ Josef Konečný. 
Projev byl následován vystoupením ostravské operety s Josefem Kobrem v pásmu Kouzelná zahrada. 
A zatímco se večer tisíce návštěvníků oddávaly víru tanečních zábav (u sokolovny, v kině, na stadió-
nu, v Jelínkově sklípku a ve Valašském šenku), chystali se jiní k neobvyklé turistické akci – nočnímu 
přechodu Vizovických vrchů, který byl výroční připomínkou Slovenského národního povstání. Nedě-
le proběhla stejně jako v minulém roce v ryze zábavním duchu a prakticky celý program se soustředil 
na stadiónu. Značnému zájmu se těšila Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků. Po dvou 
ročnících na náměstí byla přesunuta na pódium právě proto, aby ji mohlo sledovat větší množství 
diváků. Atrakci lemovaly dva koncerty: dopoledne vystoupila znojemská country skupina Voraři, 
v odpoledním pořadu Hvězdy světových mikrofonů se představila kapela Komety se zpěvákem Ange-
lo Michajlovem a konferenciérem Eduardem Hrubešem.
 Okresní dožínky s Trnkobraním v novém kabátě udělaly vcelku dobrý dojem. Podílela se 
na něm daleko lepší organizace než v minulých letech i soustředění většiny pořadů na prostornější 
stadión. Pořadatelé se shodli, že přemístění slavností je dobrá volba a už v říjnu 1974 zasedli nad 
projektovým úkolem, jehož zadání znělo: „příprava areálu pro okresní zemědělské slavnosti“.

vzrušenější debata se rozpředla nad pořadatel-
stvím dožínek, podle očekávání však hlavní po-
řadatelství připadlo Okresní zemědělské správě, 
okresnímu výboru Svazu družstevních rolníků 
a Odborovému svazu pracovníků v zemědělství. 
Předpokládalo se, že v praxi budou hlavní pořa-
datelé v roli jakýchsi garantů akce (řídicí výbor 
v čele s ředitelem OZS Antonínem Benešem) 
a hlavní programová a organizační práce zůsta-
ne v kompetenci vizovického přípravného štábu 
s devíti komisemi. Hlava tohoto štábu, František 
Rada, byl zároveň členem řídicího výboru. Opro-
ti těmto přesně stanoveným bodům zůstával 
ideový program slavností v rovině vágních klišé 
typu „prohloubení socialistického uvědomění 
socialistického vlastenectví a internacionalismu 
družstevních rolníků“ a „upevňování politického 
a ekonomického významu třídního svazku děl-
níků a rolníků“. A protože život normalizační 
společnosti byl do jisté míry založen na kolotoči 
oslav nejrůznějších výročí, nepřekvapí, že letošní 
dožínky byly pojaty jako „nedílná součást“ oslav 
25. výročí socialistického zemědělství a 30. výro-
čí Slovenského národního povstání. V této podo-
bě se měly stát „politickým nástupem do oslav 
Pražského povstání a 30. výročí osvobození naší 
vlasti slavnou Sovětskou armádou“, které připa-
daly na následující rok. Podle pravidel stanove-
ných tímto zasedáním se organizace Trnkobraní 
řídila až do první poloviny 80. let. 
 Na základě schválených direktiv obsa-
hujících také rámcové nastínění programu měl 
přípravný štáb sestavit rozpočet. Zajímavé je 
doporučení využít financí uložených na kontě 
jako zisk z minulých ročníků k budování festi-
valových zařízení. Vzhledem ke stavu sokolovny 
a ztrátě zemědělské školy to jistě byl logický ná-
mět. Investice byly přitom značné. Jen stavební 
úpravy kina a přilehlých prostor Lidového domu 
byly vyčísleny na 235 000 korun. Další peníze 
byly použity na úpravy ve škole a zejména na 
stadiónu (pódium, taneční parket, úprava šaten 
a služebního bytu, osvětlení, terénní úpravy). 
Práce na stadiónu a v okolí školy nebyly jedno-
rázové, naopak byly prvním zamýšleným kro-
kem k budoucímu areálu slavností v těchto mís-
tech. Úpravy byly navrženy v ještě rozsáhlejším 

Obálka programu zemědělských a potravinářských slavností 
s Trnkobraním, 1974 (Státní okresní archiv Zlín)

Pozvánka na sympozium o kapalných hnojivech 1974 
(Státní okresní archiv Zlín)

Diváci Trnkobraní na stadiónu, 1974 (foto Jiří Lutonský)Dětské atrakce na stadiónu, 1974 (foto Jiří Lutonský)
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V lednu 1975 rezignoval na post předsedy řídicího výboru slavností Antonín Beneš a byl nahrazen 
ředitelem vizovického závodu Slováckých konzerváren Miroslavem Omastou. Jeho hlavním 
úkolem bylo další budování festivalového areálu na stadiónu. Už v říjnu předešlého roku tu 

byly naplánovány akce v hodnotě 185 000 korun (zpevnění komunikací, elektrifikace apod.). Na 
úpravy se hodně spěchalo i proto, aby areál mohl posloužit už při květnovém cvičení spartakiády. 
Největší stavební akcí tu bylo zřízení krytého jeviště s kovovou konstrukcí. Investice do zařízení 
vyvolaly poměrně namáhavá jednání mezi městem a Sokolem o vlastnických poměrech. Výsledkem 
byla smlouva, která městu přiřkla vlastnictví a Sokolu statut trvalého uživatele, který je oprávněn od 
města ročně inkasovat 50 000 korun na údržbu stadiónu. Souběžně s opravami stadiónu byla archi-
tektem Martínkem připravována studie areálu slavností propojující stadión s prostorem u nové školy. 
Studie počítala s rozsáhlými úpravami vstupních prostor, vybudováním ocelových výstavních pavi-
lonů a stavbou amfiteátru pro konání kulturních akcí. Ambiciózní projekt předpokládal mimořádné 
investice ve výši až 10 milionů korun. Město plán nezamítlo a dalo zelenou k jeho postupné realizaci. 
Na podzim 1975 schválilo další úpravy stadiónu pro účely Trnkobraní (zastřešení pódia, kanalizace), 
které měly být uskutečněny neplacenou brigádnickou prací občanů v rámci tzv. akce Z. 
 Zatímní úpravy probíhaly sice plynule, ale během jara je komplikovaly spekulace ohledně 
konání dožínek. Ukázalo se totiž, že ani přesun do prvního zářijového týdne nepomohl a Trnkobraní 

1975 „Řekni, proč sbíráš kameny, tak táto, řekni proč? – Přijely k nám Plameny, proto, 
proto, proto…“ Jaroslav Hutka

se opět dostalo do kolize s národními dožínkami 
v Brně. Okresní dožínky byly proto stornovány 
a štáb uvažoval o nouzovém řešení v podobě vý-
stav z místních zdrojů a se zapojením zdejších 
závodů a spolků. V tom případě by bylo Trn-
kobraní jen jednodenní. V souvislosti s dožínko-
vými lapáliemi došlo ke změně pořadatele, když 
okresní orgány vystřídal městský výbor Národní 
fronty. Ambiciózní plány okresních funkcionářů 
z loňského roku tak vzaly rychle za své. 
 Trnkobraní nakonec proběhlo jako 
alespoň dvoudenní o víkendu 6. a 7. září 1975. 
Potravinářské výstavy byly opět v nové škole a vi-
dělo je na 9 000 návštěvníků. Hlavním hostem 
a nedělním řečníkem byl místopředseda Kraj-
ského národního výboru Miloš Jakšík; ale lidé 
se těšili především na kulturní pořady, z nichž 
kromě obvyklých zaujal například Jožka Severin 
s cimbálovou muzikou, závodní klub ČSD Pře-
rov s estrádním pásmem Dostavník a zejména 
hlavní hvězda Pavel Novák se skupinou VOX. 
Nechybělo ani vystoupení vzorově normalizač-
ního souboru SSM Plameny, které díky populár-
nímu zpěvákovi Jiřímu Štědroňovi zaznamenaly 
mnohem vřelejší ohlas než předloni. 
 I když se letošní ročník celkem vydařil 
a návštěvnost byla s ohledem na absenci dožín-
kového průvodu hodnocena jako překvapivě vy-
soká, nemohlo se konečné hodnocení obejít bez 
stesků na opakovaný nesoulad Trnkobraní s do-
žínkovým programem, který se každým rokem 
měnil a nikdy nebylo jisté, co se z něj uskuteční. 
Přitom bylo organizátorům jasné, že slavnosti 
tohoto druhu i rozsahu nelze pořádat bez ak-
tivní účasti zemědělců a potravinářů, kteří dis-
ponují možnostmi a vahou, jakých místní štáb 
Trnkobraní při nejlepší vůli nemůže dosáhnout. 
Symbióza obou se jevila jako výhodná, ale její 
dlouhodobé trvání bylo po dosavadních proměn-
livých zkušenostech nejisté. 

Reklama Valašského šenku, 1975 (Státní okresní archiv Zlín)

Budova nové školy, ve které se konaly potravinářské výstavy, foto Miloš Sukup 1961 (Státní okresní archiv Zlín)

Reklama na prodej obuvi, 1975 (Státní okresní archiv Zlín)

Reklama na prodej obuvi, 1975 (Státní okresní archiv Zlín)
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I když soužití dožínek s Trnkobraním téměř z roku na rok měnilo svou podobu, lze strukturu 
letošního přípravného výboru uvést jako výstižný příklad organizace slavností v 70. letech. 
Oficiálním pořadatelem byl městský výbor Národní fronty, který k tomu účelu zřizoval výbor 

slavností (letos v čele s Bohumilem Štenclem), který pracoval v devíti komisích: programové (Miloš 
Žabka), finanční (Jaroslav Baný), výstavní (Karel Bařina), propagační (Marie Dobrá), technické 
(Zdeněk Slezák), bezpečnostní (Jan Machů), zásobovací (Jan Štěrba), pořádkové (Jiří Červinka) 
a organizační (Bohumil Štencl). Všechny komise pracovaly v místě s výjimkou organizační, jejímiž 
členy byli kromě předsedy výboru i funkcionáři Okresní zemědělské správy a další. V kompetenci 
této komise bylo jednání s ONV, zvaní oficiálních hostí, zajištění ubytování apod. Do organizace byl 
opět zapojen odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu, jehož brněnský krajský výbor ko-
ordinoval účast potravinářských podniků ve Vizovicích. Příznačné je, že na těchto vyšších úrovních 
se mluvilo výhradně o „zemědělsko-potravinářských slavnostech a okresních dožínkách“, zatímco 
termín „trnkobraní“ byl zatlačen do pozadí a užíval se víceméně jen ve Vizovicích. 
 Přestože bylo jasné, že většina akcí se opět odehraje na stadiónu, přípravné práce na 
něm dost vázly. Brigádnická práce občanů nebyla dostatečná a ve větší míře se rozběhla až v po-
sledním srpnovém týdnu. Pokračovaly náročné práce na rekonstrukci sokolovny, která byla něko-
lik let v žalostném stavu. V minulém roce se podařilo sanovat havarijní stav stropů a střechy, letos 

1976 „Jakost knedlíků však snižovalo studené počasí, které zavinilo, že omastek tuhl 
a proto nebylo dosaženo v soutěži loňského rekordu.“ 

byl přistaven malý sál se sociálním zařízením 
a bar. 
 Vše bylo nakonec přichystáno tak, aby 
mohly Okresní dožínky a zemědělsko-potravi-
nářské slavnosti s tradičním Trnkobraním (tak 
zněl oficiální název) ve dnech 3.–5. září 1976 
proběhnout. Obvyklou bolestí byl jejich souběh 
s národními dožínkami, který komplikoval zajiš-
tění programu. Pátek byl vyhrazen schůzování 
potravinářských odborářů, oficiální program 
soboty náležel dožínkám s manifestací, pře-
dáváním dožínkových věnců a vyhodnocením 
nejlepších zemědělských družstev i jednotlivců 
v letošních žních. Poutavým obohacením výstav 
byla zemědělská expozice JZD Slušovice, tehdy 
již největšího družstva v okrese. Zvýšené angaž-
má JZD Slušovice na dožínkách souviselo také 
s tím, že se jen před několika měsíci sloučilo 
s JZD ve Vizovicích a stalo se tak jedním z roz-
hodujících podniků ve městě. 
 Kulturní program zahájil páteční úspěš-
ný koncert Plavců. Jejich vystoupení kontrasto-
valo s nepříliš vydařeným sobotním programem, 
v němž bez valného ohlasu účinkovala východoně-
mecká skupina Unstruttal (první zahraniční host 
v historii Trnkobraní) a vojenský soubor z Vyško-
va. Zejména soubor z východoněmeckého kraje 
Halle vzbudil vystoupením s čísly jako „Mládež 
myslí novým způsobem“ nebo „Píseň o starém 
papíru“ nepřehlédnutelné rozpaky. Večerní taneč-
ní zábavu pak zhatil déšť. Kupodivu ani kvalitní 
vystoupení souborů Kašava a Vlčnovjanka neměla 
úspěch; jejich folklorní zaměření se míjelo s vět-
šinově estrádním duchem ostatního programu. 
Jiným případem byl koncert Komorního orches-
tru Bohuslava Martinů, který se konal na zámku, 
s ostatními pořady se nemíchal a své posluchače 
si našel. Největší ohlas měla ovšem neděle, kterou 
vedle knedlíkové soutěže vyplnily estrády populár-
ních umělců: dopoledne slovenského komika Oldo 
Hlaváčka s Majou Velšicovou a Michalem Slivkou 
v pořadu „Další, prosím“ a odpoledne koncert 
Yvetty Simonové a Milana Chladila. Pořady uvá-
děl konferenciér Petr Novotný. 
 Rozdíl mezi přijetím sobotního a ne-
dělního programu přiměl organizátory k návrhu 
přesunout příště dožínkové slavnosti na neděli, 

Kultura ve městě se řídila plánem, který počítal i s Trnkobra-
ním, 1976 (Státní okresní archiv Zlín)

Sokolovna ve Vizovicích, pohlednice vydaná pořadatelským výborem Trnkobraní, po 1970 (Státní okresní archiv Zlín)

kde by jim v sousedství atraktivních koncertů 
a pojídání knedlíků kynula šance na vstřícnější 
ohlas. Námět jistě nepostrádal logiku, zároveň je 
však typickou ukázkou nekoncepčního uvažová-
ní, jež se dávalo strhnout důsledky někdy i neod-
hadnutelných vlivů, jakým v tomto případě moh-
lo být počasí. Návrh se ostatně v této podobě 
neuskutečnil.

Čestná vstupenka, 1976 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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1977-1986Město se vyparádilo 
jako bohatá nevěsta…
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Rok desátého jubilea Trnkobraní začal vlastně ještě několik dní před koncem roku 1976, kdy 
předsednictvo OV KSČ zahrnulo Okresní dožínky s tradičním trnkobraním (stanoveny na 2.–4. 
září 1977) mezi významné politické akce, na které je třeba brát zvláštní zřetel. 

 S tímto požehnáním si město trouflo požádat ONV o dotaci na druhou etapu výstavby 
zařízení na stadiónu, která byla plánována na léta 1979–1980. Prozatím probíhala první etapa, která 
měla charakter vylepšování stávajícího vybavení (jeviště, hlediště, uzamykatelná brána). Dotace byla 
zcela nezbytná, protože jen chystaný zábor zemědělské půdy byl spojen s poplatkem 375 000 korun, 
oprava hrací plochy počítala s rozpočtem 400 000 korun. Dále měly být postaveny stabilní lavičky, 
které by nahradily dosavadní provizorní. Významnou injekcí měla být pomoc JZD Slušovice, které 
se smlouvou z prosince 1977 zavázalo přispět městu na výstavbu areálu slavností částkou 1 924 000 
korun. Závazek souvisel s přičleněním vizovického JZD ke Slušovicím (1976).
 Ve větší míře, než bylo obvyklé, se propagační komise starala o reklamu. Kromě tisku, progra-
mových brožur a letáku „Pozvání do Vizovic“ dbala na pouliční propagaci ve městě, kterou zajišťovaly 
panely na náměstí a transparenty u silnic vedoucích do Vizovic. Rozhodující většina vstupenek však 
nebyla nabízena předprodejem, nýbrž je odebírali patroni slavností a starali se o jejich další distribuci. 
Takto jen OZS a Svaz družstevních rolníků odebrali rovným dílem 6000 vstupenek, další stovky byly 
nabízeny přes zemědělská družstva. Zájem pořadatelů o vysokou návštěvu byl pochopitelný: čekal se 
příjezd vládní delegace a tomu byl přizpůsoben i výběr atraktivního zábavného programu. 
 Původně se spekulovalo s účastí předsedy Federálního shromáždění Aloise Indry, tato varianta 
však rychle padla. Štáb se proto spojil s agilním JZD Slušovice, které dokončovalo novostavbu Domu 
zeleniny v Gottwaldově, při jehož otevření počítalo s účastí politických funkcionářů. Po jednáních s před-
sedou JZD Františkem Čubou se podařilo dohodnout otevření domu na pátek 2. září, kdy zároveň za-
hajovalo Trnkobraní. Federální ministr zemědělství Josef Nágr, který přestříhával pásku v Gottwaldově, 
se sice do blízkých Vizovic nevypravil, ale český ministr průmyslu Oldřich Svačina a předseda Ústřední 
kontrolní a revizní komise KSČ Miloš Jakeš byli snad přijatelnou náhradou. Vzrůstající schopnosti a ob-
ratnost slušovického JZD však měly i své negativní rysy. Družstvo si přes odpor organizátorů prosadi-
lo sobotní dostihy v areálu Dlouhá louka, třebaže kolidovaly s několika koncerty, jejichž pořízení bylo 

značně nákladné. Slušovičtí pořadatele odškodnili 
alespoň zakoupením pěti set vstupenek. 
 Zmíněný atraktivní program načali 
bratři Zbyšek a Lubor Pantůčkovi se skupinou 
Junior z Brna, kteří se v pátek večer v sále nové 
školy předvedli s estrádním pásmem Baví vás 
Pantůčci. Otevření potravinářských výstav (v so-
botu dopoledne v nové škole) doplnil koncert 
Karla Černocha na blízkém stadiónu následo-
vaný knedlíkovou soutěží, která se poprvé pře-
sunula na sobotu, aby uvolnila místo oficiálním 
dožínkovým slavnostem. Odpolední program 
pokračoval módní přehlídkou Makyty Púchov 
a koncertem populární bluesové zpěvačky Jany 
Kocianové s doprovodem komiků Milana Lasici 
a Júlia Satinského. Jejich účinkování proběhlo 
za poněkud pikantních okolností. Oba se pohy-
bovali na hraně úředního zákazu a pořadatelé 
byli varováni, že jejich vystoupení „není dle da-
ných informací žádoucí“. Programový šéf Miloš 
Žabka byl nucen vyžádat si scénář jejich pořadu 
a nechat jej na ONV speciálně povolit. Sobotní 
program mimo stadión reprezentovaly dechové 
hudby na náměstí a zámecký koncert francouz-
ského souboru dobových nástrojů Ars antiqua 
de Paris. Úvod nedělního programu obstarala 
vizovická cimbálová muzika a po ní velký estrád-
ní program „Praha vás baví“ se zpěváky Jaromí-
rem Mayerem, Karlem Hálou a herci Helenou 
Růžičkovou a Vladimírem Brabcem, tehdy velmi 
populárním představitelem titulní role ve vzoro-
vém normalizačním seriálu 30 případů majora 
Zemana. Pořad uváděli Jiřina Bohdalová a Karel 
Štědrý. Slavnost okresních dožínek byla rafino-
vaně vložena doprostřed tohoto pořadu, takže si 
zajistila účast asi osmi tisíc návštěvníků. Toto ře-
šení sice znemožnilo obvyklý dožínkový průvod, 
avšak vysoká návštěva byla jasnou prioritou.
 Jednu z nejvyšších návštěv v historii 
Trnkobraní pořadatelé velmi dobře zvládli, mase 
lidí na stadiónu sloužilo asi třicet stánků, pro ro-
diče s dětmi byly připraveny atrakce tady i na sta-
veništi víceúčelového domu na náměstí. Na dru-
hou stranu byly patrné i nedostatky. Miloš Žabka 
upozorňoval na nedostatečnou velikost a vybave-
ní jeviště a neustálé problémy se zajištěním ma-
jetku v areálu stadiónu během roku. Navrhl proto 

1977 „Středem zájmu gottwaldovských občanů bylo otevření Domu zeleniny – paláce 
z betonu a skla, vybudovaného za 6 měsíců.“ Antonín Tesařík

Předseda Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ Miloš Jakeš 
(vpravo) na okresních dožínkách s trnkobraním 1977 
(foto Jiří Lutonský)

přesunutí slavností na školní hřiště. K úvaze bylo 
i využití závodiště Dlouhá louka k zemědělským 
výstavám včetně živých zvířat. 

Vizovická cimbálová muzika s primášem Janem Kleslou, 
program okresních dožínek, 1974 (Státní okresní archiv Zlín)

Reklama na prodej obuvi při slavnostech 1974 
(Státní okresní archiv Zlín)

Program dostihů, 1977 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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Tento ročník se vyznačoval tím, že v programovém schématu takřka beze zbytku vycházel z loňska, 
což se ještě v historii slavností nestalo. Došlo jen na jedinou významnější úpravu, která však za-
kladatele festivalu pramálo potěšila. Poprvé byl zcela vypuštěn původní název Trnkobraní, který 

se už v posledních letech užíval spíše neoficiálně. Nyní se do Vizovic jezdilo již jen na „zemědělské 
a potravinářské slavnosti“. Kdysi zamýšlená propagace zdejšího kraje a jeho typického ovoce, jež 
byla hlavním motivem založení slavností, se scvrkla na pojídání švestkových knedlíků a doprovodné 
vaření trnek a pečení valašských frgálů. Nadto dosud tolerovaná jedlická soutěž se ocitla pod palbou 
kritiky jako „neestetická a také ze zdravotního hlediska nevhodná.“
 Po Bohumilu Štenclovi, který byl dva roky spolehlivou organizační oporou, převzal řízení 
slavností předseda městského výboru Národní fronty Jiří Kálecký. Jeho úkolem vedle přípravy akce 
bylo dále postupovat v otázce definitivního umístění slavností. Odchod slavností ze stadiónu navr-
hovaný vloni Milošem Žabkou totiž začínal dostávat konkrétní obrysy. Gottwaldovský Agropodnik 
se zabýval projektem provizorní úpravy školního hřiště, která spočívala v přemístění tribuny ze sta-
diónu, oplocení a zřízení elektrického osvětlení. Těsně před zahájením slavností koncem srpna byla 
také diskutována možnost stavby kryté tribuny, s níž město souhlasilo. „Areál zemědělsko-potravi-
nářských slavností“ situovaný zhruba v místech mezi stadiónem a školním hřištěm se dostal do plánu 
investičních akcí na příští rok spolu s jinými významnými projekty (úřadovny radnice, kulturní dům, 

1978 „Město se vyparádilo jako bohatá nevěsta. Jenom vdolků – hruškáčů, trnkáčů 
a okáčů Svaz žen napekl téměř tisíc.“ Marie Oškerová 

vodovod). To mu dávalo naději na zahájení, ob-
zvláště když některé práce (terénní úpravy) byly 
již zčásti provedeny. 
 Po dobrých zkušenostech s obohace-
ním výstavního programu expozicí JZD Slušo-
vice se letos připojili další. Z družstev to bylo 
JZD Podhájí Lutonina, které se v příštím dese-
tiletí stane významným partnerem Trnkobraní, 
a některé zemědělské státní podniky (např. Ag-
ropodnik Gottwaldov) s výstavou zemědělské 
techniky. 
 Z programového hlediska byly slavnos-
ti negativně poznamenány improvizacemi kvůli 
neúčasti dohodnutých umělců. Tak to bylo již 
v pátek večer, kdy se avizovaný recitál sourozen-
ců Ulrychových omezil na koncert Petra Ulry-
cha s nevelkým ohlasem. V sobotu sice s pěknou 
odezvou mladého publika vystoupila gottwaldov-
ská folková skupina Flek, ale místo ohlášeného 
Karla Zicha zaskočila country kapela Mustango-
vé. Publikum si poněkud spravilo náladu násle-
dující velkou módní přehlídkou Oděvního prů-
myslu Prostějov. Večerní taneční zábavy nebyly 
z finančních důvodů zahájeny obligátním oh-
ňostrojem, nýbrž dosud neobvyklým průvodem 
mažoretek. To však zábavám neubralo na oblibě 
a v případě stadiónu i úrovně – vystoupil tu vyni-
kající taneční orchestr Continental club z Prahy. 
Komorní protiváhou zábavám byl zámecký kon-
cert Barok jazz kvintetu. Doprovodný sportovní 
program si opět prosadilo JZD Slušovice, když 
uspořádalo na Dlouhé louce „velké podzimní 
dostihy“. 
 Neděli připadl úkol přilákat co nej-
více návštěvníků k dožínkové manifestaci se 
slavnostními projevy. Tomu měly posloužit nej-
dříve Hvězdy artistického nebe a po nich herec 
Zdeněk Buchvaldek se svými přáteli (mj. Beno 
Blachut). Přesně se tak opakoval loňský scénář, 
jen se místo „majora Zemana“ představil jiný hr-
dina normalizačního televizního seriálu – „muž 
na radnici“. Po dožínkách měla ještě zahrát po-
pulární dechovka Moravanka Jana Slabáka, její 
náhradník Záhoranka diváky tolik neuspokoji-
la. Pokusem dodat oběma dnům jednotící linii 
bylo angažování moderátorů: sobotní pořady na 
stadiónu uváděl sportovní komentátor Jaroslav 

Program zemědělských a potravinářských slavností 1978 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na zemědělské a potravinářské slavností 1978 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Suchánek, nedělní televizní hlasatelka Saskia 
Burešová. 
 Soužití Vizovic s dožínkami se stále 
jevilo jako užitečné, avšak nebylo možné pře-
hlédnout, že v poslední době z něj více užitku 
sklízely okresní orgány. Funkcionáři sami při-
znávali, jak je „výhodné, že Vizovice si obstarají 
pro pořádání slavností víceméně všechno samy 
bez nějaké větší pomoci“. Faktem je, že okres-
ním funkcionářům stačilo poskytnout slavnos-
tem zabezpečení ve formě garancí a záštit a za 
to dostali možnost manifestovat svou moc před 
masou publika, jaká by se na jejich projevy nikdy 
dobrovolně nesešla. 

Pohlednice sokolovny a jejího areálu, 70. léta 
(Státní okresní archiv Zlín)

Reklamy závodů vystavujících na slavnostech, 1978 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)



Tr n k o b r a n í  v  p r o m ě n á c h  č a s u    19 7 7 – 19 8 6

50 51

Jestliže loňské slavnosti provázely programové improvizace a vinou počasí poklesla návštěvnost, 
nic takového se letos nesmělo opakovat. Rok 1979 se nesl ve znamení 30. výročí „socialistického 
zemědělství“ a vizovické zemědělské a potravinářské slavnosti měly podle toho vypadat. Navíc 

se stěhovaly do nového dějiště – areálu mládeže.
 Areál mládeže – fakticky školní hřiště u nové školy – byl na přemístění slavností připravován 
už v minulém roce. Výhledově měl být jednou částí velkého areálu zemědělských slavností, který 
měl vyrůst v místech školního sadu a propojit tak hřiště s blízkým stadiónem v jeden celek. Tak to 
předpokládal projekt z poloviny 70. let a tak s tím počítalo i JZD Slušovice, které se zavázalo přispět 
na tuto akci částkou 1 924 000 korun. Družstvo na podzim 1978 vyvinulo snahu o uvolnění těchto 
financí, záměr však narážel na restrikce vládního usnesení. I když se Slušovice ve spojení s Okresní 
zemědělskou správou pokoušely vyjednat udělení výjimky, ještě koncem května 1979 trvalo minister-
stvo zemědělství na zamítavém stanovisku. V té chvíli bylo jasné, že výstavba areálu je v nedohlednu 
a pro letošní rok bude k dispozici školní hřiště. Organizátoři je při té příležitosti nechali přejmenovat 
na areál mládeže, který měl po přechodnou dobu asi pěti let sloužit jako provizorní místo koná-
ní slavností. Ve skutečnosti výstavba velkého areálu nikdy nezačala a JZD Slušovice brzy obrátilo  

pozornost k budování reprezentativního areálu 
ve vlastní obci. 
 Na jaře 1979 byla ze stadiónu přemís-
těna tribuna, aby již mohla být využita při osla-
vách prvního máje. Zatěžkávací zkouška areálu 
ukázala, co vše bude potřeba dobudovat: veřejné 
osvětlení, ozvučení, elektrické rozvody, sociál-
ní zařízení, oplocení. Vše bylo nutno přichys-
tat k datu slavností, které byly naplánovány na  
31. srpna až 2. září 1979.
 Protože hřiště bylo plně obsazeno, bylo 
nutné všechny výstavní expozice umístit v budo-
vě školy. Podařilo se to i přes další nárůst počtu 
vystavujících podniků a družstev, kterých bylo již 
přes padesát. Programové schéma zůstalo nezmě-
něno: slavnosti byly zahájeny pátečními schůze-
mi odborářů a večerním koncertem Banjo bandu 
Ivana Mládka v sále nové školy. První skupinou, 
která vystoupila na pódiu v areálu mládeže, byl 
v sobotu dopoledne gottwaldovský Express, kte-
rý si připsal ještě jeden primát: byl vůbec první 
bigbítovou kapelou v dějinách slavností. Po sou-
těžním pořadu Československé televize a módní 
přehlídce zaujal odpolední koncert Karla Zicha. 
Po promenádním koncertu dechových hudeb na 
náměstí následovaly tradiční taneční zábavy, byť 
letos jen na dvou místech (areál mládeže, soko-
lovna). Zájemci mohli dát přednost komornímu 
koncertu Canticum pragense na zámku. Neděl-
ní dopoledne otevřela ostravská zpěvačka Věra 
Špinarová, kterou vystřídala Velkopopovická 
Kozlovka s Eduardem Hrubešem a Romanem 
Skamene. Její nasazení byl svým způsobem 
odvážný dramaturgický počin nejen proto, že 
kapela neortodoxním uchopením konzervativ-
ního žánru dechovky představovala v usedlých  
70. letech jisté vybočení. Kuriózní bylo zejména 
to, že po jejím koncertu následovala oficiální do-
žínková manifestace s frázovitými  projevy tajem-
níka OV KSČ Vladislava Ambrůze a tajemníka 
ÚV KSČ Miloše Jakeše. Odpoledne a s ním celý 
program slavností zakončila Kmochova dechová 
hudba z Kolína. Protože se vloni osvědčil nápad 
s jednotným moderátorem vystoupení, byl opa-
kován i nyní – průvodního slova se před zhruba 
deseti tisíci diváky po oba dny zhostila televizní 
hlasatelka Marta Skarlandtová. 

1979 „Dnes můžeme hovořit o tom, že naše zemědělství nejlépe dokazuje sílu a možnosti, 
jak v krátké době socialismus dokáže změnit nejen výrobní vztahy, ale zejména 
myšlení lidí.“ Předseda ONV František Kubiš 

Program zemědělských a potravinářských slavnosti 1979 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na zemědělské a potravinářské slavnosti 1979
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Koncert Věry Špinarové, 1979 (foto Jiří Lutonský)

Velkopopovická Kozlovka, zpívá Roman Skamene, 1979 
(foto Jiří Lutonský)

Velkopopovická Kozlovka, druhý zleva scénárista souboru 
Eduard Hrubeš, s banjem Martin Mládek, 1979 
(foto Jiří Lutonský)
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V tomto roce se zemědělské a potravinářské slavnosti poprvé posunuly do srpnového termínu 
– konaly se 29.–31. srpna 1980. Jiřího Káleckého vystřídal v čele přípravného výboru Jaroslav 
Baný, který měl s prací ve štábu zkušenosti jako dlouholetý předseda finanční komise. Protože 

se ještě počítalo se zahájením výstavby velkého areálu slavností, probíhaly přes léto na areálu mláde-
že jen nevelké práce (vodovodní přípojka, oplocení). 
 Přípravný výbor pod vedením Jaroslava Baného pracoval podle standardu minulých let, spo-
lehnutí bylo především na neúnavnou píli programového šéfa Miloše Žabky, kterému se tentokrát po-
dařil opravdu husarský kousek, když do Vizovic přivedl největší hvězdu československého hudebního 
nebe – Karla Gotta. Nemenší úsilí ho stálo také zachování soutěže v pojídání švestkových knedlíků, 
která byla stále kritizována, že učinila atrakci z nevkusného přejídání. Už vloni se o ní raději oficiálně 
příliš nehovořilo a letos se konala zřejmě jen proto, že byla šalamounsky kamuflována jako „soutěžní 
pořad v propagaci a degustáži tradičních valašských bezmasých jídel.“
 Slabinou těchto slavností byl značně omezený výstavní program způsobený vládním usnese-
ním o úsporných opatřeních. Mnohé potravinářské závody se jich zalekly, váhaly s účastí a některé ji 
skutečně odřekly. Vzniklé mezery na poslední chvíli zaplnila výrobní družstva z okresu a rozšířenou 
prodejní expozicí JZD Slušovice; vypomohlo také JZD Podhájí Lutonina.
 Zábavní program se příliš nelišil od podoby minulých let. Páteční odborářský program za-
končil koncert country skupiny Zelenáči. Sobota měla kromě koncertů také sportovní část, kterou 
vedle obvyklých dostihů pořádaných JZD Slušovice vyplnil amatérský fotbalový turnaj. Maratón 
vystoupení v areálu mládeže odstartoval vojenský umělecký soubor Janošík z Brna s pořadem Mládí 
tančí a zpívá, po polední degustační soutěži se představil Pavel Novák se skupinou Proto. Nabitý 
program pokračoval koncertem jazzového orchestru Luďka Švábenského s Jaromírem Mayerem, 

1980 „Úplně zdařilým po všech stránkách bylo vystoupení zasloužilého umělce Karla 
Gotta s orchestrem L. Štaidla a jeho sólisty. Škoda jen, že bylo možno koncert 
uspořádat jen ve školním sále s omezeným počtem míst, což mělo za následek, 
že nebylo možno uspokojit ohromný počet zájemců o toto vystoupení.“ 

Zahradní průčelí vizovického zámku, foto František Bittner, 70. léta (Státní okresní archiv Zlín)

Karlem Černochem a Antonínem Gondolánem. Čekalo se ovšem zejména na podvečerní start hlavní 
hvězdy, Karla Gotta s orchestrem Ladislava Štaidla, který se na přání umělce neodehrál pod širým 
nebem, takže mnoho zájemců muselo být odmítnuto. Obvyklým večerním tanečním zábavám sekun-
doval vyprodaný komorní koncert souboru Linha singers na zámku. V neděli dopoledne zejména 
mladé publikum zaujala pražská westernová skupina Evy, po které vystoupil již z minulých let známý 
dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic. Obvyklou dožínkovou manifestaci s předáním věnce doprovo-
dil předseda Okresní zemědělské správy Vladimír Mrkos standardním projevem o ještě úspěšnějších 
žních, diváci se však spíš těšili na následující taneční orchestr Merkury s lákavými hosty Františkem 
Filipovským, Dagmar Veškrnovou, Jiřím Lírem a Václavem Šteklem. 
 Pořady, jimiž provázel ostravský zpěvák Jaroslav Wykrent, byly hodnoceny velmi pozitivně, 
šéf programové komise Miloš Žabka však upozorňoval, že jejich zajištění bylo nákladné, takže se 
nepředpokládalo, že by tento trend bylo možné udržet do budoucna. 

Reprezentační sál zámku, kde se konaly koncerty v rámci Trnkobraní, stav ze 60. let (Státní okresní archiv Zlín)
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Atraktivní program se organizačnímu štábu podařilo naplnit i v tomto roce, což nebylo jed-
noduché kvůli nenadálým změnám, které během příprav nastaly. Úsporná opatření ve státní 
ekonomice, která se podepsala už na loňském výstavním programu, značně zredukovala počet 

zájemců o prezentaci potravinářských výrobků, takže se nakonec pořadatelé rozhodli celou výstavní 
část slavností zrušit. Zanikla tím tradice, která festival provázela od jeho počátků. Za těchto okol-
ností se dosavadní název Zemědělské a potravinářské slavnosti jevil jako neopodstatněný a proto se 
řídicí výbor dohodl na novém: Vizovické slavnosti – okresní dožínky. Zachován zůstal systém pořa-
datelství, na němž se podílelo město a městský výbor Národní fronty za patronace městského výboru 
KSČ, Okresní zemědělské správy a okresního výboru Svazu družstevních rolníků. 
 Protože již nebylo možné spoléhat na návštěvníky z řad potravinářů, bylo potřeba se o ne-
ztenčený zájem postarat lákavým programem a zvýšenou propagací. Byly natištěny tisíce letáků 
a plakátů, jež byly rozeslány stovkám podniků a obcí a zajištěn výlep zejména v rámci okresu. Kromě 
obvyklé novinové a rozhlasové reklamy byly zkoušeny také upoutávky v televizním zpravodajství 
a barevné diapozitivy promítané v kinech. 
 Areál mládeže pro účely slavností dobře vyhovoval, větší úpravy se týkaly pouze prostorů 
pro účinkující, jejichž zázemí a šatny se ukázaly jako nedostatečné. Výpadek potravinářských vý-
stav nadělal vrásky pořadatelům i kvůli dostatečnému zásobování návštěvníků ve stánkovém prode-
ji. Řešen byl zvýšeným nasazením obchodních organizací a služeb (Jednota, Restaurace a jídelny,  

1981 „A tak možno celkem shrnouti, že Vizovice byly v tyto dny plny nejen hudby, 
zpěvu, lidí, aut, ale též dobré nálady, veselosti – i alkoholového opojení.“ Městský 
kronikář Gustav Imrýšek 

Slavnosti v areálu mládeže, 1981 (foto Jiří Lutonský)

Slavnosti 1981, pohled z pódia (foto Jiří Lutonský)

Pojídání švestkových knedlíků, 1981 (foto Jiří Lutonský)

Pozvání do Vizovic, 1981 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Jiří Korn s velkým orchestrem Pragokoncertu, 
diriguje Václav Hybš, 1981 (foto Jiří Lutonský)

Folklórní soubor Jasénka s primášem Zdeňkem Kašparem, 
zpívá Jarmila Šuláková, 1981 (foto Jiří Lutonský)

Waldemar Matuška, Olga Blechová a KTO, 1981 
(foto Jiří Lutonský)

Program Vizovických slavností - okresních dožínek 1981 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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soutěží v pojídání švestkových knedlíků, která 
se vrátila ke své původní podobě. Po ní násle-
dovala atrakce, o kterou programový šéf usiloval 
již několik let: velký orchestr Pragokoncertu ří-
zený Václavem Hybšem s Jiřím Kornem a Jiřím 
Štědroněm. Menší zájem byl o podvečerní akce 
na náměstí. Dechovky se za mnohá léta zřejmě 
oposlouchaly a fanfáry pozounistů z kostelní 
věže, koncem šedesátých let tolik půvabné, se 
beznadějně ztrácely v ruchu automobilů. Tradič-
ně vysokou úroveň měl zámecký koncert, tento-
krát s operními sólisty Národního divadla Zorou 
Jehličkovou a Pavlem Horáčkem. V neděli se 
poprvé ve Vizovicích představila Marie Rottrová 
se skupinou Plameňáci, po níž vystoupil vynika-
jící vsetínský folklorní soubor Jasénka. Muzika 
vedená primášem Zdeňkem Kašparem se zpěvá-
ky Jarmilou Šulákovou a Josefem Lažou před-
vedla pásmo Valašsko ve zpěvu a tanci. Pásmo 
bylo zřejmě uměleckým vrcholem slavností, což 
podtrhl i poněkud odtažitý výkon následujícího 
Waldemara Matušky s Olgou Blechovou a skupi-
nou KTO. Nezbytným koloritem nedělního od-
poledne byla dožínková manifestace s projevem 
předsedy ONV Františka Kubiše a dekorováním 
zasloužilých zemědělců.
 Bezpečné zvládnutí výpadku tradič-
ních výstav, které neznalý návštěvník ani neza-
znamenal, dobře ukázalo, že slavnosti jsou již 
zavedenou akcí řízenou sehraným týmem. Mohl 
si troufnout i na zatěžkávací zkoušky, které měly 
přijít.

Nejlepší kombajnéři na pódiu, 1981 (foto Jiří Lutonský)Oficiální hosté dožínkové slavnosti, za stolem třetí zleva před-
seda ONV František Kubiš, sedmý zleva tajemník OV KSČ 
Vladislav Ambrůz (foto Jiří Lutonský)

Podruhé pod názvem Vizovické slavnosti – okresní dožínky se tradiční vizovický festival před-
stavil divákům ve dnech 27.–29. srpna 1982. Protože bylo jasné, že z úsporných důvodů nebude 
možné pomýšlet na obnovu potravinářských výstav, snažili se organizátoři definovat koncepci 

třídenní řady kulturních pořadů vrcholících v neděli okresní dožínkovou slavností. 
 Základem úspěchu byla vysoká návštěvnost a třebaže slavnosti byly již dobře zavedeny, 
nedalo se polevit v propagačním úsilí. Reklamy byly zadávány obvyklou formou, podařilo se získat 
nejlepší plakátovací plochy v Gottwaldově, Vsetíně, Valašských Kloboukách a Luhačovicích; zajištěn 
byl i film zachycující přípravu a průběh slavností. Vzrůstajícímu diváckému zájmu bylo třeba přizpů-
sobovat areál mládeže – rozšířen byl vjezd do areálu, upraveny stávající záchody. 
 I když slavnosti jako vždy zahájil páteční koncert (Věra Špinarová), byl do jejich rámce mi-
mořádně zahrnut i předprogram v podobě středečního koncertu Banjo bandu Ivana Mládka. Sobotní 
dopoledne otevřelo vyhodnocení vloni obnovené soutěže o nejlepší domácí slivovici, v těsném závěsu 
následovalo vystoupení brněnské skupiny J. P. Břouška s Janou Burianovou a Svatavou Paříkovou 
v pořadu Přijdeme zas. Ohromný ohlas zejména mladšího obecenstva měl ale až další koncert na-
zvaný Citrónová Gloria, v němž se po roce opět představil Petr Hanig s jedním z nejpopulárnějších 
zpěváků té doby, „zpívajícím bubeníkem“ Vítězslavem Vávrou a Stanislavem Procházkou mladším. 

„Děvčata před nás položila skleněné mísy se základní taxou dvaceti knedlíků 
a konferenciér Petr Novotný odstartoval padesátiminutový festival dobrého apetitu 
s douškou, že kdo dvacítku nezdolá, musí ji zaplatit.“ Jiří Severa

1982

Program Vizovických slavností - okresních dožínek 1982 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na Vizovické slavnosti - okresní dožínky 1982 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Zelenina atd.). Pro příští roky bylo navrženo 
větší zapojení zemědělských družstev (letos po-
hotově zareagovalo JZD Slušovice), případně 
uspořádání trhu drobných pěstitelů na náměs-
tí. Družstevní angažmá se pozitivně projevilo 
také ve správě financí. Poté, co administrativní 
překážky komplikovaly vedení účtů městským 
výborem Národní fronty, převzalo je JZD Pod-
hájí v Lutonině. Družstvo ve druhé půli 80. let 
přistoupilo k Trnkobraní ještě těsněji a stalo se 
jeho spolupořadatelem.
 Většina návrhů, jak vyplnit absenci tra-
dičních výstav a dostihů, připadala v úvahu až 
pro příští rok, jeden se však ve skromné podobě 
podařilo uskutečnit již nyní. Soutěže „O nejlepší 
jakost domácí (selské) slivovice“ se sice účastni-
lo jen 14 vzorků domácích páleničářů z regionu, 
nicméně se podařilo alespoň připomenout oblí-
bené klání z počátků slavností. Při této soutěži 
bylo také v tichosti vzpomenuto zaniklého názvu 
Trnkobraní. 
 Přestože odpadly páteční schůze po-
travinářských odborářů, chtěli pořadatelé udr-
žet třídenní tradici slavností, které připadly na 
28.–30. srpna 1981. Proto byl zachován páteční 
večerní koncert, na kterém vystoupila skupina 
Maximum Petra Haniga se zpěváky Jiřím He-
lekalem a Vítězslavem Vávrou. V sobotu před 
polednem se s úspěchem představil Jožka Seve-
rin s pásmem lidových písní Za starú Břeclavú, 
zato dechovka Starobrněnská dvanáctka mnoho 
ohlasu neměla. Prakticky jen vyplnila čas před 



Tr n k o b r a n í  v  p r o m ě n á c h  č a s u    19 7 7 – 19 8 6

58 59

Počasí pak poněkud narušilo koncert Velkého tanečního orchestru Československé televize, který 
za řízení Václava Zahradníka doprovázel Evu Pilarovou, Karla Černocha, Marcelu Královou a další. 
Ještě větší zájem než o Hanigova Vítězslava Vávru byl o produkt konkurenční diskotékové stáje: při 
večerním dvojkoncertu Kroků Františka Janečka s Michalem Davidem sál nové školy doslova praskal 
ve švech. Diváci, na které nevybyl lístek, se museli spokojit s taneční zábavou; posluchači jiného raže-
ní raději zvolili výjimečný koncert sólistů Národního divadla Milady Šubrtové a Ivo Žídka na zámku. 
V nedělním dopoledni uvedl moderátor Petr Novotný nejdříve Oldo Hlaváčka s pořadem Vtipnější 
vyhrává, po něm vystoupil folklorní Bartošův soubor písní a tanců. Následovala obligátní dožínková 
manifestace s projevem náměstka ministra zemědělství Jar. Štengla, ale i s inovací, jíž bylo odeslání 
rezoluce České mírové radě. Odpoledne završila bratislavská skupina Expres s Jánem Gregušem 
a Janou Hajdinovou, které doprovázela populární herečka Eva Krížiková a strýc Marcin. 
 Hudební a kulturní nabídka byla letos nejnákladnější v historii slavností. Program se v po-
sledních letech zaměřil na získávání nejpopulárnějších umělců a Vizovické slavnosti se posouvaly do 
pozice jedné z velkých přehlídek soudobých hudebních žánrů při částečném zachování regionálních 
folklorních specifik. Druhá část názvu slavností - okresní dožínky – sice oficiálně zůstávaly nejdůleži-
tějším bodem, ale fakticky patřily na vedlejší kolej. Pro podporu slavností však nadále měly zásadní 
význam. Alespoň to tak vypadalo.

V tomto roce se slavnosti dočkaly jedné z největších změn ve své historii. Okresní dožínky, které 
k Vizovicím patřily od roku 1970, byly přesunuty do Slušovic a s nimi odešla i oficiální podpora 
krajských a okresních institucí. I když se již ledacos proslýchalo delší dobu, ke konečnému roz-

hodnutí změnit místo dožínek došlo až v červenci 1983, jen několik týdnů před začátkem slavností. 
V přípravném štábu nastal poprask. 
 Narůstající síla slušovického JZD se ve Vizovicích projevila v 70. letech, zejména od roku 
1976, kdy pohltilo zdejší zemědělské družstvo. Jako největší zemědělský podnik v okrese se anga-
žovalo nejen při dožínkách, ale i v programu slavností, do něhož poněkud proti vůli organizátorů 
prosadilo dostihové závody (od 1977). Agrokombinát si ve Vizovicích zřídil dostihovou stáj a usiloval 
o výstavbu velkého areálu zemědělských slavností s amfiteátrem. Když se však záměr nepodařilo pro-
tlačit na pražských ministerstvech, obrátilo JZD pozornost k domovským Slušovicím. Jakmile tam 
bylo vystavěno a v roce 1982 otevřeno velké dostihové závodiště a Derby centrum, vyvinuli šéfové 
družstva v čele s předsedou Františkem Čubou snahu získat pro ně prestižní akci. To se podařilo již 
v následujícím roce: 21. srpna 1983 Slušovice poprvé hostily slavnost okresních dožínek. 
 Kromě nečekaných potíží však události léta 1983 přinesly i jedno nesporné pozitivum. Do-
savadní název Vizovické slavnosti – okresní dožínky ztratil smysl, takže se jej organizátoři rozhodli 
inovovat na Vizovické slavnosti a trnkobraní. Po pěti letech se tak vrátil tradiční název festivalu. 
S ním bylo možné pomýšlet i na opatrný návrat ke kořenům – vždyť během dvou let odpadly potra-
vinářské výstavy i dožínky a trnkobraní se ocitlo na nové startovní čáře. Rozpracovanost slavností 
v původní podobě však byla již taková, že ledacos nebylo možné měnit ihned. Intenzivně se pracovalo 

1983 „Slavnosti Vizovického Trnkobraní jsou každoročně příležitostí k poznání, že v tomto 
starém valašském městě je velmi příjemná pohoda a není žádných pochyb o tom, 
že se trvale zapsaly do pravidelného kalendáře krajových slavností, které nelze 
opomíjet.“

v areálu mládeže, kde vyrostlo nové sociální zařízení a trvalé prodejní stánky. Jako obvykle fungovalo 
několik desítek příležitostných stánků a vedle nich nápadně narostl počet soukromníků s prodejem 
suvenýrů. 
 Změny se ovšem podepsaly na programové nabídce, která musela být na poslední chvíli 
upravována. Z finančních důvodů byl odřeknut Country beat Jiřího Brabce s Naďou Urbánkovou 
a Taneční orchestr Československého rozhlasu (s Felixem Slováčkem, Karlem Černochem a další-
mi), který se pak objevil na slušovických dožínkách. Zábavný program dožínek se vůbec v mnohém 
podobal vizovickým slavnostem, pochopitelně s tím rozdílem, že finanční možnosti dožínek byly vyš-
ší. Přesto se na Trnkobraní (letos 2.–4. září) podařilo udržet programové schéma minulých let včetně 
pátečního večerního koncertu – brněnská rocková skupina Bronz Pavla Váněho přilákala na pět set 
fanoušků, přestože jen zaskakovala za avizované legendární Synkopy. V sobotu dopoledne pobavili 
publikum bratři Pantůčkové z Brna s pořadem Zadáno pro Pantůčky, ale jinak byl program toho dne 
relativně slabší. Ostravský zpěvák Statis Prusalis se skupinou Athény a „písněmi slunného Řecka“ se 
prostřídal s družstevní cimbálovkou z Jasenné a dechovkou Bojané z Dolních Bojanovic, která snad 
jediná snesla přísnější měřítko. Jednoznačným vrcholem dne tak byl zámecký dvojkoncert pěvců 
Národního divadla Naděždy Kniplové a Eduarda Hakena. Nepříjemnosti pořadatelům dovršil déšť, 
který zhatil večerní zábavu. Nedělní dopoledne vyplnil zpěvák Milan Drobný, po něm následovala 
Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků. Odpoledne nabídlo ještě dva pořady: družstevní 
národopisný soubor Klas z Kralic na Hané a setkání s pražskými herci a zpěváky (Josef Vinklář, 
Andrea Čunderlíková, Renáta Doleželová, Věra Příkazská), které v pořadu Z očí do očí doprovázel  

Program Vizovických slavností  a Trnkobraní 1983 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na Vizovické slavnosti a Trnkobraní 1983 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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orchestr Milana Lopaty. Celý víkendový pro-
gram v areálu mládeže uváděla konferenciérka 
Jana Zelníčková.
 Organizační štáb se při hodnocení roč-
níku musel vyrovnávat s připomínkami ke kvalitě, 
námitkou, že kralický Klas nedosahoval úrovně 
předloňské Jasénky apod. Co do atraktivnosti 
toto Trnkobraní nepochybně zaostávalo za mi-
nulými léty, ale to za daných okolností nebylo 
možné změnit. Místo mocných okresních funkci-
onářů mělo náhle oficiální podporu jen z města 
(městský národní výbor, Národní fronta, KSČ). 
Zásadní otázkou bylo, co s Trnkobraním dál? 

Čestná vstupenka na Vizovické slavnosti a Trnkobraní 1983 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Prodejní výstava nábytku byla jednou z doprovodných akcí, kterou se organizátoři pokoušeli 
v nové situaci ozvláštnit Vizovické slavnosti s trnkobraním. Důraz však především kladli na 
propagaci specifik tohoto kraje, podle námětů, které byly diskutovány v minulém roce. Pomalu 

začali opouštět iluzorní představy o získání jiné slavnosti místo ztracených dožínek a přicházeli na 
to, že regionální festival lze pořádat i bez kurately okresní vrchnosti. Pořady bylo sice nadále nutné 
nechat schvalovat, ale Trnkobraní přestalo mít s oficiální mocí bezprostřední programové vazby. 
 Velkou pomocí pro společenský život ve městě se stal kulturní dům otevřený v prosinci 
předešlého roku. Nadále už nebylo nutné využívat novou školu, v jejímž sále se konaly koncerty 
a v učebnách byly po mnoho let instalovány potravinářské výstavy. Taková zátěž pro školu na začátku 
školního roku bývala zdrojem kolizí, bylo například potřeba pokaždé vyřídit administrativní povolení 
k mimoškolnímu použití budovy. Kulturní dům na náměstí disponoval sálem pro 600 osob, v němž 
se mohly pořádat nejen koncerty a estrády, ale také divadelní představení apod. Kavárna s barem byla 
využitelná pro komorní pořady. 
 Kulturní dům posloužil Trnkobraní hned k prvnímu programu, když v pátek 31. srpna 1984 
hostil koncert Marie Rottrové. V sobotu 1. září dopoledne vystoupila v areálu mládeže začínající 

1984 „Děti se už jistě těší na pěkné zážitky v rozsáhlém zábavním parku, dospělí si 
zase mohou prohlédnout výstavu nábytku SD Jednota Gottwaldov v tělocvičně  
ZŠ Vizovice, a nejen prohlédnout, vybrané zboží si budou moci také objednat.“

Program Vizovických slavností a Trnkobraní 1984 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na Vizovické slavnosti a trnkobraní 1984 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

 Na jedné straně tu byla váha šestnáctile-
té tradice a nezpochybnitelná popularita – vždyť 
i v tomto roce zavítalo do Vizovic téměř 8000 
návštěvníků, takže pokles oproti minulým letům 
byl jen zhruba pětinový. Na druhé straně všichni 
poněkud přivykli ochraně mocných shora, kteří 
sice vyžadovali oficiální pocty a ceremonie, ale 
za to nabídli peníze, politické garance a pohodl-
ný odběr několika tisíců vstupenek. Programo-
vý šéf Miloš Žabka v nové situaci vycítil šanci 
přiblížit Trnkobraní k ideám, z nichž vzniklo, 
a navrhoval program obohatit o atrakce popu-
larizující valašské ovoce: vylepšení degustační 
soutěže domácí slivovice včetně prodeje úspěš-
ných vzorků, vaření povidel pod širým nebem, 
prodej sušeného ovoce, povidel, kompotů apod. 
Mohl ostatně argumentovat příkladem knedlíko-
vé soutěže, která byla z mnoha stran haněna, ale 
nebylo možné popřít, že se letos stala divácky 
nejúspěšnějším pořadem celého Trnkobraní. Ně-
kteří městští funkcionáři si ale neuměli předsta-
vit, že by takovou akci bylo možné pořádat jen 
tak, bez puncu oficiální okresní akce. Navrhovali 
dokonce opět získat dožínky, to však bylo zcela 
nereálné. 

Letecký pohled na Vizovice, 1983 (foto - Volejník, MJVM Zlín)
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Moderátor Jan Vala a programový vedoucí Trnkobraní 
Miloš Žabka, 1984 (foto Jiří Lutonský)

gottwaldovská folkrocková skupina AG Flek 
a po ní pro změnu zkušení countryoví Fešáci 
s Petrem Novotným, který zároveň moderoval 
všechny pořady toho dne. Po Fešácích se ještě 
představil Orchestr Karla Vlacha s Yvettou Si-
monovou a Karlem Hálou. Hlavní atrakcí večera 
byl dvojkoncert Václava Neckáře v kulturním 
domě, po němž si Miloš Žabka mohl odškrtnout 
splněný úkol – vždyť hostování Václava Neckáře 
poprvé neúspěšně dojednával už před deseti lety. 
Obvyklý zámecký koncert nabídl Moravské kvar-
teto z Brna. V neděli 2. září dopoledne vystoupil 
Vítězslav Vávra se skupinou Monogram na svém 
již třetím koncertu během čtyř let. Připravil jím 
publikum k vyhlášené soutěži v pojídání švestko-
vých knedlíků, jejímž výsledkem bylo nevídané 
posunutí dosavadního rekordu. Jestliže i nejlepší 

Skupina Monogram Vítězslava Vávry (druhý zleva), 1984 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Fešáci Petra Novotného (vpravo), 1984 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

jedlíci se dosud pohybovali okolo hranice sta 
knedlíků, Josef Slabík z Brumova jich před zra-
ky tisíců diváků a za strhujícího povzbuzování 
moderátora Jana Valy spořádal rovných 152. Po 
knedlíkové hodinovce byly v programu ještě dva 
koncerty: estrádní ostravské Buřinky Petra Du-
deška a soubor Jasénka primáše Zdeňka Kašpa-
ra s pásmem Valašsko moje, zdrávo buď! 
 Trnkobraní si dokázalo udržet divácký 
zájem snad i proto, že se víceméně drželo pro-
gramového schématu platného již mnoho let. 
Došlo jen k nemnoha inovacím: kromě toho, 
že zanikly doprovodné sportovní akce (dostihy, 
fotbal), vymizela z programu dechovka, a to jak 
v areálu mládeže, tak ve formě promenádních 
koncertů na náměstí. Jistě to bylo dáno menším 
zájmem o tento žánr, na druhou stranu někdejší 
koncerty na náměstí s ohňostrojem a fanfárami 
do slavností cíleně vtahovaly srdce města. Nyní 
byl jednoznačným těžištěm Trnkobraní areál 
mládeže. 

Z organizačního hlediska se po odchodu dožínek mnoho nezměnilo. Vedoucím přípravného 
výboru nadále zůstával Jaroslav Baný, v čele programové komise Miloš Žabka. Přípravný výbor 
pracoval pod hlavičkou městského výboru Národní fronty a Městského kulturního střediska. 

Odpadla práce organizační komise koordinující činnost ve Vizovicích s okresními orgány. Místo do 
Gottwaldova se častěji jezdilo do Lutoniny, protože tamější JZD Podhájí vedlo účetnictví slavností.
 Trnkobraní (letos od 30. srpna do 1. září) navázalo na loňskou úspěšnou výstavu nábytku 
lákající na nedostatkové zboží tak, že přidalo speciální a neméně vděčnou nabídku výrobků podniku 
Konzervárny a lihovary. Připočteme-li přehlídku oděvů Stylu Holešov, měli se návštěvníci na co těšit. 
Pořadatelé tak poněkud oživili někdejší tradici potravinářských výstav. Na zvýšený zájem diváků byl 
dobře připraven areál mládeže, kde byly nákladem JZD Podhájí Lutonina vystavěny boční tribuny. 
Původně sice kvůli květnové okrskové spartakiádě, ale na svém místě již zůstaly a tak zvýšily kapacitu 
plochy areálu. 
 Programové schéma zůstalo zachováno, byla však patrná promyšlenější dramaturgická kon-
cepce pořadů v areálu mládeže. Sobota byla většinově věnována folkovému žánru, neděle folklóru,  

1985 „U vizovického trnkobraní začíná tradice s novou kvalitou sledující občanskou 
spokojenost, možnost pobavení a kulturního vyžití a třeba i možnost zakoupení 
zboží, které právě není v dostatečném množství na trhu. To vše jsou přece činitele 
důležité pro politickou stabilitu a pracovní aktivitu lidí.“ Vladislav Jahoda

Program Vizovických slavností a Trnkobraní 1985 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na Vizovické slavnosti a Trnkobraní 1985 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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zatímco aktuálně populární hudbě byly vyhrazeny 
večery v kulturním domě. Tam se v pátek před-
stavila ostravská popová zpěvačka Heidi Janků se 
skupinou Supernova a v sobotu pražská rocková 
formace Tango s neobvykle propracovanou show 
Elektrický bál. Zachován zůstal koncert vážné 
hudby na zámku, na němž se představilo Pražské 
žesťové trio. Folkovou sobotu v areálu mládeže na-
čal domácí, teprve v předešlém roce vzniklý Fle-
ret, po něm následoval již zavedený AG Flek a duo 
Jakub Noha – Karel Plíhal. Z folkového rámce vy-
bočovala jen Věra Špinarová se skupinou Speciál. 
Jádrem nedělního folklorního dne byla knedlíková 
soutěž obalená třemi koncerty. Dopoledne vystou-
pila cimbálová muzika Hudci Československého 
rozhlasu v Bratislavě se sólistou Antonem Gajdo-
šem, po poledni pak ve společném koncertu Du-
dácká muzika ze Strakonic s valašským souborem 
Portáš z Jasenné. Finále Trnkobraní patřilo reno-
movanému Brněnskému rozhlasovému orchestru 
lidových nástrojů s uměleckým šéfem a skvělým 
violistou Jindřichem Hovorkou a zpěváky Vlastou 
Grycovou, Lubošem Holým a dalšími.

Strýco Marcin (Milan Mlsna) a cimbálová muzika Hudci 
z Bratislavy, 1985 (foto Jiří Lutonský)

 Karel Plíhal, 1985 (foto Jiří Lutonský)

 Trnkobraní se mohlo pochlubit výteč-
nou návštěvou asi 12 000 lidí, která definitivně 
potvrdila, že slavnosti jsou schopny samostatné-
ho života a nemusejí se bát ani výrazné žánrové 
profilace. 

Vedoucí Městského kulturního střediska Pavel Ťoukálek  
u tabule s průběžnými výsledky švestkové soutěže, 1985 
(foto Jiří Lutonský)

Letošní Trnkobraní bylo pojato jako vyvrcholení oslav 725 let města Vizovic. Tomu byl uzpůsoben 
i program, který se v mnohém odlišoval od minulých let. Slavnosti byly tentokrát dokonce čtyř-
denní, trvaly od čtvrtka do neděle 28.–31. srpna 1986. 

 Protože jedním z lákadel minulých let se staly prodejní výstavy nábytku v tělocvičně školy, 
rozhodli se pořadatelé letos tuto nabídku ještě zpestřit. Spotřební družstvo Jednota rozšířilo nabíze-
ný sortiment o textil a průmyslové zboží, i když páteří výstavy byl opět nábytek. Spotřebitelé si mohli 
vybírat z široké škály obývacích stěn, tuzemských i dovozových jídelen, kuchyní, ložnic apod., zajiš-
těn byl pohodlný dovoz zakoupeného zboží až do bytu. Tento způsob prodeje byl ve druhé polovině 
80. let poměrně častý. Zboží, které nebylo běžně k dostání v obchodech, se shánělo na podobných 
jednorázových akcích či přímo pro ten účel pořádaných burzách. Vyhlášené a hojně navštěvované 
byly v té době například burzy ve Slušovicích. 
 Výrazně rozšířená byla i nabídka potravinářského zboží koncernového podniku Konzer-
várny a lihovary. Tento celostátní gigant tu prodával výrobky všech svých osmi velkých konzerváren-
ských podniků, tedy nejen místních Slováckých konzerváren a lihovarů Uherské Hradiště, pod něž 
spadala vizovická palírna. Tato prodejní výstava úzce souvisela s městským jubileem, protože v jeho 

1986 „Chcete-li mít pěkné a veselé vzpomínky na závěr letošních prázdnin, zavítejte 
alespoň na chvíli do Vizovic.“

Program Vizovických slavností a Trnkobraní 1986
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na Vizovické slavnosti a Trnkobraní 1986
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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rámci se tu konalo zasedání podnikových ředitelů koncernu Konzervárny a lihovary. Ředitelé tak 
měli možnost seznámit se s městem, odkud pochází nejvýznamnější exportní značka koncernu. Do 
města se sjela i řada zaměstnanců, takže jako doprovodný bod Trnkobraní mohl být sehrán fotbalový 
turnaj o pohár generálního ředitele ing. Brucknera. Turnajové finále bylo sehráno těsně před soutěží 
v pojídání knedlíků.

 Čtvrteční program v kulturním domě 
se plně vztahoval k městskému výročí a měl 
charakter slavnostního předvečeru Trnkobraní. 
Byl zahájen slavnostním zasedáním městského 
národního výboru, na němž byli ohodnoceni za-
sloužilí občané města. Po vystoupení cimbálové 
muziky JZD Podhájí Jasenná následoval pořad 
Odešli za múzami s vizovickými rodáky, kteří 
dokázali vyniknout ve svých oborech. Svým spo-
luobčanům se představil hudební skladatel Mi-
roslav Hába, kronikář Gustav Imrýšek, herečka 
Aranka Lapešová, klavíristka Věra Bialasová 
a farmaceut Jaromír Čižmář. 
 Pátek byl věnován zasedáním a výsta-
vám konzervárenského průmyslu včetně degustá-
že nových výrobků, večer následoval první kon-
cert: Petra Černocká s Jiřím Štědroněm (ten byl 
na Trnkobraní už potřetí) a skupinou 220. V so-
botu ráno se v areálu mládeže natáčela dětská 
televizní soutěž, oblíbený Kámen – nůžky – pa-
pír, v němž se utkali školáci z Vizovic a Slušovic. 
Sportovní komentátor Jaroslav Suchánek, který 
soutěž uváděl, byl pak moderátorem všech pořa-
dů v areálu mládeže. Po dětech vystoupil domácí 
Fleret, stále ještě mladá a oblíbená kapela. Ná-
sledovala svérázná popová hvězda Eva Hurycho-
vá s kapelou Pudr a estráda „Bratislava vás baví“, 
ve které vystoupili Vizovjanům již známí Maja 
Velšicová a Michal Slivka v doprovodu orches-
tru Jána Halásze. Po slovenských bavičích ještě 
zahrála brněnská dechovka Moravěnka. Večer 
dal opět vybrat ze dvou koncertů: příznivci váž-
né hudby zamířili na zámek na houslový koncert 
Čeňka Pavlíka s klavíristou Ivanem Klánským, 
zatímco v kulturním domě se sešli fanoušci fol-
ku na skutečně nabitém koncertu. Vystoupil tu 
Nerez se Zuzanou Navarovou, Wabi Daněk, Iva 
Bittová a Pavel Fajt, Luboš Vondrák se Slávkem 
Janouškem, folkrockoví Pavel Váně a Richard 
Lašek a nakonec Jaromír Nohavica, v té době 
balancující na hranici zákazu vystupování. Tento 
mimořádný večer byl jistě vrcholem Trnkobraní. 
Milovníci tanečních zábav měli tentokrát na vy-
branou: kromě té obvyklé v areálu mládeže se po 
delším čase konala také ve Valašském šenku.
 Nedělní dopoledne otvíral rockový 
bard Vladimír Mišík a ETC..., ve kterém tehdy 

hrál i Petr Skoumal. Po soutěžním bloku, v němž 
se kromě švestkových knedlíků uplatnila i oblí-
bená televizní soutěž „Šest ran do klobouku“, 
vystoupily dvě dechovky: slováčtí Žadovjáci s ka-
pelníkem Antonínem Kristem a hostujícím lido-
vým vypravěčem Jožkou Pavlíčkem a valašská 
Kotáranka z Lužné. Avizovaný večerní koncert 
Miroslava Žbirky se neuskutečnil a nahradil jej 
Banjo band Ivana Mládka.
 Toto výroční Trnkobraní se předsta-
vilo v rozmáchlejší podobě, než bylo poslední 
dobou zvykem. Opět se mu podařilo do dění 
víc vtáhnout obyvatele města, byť zejména díky 
čtvrtečnímu vzpomínkovému pořadu. Opustilo 
také loni úspěšný sevřenější dramaturgický tvar 
a vrátilo se k větší pestrosti. Poněkud překvapil 
velký návrat dechovky.

Fleret, 1986 (foto Jiří Lutonský)

Zdeněk Hrachový (Fleret), 1986 (foto Jiří Lutonský)

Eva Hurychová s kapelou Pudr, 1986 (foto Jiří Lutonský)
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1987-1996
... že člověk i se zavázanýma 
očima pozná, 
že je ve Vizovicích.
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Také v letošním roce byl důvod uspořádat slavnosti ve větším stylu – vždyť se Trnkobraní dožilo 
dvacátých narozenin. Při té příležitosti pořadatelé přichystali několik programových bodů, které 
připomínaly minulost slavností. Byl to zejména průvod městem s mažoretkami a dechovou hud-

bou Domu kultury Svit Gottwaldov a fanfáry z kostelní věže. Trnkobraní proběhlo ve dnech 27.–30. 
srpna 1987.
 Obrovské množství návštěvníků se znovu těšilo na doprovodné výstavy nábytku a dalšího 
zboží; je velmi pravděpodobné, že určitá část lidí jezdila do Vizovic právě kvůli výhodným nákupům. 
Po loňských dobrých zkušenostech trval i zájem prodejců konzervárenského průmyslu, kteří se zno-
vu sjeli v hojném počtu (mj. to umožnilo zopakovat fotbalový turnaj). Organizátoři situace využili 
a umně navázali na dlouholetou tradici potravinářských výstav. Dokonce zařadili na sobotní dopoled-
ne promítání filmů pro děti v sále školy, nepochybně proto, aby rodičům umožnili nerušený nákup. 
Výstavy byly pro město i festival dobrou příležitostí k propagaci, na druhou stranu přinášely starosti 
se zajištěním parkovacích ploch. Výrazný nárůst automobilové dopravy byl na Trnkobraní patrný od 
první půle 80. let. 
 Kulatiny Trnkobraní byly dobrým důvodem zahájit opět o den dřív. Už ve čtvrtek večer pro-
běhla v kulturním domě vernisáž kreslených vtipů Vladimíra Renčína, kterou během tří dnů shlédlo 
na 1500 lidí. Tentýž den se konalo slavnostní zasedání organizačního výboru Vizovických slavností, 

který v jubilejním roce pracoval v tomto slože-
ní: předseda Jaroslav Baný, tajemník Miroslav 
Zatloukal, programová komise (Miloš Žabka), 
finanční komise (Jan Zatloukal), organizační 
komise (Zdeněk Navrátil, Jiří Findeis), propa-
gační komise (Pavel Ťoukálek), zásobovací ko-
mise (Zdeněk Světlík), pořádková komise (Karel 
Šulc), bezpečnostní komise (Jan Machů), tech-
nická komise (Jan Lutonský), zvukař a technik 
Jiří Lutonský, pořadatelská skupina (František 
Vráblík).
 Pátek kromě otevřených výstav nabídl 
koncert rockového Žentouru v nejsilnější sestavě 
s Jankem Ledeckým a Davidem Kollerem. Dal-
ší rocker se přichystal již na sobotní dopoledne: 
Ivana Hlase se skupinou Nahlas střídal popový 
Balet s Blankou Šrůmovou (pozdější kultivova-
nou rockerkou Tiché dohody). Odpoledne se 
představil se svou estrádou Josef Zíma. Zná-
mého zpěváka a propagátora dechovky dopro-
vázel orchestr Jiřího Sládka a herci a hudebníci  

1987 „V pátek odpoledne byla obléhána tělocvična školy zájemci o koupení nového 
nábytku nebo některého z výrobků koncernu Konzervárny a lihovary.“

Obálka programové brožury XX. Trnkobraní, 1987 
(sbírka Miloše Žabky)

Pozvání do Vizovic na XX. slavnosti Trnkobraní, 1987 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Keramické švestky N. a D. Cendelínových, ceny v soutěži 
v pojídání švestkových knedlíků (foto Jiří Lutonský)

Slavnostní zasedání organizačního výboru 27. 8. 1987 (foto Jiří Lutonský)
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Popularita a s nimi návštěvnost Vizovických slavností – Trnkobraní v letošním roce ještě vzrostla. 
Pestrý program po celém městě a možnost dobrých nákupů naplnila Vizovice o posledním 
prázdninovém víkendu (26.–28. srpna 1988) více než deseti tisíci lidmi. Pevně se ustálila orga-

nizační spolupráce se spotřebním družstvem Jednota a konzervárenským koncernem. Noviny hlásily, 
že „tělocvična vizovické školy se na tři dny změnila ve velkoprodejnu nábytku“ a žasly nad tržbou 
okolo 770 tisíc korun. Lidé stáli fronty na jahodové a meruňkové kompoty z konzerváren. Další de-
sítky stánků nabízely zboží jak v areálu mládeže, tak na náměstí a jinde. Jejich majitelé byli většinou 
soukromníci, což komunističtí funkcionáři nelibě nesli a snažili se o regulaci. Pozdně normalizační 
elita však už neměla sílu k aktivním restrikcím. Předseda městského národního výboru Zdeněk Na-
vrátil se spokojil s tím, „že počet soukromých prodejců je úmyslně tlumen. Prodej se povoluje jen 
těm, kteří mají všechny doklady v pořádku.“ 
 Pořadatelé samozřejmě dbali, aby na slavnostech byl znát jejich valašský charakter. Vedle 
tradičního prodeje vizovického pečiva, perníků, frgálů, trnkové lízačky byl třeba u hasičské zbrojnice 
uspořádán večer písniček a tance „na lidovou notu“. Většina programů se ovšem jako obvykle soustře-
dila do areálu mládeže a kulturního domu. Tam se v pátek večer odehrál koncert legendárního Olym-
picu s Petrem Jandou, kupodivu poměrně slabě navštívený. V sobotním dopoledni zažilo Trnkobraní 
premiéru: poprvé se tu prezentoval metal v podobě melodicky líbivého brněnského Kernu. Po něm 
přišlo zklidnění kultivovaným popem Beáty Dubasové se skupinou Kamene. Po estrádní pražské 

1988 „Gottwaldov, ale také Vsetín, Uherské Hradiště, Karviná, Ostrava, Opava, Brno 
a dokonce Praha. To jsou poznávací značky aut, která zcela zaplnila vizovická parkoviště 
v pátek, ale hlavně v sobotu a v neděli minulého víkendu.“ Ester Trčalová

Lubomír Lipský, Aťka Janoušková, Dagmar 
Dvořáková, Jaroslav Hustoles a jiní. Po nich se 
odpoledne změnilo na folkové: vystoupili Žalman 
a spol., po roce opět Jaromír Nohavica a Fleret, 
čerstvý vítěz Porty mimo jiné s písní Trnkobraní. 
Večerní dvojkoncert v kulturním domě patřil or-
chestru Karla Vágnera s Hanou Zagorovou, Sta-
nislavem Hložkem a dvojicí diskotékových hvěz-
diček Linda Finková – Pavel Noha. Na zámku 
zatím účinkovalo Pražské marimbové trio s hrá-
čem na marimbu Miroslavem Kokoškou. Také 
nedělní dopoledne patřilo tvrdší hudbě v podání 
poprockového Turba, v té době na vrcholu slávy. 
Ve Vizovicích však byli předskokany knedlíkové 
soutěže, po níž ještě následovala tři vystoupení: 
bratislavský recesistický Lojzo (neboli Ľudový 
orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva), 
špičkový státní folklorní soubor Slovenský ľudo-
vý umelecký kolektív (SĽUK) a konečně dechová 

Žentour v sestavě z roku 1987 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

hudba Kotáranka. Sobotní programy uváděl he-
rec gottwaldovského divadla Stanislav Tříska, 
nedělní slovenský rozhlasový sportovní reportér 
Gabo Zelenay. 
 Poslední dva ročníky Trnkobraní svou 
rozsáhlostí a žánrovým rozpětím nápadně při-
pomínaly ty z počátku 80. let. Poněkud divoká 
skladba koncertů, kde se střídal rock s dechov-
kou a pop s folkem, divákům nepřekážela. Do 
areálu mládeže jich stále mířilo téměř patnáct 
tisíc.

Reklamní leták Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, 
1987 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pozvání na Vizovické slavnosti Trnkobraní, 1988 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Program Vizovických slavností a Trnkobraní 1988
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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kapele Pivoňka zahrála jihočeská dechovka 
Budvarka Vojty Prokeše. Třetí rok po sobě byl 
velký blok vyhrazen folkařům. Na večerním kon-
certu v kulturním domě vystoupili Jiří Vondrák, 
Pavel Dobeš a jako už tradiční účastníci Fleret 
a Jaromír Nohavica. Večer moderoval redaktor 
Mladého světa Josef Velek. Příznivci vážné hud-
by zamířili na zámek na koncert vynikajícího 
houslisty, člena Smetanova tria Václava Snítila, 
kterého doprovázeli jeho dcera Helena Veisová 
(klavír) a zeť Daniel Veis (violoncello).
 Neděli moderovanou Janem Valou zno-
vu po roce otevřeli rockeři z Turba, po nichž se 
konala soutěž v pojídání švestkových knedlíků, 
tentokrát pod heslem „Přijďte ochutnat vizovic-
ké trnkové knedlíky“. Následující pořad byl jistě 
i proto laděn folklórně: postupně se představili 
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, cim-
bálová muzika Jasénka a konečně dechová Ma-
lokarpatská kapela s uměleckým vedoucím Ada-
mem Hudcem. Bonbónek pro rockové fanoušky 
si Trnkobraní schovalo nakonec. Před vyproda-
ným sálem kulturního domu zahráli Stromboli 
s Michalem Pavlíčkem a Bárou Basikovou.
 Programy Trnkobraní letos navštívilo 
bezmála šestnáct tisíc lidí, ovšem jak se vyjád-
řil předseda přípravného štábu Jaroslav Baný, 
„vzhledem ke špatnému oplocení jich bylo prav-
děpodobně ještě více“. Kvalitní práce organizáto-
rů si dokázali všimnout také na vyšších místech. 
Městské kulturní středisko bylo za svou činnost 
vyhodnoceno jako nejlepší v okrese, zařazeno do 
krajské soutěže o nejlepší kulturní zařízení a na-
konec i oceněno ministerstvem kultury. A jako 
by pořadatelům samotné Trnkobraní nestačilo, 
vznikl toho roku ve Vizovicích ještě jeden fes-
tival – Valašský frgál. Nápad, který zrealizovali 
lidé ze štábu Trnkobraní ve spolupráci s místní 
folkrockovou skupinou Fleret Zdeňka Hrachové-
ho, se zrodil z úspěchu trvale vyprodaných folko-
vých večerů v domě kultury; nové přehlídce byl 
určen červnový termín konání.

Pražská estrádní kapela Pivoňka, 1988 (foto Jiří Lutonský)

Turbo, uprostřed Richard Kybic, 1988 (foto Jiří Lutonský)

Velká cena v pojídání švestkových knedlíků, vlevo moderátor 
Jan Vala, 1988 (foto Jiří Lutonský)

Je pravda, že letošní taneční zábava měla nízkou úroveň, ale o to dobovému pisateli nešlo. 
Mnohem obávanější než případné alkoholové excesy byly nepřístojnosti politického charakteru. 
Doba se citelně uvolňovala, ale totalitní mašinérie stále fungovala a byla připravena proti nežá-

doucím projevům zakročit. Letos ovšem už naposled. 
 Úspěšné fungování dosavadního modelu Vizovických slavností – Trnkobraní nezavdávalo 
důvod k převratným změnám. Proto se dvaadvacátý ročník lišil od minulého jen v nemnohém – ko-
nal se opět těsně před koncem prázdnin 25.–27. srpna 1989 a jeho asi největší změnou byl přesun 
koncertu vážné hudby ze soboty na pátek. Rozmary počasí poněkud ovlivnily tržby obvyklých výstav 
nábytku v tělocvičně, který Jednota prodávala pod heslem „Pro vylepšení vašeho bytu, pro váš šťast-
ný domov“. Poklesl i počet návštěvníků, kterých se do letos do Vizovic sjelo 13 tisíc. 
 Páteční folkový večer organizátoři kvůli očekávanému zájmu návštěvníků přesunuli z kultur-
ního domu do areálu mládeže, nebylo to však šťastné rozhodnutí. Nevlídné počasí a snad i fakt, že se 
folkaři objevili na Trnkobraní popáté za sebou, zapříčinily účast asi jen osmi set fanoušků. Ti poslou-
chali bluegrassové Poutníky Roberta Křesťana, domácí Fleret, Slávka Janouška a Vlastimila Redla. 
Souběžný koncert vážné hudby na zámku patřil mladému houslistovi, koncertnímu mistru České 
filharmonie Bohumilu Kotmelovi, který vystoupil s klavíristkou Jarmilou Panochovou. V sobotu  

1989 „Je třeba, aby při taneční zábavě byla dobrá hudba, která by všem vyhovovala – 
při tom aby neprovokovala k nějakým nepřístojnostem.“ 

Pozvání na Vizovické slavnosti Trnkobraní, 1989 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Program Vizovických slavností a Trnkobraní 1989
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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dopoledne vystoupila funkyrocková skupina Laura a její tygři s Karlem Šůchou a Janou Amrichovou, 
kterou vystřídala popová Heidi Janků a amatérské country v podání gottwaldovských Šmidlibojs. 
Odpoledne v areálu mládeže pak zakončili bratři Pantůčkové s pořadem Stokrát stejně! aneb Těžce 
přestavěná estráda, která byla nejen svým názvem průhlednou narážkou na jakešovskou perestrojku. 
Večerní koncert Olympicu v kulturním domě měl lepší ohlas než v minulém roce, stejně úspěšné 
bylo v neděli dopoledne Turbo hostující na Trnkobraní potřetí za sebou. Po něm desítka jedlíků 
„ochutnávala“ švestkové knedlíky s průvodním slovem televizního moderátora Jana Rosáka a diváci 
se ještě mohli těšit na ostravskou dechovou Zelenou kapelu a slavného zpěváka lidových písní Jožku 
Černého s cimbálovou muzikou Petra Olivy. Závěr Trnkobraní přece jen patřil rockovým fanouškům, 
kterým zahrál ještě v minulém roce zakázaný žďárský Barel rock. Nelze při té příležitosti nepřipome-
nout paradox, že se Trnkobraní stále ještě konalo pod záštitou městského výboru KSČ a městského 
výboru Národní fronty. 
 Totalitní režim ještě držel moc, která se mu však již očividně drolila pod rukama. Ledacos 
signalizovalo, že za necelé tři měsíce se režim vlády jedné strany zhroutí. Organizační štáb Trnkobra-
ní dávno pochopil, že ztráta okresních dožínek v roce 1983 mu vlastně prospěla. JZD Slušovice vy-
bojovalo oficiální akci, o které záhy zjistilo, že je zbožím s prošlou záruční lhůtou. Po třech ročnících 
se již mluvilo o tom, že by dožínky měly mít skromnější podobu. V roce 1986 se jejich konání přesu-
nulo do kulturního domu v Lukově. V letech 1987–1988 proběhly v zádveřickém motorestu už jako 
poměrně nenápadný „slavnostní dožínkový aktiv“. Doba povinných oslav úspěchů režimu minula.

Karel Šůcha a Jana Amrichová neboli Laura a její tygři, 1989 
(foto Jiří Lutonský)

Heidi Janků, 1989 (foto Jiří Lutonský)

Jan Rosák moderuje soutěž v pojídání švestkových knedlíků, 
1989 (foto Jiří Lutonský)

Jožka Černý s cimbálovou muzikou Petra Olivy, 1989 (foto Jiří Lutonský)

Tabule s průběžnými výsledky knedlíkové soutěže; ze zákulisí 
vše sleduje bubeník Turba Jiří Lang, 1989 
(foto Jiří Lutonský)
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Pád režimu se Trnkobraní na první pohled 
vůbec nedotkl. Organizační štáb pokračo-
val v práci v téměř nezměněném složení, 

programové schéma zůstalo zachováno, i letáky 
zvoucí do Vizovic byly takřka totožné. Jisté roz-
díly tu ovšem byly. Upraven byl název festivalu, 
takže z Vizovických slavností – Trnkobraní bylo 
nyní Vizovické trnkobraní, a upravil se i statut 
pořadatele. Neformálně ustavený výbor trn-
kobraní pracoval pod záštitou města. Trnkobraní 
konané ve dnech 24.–26. srpna 1990 bylo opět 
zahájeno otevřením prodejních výstav nábyt-
ku a průmyslového zboží ve školní tělocvičně. 
Účast konzerváren byla už jen omezená, takže 
odpadly doprovodné sportovní turnaje. Byl tu 
ovšem jeden koncert, který by v minulém roce 

1990 „O Vizovických se říkalo, že člověk i se zavázanýma očima pozná, že je  
ve Vizovicích.“

ještě nepřicházel v úvahu. Poprvé v historii Trn-
kobraní mohli posluchači zamířit do místního 
kostela na vystoupení zlínského smíšeného sbo-
ru Canticum camerale se sbormistrem Jarosla-
vem Kyzlinkem. 
 Hudební vystoupení byla zahájena fol-
kovým večerem v areálu mládeže, na kterém se 
představil Fleret, AG Flek, Vlasta Redl a brněn-
ské Avocado. Na zámku se v koncertu klasické 
hudby představilo Myslivečkovo dechové trio. 
Tradiční sobotní dopoledne s tvrdou hudbou 
vyplnil brněnský metalový Titanic. Po něm ná-
sledovalo žánrové zklidnění s dechovkou Brati-
slavanka a jejím vypravěčem Jaro Ďuríčkem, pak 
s brněnskou Moravěnkou. Odpolední koncert 
patřil slovenské skupině Lojzo s harmonikářem 
Mariánem Kochanským. Metaloví fanoušci se 
ještě těšili do kulturního domu na Kreyson s po-
pulárním zpěvákem Láďou Křížkem. Neděli ne-
mohl otvírat snad už nikdo jiný než Turbo, dopo-
ledne pak zahrála výtečná ostravská cimbálová 
muzika Technik s uměleckým vedoucím Janem 
Rokytou a zpěváky Jarmilou Šulákovou a Jose-
fem Lažou. Nedělní pořady moderované Petrem 
Novotným pak uzavřela estráda Maji Velšicové 
a Michala Slivky a podvečerní vystoupení stře-
lenské dechovky. 
 Trnkobraní se odehrálo podle vyzkou-
šených not z minulých let, ale už si muselo zvy-
kat na nové společenské a ekonomické podmín-
ky, které měly prověřit životaschopnost slavností 
s více než dvacetiletou tradicí. K určité nejistotě 
přispěly i nekoncepční zásahy města do řízení 
kulturního střediska, kde se během několika 
měsíců vystřídali tři vedoucí. Situace se poně-
kud uklidnila na podzim 1990, kdy byl do čela 
střediska na přechodnou dobu postaven zkušený 
Miloš Žabka. 

Pozvání na Vizovické Trnkobraní 1990 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Program Vizovického Trnkobraní 1990 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Turbo, 1990 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Brněnská Moravěnka, 1990 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Titanic, 1990 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Fešáci, reklamní samolepka, 1990 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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areálu byla odhadována na více než 500 tisíc 
korun. Dodatečné povolení staveb se pak táhlo 
ještě několik let.
 Situace na jaře vyústila v registraci sa-
mostatného Kulturně společenského sdružení 
„Vizovické trnkobraní“, jehož zakladateli se stalo 
11 hlavních mužů výboru (Miloš Žabka, Jaroslav 
Baný, Jiří Findeis, Ladislav Janča, Jan Zatloukal, 
Jiří Lutonský, Karel Šulc, Jan Lutonský, Zdeněk 
Světlík, Miroslav Zatloukal, Zdeněk Navrátil). 
Peníze vyvázané ze zemědělského družstva ihned 
sloužily při uzavírání smluv s uměleckými agen-
turami, sdružení také ve spolupráci s městem 
investovalo do zvelebení areálu mládeže. Spletitá 
majetková situace byla řešena dohodou, podle níž 
je plocha areálu mládeže majetkem města, zatím-
co stavby v něm patří sdružení. Radní byli svolní 
k investicím, ale tlačili na využití areálu i mimo 
Trnkobraní. Odhlasovali také nájem za akce ko-
nané v areálu ve výši 30% ze vstupného. Řešilo 
se i případné přestěhování Trnkobraní do nových 
míst. Jedna z variant úpravy středu města předpo-
kládala vybudování nového areálu pro Trnkobraní 
v zahradě staré školy na náměstí, při soutoku Lu-
toninky a Bratřejůvky. K návrhům se mohli vyjád-
řit občané města prostřednictvím ankety. 
 Nejasnosti se statutem a financováním 
Trnkobraní se podepsaly i na krácení programo-
vého rozpočtu. Ten byl seškrtán o celou třetinu, 
ovšem připočteme-li uvolnění regulovaných cen 
na začátku tohoto roku, bylo reálné snížení ješ-
tě razantnější. To už se v programu festivalu ko-
naném 23.–25. srpna 1991 nemohlo neprojevit 
– zcela například odpadly koncerty v kulturním 
domě. Trnkobraní bylo zahájeno v pátek zámec-
kým koncertem Moravského komorního orchest-
ru z Brna s dirigentem Rudolfem Šťastným. Dal-
ší programy byly již situovány do areálu mládeže. 
V sobotu zde zahrál Vladimír Mišík a ETC..., 
Statický promenádní orchestr Šprušle z Brna, Ja-
romír Nohavica a dechovka Čertovka ze Střelné. 
Večer se konala pouze taneční zábava s kapelou 
Kosovci. Obvyklé nedělní rockové dopoledne vy-
plnila slovenská Metalinda. Po rekordní knedlí-
kové soutěži následovaly jen dva koncerty: zpě-
váka Pavla Nováka se skupinou Family a slavné 
dechovky Moravanka Jana Slabáka. 

Program Vizovického Trnkobraní 1991 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Na počátku ledna 1991 se sešli městští radní, aby mimo jiné prodiskutovali budoucnost  
Trnkobraní. Na srdci jim ležela zejména právní forma pořadatelství. Loni ustavený výbor  
Trnkobraní (též výbor slavností) byl neformální skupinou osob vzešlou z někdejšího řídicí-

ho štábu pracujícího pod křídly městského výboru Národní fronty. Tento stav byl nadále neúnosný 
a existovala z něj dvě základní východiska: buď se výbor stane součástí některé městské organizace, 
nebo zůstane samostatný a přijme nějakou právní formu. 
 Situaci komplikovalo zejména účetnictví a majetkové záležitosti. Účty Trnkobraní byly už 
od roku 1981 vedeny v JZD Podhájí Lutonina, protože účetnictví pod Národní frontou nebo kultur-
ním střediskem bylo natolik svázáno předpisy, že téměř znemožňovalo operativní nakládání s penězi. 
Nyní se však zemědělské družstvo dostalo do ekonomických problémů a pořadatelé usoudili, že bude 
lepší peníze převést na konto města. Bránili se však uvažovanému zařazení pod kulturní středisko 
a upozorňovali na hrozbu zániku Trnkobraní, pokud se situace nevyřeší. Starosta města Rudolf Gre-
gar, sám někdejší předseda propagační komise Trnkobraní, viděl jako nejlogičtější řešení ustavení 
výboru jako samostatného právního subjektu. Navrhována byla dokonce forma akciové společnosti. 
Nejasnosti byly také ohledně majetku v areálu mládeže. Město mělo zájem jej převzít a při té příle-
žitosti se zjistilo, že valná část staveb a úprav v areálu byla provedena bez povolení. Přitom hodnota 

1991 „Pokud se výbor slavností rozpadne, máme po Trnkobraní, ovšem pokud nevíte 
o 20 lidech, kteří by byli ochotní toto dělat.“ Starosta města Rudolf Gregar

Alternativa umístění areálu Trnkobraní v zahradě staré školy 
při soutoku Lutoninky a Bratřejůvky – návrh 
(Vizovské noviny č. 3, 1991)

 Propad v návštěvnosti, patrný zejména 
v sobotu, byl zřetelný. Organizátoři dosud hle-
dali vhodný způsob distribuce vstupenek, snad 
i proto si do Vizovic našlo cestu méně než deset 
tisíc lidí. Potíže pomáhali zmírňovat první sou-
kromí sponzoři, zejména místní likérka Rudolf 
Jelínek a humoristický časopis Trnky – Brnky, 
který si název vypůjčil od bulletinu Trnkobraní 
poprvé vydaném v roce 1970. 
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Dalším nedostatkům se Trnkobraní chtělo vyvarovat už proto, že v letošním roce slavilo jubilejní 
pětadvacátý ročník. Přípravě bylo proto věnováno mnoho času, všechny síly napjali zejména tra-
diční tahouni Miloš Žabka, Jaroslav Baný nebo Miroslav Zatloukal (místopředseda sdružení). 

Jedním z palčivých problémů byla výše poplatků městu. Sdružení v této věci vstoupilo do jednání 
s městem, jejichž výsledkem bylo snížení třicetiprocentního poplatku ze vstupného na 10%.  
 25. Trnkobraní konané ve dnech 28.–30. srpna 1992 bylo zahájeno vskutku slavnostně. Or-
ganizátorům se podařilo získat hvězdu, o jejímž symbolickém i skutečném spojení s Valašskem nebylo 
pochyb, ale na Trnkobraní dosud nevystupovala. Vynikajícího herce, mima, zdejšího rodáka Boleslava 
Polívku se pořadatelé poprvé pokoušeli získat už v roce 1980, podařilo se to až nyní. V pátek večer 
hostoval v kulturním domě se souborem brněnského Divadla Husa na provázku v inscenaci Šašek 
a královna, v níž exceloval se svou ženou Chantall Poullainovou. Po představení, které bylo prvním 
divadlem v historii Trnkobraní, bylo Bolku Polívkovi uděleno čestné občanství rodného města. 
 Poněkud ve stínu slavnosti se na zámku odehrál koncert brněnského smyčcového Wallin-
gerova kvarteta s prvním houslistou Pavlem Wallingerem. Sobota i neděle byly provázeny mírnými 
organizačními zmatky způsobenými do poslední chvíle nejistými vystoupeními hostů. Tak nepřijel 

1992 „Publikum stojí v laviciach, okolo javiska je plno. Z pretekárov ešte nik neodstúpil, 
ale oči teraz visia na jedinom. Ten prehĺta so zatvorenými očami, mykne plecom, 
drví v ústach cesto so slivkou. Pľuje kostku číslo 153. Vyrovnal rekord a ešte má 
čas. Slza roztopeného masla kvapla zo 155. gule. Majster odkladá vidličku. Vstáva 
a do vravy na jeho počesť dáva znamenie: končím!“ Dobroslav Hrubý

avizovaný a v době dělení Československa velmi 
populární slovenský humorista Milan Markovič. 
Typickým příkladem bylo však zejména sobotní 
dopoledne, na něž byla nejdříve avizována slo-
venská Tublatanka, na programech byl uveden 
Katapult, ale nakonec se ukázali Greenhorns 
s Honzou Vyčítalem. Mimochodem tato coun-
try kapela vystupovala na Trnkobraní již v roce 
1980, tehdy však pod vynuceně počeštěným ná-
zvem Zelenáči. Po Greenhorns se představil pís-
ničkář Pepa Nos následovaný „králem dechov-
ky“ Josefem Zímou, který si k vystoupení pozval 
několik hostů, mj. Milenu Vostřákovou, Aťku 
Janouškovou a Aninu Princovou. Na dechovku 
navázala špičková cimbálová muzika Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou. Na večer byl v kulturním domě 
přichystán folkový maratón s Pepou Streichlem, 
Robertem Křesťanem a Druhou trávou, zahrála 
Bowle, Fleret, Jaromír Nohavica a v tom dni již 
podruhé Pepa Nos. Po čase si návštěvníci mohli 
vybrat ze dvou zábav, když kromě rockové v areá-
lu mládeže (hráli Kosovci) se na sokolovně kona-
la dechovková s valašskou kapelou Polančanka. 
Některé zmožené tanečníky probral až v nedě-
li dopoledne řízný trashmetal Arakainu Aleše 
Brichty, případně hektická honba za knedlíko-
vým rekordem Františka Pohorského. Soutěž 
uváděl Eduard Hrubeš, který potom vystupoval 
se svou Velkopopovickou Kozlovkou. Po ní účin-
kovali ještě Jiří Císler, legendární rocker Petr 
Novák a nakonec slovácká krojovaná dechovka 
Vlčnovjanka. 
 Pořadatelé se snažili jubilejní ročník oz-
vláštnit několika doprovodnými akcemi, z nichž 
soutěž O nejlepší selskou slivovici se v různých 
obměnách nepravidelně konávala již v minulos-
ti. Prestiž v letošním roce jí měla zajistit nejen 
porota složená z odborníků firmy Rudolf Jelínek 
(Ludmila Persunová, Marie Hábová, Oldřich Ka-
lenda), ale také slavnostní vyhlášení vítězů v are-
álu mládeže. Novinkou bylo zábavné dopoledne 
pro děti organizované v sále nové školy a fotba-
lový zápas Vizovic s družebním Protivínem. De-
legace tohoto jihočeského města a z rakouského 
Purkersdorfu byly hosty jubilejního Trnkobraní. 
Na festival zavítal i přednosta Okresního úřadu 
ve Zlíně Zdeněk Dostál. Hosté mohli ocenit 

snahu organizátorů, ale možná též zaznamenat 
nepříliš velký zájem diváků, kterých opět ubylo. 
Před sdružením stála nejistá budoucnost spoje-
ná s bojem o diváka, který mnoho nedá na záslu-
hy a letité tradice. 

Program Vizovického Trnkobraní 1992 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Greenhorns Honzy Vyčítala, 1992 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Karikatura Pepy Nose, 29. 8. 1992 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Plakát soutěže o nejlepší selskou slivovici, 1992 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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Ještě na podzim 1992 rada a zastupitelstvo města projednávali novou nájemní smlouvu na areál 
mládeže, která pořádajícímu sdružení zajistila možnost dalšího užívání. Nyní už záleželo jen na 
Kulturně společenském sdružení, aby proslulý festival stabilizovalo a zabránilo další stagnaci. 

To z mnoha důvodů nebylo jednoduché. Lidé měli oproti minulosti mnohem víc možností, jak trávit 
volný čas, takže návštěvnost kulturních akcí v první půli 90. let prožívala všeobecný útlum. Svoboda 
po letech zákazů měla však paradoxně za následek, že právě v této době množství festivalů a pře-
hlídek vznikalo. Vše bylo limitováno jen touhou to zkusit a schopností prosadit se a udržet. Právě 
v době konání letošního Trnkobraní proběhl v nedalekém Lukově první ročník rockového festiválku, 
kterému sice brzy došel dech, ale každý takový pokus představoval potenciální konkurenci. A na-
bídka rostla i v samotných Vizovicích: už od roku 1988 se tu v červnovém termínu konala folková 
přehlídka Valašský frgál (fakticky vedlejší produkt folkových večerů na Trnkobraní), pár nadšenců 
přemýšlelo nad rockovým festivalem, který napřesrok vznikl pod jménem Wallachian jam. 
 Organizátoři si museli zvykat, že je třeba se ohlížet po sponzorech a reklamních partne-
rech. Pro letošní rok se mohli spolehnout na pomoc místních vizovických živnostníků, jedinou větší 
firmou zůstávala palírna Rudolf Jelínek. Spolupráce s nedávno založenou sklárnou Glass Atelier 

Morava vyústila v den otevřených dveří ve sklár-
ně pořádaný v rámci Trnkobraní. Z nadregionál-
ních firem se festivalu zúčastnily dva pivovary: 
přerovský Zubr a hanušovická Holba. Pěkně se 
vyvinula spolupráce s Českými drahami, díky 
níž si návštěvníci Trnkobraní mohli užít nevšed-
ní atrakce: zvláštního vlaku taženého čtyřicet let 
starou parní lokomotivou, který pendloval mezi 
Přerovem a Vizovicemi. 
 Samotné Trnkobraní rozložené mezi 
27.–29. srpen 1993 bylo zahájeno pátečním zá-
meckým koncertem. Představilo se na něm Trio 
Bohuslava Martinů se spisovatelem Františkem 
Nepilem, který četl se sbírek fejetonů Dobré 
a ještě lepší jitro a Dobrou a ještě lepší neděli. 
Sobotní dopoledne načala oblíbená regionální 
rocková kapela Argema, po níž v areálu mláde-
že vystoupil talentovaný hlasový imitátor Václav 
Faltus. Odpoledne se pak na pódiu v poněkud 
nesourodé směsi vystřídali Peterka a spol. se 
svými komunálně satirickými popěvky, nezpo-
chybnitelný rockový bard Petr Novák a pražská 
dívčí dechovka České buchty. Večer v domě kul-
tury tradičně patřil folkovým fanouškům, kteří 
si mohli poslechnut Jaromíra Nohavicu, Jiřího 
Dědečka a HB Stop. Dlouholeté pravidlo o rock-
ovém nedělním dopoledni letos narušili táborští 
rapeři Rapmasters. Letošní knedlíkovou soutěž 
moderovali herci Helena a Jiří Růžičkovi, jejichž 
projev bohužel zapadl do problematické úrovně 
některých jiných vystoupení. Následoval ještě 
královéhradecký dixieland Nadoraz Jiřího Petery 
a vynikající folklórní soubor Břeclavan. Pěknou 
tečkou za Trnkobraním bylo večerní divadelní 
představení Bolka Polívky, který do domu kultu-
ry přivezl další ze svých legendárních inscenací, 
Don Quijote a ti druzí. Tentokrát už se soubo-
rem vlastního divadla, kdy po jeho boku vystou-
pili například Jiří Pecha nebo Pavel Zatloukal. 

1993 „Jsou to sice švestky jen slabě zabalené do speciálního těsta a podle požadavku 
maštěné či sypané mákem, ale skoro tisíc knedlíků, které soutěžící snědli, už dalo 
při vaření zabrat kuchařkám z místní základní školy.“ 

Program Vizovického Trnkobraní 1993 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Reklamní leták parního vlaku na Trnkobraní, 1993 
(Státní okresní archiv Zlín)

Na soutěž v pojídání švestkových knedlíků dohlíží Miloš Žabka, 
vpravo vzadu moderátor Jiří Růžička, 1993 (foto Jiří Lutonský)

Imitátor Václav Faltus, 1993 (foto Jiří Lutonský)

Zpráva ze zámořského tisku o vizovické švestkové soutěži, 1993 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)



Tr n k o b r a n í  v  p r o m ě n á c h  č a s u    19 8 7 – 19 9 6

86 87

Posun Trnkobraní z poloviny září na konec 
srpna čas od času způsoboval, že loňská sli-
vovice už byla vypitá a letošní ještě dozrávala 

na stromech. V některých letech byl dokonce 
problém získat domácí trnky do knedlíkové sou-
těže. Tehdy se muselo pomáhat dovozem ze Slo-
venska i vzdálenějších končin. Dobré Jelínkovy 
však bylo vždycky dost. A letos tomu ani nemoh-
lo být jinak, když firma RUDOLF JELÍNEK, 
čerstvě transformovaná v akciovou společnost, 
slavila sté výročí založení. 
 Při té příležitosti se likérka vedle Mo-
ravskoslezských pivovarů (které se kromě Zubra 
a Holby letos prezentovaly i značkou Litovel) 
stala jedním z hlavních sponzorů Trnkobraní 
a přichystala sobotní degustáž svých výrobků 
v kulturním domě. Atraktivní přehlídka byla spo-
lu s opakovaným dnem otevřených dveří v míst-
ní sklárně dobře voleným doplňkovým bodem 
kulturního programu. Dalším byl průvod mažo-
retek náměstím se zlínskou Dechovou hudbou 
mladých řízenou Jaroslavem Bílým. Tento sym-
patický pokus sobotního podvečera odkazoval 
k dříve pravidelným akcím na náměstí, které do 
festivalového dění vtáhly srdce města. Letos se 
navíc bylo čím chlubit, neboť byl právě dokončen 

1994 „Vzniká větší a větší mezera v té mateřské spojitosti trnkobraní – slivovice. Letos 
na těchto oslavách ‚pravá valašská‘ zcela chyběla. ‚Od loňska mně nezbyla ani 
kapka‘, postěžoval si jeden starousedlík.“ 

výstavný obytný blok uzavírající východní stranu 
náměstí. 
 Trnkobraní, které proběhlo ve dnech 
26.–28. srpna 1994, bylo zahájeno pátečním po-
řadem Kouzelný svět operety, v němž na zámku 
vystoupila jedna z nejznámějších představitelek 
tohoto žánru Pavla Břínková s klavírním do-
provodem Vladimíra Truce. V sobotu v areálu 
mládeže nejdříve zahrály zlínské rockové kapely 
Vivian a prakticky neznámý Kochta band. Po 
nich se střídali interpreti osvědčení z minulých 
let: Hana a Petr Ulrychovi s Javory, Banjo band 
Ivana Mládka, brněnská Moravěnka a večer ob-
ligátní Kosovci. Kulturní dům patřil tradičnímu 
folkovému večeru, na kterém se představili Pavel 
Dobeš, Miloš Dvořáček, Wabi Daněk a Jaromír 
Nohavica. V neděli dopoledne zahrála z Valaš-
ska pocházející, ale kupodivu na Trnkobraní do-
sud ještě neúčinkující kapela Mňága & Žďorp. 
Při následující knedlíkové soutěži museli pořa-
datelé trochu improvizovat, neboť její moderá-
tor herec Pavel Zedníček na Valašsko dorazil až 
s tříhodinovým zpožděním. Narychlo sehnaný 
Pavel Handl, herec ostravského Divadla Petra 
Bezruče, svou nečekanou roli zvládl s noblesou. 
Pořady pak již běžely bez zádrhelů: Ivan Hlas 
a Nahlas, vypravěč strýc Ander z Košic (lidé si 
teprve zvykali na fakt, že je to již ze zahraničí) 
a nakonec dechovka Lidečanka s kapelníkem Ji-
řím Bučkem. Hostování Bolka Polívky zahájené 
předloňským jubilejním ročníkem se změnilo 
v malou tradici, která důstojně zakončovala Trn-
kobraní. Velký vizovický rodák se publiku před-
stavil v autorském Trosečníkovi, stylově snad 
nejčistším díle moderní české pantomimy.
 Divadlo Bolka Polívky bylo symbolic-
kou tečkou za ročníkem, který naznačoval mož-
ný obrat k lepšímu. Místo krátkodechých hvěz-
diček podprůměru dostali šanci málo známé 
kapely z regionu a přesto Trnkobraní navštívilo 
více než 12 tisíc lidí. Festival jako by kopíroval 
celonárodní bod obratu, kterým bylo fenome-
nální pražské nastudování rockové opery Jesus 
Christ Superstar. Divák znovu nacházel cestu do 
divadla a na koncerty. 

Program Vizovického Trnkobraní 1994 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Propagační plakát Vizovického Trnkobraní 1994 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Banjo band Ivana Mládka – zleva Jan Mrázek, Ivan Mládek, 
Ivo Pešák, 1994 (foto Jiří Lutonský)

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků, vpravo moderátor 
Pavel Handl, 1994 (foto Jiří Lutonský)

Zlínská rocková kapela Vivian, 1994 (foto Jiří Lutonský)
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Železné pravidlo dvaceti švestkových 
knedlíků letos tak docela neplatilo. Organi-
zátoři dávno věděli, že jedlické klání je pré-

miovou značkou a hlavním tahákem Trnkobraní, 
a proto se ho rozhodli ještě zatraktivnit předko-
lem, v němž své síly změřili novináři. Patřičnou 
publicitu v tisku tím měli zajištěnu. Propagace 
Trnkobraní se však ve větší míře šířila i po roz-
hlasových vlnách, protože hlavním mediálním 
partnerem se stalo zlínské regionální Rádio Pu-
blikum. V příštích letech tato spolupráce ještě 
nabude na významu. 
 Program Trnkobraní, které se vešlo 
mezi 25.–27. srpen 1995, zaznamenal jednu změ-
nu – poprvé po dvaceti letech se nekonal koncert 
vážné hudby, v reprezentačním sále vizovického 

zámku jej nahradila cimbálová muzika Kašava 
s primášem Antonínem Bařinkou. Její koncert se 
překrýval s vystoupením Divadla Bolka Polívky, 
které v kulturním domě sehrálo představení Po-
slední leč. Zakladatel a principál divadla v něm 
hrál s Jiřím Pechou. Sobotní program v areálu 
mládeže začal opravdu brzy – již v devět hodin 
hrála slovenská folkrocková skupina Arsen, kte-
rá připravila půdu Fleretu a Vladimíru Mišíkovi. 
Odpoledne zazpívali Pavel Bobek se skupinou 
Miloše Nopa a dechová hudba Stráňanka. Ve-
černí koncert v domě kultury patřil Jaromíru 
Nohavicovi, který byl při té příležitosti častován 
přídomkem „legenda Trnkobraní“. Neděli otevře-
la plzeňská rocková kapela Alice s Danem Bár-
tou, mimo ní vystoupila pražská reggae skupina  

1995 „Základní porce byla dvacet knedlíků. Pokud by se stalo, že je některý ze soutěžících 
nesní, musí je zaplatit.“ 

Program Vizovického Trnkobraní 1995 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Yo yo band bratrů Tesaříků a po nich se v pořa-
du „Jedeme do finále Trnkobraní 1995“ prostří-
dal zpěvák Michal David a komici Zdeněk Izer, 
Marek Dobrodinský, Josef Náhlovský a Petr No-
votný. Dva posledně jmenovaní rovněž modero-
vali knedlíkovou soutěž. Úplné finále Trnkobraní 
obstarala staropražská kapela Šlapeto. 
 Pro zajímavost uveďme náklady letošní-
ho Trnkobraní. Nejvyšší položku činily honoráře 
a cestovné umělcům (205 000 korun), pořadatel-
ské a bezpečnostní služby (110 000 korun, přes 
80 pořadatelů), propagace a autorské poplatky 
(25 000 korun). Příjem ze vstupného před zda-
něním činil 362 000 korun. Při zakalkulování 
sponzorských příspěvků lze rozpočet tohoto 
Trnkobraní považovat za vcelku vyrovnaný. 

Skupina Šlapeto, 1995 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní) Bolek Polívka v inscenaci Poslední leč (foto Jiří Lutonský)
Autogramy V. Mišíka, a ETC... v kronice Trnkobraní, 1995
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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trávou. S pásmem staropražských písniček „Za 
strahovskou branou“ vystoupilo Šlapeto. Zlatým 
hřebem sobotního večera byl stálý host Trn-
kobraní Jaromír Nohavica. V neděli před knedlí-
kovou soutěží, kterou uváděl hudebník František 
Ringo Čech, vystoupila výtečná Mňága & Žďorp 
Petra Fialy, pak už pódium téměř výhradně pat-
řilo folklóru. Zahrála cimbálová muzika Technik 
s Janem Rokytou a Jarmilou Šulákovou a dudác-
ká muzika Brněnští gajdoši, mezi něž se vklínili 
s humoristickou hodinkou Zdeněk Izer a Marek 
Dobrodinský. 

Trnkobraní bylo většinou dobrým stimulem k zvelebování města a mělo tak pro Vizovice  
nepopiratelný význam. Věhlas festivalu se v 90. letech šířil za hranice České republiky. Vědělo 
a psalo se o něm v Rakousku, Německu a dokonce ve Spojených státech. Pravda, většinu ohlasů 

na sebe brala soutěž v pojídání švestkových knedlíků, ale organizátoři samozřejmě usilovali o to, aby 
nebyla jedinou atrakcí slavností. Dařilo se jim to tu více, tu méně – letošní ročník, konaný ve dnech 
30. srpna až 1. září, se mnoha svými pozvanými umělci příliš nelišil od předešlých. Povšimli si toho 
i diváci, kterých tentokrát do města zavítalo jen okolo devíti tisíc.
 Již klasickým tahákem bylo vystoupení Divadla Bolka Polívky, kterým Vizovické Trnkobraní 
zahajovalo. Mnohé potěšil návrat koncertu vážné hudby – v kostele sv. Vavřince se představil Komor-
ní orchestr Bohuslava Martinů z Brna s uměleckým vedoucím Bohumilem Čermákem. Obvyklý fol-
kový večer se letos přesunul na sobotní dopoledne, kdy zahráli Zdeněk Vřešťál, Vladimír Merta a Slá-
vek Janoušek. Argemu, populární rockovou kapelu z regionu, pak střídal Robert Křesťan s Druhou 

1996 „Vždyť celé město se při této příležitosti obléklo do slavnostního a mnoho věcí se 
dotáhlo do konce.“ Miloš Žabka 

Program Vizovického Trnkobraní 1996 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Cimbálová muzika Technik, za cimbálem 
umělecký vedoucí Jan Rokyta 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Marek Dobrodinský a Zdeněk Izer, 1996 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Folklorní dudácká muzika Gajdoši, 1996 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Autogramy Roberta Křesťana a Druhé trávy v kronice Trn-
kobraní, 1996 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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1997-2006Čistá jak slivovice, 
čistá jak Vizovice ...



Tr n k o b r a n í  v  p r o m ě n á c h  č a s u    19 9 7 – 2 0 0 7

94 95

Počasí, které na většině ročníků Vizovického Trnkobraní ukazovalo svou vlídnou tvář, tentokrát 
pořadatele poněkud pozlobilo, zejména v sobotu. Do jisté míry to ovlivnilo návštěvnost slav-
ností, které letos slavily třicáté narozeniny. Byl to zároveň rok stoleté vody na Moravě. V sobotu  

30. srpna 1997 se ve Zlíně – souběžně s Trnkobraním – konal Koncert pro Moravu, velký benefiční 
projekt na pomoc obětem ničivých záplav, které v červenci zpustošily velkou část Moravy. Na ce-
lodenním koncertu pod záštitou prezidenta Václava Havla zazpívaly takové hvězdy jako Chris de 
Burgh, Elán apod. Vystoupili také i někteří umělci nasmlouvaní delší dobu na Trnkobraní (Fleret, 
Hradišťan, Vlasta Redl, Jaromír Nohavica), čímž vizovický festival alespoň skromně přispěl obětem 
živelné katastrofy. 
 Kulatiny Trnkobraní, které se konalo od 29. do 31. srpna 1997, připomnělo několik no-
vých nebo staronových akcí: konal se ohňostroj, odpolední průvod mažoretek náměstím, den ote-
vřených dveří ve sklárně nebo po několika letech zase obnovená soutěž o nejlepší kvalitu domácí 
slivovice. Ta byla pojmenována po hlavním mediálním sponzorovi Velká cena Hit Radia Publikum. 
Novinkou bylo, že finále koštu proběhlo přímo na hlavním pódiu. Ještě k jedné úpravě došlo toho 
roku: dlouholeté centrum slavností, areál mládeže u nové školy, byl přejmenován na areál Trn-
kobraní.

1997 „Když jde déšč, vizovští ogaré sú smutní, majú mokré nohavice.“ 

Program Vizovického Trnkobraní 1997 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Organizační štáb Trnkobraní 1997 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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Vizovické Trnkobraní v novém – tak znělo heslo letošního ročníku, který se konal 28.–30. srpna 
1998, a i když se v zásadě držel zažitého programového schématu, přinesl řadu inovací a úprav. 
Ty byly důsledkem razantní reorganizace práce přípravného štábu, do kterého na základě vzá-

jemné smlouvy vstoupila zlínská Agentura Publikum Zdeňka Juráska. Agentura vlastnící například 
regionální Hit Radio Publikum spolupracovala s kulturně společenským sdružením již několik let. 
Původně mediální spolupráce se nyní prohloubila a agentura z pověření sdružení převzala také or-
ganizační a programovou práci při Trnkobraní. Sdružení nadále vedené Jaroslavem Baným fakticky 
pouze dohlíželo na plnění úkolů a střežilo původní ráz slavností. 
 Je pravda, že většina akcí, jimiž byl obohacen doprovodný program, se nesnažila objevovat 
nic nového, ale navazovala na to, co k historii Trnkobraní tak či onak patřilo. Nejstarší připomínkou 
byl jistě Vizovický výstavní veletrh u sokolovny, který dal vzpomenout na někdejší počátky Trnkobra-
ní s potravinářskými výstavami v zemědělské škole. Nynější veletrh byl zaměřen na dům a zahradu. 
Také fotbalové utkání už slavnosti pamatovaly, stejně jako výlov pstruhů nebo ohňostroj. Ten letošní 
byl odpálen v sobotu při taneční zábavě v areálu Trnkobraní. Nejkratší tradici měla jízda parního vla-
ku, za to se však mohla pyšnit velkým zájmem cestujících – obzvlášť když byla z přerovského nádraží 
vypravena parní rychlíková lokomotiva, elegantní Šlechtična z roku 1947 a s ní osm historických 
dřevěných vagónů.

1998 „Letos byly nějaké větší trnky, víc už jsem nemohl.“ František Večeřa poté, co do 
sebe nasoukal stosedmý knedlík 

 Vyloženě slavnostní charakter měl pá-
teční program s odhalením pamětní desky Edu-
arda Basse ve Valašském šenku na připomínku 
spisovatelova pobytu ve Vizovicích v roce 1944. 
Večer se v kulturním domě konalo slavnostní 
zasedání organizačního výboru s těmi, kdo se 
o Trnkobraní zasloužili v minulosti. Mezi hosty 
byl také zakladatel Trnkobraní Miloš Žabka, pro 
něhož to byl poslední ročník festivalu na postu 
programového vedoucího. Byl jím nepřetržitě 
třicet let a svému městu odvedl nejen na tom-
to poli nedocenitelné služby; nyní v sedmdesáti 
letech ukončil aktivní práci v kulturně společen-
ském sdružení, ale bylo-li třeba, iniciativně za-
sahoval nadále. Toho večera shlédli ještě diváci 
představení Divadla Bolka Polívky Poslední leč. 
V kostele souběžně koncertovala Schola gregori-
ana pragensis, soubor Davida Ebena věnující se 
gregoriánskému chorálu a středověké liturgické 
hudbě. Pěkný program slibovala sobota: dopo-
ledne Koberec band, revivalová skupina kapely 
Deep Purple, Fleret poprvé s Jarmilou Šuláko-
vou, staropražské Šlapeto a večer v kulturním 
domě Jaromír Nohavica. Program byl však po-
znamenán i úmrtím – slavný rockový bard Petr 
Novák avizovaný na odpolední koncert, zesnul 
jen deset dní před Trnkobraním. Nedělní folko-
vé dopoledne obstarali Vlasta Redl a AG Flek 
ve spolupráci s Hradišťanem. Odpoledne se 
představila Velkopopovická Kozlovka, jejíž duše 
Eduard Hrubeš předtím uváděl Velkou cenu Vi-
zovic v pojídání knedlíků. Program jubilejního 
Trnkobraní pak uzavřeli imitátor Václav Faltus 
a dechová hudba Kotáranka. 

Moderátor Eduard Hrubeš nabízí divákům švestkové knedlíky, 
1997 (foto Jiří Lutonský)

Finále koštu na pódiu – vlevo ředitel Trnkobraní Jaroslav 
Baný, 1997 (foto Jiří Lutonský)

Program Vizovického Trnkobraní 1997 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Vizovické Trnkobraní v novém, reklamní inzerát, 
Zlínské noviny 28. 8. 1998 (Státní okresní archiv Zlín)
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 Kulturní program se nemohl obejít bez 
Divadla Bolka Polívky, které pátečním předsta-
vením zahajovalo celé Trnkobraní. Koncert váž-
né hudby, který se také odehrál toho večera, již 
proběhl mimo rámec festivalu. Sobotního dopo-
ledního koncertu využila rocková kapela Wayn 
z Uherského Hradiště k představení svého zbru-
su nového alba Koupel, sex a láska. Poté došlo 
na úplnou novinku, soutěž pivních štafet Sta-
robrno Grand Prix, kterou se výrazněji prezen-
toval brněnský pivovar, od loňska nový partner 
Trnkobraní. Pod názvem Zlatá švestka proběhla 
dvouhodinová prezentace regionálních country 
a folkových skupin a v tomto stylu se i pokračo-
valo: Banjo band Ivana Mládka s Čundrcountry-
show, Fleret s Jarmilou Šulákovou jako spolehli-
vý tandem. Také večerní taneční zábava proběhla 
v novém – alespoň v tom smyslu, že dlouholeté 
Kosovce vystřídala jiná regionální rocková for-
mace Premier. Tradiční jistotou byl folkový večer 
v domě kultury za účasti Pavla Dobeše, Tomáše 
Kotrby a mladé Evy Henychové. V neděli dopo-
ledne vůbec poprvé na Trnkobraní hrály Buty 
Radka Pastrňáka. Následná knedlíková soutěž 
byla opět rozdělena na novinářskou a hlavní část 
moderovanou Josefem Náhlovským. Tomu také 
s Martinem Tankweyem, zpěvačkou Petrou Janů 
a skupinou Golem patřilo následující vystoupe-
ní. Finále Trnkobraní obstarala dechová hudba 
Zubřanka ze Zubří. 
 „Trnkobraní v novém“ mělo příznivý 
ohlas. Navštívilo je kolem 10 tisíc lidí, na čemž 
se kromě inovovaného programu podepsala 
i masivní rozhlasová reklama a možnost koupit 
vstupenku v železničních stanicích, kudy projíž-
děla trnková Šlechtična. Další vylepšení měla 
pro příští roky zelenou. 

Parní lokomotiva Šlechtična na vizovickém nádraží, 1998 
(foto Jiří Lutonský)

Radek Pastrňák (Buty), 1998 (foto Jiří Lutonský)

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků moderuje Josef Náhlovský, 
1998 (foto Jiří Lutonský)

To hlásal reklamní slogan zvoucí k návštěvě dvaatřicátého ročníku ve dnech 27.–29. srpna 1999. 
Zelená pro atraktivní obohacení programu svítila především na železniční trati z Otrokovic do 
Vizovic, která slavila sté výročí uvedení do provozu. Pro tuto příležitost byla otevřena speciální 

přepážka České pošty s jubilejním razítkem, na nádraží bafaly parní lokomotivy, příjezd zvláštní-
ho vlaku vítala vojenská dechová hudba německého Bundeswehru, která pak průvodem prošla na 
náměstí. Rodiny s dětmi zase mířily na sokolovnu, aby si prohlédly celostátní výstavu železničních 
modelů. Vystoupení skupiny historického šermu Revertar a výstava živých květin v dobových vázách 
z 18. a 19. století na zámku sice proběhla mimo rámec Trnkobraní, ukazují však na spontánní kultur-
ní iniciativy ve městě po dobu konání festivalu. 
 Ti, kteří neměli při pátečním zahájení festivalu štěstí a nedostali se na představení Divadla 
Bolka Polívky, mohli vzít zavděk alespoň novinkou, velkým country bálem, na němž v areálu Trn-
kobraní vystoupil mimo jiné Robert Křesťan a Druhá tráva nebo brněnský folkový Kamelot. Sobotní 
program byl velice podobný loňskému: Starobrno Grand Prix, Zlatá švestka, Ivan Mládek, Fleret 
s Jarmilou Šulákovou. Jedinou odchylkou byl Koberec band a odpolední vystoupení humoristy a her-
ce Luďka Soboty. Hudbu na taneční zábavě si tentokrát vzal na starost Wayn. V neděli zahrála Mňá-
ga & Žďorp a po Velké ceně Vizovic v pojídání trnkových knedlíků (uváděli moderátoři televize Nova 
Eva Jurinová a Zbyněk Merunka) zbývala ještě tři vystoupení: Honza Vyčítal a jeho Greenhorns, 

1999 „Po loňském úspěchu čekají letos návštěvníky Trnkobraní další skvělé novinky!“

Program Vizovického Trnkobraní 1999 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Vyznání Bolka Polívky v kronice Trnkobraní
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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imitátor Václav Faltus s pořadem Televizní no-
viny na cestách a krojovaná dechovka Moravská 
veselka z hanáckých Sušic. 
 Dobrým nápadem, jak udržet přespolní-
ho návštěvníka po celou dobu festivalu, bylo zří-
zení kempu v těsné blízkosti areálu Trnkobraní. 
Také díky tomu se podařilo překonat hendikep 
méně vlídného počasí a návštěvnost Trnkobraní 
se vyšplhala k loňským deseti tisícům. 

Soutěž pivních štafet 1999 (foto Jiří Lutonský)

Bolek Polívka hraje v domě kultury, 1999 (foto Jiří Lutonský)

Vítěz knedlíkové soutěže Josef Jašík, vpravo za ním majitel 
Agentury Publikum Zdeněk Jurásek, 1999
(foto Jiří Lutonský)

Rok 2000 byl rokem největší změny v historii Trnkobraní za posledních jednadvacet let. Přesně 
po takové době festival opustil areál Trnkobraní (areál mládeže) a přestěhoval se do nových míst 
v areálu likérky RUDOLF JELÍNEK, a.s. I když prostor u nové školy prozatím kapacitně vyho-

voval, neskýtal při plánovaném rozvoji festivalu dostatečné rezervy a proto se pořadatelé – Kulturně 
společenské sdružení a Agentura Publikum – chtěli poohlédnout jinde. Už vloni probíhala určitá 
jednání s firmou RUDOLF JELÍNEK, a.s., která se v posledních dvou letech vymaňovala z vleklé 
krize 90. let a směřovala k prudkému růstu provázenému promyšlenými marketingovými aktivitami. 
Více se zapojovala také do podpory Trnkobraní, nanejvýš logické nejen pro spojení „švestkového“ 
festivalu se světovým výrobcem slivovice, ale také z historických důvodů – vždyť vizovická likérka 
stála u zrodu festivalu v roce 1967. Společný zájem vyústil ve vytipování vhodného místa, skladova-
cí plochy obalového materiálu u budovy druhé pálenice ve východní části firemního areálu poblíž 
Nádražní ulice. Po nezbytných úpravách a dobudování rozvodů vody byl nový prostor připraven pro 
návštěvníky. Staré dřevěné jeviště zůstalo v původním areálu, na novém místě se počítalo se stavbou 
velkého mobilního pódia. 
 Poloha nového areálu byla velmi výhodná pro přístup od železnice, proto pořadatelé propago-
vali příjezd návštěvníků vlakem. K tomu opět sloužila atraktivní parní lokomotiva Šlechtična s vlakem 

2000 „Čistá jak slivovice, čistá jak Vizovice...“

Program Vizovického Trnkobraní 2000 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Reklamní billboard, 2000 (foto Agentura Publikum)

Reklamní pivní tácek, 1999 
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pendlujícím mezi Přerovem a Vizovicemi. Ti, kte-
ří si zakoupili vstupenku na Trnkobraní, si užíva-
li romantické jízdy zdarma. Určité organizační 
úsilí stálo usměrnění automobilového provozu 
pomocí záchytných parkovišť (jedno vzniklo 
na ploše bývalého areálu Trnkobraní) a pohybu 
chodců. Tovární areál na Razově byl totiž dosud 
nepřístupný a zejména přespolní hosté si museli 
na změnu místa zvykat. 
 Trnkobraní rozložené do tří dnů 25.–27. 
srpna 2000 začalo ovšem na tradičnějším místě. 
V domě kultury hostovalo Divadlo Bolka Polív-
ky tentokrát bez svého principála, ale s jeho mo-
nodramatem Nejsem svůj pes, které napsal pro 
Jiřího Pechu. Nový areál si svou velkou premi-
éru odbyl v pátek večer při country bálu, jehož 
tahouny byli brněnští bluegrassoví Poutníci sla-
vící třicáté narozeniny kapely a zlínská skupina 
Hazard. V sobotu ráno se publiku nejprve před-
vedla brněnské formace AC/DC Revival Band, 
později v country a folkové soutěži Zlatá švestka 
nejlépe zabodovala hodonínská skupina Pexeso. 
Odpoledne potěšily ostravské Buty i slovenský 
písničkář Richard Müller, mezi něž se vklínil 
poněkud obskurní imitátor slavného jmenovce 
Kamil Emanuel Gott. Večerní taneční zábava 
skupiny Wayn byla doplněna diskžokejem Rádia 
Kiss Publikum Petrem Kopčilem. Nedělním do-
poledním koncertem se do Vizovic vrátilo druh-
dy velmi populární Turbo, po nich rockové hity 
Argemy přezpívalo písničkářské duo Bobr a Mo-
týl. Švestkovou soutěž uváděl herec Petr Rychlý, 
který se představil ještě odpoledne se svou tele-
vizní soutěží Rychlý prachy (TV Nova). Mimo 
ni se už jen koncertovalo: Věra Špinarová, Fleret 
s Jarmilou Šulákovou a dechová hudba Vlčnov-
janka. 
 V areálu firmy bylo dost prostoru i pro 
dětský zábavní park, ale firma RUDOLF JELÍ-
NEK, a.s. se na první větší nápor návštěvníků 
připravila i jinak. Pro zvědavé návštěvníky při-
chystala den otevřených dveří s možností nejen 
nahlédnout do výrobních prostor, ale i ochutnat 
něco z rozmanité produkce. Ti, kdo setrvali po 
celou dobu festivalu, navíc ocenili veliký kemp 
na louce před hlavní firemní bránou na Razově. 
Přesun Trnkobraní byl úspěšným tahem, který 

Stavba scény v areálu firmy RUDOLF JELÍNEK, a.s., 2000 
(foto Jiří Lutonský)

však Vizovjané chápali se smíšenými pocity. Na 
jednu stranu se centru města ulehčilo od tisíců 
návštěvníků, na druhou stranu odsun na periferii 
a absence programu na náměstí a v okolí nesou-
hlasila s někdejší ideou lidové slavnosti, kterou 
má žít celé město. 

Pohled do areálu z pódia, 2000 (foto Agentura Publikum)

Buty, v popředí Radek Pastrňák, 2000 
(foto Agentura Publikum) Návštěvníci Trnkobraní, 2000 (foto Agentura Publikum)
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Pokud ohlas Trnkobraní překračoval hranice, týkal se většinou právě Velké ceny Vizovic v po-
jídání knedlíků. O výkonu některých jedlíků s údivem psali i noviny v Americe, kde jsou na 
podobná klání poměrně zvyklí. Také pro tuzemské publikum zůstávalo deset borců s vidličkami 

hlavním lákadlem Vizovic, narůstal však počet těch, kteří byli zvědaví na velké hvězdy domácí hu-
dební scény. Po loňské premiéře v areálu likérky chtěli pořadatelé pozvat ještě více lidí a k tomu bylo 
nutné připravit ještě atraktivnější program. Kdo se chtěl na Trnkobraní svézt netradičním dopravním 
prostředkem, měl možnost volby. Mimo historický vlak bylo možné použít patrové autobusy (známé 
londýnské double deckery), které vyjížděly ze Vsetína. Také v letošním roce platilo, že majitelé vstu-
penky se mohou svézt zdarma. 
 Program Trnkobraní rozprostřený do tří dnů (24.–26. srpna 2001) nabídl v pátek tradiční 
pochoutku v podobě představení Don Quijote Divadla Bolka Polívky; zároveň byl zahájen rozšířený 
program v areálu pálenice. Velkému celonočnímu country bálu se skupinou Hazard totiž předcházel 
koncert Vlasty Redla a jeho kapely Každý den jinak. Sobotní dopoledne načal Deep Purple revival 
a pivovarská soutěž, tentokrát s novým sponzorem Radegastem. Následoval nepřetržitý proud hud-
by až do rána: countryová Lehká noha z Brna, populární Děda Mládek Illegal band s repertoárem 
Ivana Mládka, Michal David oživil své diskotékové a spartakiádní hity 80. let. Po zábavné soutěži 
O Nejstrašnější ksicht Trnkobraní bylo na programu snad nejvíce očekávané vystoupení velké hvězdy 
české pop music Lucie Bílé. Dříve bylo zvykem po hlavním odpoledním koncertu zařazovat větší 

přestávku, po níž následovala taneční zábava. 
Letos poprvé tuto mezeru vyplnil koncert a ne 
ledajaký: funkový J. A. R. s Romanem Holým, 
Danem Bártou a Michaelem Viktoříkem. Teprve 
po nich zajistila nonstop pokračování tancovač-
ka se skupinou Generace. Příznivci folku zatím 
zamířili do domu kultury na Miroslava Palečka 
s Michaelem Janíkem a Pavla Dobeše s Tomá-
šem Kotrbou. Také do nedělního dopoledne se 
místo obvyklého jednoho vtěsnaly dva koncerty: 
Jiří Korn s kapelou The Rebels připomněl svou 
rockovou minulost, před rekordní knedlíkovou 
soutěží moderovanou hercem Vladimírem Če-
chem zazpívalo duo Bobr a Motýl. Odpoledne 
se ještě objevil aktuálně oblíbený zpěvák Mar-
tin Maxa, obligátní Fleret s Jarmilou Šulákovou 
a slovácká dechová hudba Vacenovjáci. 
 Organizátoři neponechali nic náhodě 
a rozšířený program náležitě propagovali jak 
v tisku, tak zejména v Rádiu Kiss Publikum; tato 
stanice dokonce nasadila své moderátory Petra 
Zubíčka a Petra Zakopala k živému nonstop 
vysílání přímo z areálu Trnkobraní. Předprodej 
vstupenek byl zajištěn po celém Zlínském kraji 
i v místech zastávek parního vlaku. Areál firmy 
RUDOLF JELÍNEK, a.s. byl vybaven atrakce-
mi pro děti, zřízen byl druhý vstup na Razově. 
Atraktivní program a pečlivá organizace přines-
ly své ovoce v podobě nebývalého nárůstu počtu 
návštěvníků – na Trnkobraní jich zavítalo dvacet 
tisíc, což v jeho historii nemělo obdobu. 

2001 „Velice ctěný Damové a Panové, Posíleite me prosím recept (předpis) pro švestkové 
Knedlíky! Děkǔji Vám!“ Lothar Zimmermann, Quakenbrück 

Program Vizovického Trnkobraní 2001 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Pohled k pódiu při vystoupení The Rebels Jiřího Korna, 2001 
(foto Agentura Publikum)

Vlasta Redl, 2001 (foto Agentura Publikum)

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků, 2001 
(foto Agentura Publikum)

Živé vysílání Rádia Kiss Publikum, moderátoři Petr Zubíček 
a Petr Zakopal, zpěvačka Lucie Bílá, 2001 
(foto Agentura Publikum)

Lucie Bílá, 2001 (foto Agentura Publikum)
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Ještě na jaře 2001 se sešli zástupci Kul-
turně – společenského sdružení Vizovické 
Trnkobraní a Agentury Publikum, aby pro-

jednali možnosti další spolupráce. Protože se 
dosavadní angažmá Juráskovy agentury osvěd-
čilo, nebylo jednání příliš komplikované. Sdru-
žení podepsalo s agenturou novou smlouvu na 
dobu určitou do roku 2004, jíž byla Agentura 
Publikum pověřena kompletním programovým, 
reklamním, finančním a technickým zabezpe-
čením Vizovického trnkobraní vyjma soutěže 
v pojídání švestkových knedlíků, která nadále 
zůstala v kompetenci sdružení. Dílčí připomín-
ky k přílišnému odtržení Trnkobraní od života 
města byly řešeny posílením programu v domě 
kultury. 
 Určitou inovací prošla soutěž v pojídá-
ní švestkových knedlíků, kterou chtěli pořadatelé 
dostat do Guinessovy knihy rekordů a proto povo-
lali rozhodčí z pelhřimovské agentury Dobrý den. 

2002 „Trnkobraní stále mění svou tvář, stále na něm jeho pořadatelé něco mění 
a vylepšují, jen aby bylo festivalem co nejlepším a pro návštěvníky přitažlivějším.“ 
Josef Fabián

Základní princip zůstal neměnný – deset jedlíků 
hodinu pořádá jednu porci knedlíků za druhou. 
Aby však byl zajištěn opravdu reprezentativní 
tým soutěžících, bylo předběžné přihlašování 
doplněno červnovými předkoly (v Brně, Zno-
jmě, Uherském Hradišti, Prostějově a v Šiklově 
mlýně u Zvole nad Pernštejnem), jehož vítězové 
postupovali do Vizovic. Reorganizace byla účin-
ná, neboť rekord v knedlíkové hodinovce skuteč-
ně padl. Moderátorem soutěže byl zpěvák Ivan 
Mládek. 
 Trnkobraní, jež se konalo od pát-
ku do neděle 23.–25. srpna 2002, zahájil Petr  
Fiala a jeho Mňága & Žďorp, pak se konala 
dixielandová taneční zábava se skupinou Nado-
raz následovaná rockotékou Vaška Vymětalíka. 
Opravdoví nezmaři si mohli dopřát ještě noční 
promítání filmu Věry Chytilové Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag s Bolkem Polívkou. Film do 
Vizovic přivezl potulný Kinematograf bratří Ča-
díků. V sobotu nejdříve zahrála skupina King 
pao z Frýdku-Místku a po pivní soutěži jiná ka-
pela ze Slezska, mnohem slavnější Kryštof Ri-
charda Krajča. Odpoledne folkový bard Robert 
Křesťan představil svou novou kapelu Malina-
band a na folkově folklórní notu zahráli Fleret 
s Jarmilou Šulákovou. Večerními taháky před 
taneční zábavou byli Janek Ledecký a Buty. Ani 
letos nechybělo Divadlo Bolka Polívky s jeho 
autorskou inscenací Pro dámu na balkóně. Ne-
děli načali Bobr a Motýl, po kterých vystoupil 
– poprvé po 18 letech na Trnkobraní – Václav 
Neckář se skupinou Bacily. Zato Chinaski Mi-
chala Malátného měli ve Vizovicích premiéru. 
Další velká legenda přišla po knedlíkové soutěži: 
sedmdesátiletý Waldemar Matuška a KTO. Bo-
hatý program Trnkobraní uzavřeli Ivan Mládek 
a s repertoárem převzatých písní duo Těžkej Po-
kondr. Poprvé tak letos v programu Trnkobraní 
chyběla dechovka. 
 Třicáté páté Trnkobraní znovu přiláka-
lo okolo dvaceti tisíc lidí zvědavých na neobvyk-
lou koncentraci velkých hvězd české populární 
hudby. Během několika posledních let Trnkobra-
ní vyrostlo v jeden z nejnavštěvovanějších hu-
debních festivalů v České republice. Svůj podíl 
na tom měla i zpřesněná distribuce vstupenek 

Pohled na scénu z hlediště, 2002 
(foto Agentura Publikum)

Diváci Trnkobraní, 2002 (foto Agentura Publikum)

Stanový kemp na Razově, 2002 (foto Agentura Publikum)

Večerní ruch u stánků, 2002 (foto Agentura Publikum)

a nový mediální kanál internet se stránkami 
festivalu (www.trnkobrani.cz). Činila se i hostu-
jící firma RUDOLF JELÍNEK, a.s., jejíž nově 
otevřená exkurzní trasa Distillery land se stala 
dalším návštěvnickým tahákem. Úprav se dočkal 
i samotný areál Trnkobraní, na němž přibyla 
nová tribuna; zřízeny byly také další odpočinkové 
zóny.

Program Vizovického Trnkobraní 2002 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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RUDOLF JELÍNEK, a.s. pod názvem Jelínkův 
vizovický košt. V lecčems navazovala na soutěže 
domácí slivovice, které Trnkobraní nepravidel-
ně provázely po celou jeho historii. Tento košt 
měl však mnohem větší rozsah (stovky vzorků 
rozdělených do kategorií: slivovice, hruškovice, 
jablkovice, meruňkovice, třešňovice, ostatní de-
stiláty) a několik odborných porot. Vítězové jed-
notlivých kategorií a absolutní vítěz koštu byli 
vyhlášeni přímo na hlavním pódiu. 
 Návštěvnost na tomto velkém hudeb-
ním a zábavním festivalu, v nějž se Trnkobraní 
proměnilo, zřejmě mírně překročila loňských 
dvacet tisíc lidí. Lákala zvučná jména hudebních 
hvězd podporovaná intenzivní reklamou ve všech 
médiích. Historický vlak tažený parní lokomoti-
vou Rosnička vyrážel tentokrát již z Olomouce, 
předprodej vstupenek byl zajištěn nejen v kraji, 
ale také v Brně, Prostějově, Přerově, Olomouci, 
Ostravě, Svitavách, Třebíči a na dalších místech. 
Samozřejmostí se stal prodej prostřednictvím 
virtuálních internetových obchodů. Trnkobraní 
vstoupilo do nového století připraveno.

Tak komentovaly noviny z německé dolnosaské obce nový posun rekordu v počtu snězených 
švestkových knedlíků. Ale to byl jen jeden z několika rekordů tohoto ročníku Trnkobraní, který 
dokázal rozšířit svou nabídku na druhdy nevídaných 51 účinkujících. Trnkobraní konané ve 

dnech 22.–24. srpna 2003 už zdaleka nebylo festivalem regionálního významu a přitahovalo návštěv-
níky z celé republiky. Hlavní organizátor Zdeněk Jurásek se proto v letošním roce cíleně zaměřil na 
oslovení blízkého Slovenska, které mělo dosud nevyužitý návštěvnický potenciál. Mezinárodní punc 
dodalo festivalu nejen několik kapel ze Slovenska, ale také účinkující z Polska a Španělska. Takový 
nápor bylo možné zvládnout jen zřízením několika hudebních scén, na kterých probíhaly programy 
souběžně. V areálu firmy RUDOLF JELÍNEK, a.s. vyrostly takové scény hned tři: obvyklá hlavní 
scéna dostala název Starobrno stage, na menších se střídali Dark dog stage, Free stage a Kiss stage. 
 Stabilní jistotou zůstávalo snad jen Divadlo Bolka Polívky, které vystoupilo v pátek v domě 
kultury s hrou Bolka Polívky a Dodo Gombára Variace na chlast a s herci (jak jinak) Bolkem Po-
lívkou, Zuzanou Stivínovou, Jiřím Pechou a dalšími. Představení bylo jedinou akcí v centru měs-
ta, všechny ostatní proběhly v areálu pálenice. Na hlavní scéně se jen v pátek večer vystřídalo 
šest interpretů: rockový sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště, Voice band, poprockový Mig 21  

s Jiřím Macháčkem, Buty, královéhradecký dixi-
eland Nový paka. Hitem sobotního dopoledne 
byla pardubická rocková kapela Ready Kirken, 
kromě ní nemohl chybět Fleret s Jarmilou Šu-
lákovou. Zazpíval Těžkej Pokondr, ale hvězdou 
číslo jedna byla bezesporu Helena Vondráčková, 
dlouholeté stálice české populární hudby, ve Vi-
zovicích však poprvé. Historickou premiérou byl 
také koncert špičkové polské folkrockové kapely 
Brathanki. Obě horké festivalové noci bylo mož-
né protančit při zábavách, kdo vydržel, dopřál 
si v neděli dopoledne slovenské punkrockery 
Horkýže Slíže. V dalším pořadu vystoupili Bobr 
a Motýl, Mňága & Žďorp, rockoví No name ze 
Slovenska, Zdeněk Izer se svou show (uváděl 
také rekordní knedlíkovou soutěž) a nakonec 
česká funky formace Monkey Business Romana 
Holého a Matěje Rupperta. 
 Jestliže hlavní scéna se víceméně drže-
la obvyklého programového schématu, vedlejší 
produkce měly více experimentální charakter. 
Sobotní a nedělní dopoledne na Free stage pa-
třila kapelám, které na Trnkobraní postoupily 
konkurzními předkoly: Soul invention, Drrn, 
Psychonaut, Simon, slovenský The bridge, Bílá 
nemoc, Zelená kočka, Blue sofa, Jarmark, SNC, 
Hush a Erion. Naopak oba večery na Dark dog 
stage byly věnovány taneční a techno hudbě, se 
kterou se prezentovali Voodootronic, Kita, Ian 
Fuzzy, Jerry, Orbith, Michael Burian, Enter the 
K, Kubiczek, Tom E, E.S.P., Aiffel, Chris Sadler, 
Sunteem, Lucca, Sunrise a ze zahraničí slovenští 
Toky a Flaps a nejlepší španělská diskžokejka 
Pelacha. Komu ani to nestačilo, mohl se ještě na 
Kiss stage účastnit živého vysílání ze sítě Kiss 
rádií (zlínské Publikum, brněnské Hády, ostrav-
ská Morava), prohlédnout výstavu ve fotogalerii 
nebo spočinout v internetové kavárně. 
 Třídenní koncertní provoz byl navíc 
proložen různými doprovodnými akcemi, které 
se odehrávaly přímo na hlavním pódiu (pivní 
soutěž, předvedení a rozporcování sedmaosm-
desátimetrové klobásy) nebo v celém areálu. 
Nespavci mohli sledovat noční kino, po areálu 
se s pouličním divadlem pohybovala Bansko-
bystrická divadelní společnost. Zčásti odbor-
ný charakter měla novinka připravená firmou  

2003 „Der Tscheche Kamil Hamersky musste am Sonntag nicht nach Hause „gerollt“ 
werden. Er konnte sich noch auf den Beinen halten. Aber erschöpft war er nach 
seinem neuen Weltrekord schon, denn der 31-Jährige hatte im südmährischen 
Vizovice 191 Pflaumenknödel in nur einer Stunde verputzt.“ Bersenbrücker 
Kreisblatt 

Program Vizovického Trnkobraní 2003
 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Helena Vondráčková, 2003 
(foto Agentura Publikum)

Těžkej Pokondr, 2003 (foto Agentura Publikum)

Večerní ruch u stánků, 2002 (foto Agentura Publikum)

Vedlejší techno scéna Darg dog stage, 2003 
(foto Agentura Publikum)
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Pokud se někomu zdálo, že loňská expanze 
Trnkobraní dosáhla svých mezí, přesvědčil 
ho tento ročník o opaku. Festival upravil 

svůj název – místo Vizovického Trnkobraní tu 
bylo Open air Trnkobraní – a rozprostřel se do 
téměř všech prostorů v areálu firmy RUDOLF 
JELÍNEK, a.s. Hudební produkce probíhaly již 
na šesti scénách a počet interpretů dosáhl téměř 
sedmdesáti. Ke Zlínskému kraji, který poskytl 
záštitu již vloni, se přidalo statutární město Zlín. 
Generálním partnerem festivalu se stala firma 
Microsoft, jejíž jméno nesla také hlavní scéna 
vybavená poprvé obří obrazovkou. 
 Program všech tří dnů posunutý kvůli 
termínové kolizi s automobilovou Barum rallye 
na 20.–22. srpen 2004 probíhal již bez výjimky 
v areálu pálenice. V domě kultury sice vystoupil 
Bolek Polívka s pořadem Bolkoviny ve Vizovi-
cích aneb Nad zlámanou nohou, ale ten nebyl 
oficiálně veden ani jako doprovodný program 
Trnkobraní. Koncerty na hlavní Microsoft stage 
vypukly v pátek večer vystoupením Voice bandu, 
následovali Erion, Mňága & Žďorp, Chinaski 
a teprve o půlnoci nastupovali Horkýže Slíže, 
po nichž se rozběhla Night Crazy show s kape-
lou Nadoraz. Od sobotního rána hráli Soul in-
vention, zlínská Babička, zpěvačka Anna K. se 
svým Bandem, šumperští rockeři o5 & Radeček, 
polská etnorocková Kapela Pieczarków Pawla  
Pieczarky, Těžkej Pokondr, No name a jako hlav-
ní hvězda celého festivalu novozélandská rock-
ová skupina The Feelers Jamese Reida. Bohatý 
program byl servírován i v neděli: dopoledne al-
ternativní Chiki liki tu-a ze slovenského Prešova, 
Fleret s Jarmilou Šulákovou. Mezi Lucii Bílou 
se skupinou Boom band a rockovým Divokým 
Billem se ještě vklínil se svou show imitátor Zdeněk 
Izer. 
 Druhou největší scénu, Starobrno sta-
ge, o víkendu vyhledávali především fanoušci 
etnické hudby a world music. V pátečním večeru 

2004 „Dříve se soutěžilo o pět litrů slivovice. To bylo pro soutěžící málo motivující, 
proto jsme zainvestovali více peněz a od roku 2002 je hlavní cenou finanční 
odměna.“ Zdeněk Jurásek

Program Open air Trnkobraní 2004 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Věra Bílá na Starobrno stage, 2004 
(foto Agentura Publikum – Petr Soukup)

Večer na Microsoft stage, 2004 
(foto Agentura Publikum – Zdeněk Krhovský)

se jim představila romská zpěvačka Věra Bílá se 
skupinou Kale, skupina Pod Černý vrch, maďar-
ští Korai öröm, Vlasta Redl a hluboko po půl-
noci ještě metalově folklórní valašský Ciment. 
V sobotu se na pódiu vystřídali slovenský Nový 
album, Petr Bende band, Traband, brněnský 
romský Gulo čar, valašští Docuku a dva hosté 
ze zahraničí: věhlasní Moldavané Zdob şi Zdub 
a Pablo´s Majik Karpet z Mexika. Neděle na 
Starobrno stage byla laděna převážně irsky: ote-
víral ji pražský Taliesyn, po němž hrál Dolmen 
Tomáše Trapla, písničkář James Harries s Lucií 
Redlovou, Robert Křesťan a Druhá tráva a br-
něnští Čankišou. 
 Současnou taneční hudbu po dva dny 
prezentovala scéna Free music tent, kde se ve 
večerních a nočních časech prostřídali Voo-
dootronic, Marcco, Tráva, Funk Punx, Rai, Joel 
Einhorn, Tomeboy, Dekan, Flaps, Fukkel, Prior 
a Ukass. O zaměření dalších dvou scén svědčí 
jejich názvy – na Semtex techno stage se před-
stavili renomovaní čeští techno diskžokejové 
Ian Fuzzy, Michaela Salačová, Jerry, Orbith, 
Ladida, Wizard, Coma, Lucasch, Miss Renny, 
Aiffel a Sidecar. V Semtex house areně zatím 
vystupovali IM Cyber, Sunteem, Cluster, Béla 
EN, E.S.P., Priapus, E-man, Chris Sadler, Lu-
cas, Josef Sedloň a Airto. Techno scéna se přes 
den měnila ve Zlín stage, na které dostali šanci 
vesměs regionální kapely jako Šufunky gang, To-
kyo, Rudé kostry, Slunečnice, Žirafa, Frank Zap-
pa quartet, doplněné o přespolní: broumovský 
Imodium, ostravské skupiny Weget a Robson, 
pražské Vertigo a frýdeckomístecký Downbelow. 
Dvě skupiny, Feed the Cat a The Mantinels do-
putovaly z blízkého Slovenska. 
 Hlavní dramaturg Trnkobraní Zdeněk 
Jurásek, který objížděl zahraniční festivaly a zís-
kával kapely pro Vizovice, mohl být spokojený. 
Prodej vstupenek se rozšířil na Slovensko (Tren-
čín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica), na Trn-
kobraní se sešlo přes dvacet tisíc návštěvníků. 
V tak velké podobě se však už festival nezopako-
val.

Oběd je na stole aneb porce soutěžních knedlíků, 2004 
(foto Agentura Publikum – Petr Soukup)

Pokladna v Nádražní ulici, 2004 
(foto Agentura Publikum – Petr Soukup)
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Na konci srpna 2004 vypršela tříletá smlouva mezi Kulturně-společenským sdružením Vizovické 
Trnkobraní a Agenturou Publikum na pořádání festivalu a brzy se ukázalo, že nová nebude 
uzavřena. Agentura chtěla festival rozvíjet směrem naznačeným v posledních letech, zatímco 

sdružení upozorňovalo na odklon od původních idejí Trnkobraní. Vizovjany trápilo, že z někdejších 
slavností zůstal jen název a soutěž v pojídání švestkových knedlíků, veškerý program probíhá v areálu 
pálenice na okraji Vizovic a město pociťuje jeho existenci prakticky jen z víkendového náporu na 
místní obchody a restaurace. Očekávaný rozchod smluvních partnerů však zkomplikovala otázka 
ochranných známek na Trnkobraní. Sdružení vědělo, že si je majitel agentury Zdeněk Jurásek již 
před časem nechal zapsat na své jméno a předpokládalo jejich nynější převod. To se však nestalo 
a Zdeněk Jurásek oznámil přesun Trnkobraní do Slušovic. 
 O stěhování se reálně hovořilo již rok předtím. Trnkobraní v nové podobě nemělo podporu 
vizovické radnice a Zdeněk Jurásek proto zvažoval jeho přemístění do Zlína nebo na jiné místo. Po 
ukončení smlouvy na podzim 2004 již skutečně začal podnikat aktivní kroky a v únoru 2005 ozná-
mil, že letošní ročník Trnkobraní open air se uskuteční od 26. do 28. srpna na polním letišti Bílá 
hlína u Slušovic. Kulturně společenské sdružení ve spolupráci s firmou RUDOLF JELÍNEK, a.s. na 
to reagovalo žalobou na vlastnictví ochranných známek a oznámilo konání vlastního festivalu ve stej-
ném termínu pod názvem Tradiční vizovické slavnosti – brzy však přešlo na obvyklý název Vizovické 

Trnkobraní. Od jara 2005 tak byly v blízkých 
městech připravovány dva festivaly ve stejném 
termínu a s takřka stejnými názvy.
 Slušovickému Trnkobraní, které po 
předběžném opatření soudu o zákazu užívání his-
torických označení zkoušelo název Trnko open 
air, se podařilo zajistit prestižnější programovou 
škálu. Zkušenosti z minulých ročníků umožnily 
Zdeňku Juráskovi i v nových podmínkách vytvo-
řit tři scény obdobné vizovickým. Hlavní Zubr 
Litovel stage byla pojmenována po pivovarských 
sponzorech festivalu a nabízela pestrý program, 
ve kterém v pátek účinkovali například Anna K., 
Support Lesbiens a Kryštof. Sobotu načala Arge-
ma, vedle které se objevila slovenská Peha, polský 
Golec uOrkiestra, slovenský Richard Müller nebo 
tuzemský Čechomor s Lenkou Dusilovou. Spe-
cialitou večera byl koncert norských Greenland 
Whalefishers. V neděli lákali především Ready 
Kirken, Divokej Bill a Aneta Langerová, vítězka 
televizní soutěže Česko hledá superstar. 
 Kofola stage nabízela program oriento-
vaný na world music, ve kterém vystoupili napří-
klad Traband, Čankišou, Irish Dew, Hradišťan 
nebo Pavla Kapitánová. V Semtex aréně se pak 
střídaly regionální a začínající kapely, které hrály 
přes den, s reprezentanty techno scény, kteří na-
stupovali při západu slunce a loučili se s rozbřes-
kem (např. Orbith, Milhaus, Miss Renny, Kita 
a mnozí další). 
 Organizaci Vizovického trnkobraní 
z větší části převzala firma RUDOLF JELÍNEK, 
a.s., programová část ležela na bedrech jejího ob-
chodního ředitele Lumíra Zakravače. Jeho hlav-
ním úkolem bylo vrátit Trnkobraní do pozice fes-
tivalu pro celou rodinu, kterým by koncem srpna 
žilo celé město. Proto bylo vedle hlavního progra-
mu v areálu firmy přichystáno několik doprovod-
ných po celém městě. Tím prvním byla páteční 
jízda „valašského krále“ Bolka Polívky kočárem 
z náměstí do areálu pálenice, na které ho dopro-
vázeli Jarmila Šuláková, starosta města Vít Suši-
la a zakladatel Trnkobraní Miloš Žabka. Všichni 
pak slavnostně zahájili tento ročník Trnkobraní. 
V sobotu ožila Štěpská ulice jarmarkem řeme-
sel, rybárna v Chrastěšovské ulici hostila první 
pstruhobraní, na sokolovně byla výstava vláčků. 

2005 „Vizovice bez Trnkobraní? To je jako Mnichov bez proslulého Oktoberfestu.“ 
Pavel Stojar

Program Open air Trnkobraní ve Slušovicích, 2005  
(Státní okresní archiv Zlín)

Program Vizovického Trnkobraní 2005 
(KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

Kočár odjíždí od vizovické radnice: vedle kočího starosta 
města Vít Sušila, dále Miloš Žabka, Boleslav Polívka, Jarmila 
Šuláková, 2005 (foto Jiří Lutonský)

Mažoretky na vizovickém náměstí, 2005 (foto Jiří Lutonský)

Jarmark řemesel ve Štěpské ulici, 2005 (foto Jiří Lutonský)
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Dva festivaly pod názvem Trnkobraní se 
konaly také v tomto roce a ve svém progra-
movém zaměření se příliš nelišily od loň-

ského ročníku. Největší změnou bylo termínové 
oddělení obou akcí, takže festivalový divák si 
mohl dopřát obě. Trnkobraní open air ve Slu-
šovicích 18.–20. srpna 2006, Tradiční vizovické 
Trnkobraní ve Vizovicích o týden později 25.–
27. srpna 2006.
 Zdeněk Jurásek znovu získal jako gene-
rálního partnera firmu Microsoft, podle jejíhož 
produktu dostala hlavní scéna jméno Windows 
Vista stage. Mimo ní mnoho dalších koncertů 
nabízely menší scény Live.cz stage (etno, world 
music) a Semtex stage (techno). Program na 
hlavní scéně zahájila skupina Jackie následo-
vaná vystoupením, kterému by žánrově slušela 

Prostranství za kulturním domem se stalo do-
staveníčkem příznivců dechovky, kde vystoupili 
například Boršičanka, Javořina, Vizovský Juráš 
a Portáš. Návštěvníky mezi jednotlivými akcemi 
ve městě převážel motorový Trnkovláček, který 
se stal oblíbenou dětskou atrakcí. 
 Hlavní program na scéně Starobrno 
v areálu pálenice odstartovala skupina Buty, po 
které následovali například Petr Kolář, Wohnout 
nebo Iné kafe. Sobotní program načala Žirafa, 
mezi dalšími interprety vynikl poprvé na Trn-
kobraní účinkující slovenský zpěvák Peter Nagy, 
skupina 100°C, nestárnoucí Turbo nebo Vlasta 
Horváth. Večerní hvězdou bylo však chorvatské 
diskotékové trio Karma, ale kvalitnější vystoupe-
ní na sebe ještě nechala čekat: plzeňská Burma 
Jones a hlavně rocková legenda Pražský výběr 
s Michaelem Kocábem a Michalem Pavlíčkem. 
Nedělní dopoledne patřilo mimo jiné Lence Du-
silové a AG Fleku, odpoledne zahrál nezbytný 
Fleret, Věra Špinarová a poprvé na Trnkobraní 
Žlutý pes Ondřeje Hejmy. Vedlejší scénou byl 
cirkusový stan, kde v pátek vystoupila Beatles re-
vivalová skupina, ale jinak sloužila zejména dě-
tem (vystoupení Michala Nesvadby, loutkoherců 
České televize) a v noci diskotékám. 
 Na obou festivalech se pojídaly švestko-
vé knedlíky, k oběma byl vypraven zvláštní vlak 
z Ostravy, takže méně informovaní návštěvníci si 
někdy nebyli jisti, na které Trnkobraní si koupili 
vstupenku. Divácký zájem byl vyrovnaný, obě 
akce navštívilo něco přes deset tisíc lidí. Soužití 
obou akcí vedle sebe se ukázalo jako možné. 

2006 „Každý dělá po svojí, nikoho sa nebójí, ani Boha, ani lidí, kerak obstójí.“ 
Lidová z Vizovic

Aneta Langerová, 2005 (foto Agentura Publikum)

Hlavní scéna Trnkobraní ve Vizovicích, 2005 
(foto Jiří Lutonský)

Stanový tábor na Bílé hlíně ve Slušovicích, 2005 
(foto Agentura Publikum)

Program Vizovického Trnkobraní 2006 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)
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spíš scéna world music, kdyby se tam vešla: fol-
krockový Čechomor s Františkem Černým hrál 
se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů ří-
zenou Romanem Válkem v koncertu s názvem 
Proměny. Po velkém koncertu následovaly ještě 
dva nepřehlédnutelné – Vlasta Redl a Každý den 
jinak a již po půlnoci špičková finská rocková ka-
pela Waltari. Ze sobotního programu nelze po-
minout slovenskou Pehu, americké Airfare, Mig 
21, Janu Kratochvílovou nebo ostravský Kryštof. 
V neděli pódium patřilo hostům ze Slovenska: 
vystoupili mimo jiné Horkýže slíže a No name. 
Z domácích to byl třeba Těžkej Pokondr, tedy 
Roman Ondráček a Miloš Pokorný, kteří také 
moderovali soutěž v pojídání knedlíků. Z kapel 
vystupujících na Live.cz stage vynikli především 
Bratři Ebenové, Gulo čar, Čankišou, Hradišťan 
a Vlasta Třešňák band. 
 Model rodinného festivalu, jaký zvolili 
ve Vizovicích, se vloni natolik osvědčil, že se jej 
organizátoři rozhodli dále rozvíjet. Ulice města 
byly při Trnkobraní opět plné stánků v rámci 
jarmarku řemesel či tónů dechovky na náměs-
tí. Návštěvníci se mohli pěšky nebo Trnkovláč-
kem pohybovat mezi rybárnou v Chrastěšovské 
a několik kilometrů vzdáleným areálem firmy 
RUDOLF JELÍNEK, a.s., kde probíhala většina 
vystoupení. Novinkou byla výstava autoveteránů 

u sokolovny. Na festivalu „oslavujícím švestku ve 
všech podobách“ nemohl chybět Boleslav Polív-
ka a pokus o překonání světového rekordu v hro-
madném přípitku slivovicí v sobotu odpoledne. 
 Mezitím byl již na hlavní scéně v plném 
proudu program, kde v pátek vystoupili napří-
klad Nevím, Citron, Děda Mládek Illegal band 
a večer pak Svatý Pluk s Pepou Vojtkem a Supp-
ort Lesbiens. Sobotu ozdobili třeba UDG, Věra 
Špinarová, Clou, No name nebo punkové Tři se-
stry Lou Fanánka Hagena, v neděli diváci slyšeli 
a viděli Turbo, Mňágu & Žďorp, Fleret s Jarmi-
lou Šulákovou, Vašo Patejdla a band Petra Ben-
deho. Doprovodný program byl oproti loňsku 
rozšířen o Hudební Radegast kamion (pojmeno-
ván po značce generálního partnera), který dal 
příležitost regionálním kapelám různých žánrů 
(rock, folk, country) vzešlých ze soutěže Trnko-
paráda. Rozšířen byl také program v cirkusovém 
stanu, který byl určen především dětem. V pátek 
tu zahrálo místní ochotnické divadlo DNO před-
stavení Blaník, děti se o víkendu mohly těšit na 
vystoupení Michala Nesvadby nebo Jaroslava 
Uhlíře. V dalších místech areálu probíhaly jiné 
akce jako již zavedený Jelínkův vizovický košt 
nebo Valachyjáda s recesistickými sportovními 
soutěžemi. 

Mňága & Žďorp, vpravo Petr Fiala, 2006 
(foto archiv RUDOLF JELÍNEK, a.s.)

Čechomor s Filharmonií Bohuslava Martinů, 2006 
(foto Pavel Petruška, Agentura Publikum)

Pepa Vojtek a sbor Svatý Pluk, 2006 
(foto archiv RUDOLF JELÍNEK, a.s.)

 Termínové oddělení obou Trnkobraní 
rozřešilo mnoha návštěvníkům dilema, na kte-
rou z akcí se vypravit, některé kapely (No name) 
mohly vystoupit tam i tam. Střízlivý pohled však 
ukazoval, že roztržka neprospívá žádné straně. 
Agentura Publikum uměla získat pestřejší a bo-
hatší hudební program, nevýhodou však byla 
vzdálenost od Slušovic, zázemí a trvalá hrozba 
ztráty známky Trnkobraní. Pro firmu RUDOLF 
JELÍNEK, a.s. zase stála organizace velkého 
festivalu mimo hlavní obor podnikání; Kulturně 
společenské sdružení však mělo zájem převést 
na ni vlastnictví ochranných známek k Trnko-
braní, protože ji považovalo za důvěryhodnou 
a silnou strážkyni tradičních hodnot festivalu. 
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Nejlepší švestkový festival 
na světě... 2007-2017
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Obě strany, které v posledních dvou letech 
pořádaly samostatné akce, si znovu podaly 
ruce. Agentura Publikum a Zdeněk Jurásek 

převedli ochranné známky na firmu RUDOLF 
JELÍNEK, a.s., a Trnkobraní bylo zase jen tam, 
kam opravdu patří – ve Vizovicích. Program ju-
bilejního čtyřicátého ročníku v sobě skloubil to 
nejlepší z obou trendů uplynulých let. Vědomí 
tradice a jedinečnosti zdejšího kraje se spojilo 
s otevřeností novým trendům v hudebním umě-
ní. Pevné kořeny a mladé výhonky jedny bez 
druhého ztrácejí smysl. O tom se ve Vizovicích 
přesvědčili tisíce návštěvníků, kteří na třech 
scénách přivítali nabídku asi šedesáti kapel a in-
terpretů opravdu nejrůznějších žánrů převážně 
z České republiky (Walda gang, Čankišou, Tři 
sestry, Buty, Michal Prokop, David Koller, Kale, 
Čechomor s Horňáckou cimbálovou muzikou 
Martina Hrbáča) a Slovenska (No name, Horkýže 

2007

Program Vizovického Trnkobraní 2007 (KS sdružení Vizovické Trnkobraní)

„Tož už sa moc těším, kapely sú supér, sranda bude taky, né? Dá sa řéct, že 
štyricátý ročník bude parádní jak sfiňa. Mňajte sa jag chcete a potkáme sa!“ 
–kecka- na chatu www.vizovicketrnkobrani.cz, duben 2007

Slíže, Peha), ale také z Polska (Kapela Pieczar-
ków) a Norska (Greenland Whalefishers). Další-
mi nabídkami (jarmark, folklórní a dechovkový 
festival a další) žilo i celé město. 

Motorkáři na Trnkobraní, 2007 (foto Agentura Publikum)

David Koller, 2007 
(foto Agentura Publikum)

Herec Boleslav Polívka hostem Trnkobraní, 2007 
(foto Agentura Publikum)

Karel Heřman ze skupiny Čankišou, 2007 
(foto Agentura Publikum)
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Letošní ročník Trnkobraní byl nepříznivě 
poznamenán deštivým počasím, které zha-
tilo asi nejvíc očekávaný bod programu, vy-

stoupení Lucie Bílé se slovenským world music 
orchestrem Cigánski diabli a Filharmonií Bohu-
slava Martinů Zlín na hlavní Starobrno stage. 
Stejně tak se návštěvníci museli obejít bez kon-
certu ostravské kapely Buty či Žlutého psa na 
menší Bonver stage; potěšila je tak aspoň sloven-
ská Chiméra, Jana Kratochvílová se skupinou 
Illuminati.ca, Michael Foret nebo taneční hudba 
na Semtex stage. Skutečně nabitý byl program 
sobotního večera, v němž se na hlavní scéně za 
sebou vystřídaly takové pojmy jako Visací zá-
mek, Airfare, Mňága a Žďorp, Monkey business 
a David Koller, kterým ještě na Bonver stage 
konkurovali třeba Mandrage. Obdobně tomu 

2008 „Sice podle předpovědi asi trochu zaprší…“

Michal Pixa z kapely Visací zámek, 2008 
(foto Agentura Publikum)

Přelet práškovacího letadla jako součást odhalení sochy Jožina z bažin, 2008 (foto Agentura Publikum)

Aneta Langerová, 2008 (foto Agentura Publikum)

Cyril Kocúrek se svou sochou Jožin z bažin, 2008 
(foto Agentura Publikum)

bylo i v neděli, kdy se představili Fleret s Jarmi-
lou Šulákovou, Michal Hrůza, Aneta Langerová 
a Vypsaná fixa, zatímco u Bonver stage se srotili 
příznivci folkrocku a bluegrassu na Vladimíra 
Mišíka a Roberta Křesťana s Druhou trávou. Za-
hraniční účast byla v tomto roce spíš okrajová, 
zmínit lze irskou rockovou formaci The Hogs. 
Z doprovodného programu vybočilo odhalení 
dřevěné sochy Jožina z bažin před vstupem do 
areálu firmy RUDOLF JELÍNEK. Plastika z díl-
ny řezbáře Cyrila Kocúrka zpodobnila vizovické 
strašidlo dosud známé jen z legendární písničky 
Banjo bandu Ivana Mládka, který při té příleži-
tosti rovněž na Trnkobraní vystoupil. 
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Jestliže v loňském roce museli fanoušci 
nejočekávanější koncert na Trnkobraní 
oželet, letos se už hlavní hvězdy festivalu 

dočkali. Byla jí legendární maďarská rocková 
kapela Omega, která kromě množství českých 
zájemců přilákala dokonce i řadu svých příz-
nivců ze své vlasti. Festival ovšem nabídl i řadu 
dalších zajímavých koncertů, například v pátek 
to bylo společné vystoupení kapel Divokej Bill 
a Čechomor následovaný elektrizujícím koncer-
tem skupiny Horkýže Slíže, zpěvákem Tomášem 
Klusem nebo skupinou Už jsme doma. Program 
na obvyklých pódiích Starobrno stage a Bonver 
stage doplněných taneční diskžokejskou Semtex 
stage pokračoval v sobotu, kdy se kromě Omegy 
představila asi dvacítka dalších interpretů, mezi 
nimi například Kryštof, Buty, Peter Nagy, Man-
drage, Turbo či David Kraus, v neděli pak Mig 
21, Garage a obligátně Fleret s Jarmilou Šulá-
kovou. Kdo si chtěl odpočinout od proudu kon-
certů, mohl navštívit výstavu Route 66 nebo se 
vypravit do města na celou řadu doprovodných 
aktivit (Pstruhobraní, jarmark řemesel, festivalo-
vá pouť). 

2009 „Gyöngyhajú lány aneb Česká klasika s maďarskou hvězdou“

Generální ředitel RUDOLF JELÍNEK, a.s. Pavel Dvořáček 
a herec Boleslav Polívka na hlavním pódiu Trnkobraní, 2009
(foto Agentura Publikum)

János Kóbor ze skupiny Omega, 2009 (foto Agentura Publikum)

Návštěvníci Trnkobraní, 2009 (foto Agentura Publikum)

Program Vizovického Trnkobraní 2009 (foto Agentura Publikum)
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Trnkobraní – valašský fenomén, tak zněl 
název výstavy v nákupních centrech ve 
Zlíně a v Ostravě, která s několika atrak-

tivními exponáty ze sbírky firmy RUDOLF JE-
LÍNEK lákala s předstihem na letošní ročník 
tradičního festivalu. Ten v tomto roce navštívilo 
přes 15 000 lidí, kteří se na obvyklé trojici pó-
dií dočkali během víkendu od pátku do neděle 
téměř šesti desítek interpretů. Nechyběli mezi 
nimi v pátek jak ti tradiční (Tomáš Klus, China-
ski, Xindl X), tak ti, kteří se na Trnkobraní neob-
jevují často: k nim náleží třeba Nightwork, jehož 
šou byla patrně hlavním bodem večera. Stejně 
tak v sobotu se vedle již obvyklých taháků (Mňá-
ga a Žďorp, Visací zámek) představili také Lucie 
Redlová, Petr Bende, Čankišou, J.A.R. či Gipsy.
cz. V neděli vedle nezbytného Fleretu s Jarmilou 
Šulákovou hráli také Michal Hrůza a Banjo band 
Ivana Mládka, který se vrátil po dvou letech, aby 
byl přítomen odhalení další skulptury řezbáře 
Cyrila Kocúrka, který pro Vizovice (po Jožinovi 
z bažin) přichystal tentokrát sochu zdejšího slav-
ného rodáka, herce a mima Bolka Polívky. Její 
slavnostní odhalení bylo jedním z bodů dopro-
vodného programu, který se jinak jako obvykle 
rozlil do ulic celého města. 

2010 „Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice…“ Ivan Mládek: Jožin z bažin

Gipsy.cz, 2010 (foto Agentura Publikum)

Laddy M na Semtex stage, 2010 (foto Agentura Publikum)

Návštěvníci Trnkobraní, 2010 (foto Agentura Publikum)

Boleslav Polívka se svou sochou 
od Cyrila Kocúrka, 2010 
(foto Agentura Publikum)

Nabídka firemního stánku RUDOLF JELÍNEK, 2010
(foto Agentura Publikum)

Jarmila Šuláková při vystoupení se skupinou Fleret, 2010
(foto Agentura Publikum)
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Program, který se v tomto roce odehrával 
na dvou scénách (Starobrno stage, Bonver 
Semtex stage), byl zejména na hlavním pó-

diu rozdělen do poměrně přehledných bloků, 
které v pátek představily důležitá jména tuzem-
ské pop music posledních třiceti let s důrazem na 
žhavou současnost (Tomáš Klus, Aneta Lange-
rová, Laura a její tygři, Buty, Nightwork), zatím-
co sobota patřila zčásti méně známým, ale pro-
gresivním kapelám (Poletíme?, Los Perdidos), 
a po mezistupni v podobě již zažitých českých 
jmen (Divokej Bill, zpěvačka Anna K.) se ve ve-
černím čase představili zahraniční hosté, molda-
vští Zdob si Zdub, slovenští No name a polská 
Kapela Pieczarków. Zejména ta první, vcelku ne-
známá skupina, si energickým projevem blízkým 
balkánské dechovce, získala nadšení početného 
posluchačstva. Také menší Bonver Semtex stage 
se snažila alespoň zčásti o přesnější žánrovou 
profilaci, jíž potěšila zejména příznivce folkové, 
folkrockové scény a world music (Jiří Schmitzer, 
Jablkoň, Hrdza, islandští Arstidir). Jistou specia-
litu pak tvořil nedělní program, sice s osvědčený-
mi interprety (Věra Špinarová, Fleret s Jarmilou 
Šulákovou), ale tentokrát se vstupným zdarma. 
Trnkobraní tak přilákalo zejména rodinné publi-
kum v rámci oslav 750 let města Vizovic, s nímž je 
valašská Jelínkova slivovice odnepaměti bytostně 
spjata. Trnkobraní se tak v tomto dni posunulo 
více ke své historické podobě lidové slavnosti, 
k níž patřilo i Švestkové království, jež představi-
lo místní nejslavnější ovoce nejen jako slivovici, 
ale v též v mnoha jiných jeho podobách (sušené 
švestky, povidla, knedlíky apod.). 

2011 „Když se v roce 1261 poprvé v historických záznamech objevilo jméno Vizovice, 
nikdo netušil, že na den přesně po 750 letech (nebo, řekněme, přímo po třičtvrtě-
tisíciletí) bude probíhat vizovické Trnkobraní!“

Švestkový koloniál, 2011 (foto Agentura Publikum)

Bouřka nad areálem Trnkobraní, 2011 (foto Agentura Publikum)

Tomáš Klus, 2011 (foto Agentura Publikum)
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Letošní ročník se nesl ve znamení půlkula-
tého 45. výročí vzniku Trnkobraní. A protože 
v historii festivalu se ve Vizovicích předsta-

vila již nepřeberná řada umělců z nejrůznějších 
žánrových zákoutí hudby, připomněli pořadatelé 
v rámci jubilea tuto skutečnost do široka roz-
kročenou nabídkou kapel a muzikantů. Ti jako 
obvykle využili všech tří pódií, od malé Semtex 
stage, soustředěné na taneční hudbu (představi-
li se hlavní tahouni domácí taneční scény jako 
Michael Burian, Chris Sadler, Tráva nebo Lout-
ka), přes Kofola stage, kde se z kategorie regio-
nálních nebo méně známých kapel (kladenské 
Zrní, rockmetaloví Freefall) vymykal třeba Tra-
band nebo romští Gipsy.cz (byť jejich domácí 
ohlas je nesrovnatelný s mezinárodní prestiží), 
až po hlavní Starobrno stage, která jako obvyk-
le přilákala desetitisíce fanoušků. Ti byli v pátek 
zvědaví na svébytného písničkáře Xindla X, na 
idol zejména dívčího publika Tomáše Kluse stej-
ně jako nestora české populární hudby Václava 
Neckáře s jeho aktuálním hitem Půlnoční nebo 
na jednoho z mála zahraničních hostů, moldav-
skou formaci Zdob si Zdub, která na Trnkobraní 

2012 „Třídenní pobyt ve Vizovicích ukázal, že o ztrátu tváře se Trnkobraní bát nemusí.“ 
Jan Trávníček

vystoupila po roce tentokrát již v pozici očeká-
vané hvězdy. V sobotu se na hlavním pódiu před-
stavil (nejen) jazzový flétnista Jiří Stivín, dlou-
hodobě populární slovenský zpěvák Richard 
Müller, či obligátní domácí hvězdy Vlasta Redl 
a Fleret. Žánrově rozprostřený a svým způsobem 
rodinný charakter festivalu potvrdila neděle, 
v níž se vedle sebe vešli folkové legendy bratři 
Nedvědové, rockoví Mig 21 i slovenští punkeři 
Horkýže Slíže. Firma RUDOLF JELÍNEK, a.s. 
jako jeden ze spolupořadatelů o sobě dala vě-
dět Trnkohlídkami i Trnkopasem, s jejichž po-
mocí se dalo soutěžit o atraktivní ceny. Kromě 
Trnkobraní si své jubileum připomínal také Je-
línkův vizovický košt. Na desátém ročníku jedné 
z největších akcí svého druhu, která tradičně pa-
tří k pátečnímu programu, se letos prezentovalo 
rekordních 1209 vzorků destilátů. 

Xindl X, 2012 (foto Agentura Publikum)

Václav Neckář, 2012 (foto Agentura Publikum)

Návštěvníci Trnkobraní, 2012 
(foto Agentura Publikum)

Mário Sabo ze skupiny Horkýže Slíže, 2012 
(foto Agentura Publikum) Vlasta Redl a Naše nová kapela, 2012 (foto Agentura Publikum)

Jiří Macháček a Adam Stivín z kapely Mig 21, 2012 
(foto Agentura Publikum)
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Festival doznal v tomto roce jednu důleži-
tou změnu. Agentura Publikum, která se na 
Trnkobraní pořadatelsky podílela od roku 

1998 a stála za jeho akcelerací mezi největší tu-
zemské hudební festivaly (v tomto ohledu Trn-
kobraní kulminovalo v letech 2002–2004), se po 
patnácti letech rozhodla z organizačního týmu 
odejít. K dosavadním pořadatelům (RUDOLF 
JELÍNEK a. s., Kulturně-společenské sdruže-
ní Vizovické Trnkobraní) se tak nově připojila 
pražská agentura Nedomysleno s.r.o., známá 
dosud zejména jako pořadatelka festivalů Čes-
ké hrady.CZ a Moravské hrady.CZ nebo multi-
žánrového pražského festivalu Mezi ploty. Ge-
nerálním partnerem Trnkobraní se stal pivovar 
Starobrno. Vstup nového producenta se promítl 
v několika zásazích do zaběhnutého schématu 
Trnkobraní. Především bylo ve svém hlavním 
programu zkráceno na dva dny (pátek, sobota), 
přičemž atraktivní soutěž v pojídání švestkových 
knedlíků byla přesunuta z neděle na sobotní po-
ledne. Naproti tomu část vedlejšího a doprovod-
ného programu byla vyhrazena ulicím města tak, 
aby nekolidovala s děním v Jelínkově areálu: sem 
patří sobotní Štěpský jarmark a nedělní kultur-
ní akce na několika místech ve městě zaměřené 
spíš na starší návštěvníky a rodiny (dechovka, 
cimbálové muziky). Hlavní zájem návštěvníků se 
ovšem soustředil k hudebnímu programu střída-
jícímu se na dvou pódiích, kde se tentokrát 
v rámci redukce neobjevili hosté ze zahraničí, 
jako obvykle se ovšem sešla přehlídka toho nej-
více atraktivního z české a slovenské populární 
scény. Patřily k nim punkové a rockové legendy 
Visací zámek a Pražský výběr i mladší kapely 
jako ostravský Kryštof, Chinaski, Vypsaná 
fixa, Sto zvířat, Čechomor nebo slovenští No 
name. Obdobně došlo i na generační rozptyl 

2013 „Má smysl, aby se jako příjemná jistota objevoval ve festivalovém kalendáři 
i nadále.“ Jan Trávníček

VizoVice 
Areál likérky r. JelÍNek 

23.–24. 8.
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pořádá rudolf JelÍNek A.s., NedomysleNo, s.r.o. 
A kulturNě-společeNské sdružeNÍ „vizovické trNkobrANÍ“

u „sólových“ zpěváků, když se představili mladší 
Xavier Baumaxa, Xindl X, i zasloužilí Miro 
Žbirka a David Koller. 
Občerstvující pohled nového spolupořadatele 
přinesl i novinky v podobě kinokavárny (příhod-
ně s projekcemi snímků s hudební tématikou), 
případně návrat bodů programu, které již v mi-
nulosti Trnkobraní zpestřovaly. Takovým bylo 
divadla, ať už pro děti (Divadla Drak z Hradce 
Králové, ostravské Divadlo loutek) nebo dospělé: 
na alternativní scéně se diváci mohli sblížit s do-
sud spíše jen z televize známým žánrem stand 
up comedy. 

Firemní stánky s občerstvením, 2013 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Program Vizovického Trnkobraní 2013 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)Návštěvníci nočního programu, 2013 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Michael Kocáb (Pražský výběr), 2013 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Podvečer na hlavním pódiu Trnkobraní, 2013 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)
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prověřuji).
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Protože se programové úpravy z loňského 
roku ukázaly jako přínosné, odehrál se le-
tošní ročník Vizovického Trnkobraní ve 

víceméně stejném modelu. Jeho základem byly 
dvě hudební scény v jelínkovském továrním are-
álu, hlavní Starobrno stage a menší Rudolf Jelí-
nek stage, na nichž se interpreti plynule střídali 
tak, aby fanoušků pokud možno nic neuniklo. 
V tomto roce se do Vizovic sjelo 14 000 divá-
ků, které v pátek přilákal zejména Tomáš Klus, 
Mig 21 s Jiřím Macháčkem a řízné funky kapely 
Monkey Business v čele s Matějem Ruppertem. 
Tomuto dění na Starobrno stage sekundoval na 
menším pódiu Visací zámek a Wohnout. Sobot-
ní dávku koncertů odstartoval již v poledne po-
pulární Kryštof následovaný mimo jiné Anetou 
Langerovou a slovenským uskupením Iné kafe. 
Večer patřil punkovým stálicím Třem sestrám a 
domácímu Fleretu, který, ač z regionu, dokáže 
spolehlivě upoutat i tisíce přespolních návštěv-
níků. K místním, byť s dlouholetou celonárodní 
odezvou, lze počítat i Mňágu a Žďorp, které na 
Rudolf Jelínek stage prostřídali například Airfare 
nebo Lenny. V sobotu doplnilo nabídku obou hu-
debních scén dění na alternativní a dětské scéně 
a v Jelínkově biografu s obdobným programem 

2014 „Každý rok opravdu ráda sleduji, jak si naše vizovická kapela získává celé publi-
kum a že i lidé, kteří nejsou z našeho regionu, společně zpívají Zafúkané.“ 
Jana Stupková

P ř e d P ro d e j  v s t u P e n e k :  w w w. t i c ke t s t r e a m . c z  –
®

mandrage l  aneta langerová
mňága a žďorP l visací zámek l eddie stoilow l wohnout

inekafe l desmod l mig 21 l monkey business

tomáš klus l tři sestry
kryštof

michal hrůza l fleret l adam mišík l airfare l lenny l  kosovci
koblížc! l  relaPs l  komici s.r.o. (miloš knor a lukáš Pavlásek)

soutěž v Pojídání knedlíků l  jelínkův biograf l  taneční scéna l  dětský koutek

VizoVice 
areál likérky r. jelínek 

22.–23. 8.

hlavní mediální Partneřihlavní Partner

Minimální  povolená velikost pou�ití této varianty je 30 mm

Minimální  povolená velikost pou�ití této varianty je 12 mm

Minimální  povolená velikost pou�ití této varianty je 20 mm

24. 8. iX. folklórní a dechový festival – areál sokolovny

generální Partner
Pořádá rudolf jelínek a.s., nedomysleno, s.r.o. 
a kulturně-sPolečenské sdružení „vizovické trnkobraní“

w w w. t r n ko b r a n i . c z

Návštěvníci Trnkobraní, 2014
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Richard Krajčo ze skupiny Kryštof, 2014
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Areál firmy RUDOLF JELÍNEK a Vizovice z pasek 
pod Janovou horou, 2014 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

jako při minulém Trnkobraní. Rovněž nedělní 
festival dechových hudeb konaný za vizovickou 
sokolovnou si našel své vděčné návštěvníky, kte-
ří kromě místních folklórních souborů (Vizo-
vjánek, Ocún) vyslechli také slovenský soubor 
Lubovňan či dechovky z Polska (Plania) a Slo-
vinska (Loče).

Lukáš Pavlásek na Rudolf Jelínek stage, 2014
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Program Vizovického Trnkobraní 2014 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Dívky ze souboru Vizovjánek na exkurzní trase Distillery 
Landu, 2014 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Starobrno stage, 2014 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)
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Důkazem, že se Trnkobraní ve své nové 
podobě dobře zavedlo, byl opět zřetelný 
nárůst počtu návštěvníků, kterých letos 

do Vizovic zamířilo více než 15 000. Připrave-
na byla pro ně obvyklá dvojice pódií doplněná 
ještě menší Kiss stage blízko hlavního pódia. 
A stejně relativně obvyklý byl také program zahr-
nující o prvním večeru Annu K. či Chinaski na 
Starobrno stage a Mňágu a Žďorp nebo Vypsa-
nou fi xu na Rudolf Jelínek stage. Podobně byl 
stálicemi české a slovenské scény obsazen také 
sobotní program (Tomáš Klus, Visací zámek, 
Divokej Bill, Horkýže Slíže), naopak po něko-
likaleté absenci Vizovice přivítaly Ewu Farnou, 
Jiřího Schmitzera nebo Vladimíra Mišíka. Pozo-
ruhodným pokusem, jak k ustálenému okruhu 
oblíbených muzikantů přiřadit neznámé tváře, 
byla soutěž Zahraj si s kapelou na Trnkobraní, 
v níž fanoušci formou internetového hlasování 
mohli pomoci svým oblíbencům k vystoupení na 
festivalu. V tomto roce se to podařilo vsetínské 
heavy metalové kapele Donor. O něco rozšířený 
program nabídla letos doprovodná divadelní scé-
na (stand up comedy, pohádky pro děti), nedělní 
folklórní scéna u sokolovny zas vedle folklórních 
souborů dala prostor také folku, country a world 
music (Tomáš Kočko, Podjezd). Snahu přilákat 
při té příležitosti návštěvníky také do města, 
mimo areál fi rmy RUDOLF JELÍNEK, dokládá 
i speciální festivalové vstupné na zdejší zámek. 

2015 „Na Trnkobraní se těším jak trnka na sklizeň.“ Tomáš Klus

P ř e d P ro d e j  v s t u P e n e k :  w w w. t i c ke t s t r e a m . c z  –
®

VizoVice 
Areál likérky r. jelÍnek 

21.–22. 8.

hlAvnÍ mediálnÍ PArtneři

hlAvnÍ PArtner

22. 8. X. FolklórnÍ A dechový FestivAl – Areál sokolovny

GenerálnÍ PArtner
Pořádá rudolF jelÍnek A.s., nedomysleno, s.r.o. 
A kulturně-sPolečenské sdruženÍ „vizovické trnkobrAnÍ“

w w w. t r n ko b r a n i . c z

divokej bill l  horkýže slÍže l  Xindl X

visAcÍ zámek l ewA FArnA l michAl hrůzA l AnnA k.
desmod l mŇáGA A ždorP l vyPsAná FiXA l nebe

tomáš klus l mAndrAGe
chinAski

jiřÍ schmitzer l vlAdimÍr mišÍk & etc... l udG l slzA l lAke mAlAwi
Fleret l kosovci l donor l  komici s.r.o. (ivA PAzderková A miloš knor)

soutěž v PojÍdánÍ knedlÍků (moderujÍ michAl suchánek A richArd Genzer) 

www.facebook.com/trnkobrani

me

Lukáš Bundil ze skupiny Slza na Rudolf Jelínek stage, 2015
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Návštěvníci Trnkobraní, 2015 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Večerní koncert Michala Hrůzy na Starobrno stage, 2015
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.) Vystoupení valašského souboru Vizovjánek, 2015 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Diváci na Starobrno stage při koncertu skupiny Mandrage, 
2015 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Program Vizovického Trnkobraní 2015 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)
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Letošnímu Trnkobraní přálo počasí, ale 
to nebyl jediný důvod, proč festivalu opět 
vzrostla návštěvnost. Lidé si zvykli na mo-

del dvoudenního programu na dvou hlavních 
scénách a zejména na relativně ustálený okruh 
populárních interpretů ze šíře vymezené scény 
středního proudu, na jejichž koncerty se do Vi-
zovic pravidelně vrací. Tak i tentokrát je v pá-
tek potěšilo Sto zvířat, Visací zámek, Rybičky 
48, Wohnout či oblíbení punkeři ze Slovenska 
Horkýže Slíže, největší ohlas ovšem sklidily 
koncerty v hlavním večerním čase: Mig 21 a pl-
zeňští Mandrage, oceňovaní za asi největší show 
Trnkobraní. Sobotní program rozproudil Xindl 
X a Kristína, k vrcholům dne se však řadily pře-
devším následující vystoupení skupiny Monkey 
Business s Matějem Ruppertem a Terezou Čer-
nochovou, Wanastowých Vjecí a konečně kapely 
Divokej Bill. V podobném duchu, tedy se sázkou 
na osvědčenou jistotu, se návštěvníci mohli se-
tkat také v oblíbené kinokavárně Jelínkův bio-
graf, kde se o zábavu starali Komici s.r.o. se svou 
stand up comedy. 
Ačkoliv Trnkobraní v posledních čtyřech letech 
nabízelo takřka totožný formát a rovněž v pro-
gramové rovině už delší dobu nedochází k vět-
ším výkyvům, počet jeho návštěvníků nejenže 
nestagnoval, nýbrž setrvale rostl a při tomto roč-
níku se dokonce skokově přiblížil až k hranici 
20 000 lidí. Zdá se, že k tomu přispěla relativní 
konzervativnost publika, přijímajícího přede-
vším delší čas osvědčené tváře z hudební branže, 
v kombinaci s narůstající nabídkou atraktivního 
doprovodného programu, který se v nemalé míře 
váže k místu, kde se festival koná. Sem náležela 
také projekce fi lmu Děda vázaného na valašský 
region (včetně setkání s tvůrci) v rámci Jelínko-
va biografu nebo hudební pohádka Krysáci sku-
piny Už jsme doma na divadelní scéně. Může se 
přitom zdát paradoxní, že letos poprvé se Trnko-
braní uskutečnilo bez Kulturně společenského 

2016 „Holky jsou krásný, láhve jsou plný a Trnkobraní jede…“

Švestkový koloniál na Trnkobraní, 2016
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Sto zvířat na Trnkobraní, 2016
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

sdružení Vizovické Trnkobraní, jež vzešlo z ge-
nerace „otců zakladatelů“ festivalu v 60. letech. 
Jakkoliv reálný podíl Sdružení na programu fes-
tivalu se časem omezil na organizaci knedlíkové 
soutěže, nebyl jeho vliv zanedbatelný a pozitiv-
ně se projevil zejména v několika letech po roce 
2000, kdy komercionalizace značky Trnkobraní 
hrozila odtržením od jeho kořenů. Strategie fi r-
my RUDOLF JELÍNEK je ovšem dlouhodobě 
vedena tak, aby nepropagovala jen své výrobky, 
ale také poukazovala na tradiční a krajinné sou-
vislosti potravinářského oboru, v němž působí. 
To se samozřejmě neprojevilo jen v obohacení 
letošní soutěže v pojídání švestkových knedlíků 
o nabídku různých druhů ovocných knedlíků ná-
vštěvníkům, ale v celé škále dalších marketingo-
vých aktivit. Patřil k nim švestkový koloniál, kde 
kromě destilátů bylo možno zakoupit třeba i čer-
stvé nebo sušené švestky či švestkovou zmrzlinu, 
ale i řada soutěží s jelínkovskou tematikou. Ten-
to důraz na tradici se zároveň prolínal s nejmo-
dernějšími technologickými výdobytky, jakým 
byla na českých festivalech zatím spíš ojedinělá 
novinka: mobilní telefonní aplikace poskytující 
návštěvníkům pružný informační servis i mož-
nost účasti na soutěžích. 

Mladí návštěvnici festivalu, 2016 
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

VizoVice 
Areál likérky r. JelÍNek

hlAvNÍ mediálNÍ pArtNeři

hlAvNÍ pArtNer

GeNerálNÍ pArtNer

pořádá rudolf JelÍNek A.s. A NedomysleNo, s.r.o.

w w w. t r n ko b r a n i . c zwww.facebook.com/trnkobrani

19.–20. 8.

p ř e d p ro d e J  v s t u p e N e k :  w w w. t i c ke t s t r e a m . c z  –                             A  v  o bv y k lý c h  p ř e d p ro d e J Í c h
®

20.  8.  Xi.  folklórNÍ A dechový festivAl – Areál sokolovNy

 mANdrAGe l  XiNdl X l  horkýže slÍže
moNkey busiNess l visAcÍ zámek l desmod

WANAstoWi vJecy l miG 21
divokeJ bill

slzA l WohNout l imt smile l voXel l kristÍNA
sto zvÍřAt l rybičky 48 l portless l fleret l mirAi l sebAstiAN

JAckye & p. seNic l GAzdiNA robA l kosovci l After evolutioN

soutěž v poJÍdáNÍ kNedlÍků (moderuJÍ leoš mAreš A pAtrik hezucký) 
komici s.r.o. (miloš kNor l lukáš pAvlásek l tomáš mAtoNohA)

Program Vizovického Trnkobraní 2016
(foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)

Vystoupení kapely Mandrage, 2016 (foto NEDOMYSLENO, s.r.o.)
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Vizovické Trnkobraní dospělo ke svému 
50. ročníku. Většina jeho zakladatelů  
v čele s Milošem Žabkou již není mezi námi. 

Ale zásluhou jejich originálního nápadu, jenž 
byl plodem uvolněného ovzduší druhé poloviny  
60. let minulého století, tu máme spolu s Por-
tou (a pomineme-li festivaly vážné hudby a de-
chovkový Kmochův Kolín) nejstarší hudební 
festival v České republice. Můžeme snad říci, že 
se těší dobrému zdraví a že ideu otců zakladatelů 
propagovat to, co je pro východní Moravu a Va-
lašsko typické, se mu daří dobře skloubit s multi-
žánrovou přehlídkou špiček české a slovenské 
hudební scény. Trvalý zájem tisíců návštěvníků, 
kteří rok co rok na sklonku srpna míří do Vizovic, 
o tom ostatně svědčí dostatečně. Ani letos tomu 
nebude jinak. Však se o tom přesvědčte sami – 
nashledanou u Jelínka ve Vizovicích...

2017 „Nejlepší švestkový festival na světě“
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