Tisková zpráva
ze XIX. ročníku Festivalu česneku na zámku (a
v městečku) Buchlovice, 23. července 2022

Součást zahájení festivalu – Ženský pěvecký sbor Jahoda z Kozojídek a Mužský
sbor Kúcané z Kútů
V sobotu 23. července 20222 se po devatenácté konal Festival česneku na zámku a
v městečku v Buchlovicích. Hlavní heslo tohoto ročníku bylo a už zůstane i nadále
„Jakub, Jakub, česnek nakup,
na tvůj svátek, Evžene, těžko už se sežene!“
Festival česneku na zámku, v části zámeckého parku a na části náměstí Svobody, je
slavností v rozsahu, která je jedinečnou nejen v České republice, ale i v Evropě.
Pěstitelská renesance českého česneku, přiměla v sobotu Folklorní agenturu
Buchlov proměnit už po devatenácté Buchlovice v největší česnekové tržiště v České
republice. Oslavy česneku přilákaly do Buchlovic, navzdory vlně tropických letní dní,
cca 3000 lidí z České republiky, ale především byla hojná návštěva ze Slovenska,
další zahraničí nevyjímaje, tedy letošní festival byl ale komornější, než jeho

předchůdci z let „předkovidových“. Přivítal také sedmnáct prodejců, kteří s sebou
přivezli několik tun česneku, a který, jak se během dne ukázalo, všechen prodali.

My dva – František Hrňa (vpravo) a Miloslav Hrdý
Moderátory pořadů Festivalu česneku 2022 byli - osvědčený a nepřekonatelný
David Pavlíček, zdatnou pomocnici měl v Adéle Němcové

Svátek voňavé zeleniny byl zahájen v deset hodin dopoledne na horních zámeckých
schodech, slovo si vzali a po celý den byli průvodci pořady (především na hlavním
pódiu) pan David Pavlíček z Kunovic a Adéla Němcová z Kudlovic. Po přípitku
česnekovým zákysem, pro sjednocení dechu, následovalo úvodní slovo starostky
městečka Buchlovice paní Pavly Večeřové, zahájení pokračovalo česnekovou
hymnou z roku 2002, přípitkem česnekovým zákysem, společným zpěvem písně
z roku 2011, nakrojením česnekového koláče, zvedáním praporu s emblémem
česneku. Úvodní ceremoniál ukončili moderátoři polknutím česnekového stroužku
z letošní úrody.

Starostka městečka Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová přebírá symbolický dar –
letošní česnek


Tentokrát zprávy o festivalovém konání přinesla, kromě regionálních i
celostátní média, zaznamenali jsme také zájem Českého rozhlasu, ČT1,
televize regionální i celostátní NOVA, Rozhlasu a televízie Slovensko
z Bratislavy. Na základě jejich relací jsme měli řadu ohlasů i ze zahraničí.

Společnými silami, jako naši otcové – zahajujeme XIX. ročník Festivalu na
zámku (a v městečku) Buchlovice a přejeme mu další rozkvět, Vám pak
dobrou zábavu po celý dnešní den!
Základními principy česnekového svátku pro celou rodinu zůstávají tyto:
 jde stále o monotématické setkání producentů i zpracovatelů, konzumentů
česneku v kaleidoskopickém dni, v tomto roce byl opět kladen důraz na poučení a
rozmanitost, ale také hravost (řada soutěží a her pro děti i dospělé), je to den pro
celé rodiny, v tomto ročníku kladen důraz na přípravu prodejců česneku s tím, že
všichni byli vyzváni, aby v Buchlovicích byl prodáván pouze a výhradně česnek










pěstovaný na území České republiky, nabídnuta možnost certifikace česneku
(Festivalový certifikát česneku) s následným povolením prodeje na festivalu,
ve spojení s vínem, medem a ostatními produkty je region představován jako
místo plné zdraví, jde nám mimo jiné o vytvoření úzkého spojení mezi festivalem a
městečkem Buchlovice,
jde o akci pro podporu produkce tradiční zeleniny, jejíž pěstování doznalo
značných redukcí v posledních letech (oblast Uherskobrodska), v současnosti
snad dochází k bodu obratu, a to vše v návaznosti na zvykosloví a ve spojení
s lidovým zpěvem, tancem a muzikou,
je to inspirativní přehlídka pro mnoho oborů lidské činnosti, představí se poměrně
velké množství řemeslníků a jejich četné kontakty s česnekovým oborem,
jde také o jarmark lidových tvůrců, zde zaměřeno především na výtvarné
zpracování česneku (vázání věnců, copů a j),
také o podporu drobného podnikání v regionu,
prodej česneku, ať na sadbu či ke konzumu, byl realizován v „česnekové uličce“,
což mnozí účastníci velmi chválili, jiní tím zase nadšeni nebyli, v tomto ročníku se
prodeje zúčastnilo pouze 17 prodejců a celkový prodej byl několik tun česneku
a konečně, jde o pokračování cyklu oživování zámeckých prostor, neboť v nich se
tentokrát odehrávaly pouze záležitosti kulturního a duchovního rozměru.

Barevný a voňavý stánek z Dolního Němčí

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:


poprvé v historii byl Festival česneku 2022 pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje pana Ing. Radima Holiše



Řada soutěží zaujala děti i dospělé, jako příklad můžeme uvést „Soutěž
čichačů” (celkem se zúčastnilo 68 čichačů i malých skupin s výbornými



















výsledky). Putujte s námi po vlastech českých i po Slovensku: Poděbrady,
Žilina, Strakonice, Bohdaneč, Lipník nad Bečvou, Dolní Lomná, Bytča,
Drysice, Iľava, Odolená Voda, Bílovec, Povážská Bystrica, Huštěnovice,
Partyzánské, Brno, Hulín, Nesovice, Kežmarok, Oprostovice, Plzeň,
Praha, Brno, Hýsly, Zvolen, Kobylí, Břeclav, Zlín, Chlumčany, Velký
Ořechov, Buchlovice, Lipník nad Bečvou, Korytná, Vracov, Vyškov,
Koryčany, Ústí nad Orlicí, Těškovice, Nechvalín, Moravský Písek, Babice,
Pardubice, Havířov, Opava, Vsetín, Josefov, Žilina, Banská Štiavnica,
Partyzánské, Veselí, Bratislava, Čadca, Kroměříž, Velké Bílovice, Český
Těšín, Zlín, Rájecké Teplice, Babice, Klatovy, Dolní Bečva, Brumov –
Bylnice, Valašské Klobouky, Nedašova Lhota, Piešťany, Ružomberok,
Kolín, Bzenec, Frýdek – Místek Moravská Nová Ves a jiné, jeden exotický
„čichač“ pocházel z Peru.
Plných 10 ingrediencí uhodlo 18 účastníků, což je asi 26%, zaznamenali
jsme, především u starších lidí pokles formy vlivem prodělané covidové
nemoci a ztráty čichu, oslabení tohoto čivu
Čichací soutěž – 2022 – ingredience
Česnek
Bazalka
Badyán
Nové koření
Tymián
Skořice
Hřebíček
Pepř
Káva
Kmín
Majoránka
„Soutěž o nejhmotnější česnek”(výsledky v tabulce podáváme níže),
„Soutěž o nejkrásnější česnekový cop” (výsledky opět níže),
Pro mnohé návštěvníky bylo zajímavým „18. mistrovství České republiky
v plivání česneku na dálku na trávě”. Pravděpodobně velká vedra
způsobila, že výkony tentokrát výsledků loňského roku, nebyly
překonány, i když bylo dosaženo překvapivě dobrých výkonů ve všech
kategoriích.
Na stupních vítězů byl opět Jaromír Dvouletý ze Šumperka s výkonem
989 cm, jeho nejlepší výkon z roku 2016 – 1116 cm nebyl tedy překonán.

Kategorie mládež

Kategorie ženy

Kategorie muži, vlevo držitel českého rekordu Jaromír Dvouletý ze Šumperka






Dívky a ženy pak „vešly do očí“ porotcům anonymní soutěže krásy „O
nejkrásnější slovácký typ” – vítězkou se letos stala…. a tu odtajníme na
zvláštním listě
Podařilo se uskutečnit Fotostudio, z něhož si (opět v česnekovém tónu) mohli
návštěvníci odnést fotografie ve stylu obrazů celníka Henri Rosseau, bylo
velmi vidět a často využito.
„DĚTSKÝ KOUTEK“, který nabízel zábavu a rozptýlení pro děti, které
přicházejí na Festival česneku spolu s rodiči, spolupráci s dětským publikem
navázaly čtením pohádek herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti
Jitka Hlaváčová, děti měly možnosti malování na obličej, malé tetovací studio,
tvořivé dílničky, které vedla Jitka Magdálková, malování na stojanech – Hana
Klinkovská


Stálicí i novinkou současně byl košt česneku, kde jinde na světě můžete
„okoštovat“ dvacet v České republice uznávaných odrůd česneku (a také
odrůd v uznávacím řízení) spolu s ovarem a chlebem? V letošním roce jsme
v koštu měli i několik novinek, které jsou nebo se v nebližší době objeví na
trhu



Košt česneků 2022 – legenda k jednotlivým prezentovaným odrůdám






Bjetin - prokazatelně nevadí „žlučníkářům“, přes to, že je ostrý
Vekan - standardní ušlechtilá česneková chuť
Jovan - ostrý zabijačkový česnek
Blanin II - jemná chuť, patří k nejchutnějším paličákům, výborný do
syrových zeleninových salátů
Slavin II - velmi ostrý, s podlouhlými stroužky se dobře pracuje
Havran - velmi ostrý zabijačkový česnek
Záhorský II - ušlechtilá chuť klasického nepaličáku
Havel - velmi ostrý zabijačkový česnek, připomíná tzv. ruské paličáky
Janko - novinka 2022, velmi ostrý zabijačkový česnek
Rusinka - novinka 2022, vybraný klon tzv. ruského paličáku s ušlechtilou chutí
připomínající české krajové odrůdy
Lukan - "služebně nejstarší" odrůda v českém sortimentu, chuť příjemná, ostrá
Anton - pravděpodobně nejchutnější česká odrůda, škoda ji vařit
Japo II - jarní nepaličák ušlechtilé chuti
Benátčan - jarní nepaličák ušlechtilé chuti
K-217 (Matinka) – novošlechtění jarního česneku – dokazuje, že i jarní česnek
může být větší hmotnosti
BQ.12 (Skalka) – novošlechtění paličáku ušlechtilé chuti
















Mnozí mohli okusit osvědčený staroněmecký rodinný recept v našem
podání Čistič mozku, opět na bázi česneku, podrobný návod na jeho
přípravu, uvádíme na jiném místě.



Na stánku nazvaném Naše knihovnička jsme tentokrát mohli nabídnout
v elektronické podobě Pomazánky z rodu allium, knížku, která obsahuje
cca 220 receptů na základní pomazánky obsahující česnek, cibuli, pórek,
pažitku.



Pomazánky z rodu Allium jsem začal sbírat asi před rokem. Tehdy mě
napadlo, že dalším krokem Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice, může být jeho rozšíření o další tři komodity – cibuli, pažitku a
pórek, tři velmi potřebné a užitečné zeleniny. Spotřebitel anebo v tomto
případě návštěvník festivalu, dostane další informace o všech zeleninách rodu
Allium najednou, a někdy i v souvislostech. Tak jsem začal sbírat!
Samozřejmě, „nezahodil“ jsem těch předchozích osmnáct ročníků festivalů
česneku, které jsme realizovali, ty v počítači zůstaly, a tak jsem měl dobrý
základ. V oboru pomazánek není velký problém, protože minimálně každá
druhá musí být dochucena nebo aspoň ozdobena česnekem, cibulkou či
pažitkou.
Sbíral jsem intenzívně v tichých měsících, kdy jsme všichni byli omezeni
„koronavirovou“ přítomností, šlo mi to poměrně rychle. Vzpomněl jsem i těch
prvých ročníků, ve kterých jsme se snažili (Folklórní agentura Buchlov) vydat
((pokud možno vždy, pro naše milé návštěvníky) nějakou publikaci. Také jsme
vydali 7 menších tisků (s rozsahem do 50 stran) a 3 větší knížky receptů (s
rozsahem do 200 stran). Hned v těch prvních jsme měli štěstí a s našimi
spolupracovníky (paní Marií Jilíkovou a Miškem Moarchem Evenem) jsme
vytvořili prvé dva „paperbacky“. Bretaňský kamarád – malíř Miško, nám
věnoval i soubor svých kreseb, a tak byly tyto malé tisky i hezky vyzdobeny.
Chceme na něj zavzpomínat a užitím jeho kreseb v současném materiálu,
vzdát hold jeho humoru a kreslířským dovednostem. Současný soubor
receptů, který předkládáme, obsahuje více než 200 položek, přestože těchto
pomazánek a různých variací existuje opravdu nekonečné množství.
Pomazánky jsou většinou velmi jednoduché na přípravu, někdy jsou tedy
uvedeny přesné rozpisy, jindy jde jen o inspirace ponechávající prostor fantazii
toho, kdo pomazánku tvoří.
Vážení čtenáři!
Věřím, že zde najdete pomazánky pro celoroční užití, od jara do zimy. A
suroviny – ty nejsou ze žádné snové oblasti, většinu z nich najdete na svých
zahrádkách, jen se po nich projděte! Cosi doma nedostupného najdete třeba
na trhu, třeba lilky, ryby, vajíčka … Přeji Dobrou chuť! Vám i Vašim hostům a
budu rád, že se mohu na ní trochu podílet. Přejměte knížečku receptů i jako
vzpomínku na Festival česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice,
městečko stojí za návštěvu i v časech nefestivalových.
Miloslav Hrdý

Autor Miloslav Hrdý s Festivalovou kuchařkou vydanou v roce 2018,
zpracoval rovněž téma Pomazánky z rodu Allium (2022)




Česnekové inspirace Folklorní agentury Buchlov připravila MUDr.
Stanislava Hrňová s kolektivem spolupracovníků byly nabídnuty, stejně
jako česneková zmrzlina širokému okruhu návštěvníků festivalu česneku
2022.
Zde uvádím přehled ochutnávek, inspirací:
pomazánka ze sušených rajčat
cuketový koláč
kontrabáš
štrůdl se zeleninou
česneková omáčka s krutony
nivové kuličky
štrůdl se špenátem
česnekové trojhránky (buchty)

zapékaný chleba s čedarem
česneková čokoláda
tvarůžková sekaná
česneková roláda
festivalová tapenáda
blanšírovaný česnek
česneková zmrzlina


úhelným kamenem byl (jak jinak) česnek!
Doplňuji - realizované recepty v počtu cca 6.350 ks, a to bez zákysu, kterého
bylo již tradičně 100 litrů tj. při našem servírování, dalších 500 porcí
minimálně.

Česnekové inspirace Folklorní agentury Buchlov


Folklórní část Slovácka zastoupily soubory a muziky především
z některých produkčních „česnekových oblastí”, cimbálová muzika
Burčáci, které loni oslavila výročí 54. let společného hraní, Dechová
hudba Vlkošáci z Vlkoša, hudební skupina HAZAFÉLE z Brna, Pěvecká
skupina SIHOTIAR z Trenčína, taneční soubor Hradišťánek, skupina
vedená Marcelkou Hastíkovou z Uherského Hradiště byl doprovázen
Cimbálovou muzikou Oskoruša, Ženský sbor Dolinečka ze Soblahova,
Dívčí pěvecký sbor Mistřické frajárky rovněž doprovázená Cimbálovou
muzikou Oskoruša, Štrajchakepla z Kněžpola, Ženský pěvecký sbor
Jahoda Kozojídky, také výborná a spolehlivá Country folk kapela

Lončáci z Modré, krásní a zpěvní chlapi z Mužského sboru Kúcaní ze
slovenských Kútů.

Pěvecká skupina SIHOTIAR z Trenčína

Dechová hudba Vlkošáci z Vlkoša

Ženský sbor Dolinečka ze Soblahova, Slovensko


Během pořadu vytvořili přítomní návštěvníci Příležitostný česnekový
sbor – PŘÍČES, který zazpíval česnekové i nečesnekové písně při
cimbálové muzice Burčáci.

Cimbálová muzika BURČÁCI z Míkovic – klasika Festivalu česneku


Odborná část byla tentokráte modifikována do nového typu pořadu
Buchlovický Hyde Park, což byla panem Ing. Janem Kozákem řízená
diskuze o problémech pěstitelů česneku z celé naší republiky i ze
Slovenska, ta probíhala na Horních schodech v časech 12.30 – 13.00 a
14.05 – 14.30 hodin a ukázala se jako nadějná a především poučná pro ty
drobné pěstitele česneku.

Dlouholetý spolupracovník Festivalu česneku v Buchlovicích – šlechtitel
česneku - pan Ing. Jan Kozák z Poběžovic


Velkou slavností byla letos opět Pobožnost slova a požehnání úrody
letošního léta a přicházejícího podzimu P. Rudolfem Chmelařem, konaná
na louce u soch Sv. Cyrila a Metoděje. Byla to emociální chvilka, která
dodala všem přítomným dostatek sil i optimizmu, zvláště pak pro povzbudivá
slova pana faráře i přítomnou Cimbálovou muzikou Burčáci z Míkovic
s primášem Fanošem Ilíkem, v úvodu a závěru krátké bohoslužby slova,
zazpívala také soblahovská Dolinečka. V zasvěceném slově ozřejmil důstojný
pan roli patrona česneku a česnekářů sv. Onufria, který se podle legendy
živil, jako poustevník medvědím česnekem a proto byl až do vysokého věku
zdráv. Tentokrát však byla přítomna i socha Sv. Onufria, kterou dle svých i
našich představ vytvořil Josef Lapčík ze Zlína. Miloslav Hrdý přispěl svou
básní – Modlitbou ke Sv. Onufriovi a ocitoval :
Svatý Onufrie – přimlouvej se za nás!
Sázíš česnek – zima ti je,
Svatý Onufrie, voláš,
pomoz!
Pak čekáš celou zimu,
jestli vyleze,
vystrčí-li zelenavé špičky
a do výšky se potáhne?
Máš radost, když
dorostl už výš
nad kolena,
kolem se všechno červená,
však ty jsi rád,
že zelenají se řádky,
stále se modlíš a patrona vzýváš.

Až kolem svátku Svaté Aničky
řekneš – dost!
Nastaral jsem se
a když bujný porost
zežloutne, usýchá ..
To je ta doba, kdy vezmeš rýč
a najednou je celá úroda
ze zahrádky pryč!
Děkuji, zastánce náš,
Onufrii svatý,
díky tobě
jsem česnekem přebohatý!

Česnekový absťák
Valašský
Česnek žeru ráno, večer
při svítání, někdy v šeru,
čekám až v supermarketu
prodávat začnou bonbóny s česnekovou příchutí.
Na česnek denně
chuť mám značnou,
česnekem se cpu k zalknutí.
Jím jen ten český,
co má grády!
Když je pěkně, i když plískanice začnou,

ráno, v poledne, večer
do parády
beru ty patáčky
pravidelně.
Česnek /a slivovica/
dyž doma néni,
to vám je pozdvižéní!
Potřebuju totiž přísun neustálý
TOŽ TAK
Oldřich František Krajíček, Valašský názor
15.11.2019

06:45

Svatý Onufrius – patron česnekářů a milovníků česneku (autor Josef
Lapčík, Zlín)



Co jistě všechny potěšilo, byla skutečnost, že dámy nazdobily své klobouky
zeleninově až česnekově a v množství asi 100, se předvedly festivalovému
publiku, díky za to, bylo to osvěžením, bylo by jistě žádoucí zvýhodnit tyto,
třeba slevou na vstupném!

Šachové utkání Boršice – Svět
Vybrané výsledky festivalových klání:
Čichací soutěž
Této soutěže se zúčastnilo celkem 84 soutěžících a plný úspěch v odhalování
jednotlivých ingrediencí (10) mělo 27 z nich. Opět se nám potvrdilo, že nejlepších
výsledků dosahují pravidelně ženy kolem 50 roků, ta, které mají jednotlivé vůně
pevně zafixovány. Je ale překvapivé, že výborných výsledků dosáhly i děvčata 10 –
12 letá!!!

Soutěž O nejhmotnější česnek 2018 – výsledky
POŘADOVÉ
ČÍSLO

JMÉNO A
PŘÍJMENÍ
PĚSTITELE,
ADRESA

HMOTNOST
ČESNEKU V
GRAMECH

1.

Vítězslav
Dotzauer, Blato 74

Havran

Pichlerová

Anton

Břeclav

138

Skalková

Slavin

Odry

98

Ing. Václav Kozák,

Bjetin

Chvojenec

143

Kachník

Rusinka

2.

3.

4.

5.

POŘADÍ

2.

153

3. – 4.

146
6.

Jan Němeček

Janko

1.

157
7.

Jan Marták,

Germidour

Nové Město nad
Váhom

146

3. – 4.

Poznámka: Zde je nutno podotknout, že by bylo jistě vhodnější upořádat
soutěž, ve které by se „soutěžilo“ v jednotlivých kategoriích, aby se totiž dalo
srovnávat srovnatelné, neboť, jak vidno z tabulky, vítězí především vzorky

Havran, které jsou k vyšším hmotnostem již předurčeny, ale potěšitelné bylo
vidět i krásné výpěstky z nových odrůd – Janko, Rusinka.
O nejkrásnější česnekový cop (o nejkrásnější vazbu) má opět tradičního vítěze,
který, jako jediný, přivezl kolekci copů, kterou se bude, po celý podzim, pyšnit
nejedna česká, moravská, slezská či slovenská domácnost:
1. Tomáš Kratochvil, Dambořice

XVIII. mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku – muži
ČÍSLO

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK (CM)

POŘADÍ

7

Jaromír Dvouletý,
Šumperk

989

1

8

Josef Kadara,
Vlčnov

890

2

3

Josef Žáček,
Praha a Peter
Gašinec,
Ochodnica

837

3

Celkem se soutěže zúčastnilo 30 borců.

XVIII. mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku – ženy

ČÍSLO

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK

POŘADÍ

2

Pavlína Maléřová

520

1

7

Cindy Demmling,
Aue

441

2

4

Kristýna Hnilicová,
Zlín

406

3

CM

Celkem se soutěže zúčastnilo 6 žen.

XVIII. mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku – mládež

ČÍSLO

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK

POŘADÍ

2

Štěpán Košík,
Malenovice

394

1

7

Šimon Košík,
Malenovice

336

2

4

Šárka Borková,
Brno

286

3

CM

Celkem se soutěže zúčastnilo 16 kluků a děvčat.

CAPUT ALLII - Česneková hlava
Základní premisa:
Cena „Česneková hlava“ bude udělena tomu, kdo vymyslí cosi
hodně zvláštního, co souvisí se slováckým folklórem, písněmi a
muzikou a bude to především pro potěchu a pobavení užšího či
širšího okruhu přátel.
Každoročním vyvrcholením projektu Česneková hlava je udělování cen
Česneková hlava v jediné kategorii – člověk česnekový neboli homo
allicius. O vítězích rozhoduje porota složená ze zástupců Klubu přátel
českého, moravského a slezského česneku. Předání cen se uskuteční

každým rokem na slavnostním večeru, jenž je pořádán Folklorní
agenturou Buchlov, vždy koncem ledna následujícího roku nebo přímo při
Festivalu česneku.
Cílem je dosáhnout vyššího společenského povědomí o významu česneku,
pěstování, zpracování a konzumování všech forem česneku, jeho
popularizace, také vědy a výzkumu nových technologií souvisejících
s česnekem a člověkem.

Česneková hlava 2021

se uděluje panu
 Ing. Stanislavu Volčíkovi, oddíl šachu Boršice,
za neúnavnou propagaci šachové hry a její
popularizaci na mnoha ročnících Festivalu
česneku v Buchlovicích,
 za česnekovou životní vitalitu, s níž po dlouhé
roky podporuje Festival česneku
v Buchlovicích
V Buchlovicích 23. července 2022

Česneková hlava 2022

se uděluje panu
Jiřímu Kokmotosovi, vedoucímu programu Český rozhlas Brno, za posilování důvěry
v česká a moravská média díky častější
prezentaci lidového slovesného i hudebního
odkazu, folklorních klání, za opakované přímé
přenosy z plochy Festivalu česneku v
Buchlovicích
V Buchlovicích 23. července 2022

(Tato zpráva je však jen zlomkem toho, co ve skutečnosti mohli návštěvníci
zažít v Buchlovicích na XIX. ročníku Festivalu česneku na zámku (a
v městečku) Buchlovice).
Pořadatelem XIX. ročníku Festivalu česneku na zámku v Buchlovicích byla
Folklórní agentura Buchlov, spolupořadatelem městys Buchlovice.

2022-08-02

Ing. Miloslav Hrdý

Fotografie: Miroslav Lučný, PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, Ing. Hana Hrdá … všichni
Zlín, Zdeněk Skalička …. Salaš

