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Zástupci ACzCC byli pozváni na 
kongres AEuCC do italského mûsta
Faenza. Pfiijetí u primátora mûsta. 

Pane starosto, jaké cíle si klade no-
vû vzniklá asociace?

V̆ roba keramiky a hrnãífiské fiemeslo
má v Kun‰tátû bohatou tradici; jiÏ po
staletí se zde vyrábûla keramika. Dnes
v‰ak mladí lidé uÏ ani neví, Ïe u nás 
byly tfii továrny, které produkovaly uÏit-
kovou keramiku. Pfiitom jsou zde stále
velmi schopní a aktivní keramici, ktefií
se snaÏí tradici a pfiedev‰ím vysokou 
úroveÀ fiemesla udrÏet a propagovat.

S problémem, jak zachovat tuto umû-
leckou tvorbu, zápasí mnoho míst u nás
i v Evropû a vlastnû na celém svûtû.
Vzniklá asociace keramick˘ch mûst má
za úkol vzájemnû si pomáhat v propa-
gaci a dal‰ím rozvoji. JelikoÏ se jedná
o tradiãní tvorbu, která je ohroÏena vel-
kosériovou v˘robou z oblastí s levnou
pracovní silou, má asociace v˘znamnou
podporu Evropské unie; ãeská ãást také
v˘raznou podporu státních orgánÛ,
v na‰em pfiípadû Jihomoravského kraje.

âlenství v asociaci umoÏní ãesk˘m
keramikÛm dostat se na zahraniãní v˘-
stavy a trhy, získat dal‰í zku‰enosti
a naopak své znalosti prezentovat pfii
nejrÛznûj‰ích akcích doma i v Evropû.

ciacích mezinárodní dny keramiky na-
zvané „Buongiorno Ceramica”, u nás
„Dobr˘ den keramiko”. Vefiejnosti 
bude prezentována keramická tvorba
jako souãást kulturního bohatství jed-
notliv˘ch národÛ.

V sobotu 3. a v nedûli 4. ãervna bude
na kun‰tátském námûstí pfiedvádûna ve-
fiejnosti v˘roba keramiky. Pod heslem
„100 dÏbánÛ” budou pfiední keramici
z na‰eho kraje tradiãním zpÛsobem na
hrnãífisk˘ch kruzích vyrábût dÏbány.
Náv‰tûvníci se mohou zapojit a vyzkou-
‰et si pod vedením zku‰en˘ch fiemeslní-
kÛ práci na hrnãífiském kruhu. Souãasnû
bude formou pfiedná‰ek vefiejnosti pfied-
stavována historie a souãasnost kerami-
ky v na‰em regionu. 

Asociace se bude snaÏit nejen o pro-
pagaci, ale také o získání finanãní pod-
pory na dal‰í konkrétní akce.

Uvádûné mezinárodní dny keramiky
dobfie zapadnou mezi dal‰í podobné
akce, kter˘mi je Kun‰tát proslul˘; jaké
je‰tû letos plánujete?

Hned následující ãervnov˘ víkend,
tedy 10. a 11. 6., se uskuteãní jubilej-

ní, 10. roãník SvátkÛ fiemesel a u‰le-
chtil˘ch koní. Náv‰tûvníci budou mít
moÏnost nejen zakoupit produkty 
fiemeslné tvorby, ale také sledovat um
jednotliv˘ch profesí; ãasto uÏ zapo-
menut˘ch fiemesel. Pfiípadnû si v díl-
nách mohou sami zkusit nûco zhotovit
pod dohledem odborníkÛ. Je pfiipra-
ven bohat˘ program; na kolbi‰ti se
pfiedstaví jezdci a chovatelé koní spo-
lu se sv˘mi ãtyfinoh˘mi svûfienci,
u rybníka na Panské zahradû bude ãe-
kat vodník z pohádky Princezna ze
mlejna, v sobotu veãer vystoupí
Hradi‰Èan s Jifiím Pavlicou. Mnoho
dal‰ích lákadel ãeká na‰e hosty, které
do Kun‰tátu tímto rád zvu.

Z dal‰ích akcí bych jmenoval 25. roã-
ník Hrnãífiského jarmarku, kter˘ je 
plánovan˘ na 16. a 17. záfií. Je to nej-
vût‰í a nejv˘znamnûj‰í akce na‰eho
mûsta a ojedinûlá v republice; zaslouÏí
si samostatné povídání. V fiíjnu se usku-
teãní HalasÛv Kun‰tát.

Pane starosto, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek
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Jaké konkrétní akce budou uspofiá-
dány k naplnûní tohoto cíle?

Bûhem prvního ãervnového víken-
du probûhnou ve v‰ech evropsk˘ch
mûstech sdruÏen˘ch v národních aso-

„Dobr˘ den keramiko” - se starostou
Kun‰tátu MVDr. Wetterem nejen o keramice
Mûsto Kun‰tát stojí dlouhodobû v ãele úsilí zachovat a propagovat keramickou ruãní v˘robu, která má právû zde dlouhou tra-

dici. V loÀském roce tato snaha pfiinesla ovoce; byla zaloÏena Asociace ãesk˘ch keramick˘ch mûst (ACzCC), která se zaãlení
do evropské Associations of Cities of Ceramics (AEuCC). Kromû Kun‰tátu jsou ãleny ãeské asociace mûsta Dubí a Levina,
o pfiístupu dal‰ích mûst se jedná. Pfiedsedajícím mûstem je Kun‰tát, zeptal jsem se proto starosty MVDr. ZdeÀka Wettera:


