
MIROSLAV POTYKA
(1944) 

se narodil v Hranicích na 
Moravě, ale od dětství žije 
v Uherském Hradišti, kde 
vystudoval gymnázium. 

Absolvoval Filozofickou 
fakultu Univerzity Palacké-
ho v Olomouci a po vojně 
nastoupil do Okresního 
kulturního střediska v Uher-
ském Hradišti, odkud přešel 
v r. 1991 do nově vzniklého 
Klubu kultury tamtéž. Jako 
důchodce se na akcích Klu-
bu kultury stále podílí. 

Po celou dobu činnosti v kultuře spolupracoval s orga-
nizátory folklorních festivalů a slavností jako autor pořa-
dů i jako fotograf (Kopaničárské slavnosti ve Starém Hro-
zenkově, Slavnosti na Javořině, MFF Strážnice, Jízda 
králů ve Vlčnově, Dolňácké slavnosti v Hluku, Horňácké 
slavnosti ve Velké nad Veličkou atd.), podobně spolupra-
cuje s folklorními soubory a cimbálovými muzikami. 

Od roku 1972 organizuje a uvádí výstavy výtvarných 
prací a fotografií. Nepovažuje se za fotografa, nepoužívá 
žádné dodatečné úpravy fotografií. K fotografování se 
dostal v rámci svých pracovních povinností při dokumen-
tování akcí. Ze svých fotografií připravil několik stolních 
i nástěnných kalendářů a také plakáty pro Kopaničárské 
slavnosti, Slavnosti na Javořině, Horňácké slavnosti, Slo-
vácké slavnosti vína a další. Vytvořil přebaly na gramofo-
nové desky a CD pro řadu cimbálových muzik (např. Hra-
dišťan, Olšava, Dolňácko, Burčáci, CM Michala Miltáka, 
Kašava, Kunovjan apod.), jeho fotografie jsou v knihách 
věnovaných Martinu Hrbáčovi a Františku Okénkovi, po-
dílel se fotografiemi na knihách Jiřího Jilíka (Žítkovské 
čarování, Vlčnovská jízda králů) a obrazových publika-
cích města Uherské Hradiště. Téměř deset let fotogra-
foval pro Slovácké divadlo, spolupracuje s regionálními 
novinami a časopisy, rediguje Zpravodaj města Uherské 
Hradiště. Doposud vystavoval v Uherském Brodě, ve 
Slováckém divadle a v Klubu kultury v Uherském Hra-
dišti, v Ostrožské Lhotě a Rožnově pod Radhoštěm. Pod 
názvem Inspirace folklorem připravil spolu s malířkou 
Lenkou Jurečkovou výstavy v Trenčíně, Praze (Parla-
ment ČR) a ve Velké nad Veličkou (v rámci Horňáckých 
slavností), v listopadu 2014 budou vystavovat ve Vlčnově. 

Pro kolekci do Trenčína vybral folklorní náměty, repor-
tážní portréty zejména kulturních osobností a ukázky di-
vadelní fotografie.

Co se v mládí naučíš...

Dušan Holý

Slovácké divadlo – Šakalí léta

Slovácké divadlo – Rychlé šípy

Světlovan u Slovácké búdy



Miroslav Potyka
FOTOZÁZNAMY
FOLKLÓR – OSOBNOSTI – DIVADLO

3. 9. – 27. 9. 2014
Katov dom v Trenčíne

Michal Viewegh

Slovácké divadlo – Liška Bystrouška

Miško, Jožo a dvě lahve...

Václav Havel

Fašank na Horňáckých slavnostech

Fašank
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