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Putování po historických
městech Čech, Moravy
a Slezska
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Okoštujte patenty, báleše či slováckou kyselici
Tvarohové koláčky, bramborové patenty, horké báleše, voňavé klobásky, zabijačkové speciality a další dobroty podle tradičních návodů našich maminek, babiček a tetiček můžete ochutnat na Slováckém festivalu chutí a vůní (www.slovacko.cz),
který se bude konat od 9.00 do 16.00 hod. na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. I letos bude obohacený o vaření pokrmů z některého z dílů Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku
(www.slovackakucharka.cz), které dostaly svou vizuální podobu díky Krajské televizi TVS a jejímu pořadu Špetka Slovácka
(www.tvslovacko.cz). I když první říjnová sobota slibuje především
gastronomický zážitek, nebude nouze ani o bohatý kulturní program.
V podvečer vám doporučujeme přesunout se do nedalekých Hradčovic, kde se o vaše blaho postará nejenom skvělé menu, ale i tóny
cimbálu ve zdejší Slovácké hospodě (www.slovackahospoda.cz).
A v případě, že se na muziku dostavíte v kroji, potěšíte se jedním
drinkem dle vlastního výběru zdarma.

Neděle 2. října
Oslavte 600 let hospody spjaté se seriálem
Slovácko sa nesúdí
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Zní to až neuvěřitelně, že dnešní Slovácká hospoda v Hradčovicích (www.slovackahospoda.cz) funguje už od roku 1416,
kdy ležela na důležité obchodní a vojenské cestě. Od konce
18. století se proslavila pálením slivovice, borovičky a výrobou
brandy a likérů, kterými rodina Holubů zásobovala zájemce
nejenom na Moravě, ale i ve Velké Británii. A právě sem, do
vesnice mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, zasadil režisér Petr Tuček některé scény známého komediálního
cyklu Slovácko sa nesúdí. První říjnovou neděli zde zpříjemní
od 14.00 do 17.00 hod. všem návštěvníkům odpoledne s harmonikou. Po celý sváteční týden od 1. do 9. října bude navíc
ve Slovácké hospodě, zapojené do projektu Chutě a vůně slovácké kuchyně (www.slovackakucharka.cz), připraveno speciální menu, plné tradičních pokrmů i lahodných moků. Ochutnat
můžete třeba víno a destiláty z regionálních rodinných ﬁrem.
A na počest 600. výročí bude taktéž všem zájemcům poskytnuta zvýhodněná cena ubytování v mezonetových apartmánech.

Pondělí 3. října
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Seznamte se důvěrně s tvorbou bratří Uprků
Už víc než čtyři roky je nedílnou součástí uherskohradišťského kulturního spektra Galerie Joži Uprky
(www.jozauprka.cz). Unikátní kolekce významného
slováckého malíře, doplněná o sochařskou tvorbu
jeho mladšího bratra Franty, pochází ze sbírek Nadace
Moravské Slovácko a je doplněná zápůjčkami z předních českých galerií a muzeí. Máte jedinečnou možnost nejenom se zdarma pokochat krásou vystavených
uměleckých děl, ale také být přítomni zasvěcenému
komentáři o sběratelské vášni a vyslechnout poutavé
příběhy o jednotlivých obrazech. Od 15.00 hod. vás
totiž touto expozicí v jezuitské koleji na Masarykově
náměstí provede známý příznivec a sběratel výtvarného umění pan Petr Vašát. Na uměleckou notu se můžete už předtím naladit v Galerii Slováckého muzea
(www.slovackemuzeum.cz). Kromě stálé výstavy Umění
jihovýchodní Moravy je zde připravená prezentace soch
a kreseb Jiřího Vlacha a Veroniky Machové.

Úterý 4. října
Okoštujte víno v ojedinělých historických
prostorách
HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2011

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V barokním sklepení pod jezuitskou kolejí se dnes nachází stylová
Galerie slováckých vín (www.galerieslovackychvin.cz), ve které se
prezentuje patnáct vinařství z celé Slovácké vinařské podoblasti.
Pravidelně se zde pořádají i oblíbené degustace vína. Vy dnes máte
možnost okoštovat lahodné přívlastkové moky z ručně sbíraných
hroznů z rodinného vinařství Zlomek & Vávra z Boršic u Blatnice
(www.vinozlomekvavra.cz). Návštěva jezuitského podzemí, po kterém vás v rámci večerního programu provede místní sklepmistr, bude
pro vás zážitkem i v případě, že vínu neholdujete. Určitě vás osvěží šťáva vylisovaná z odrůdy Ryzlink rýnský nebo rudický Ovocňák.
Při dopolední procházce městem nezapomeňte navštívit revitalizovaný prostor bývalých kasáren. Najdete tam nejenom zajímavý Památník Obrany národa od sochaře Zdeňka Tománka, ale i novou
Slováckou tržnici s regionálními produkty, kde zejména o víkendech
připravují zajímavé tematické programy (www.slovackatrznice.cz).

Středa 5. října
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Vyzkoušejte si roli televizního moderátora
Zajímá vás, jak se točí televizní „studia“? Jaké musí mít televize technické, prostorové a personální zázemí? Co všechno
musí zvládnout reportér, moderátor, kameraman nebo střihač? V tom případě se vydejte do nedalekých Kunovic, kde
v budově Panského dvora naleznete Krajskou televizi TVS
(www.tvslovacko.cz), která už víc než sedmnáct let vysílá
zprávy ze Zlínského i Jihomoravského kraje. Od 11.00 do
15.00 hod. budete mít možnost nahlédnout do „televizní
kuchyně“, vyzkoušet si roli moderátora televizního zpravodajství nebo natočit některé ze svých (blaho)přání. Vánoce
a Nový rok jsou tady přece cobydup…
Podvečer se přesuňte zase do Tajuplného Hradiště, městem
vás od 18.00 hod. provede historička Slováckého muzea
PhDr. Blanka Rašticová (www.slovackemuzeum.cz) na jedné
ze svých netradičních prohlídek. Navštívíte třeba podzemí
františkánského kláštera, interiér kostela sv. Františka Xaverského a dozvíte se spoustu faktických i pověstmi přibarvených zajímavostí.

Čtvrtek 6. října
Zaposlouchejte se do libozvučných
tónů klasiky
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Nevšední hudební zážitek vás bezpochyby nemine
na slavnostním entrée nové sezony Slováckého komorního orchestru, klasické koncertní řady hudebního spolku Umíme hrát (www.umimehrat.cz). Po zániku
Slovácké ﬁlharmonie se právě jeho zásluhou do našeho města opět naplno vrátilo opojení vážnou hudbou.
V uherskohradišťské Redutě zazní od 19.00 hod. mistrovská díla Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana
Bacha nebo Antonína Dvořáka pod vedením uměleckého vedoucího spolku a vynikajícího houslisty Jiřího
Pospíchala. Ten kromě toho, že pravidelně koncertuje
s předními českými hudebními tělesy na domácích
i zahraničních pódiích, se svými místními spoluhráči
připravuje zajímavé projekty pro všechny věkové kategorie i typy publika. Jestli vás aspoň občas vážná
hudba dokáže nadchnout, přijďte se přesvědčit, že
v Uherském Hradišti už opravdu opět „umíme hrát“.

Pátek 7. října
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Přidejte se k večernímu pochodu broučků s lampiony
V případě, že vás doprovází vaše ratolesti nebo se na chvilku
zatoužíte vrátit do dětských let, přijďte v 18.00 hod. na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti na Setkání broučků
s lampiony. Kromě broučků tam potkáte berušky, verunky
se světýlky, baterkami, kouzelníka i další pohádkové postavičky. Že nemáte lampion? Nevadí. V Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana (www.knihovnabbb.cz), která tuto
akci už tradičně pořádá, budou v průběhu celého týdne
probíhat dílničky, kde vám poradí, jak si papírové světýlko vyrobit. Na poslední chvíli to ale nenechávejte, protože od 16.00 hod. bude na vás čekat u kaple sv. Šebestiána PhDr. Blanka Rašticová, aby vás vedla Za památkami
a historií královského města Uherského Hradiště. Projdete se po trase někdejší obchodní cesty, dozvíte se, co
byla a kudy tekla Rechla, proč máme v Hradišti šikmou věž
či které památky připomínají zhoubné morové epidemie.

Sobota 8. října
Pomozte uzavřít slovácké cyklostezky
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Večer můžete ukončit na Staroměstském dnu vína
(www.vinaristaremesto.cz), kde si kromě koštování možná i zazpíváte nebo zatancujete s cimbálovou muzikou. A jestli dáváte přednost jenom poslechu, navštivte XXVI. festival hudebních nástrojů
lidových muzik (www.kkuh.cz). Prezentaci nástrojů různých etnik
a jejich uplatnění v domácích kulturách můžete být přítomni v Klubu
kultury od 19.30 hod.
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Máte rádi projížďky na kole malebnou podzimní přírodou? Tak
neváhejte a přijeďte ráno na Masarykovo náměstí v Uherském
Hradišti na registraci a zahájení 11. ročníku uzavírání cyklostezek
Na kole vinohrady Uherskohradišťska (www.uherske-hradiste.cz).
Jednotlivé trasy vás povedou na místa, kde se zrodila tradice slovácké
vinařské podoblasti, k historickým objektům a muzeím, památkovým
domkům, rozhlednám, sklípkům a hospůdkám. A po návratu vás
čeká odpolední program s muzikou, losováním o báječné „vinné“
i „nevinné“ ceny a malým vinným trhem.

Neděle 9. října
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Zažijte atmosféru mezinárodního běžeckého klání
Kdo by neznal běžecké legendy Emila Zátopka nebo
Jarmilu Kratochvílovou? Právě jejich odkazu je věnovaný
tradiční podzimní mezinárodní silniční Slovácký běh,
který byl celých 20 let součástí Běžeckého poháru o nejlepšího běžce a běžkyni České republiky. Akci letos už
po 59. pořádá Atletický klub Slovácké Slavie
(www.atletikauh.cz). Malý, tři sta metrů dlouhý, a velký
1 250 metrový soutěžní okruh v centru Uherského Hradiště doplňuje tzv. lidová nesoutěžní dvoukilometrová
trasa. Na startu uvidíte sportovce různých zemí a kontinentů, i všech věkových kategorií, od dětí až po veterány.
Tak přijďte fandit. Nebo si raději taky zaběháte?
Jestli však tomuto sportu neholdujete, rozlučte se s pobytem na Slovácku návštěvou expozice Uherské Hradiště – město královské (www.slovackemuzeum.cz). Kromě
množství zajímavých předmětů a informací vás jistě zaujme ojedinělá virtuální prohlídka města v roce 1670.

Originální prohlídky města s průvodcem:
TAJUPLNÉ HRADIŠTĚ

Počet účastníků na prohlídce s názvem Tajuplné Hradiště je omezen prostorovými možnostmi interiérů, proto je účast možná pouze na základě předchozí rezervace v Městském informačním centru Uherské Hradiště Uherské Hradiště (www.uherske-hradiste.cz).
ZA PAMÁTKAMI A HISTORIÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
Termín: pátek 7. října v 16.00 hod.
Sraz účastníků u kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí.
Historička PhDr. Blanka Rašticová vás seznámí s nejvýznamnějšími stavebními a umělecko-historickými památkami v historickém jádru
města. Projdete se po trase někdejší královské silnice, zastavíte se nejen u nejstaršího domu na Masarykově náměstí, ale také u nejstarší
dochované stavby ve městě, dozvíte se, kudy tekla Rechla, proč byla Stará radnice postavena v Prostřední ulici či které památky připomínají zhoubné morové epidemie.
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Netradiční noční prohlídka vám umožní prohlédnout si některé zajímavé památky a zákoutí města. Navštívíte podzemí františkánského
kláštera i jeho barokní refektář, dozvíte se, kde stával mlýn, městská lázeň či kudy tekla Rechla. Na závěr si prohlédnete interiér farního
kostela sv. Františka Xaverského včetně kaple sv. Viktorie. Během prohlídky se seznámíte s pověstmi, které se vážou k některým místům
a objektům ve městě.
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Termín: středa 5. října v 18.00 hod.
Sraz účastníků na Mariánském náměstí u mariánského sloupu.
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Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 525 111
www.mesto-uh.cz
Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 525 525
www.uherske-hradiste.cz
Region Slovácko
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 525 530
www.slovacko.cz
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179, 686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 556 556
www.slovackemuzeum.cz

www.historickeputovani.cz
V roce 2016 vydalo město Uherské Hradiště, odbor školství, kultury a sportu
ve spolupráci s útvarem městského architekta.
Foto: archiv města Uherské Hradiště, Region Slovácko a jednotlivé subjekty.

