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Putování po historických
městech Čech, Moravy
a Slezska

Zažijte oživení významné
archeologické lokality

Seznamte se s poetikou památkových domků

Komponovaný program Noc s Metodějem (www. slovackemuzeum.cz) se už
popáté bude konat na Výšině svatého
Metoděje v uherskohradišťské městské
části Sady. Toto významné duchovní
centrum Velké Moravy ožije tentokrát
programem ve středověkém duchu,
kterým si připomeneme 760. výročí založení královského města Uherské Hradiště. V rámci programu si připomene
nejenom důležité historické okamžiky,
ale ve večerním programu vystoupí
i zajímaví hudební hosté. Se západem
slunce nad chřibskými vrcholky si tak
opět budete moci užít zajímavý kulturní
program.

Je na vás, jestli v sobotu sednete do auta nebo
na kolo. Rozhodně si ale naplánujte výlet po vytipovaných obcích na Uherskohradišťsku. Břestek,
Topolná, Hluk, Vlčnov, Šumice, Kunovice, Ostrožská Lhota nebo Ostrožská Nová Ves budou totiž
mít svůj třetí Víkend otevřených památkových
domků, objektů lidového stavitelství a malých
muzeí (www.slovacko.cz). V těchto, ale i dalších
obcích a městečkách okolních mikroregionů se
můžete seznámit nejenom s typickou lidovou architekturou Slovácka. Mnohá ze zachovalých stavení skrývají i zajímavé muzeální předměty, které
vám přiblíží běžný i sváteční život lidu. A navíc vás
zdejší držitelé tradic v rámci doprovodného programu rádi zasvětí do procesu vzniku tradičních
výrobků Slovácka (www.tradicnivyrobek.cz) z různých přírodních materiálů.
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Zajeďte si na Slovanský den do
Archeoskanzenu Modrá

Zaposlouchejte se do netradiční produkce
Hudců Pondělníků

Po úspěšné loňské prezentaci slovinské a slovenské kultury zacílí IV. ročník projektu Dny
slovanské kultury (www.dny-slovanske-kultury.cz) na Polsko a Chorvatsko. Hlavním tématem je Legenda o praotci Čechovi, úzce spjatá
i s naší historií. Odkud pocházel tento moudrý
kmet, proč opustil svou původní vlast, co vše
zažil na cestách, kdo byli Lech a Meh a další
zajímavosti se dozvíme na první mezinárodní vědecké konferenci na téma mezislovanské
komunikace, věnované chorvatskému mysliteli
Faustu Vrančići a polskému tvůrci esperanta Ludwiku Zamenhofovi. Akce v jedinečném
areálu Archeoskanzenu Modrá (www.archeoskanzen.cz) bude spojena i s vernisáží a dětským dnem.

Chcete zažít folklor trochu jinak? Pobýt chvíli
ve společnosti jeho hradišťských legend, jakými jsou František Hamada, Jan Vančura, Zdeněk Ondrášek nebo Jiří Potyka? Pak neváhejte
a přijďte v pondělí v 18.00 hodin do komunitní
kavárny CAFE 21 (www.cafe21.cz) ve Slováckém centru kultury a tradic na Masarykově
náměstí. Právě zde se jednou za dva týdny potkávají Hudci Pondělníci – bývalí zpěváci, muzikanti a tanečníci ze známého souboru Hradišťan a dalších folklorních seskupení, aby si
pro radost zahráli a zapěli. A dělají to už více
než 35 let. K „Old Stars“ se často připojují i mladí umělci, přátelé, obdivovatelé nebo náhodní
návštěvníci a společně vytváří neopakovatelnou tvůrčí atmosféru.
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Máte rádi historii a místní zajímavosti? V tom
případě buďte v úterý večer u morového sloupu
na Mariánském náměstí. Netradiční noční prohlídka s názvem Tajuplné Hradiště vám umožní
prohlédnout si některé unikátní památky a zákoutí města. S historičkou Slováckého muzea
PhDr. Blankou Rašticovou (www.slovackemuzeum.cz) navštívíte podzemí františkánského
kláštera i jeho barokní refektář, dozvíte se, kde
stával mlýn, městská lázeň či kudy tekla Rechla.
Určitě neminete farní kostel sv. Františka Xaverského, pokocháte se jeho barokním interiérem
a nahlédnete na cenné nástěnné malby i zlacený
relikviář v kapli svaté Viktorie, patronky města.
Během prohlídky se taktéž seznámíte s pověstmi, které se vážou k některým místům a objektům ve městě.
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Nechte se provést Tajuplným Hradištěm

Dopřejte si hezkou chvíli s barokní hudbou

Připomeňte si s námi Mezinárodní den
archivů

Baroko je hlavním tématem Východní Moravy
pro letošní turistickou sezonu. Tento umělecký směr 17. a 18. století je spjatý s celou řadou
zdejších výjimečných staveb, uměleckých děl
a osobností. Stačí se porozhlédnout po historickém centru Uherského Hradiště, projít se
Vinohradskou ulicí s barokními měšťanskými
sklepy až na Černou horu ke kapli svatého
Rocha nebo navštívit zámek v Buchlovicích či
velehradskou baziliku. Přispět k Roku baroka se rozhodli i pedagogové a žáci Základní
umělecké školy Slovácko (www.zusslovacko.
cz) s programem Na barokní notu. Zvou nás
na koncert, který se odehraje v 17.00 hodin
v příjemném prostředí barokní jezuitské koleje na Masarykově náměstí.

Devátý červen byl stanoven jako Mezinárodní den archivů, kdy se veřejnosti na celém
světě připomíná význam a důležitost těchto
institucí pro společnost. Pracovníci Státního okresního archivu v Uherském Hradišti
(www.uherske-hradiste.mza.cz) každoročně
zvou všechny zájemce k návštěvě svého sídla, aby je seznámili se svou pozoruhodnou
činností a poukázali na historické bohatství
ukryté v písemnostech i možnosti jeho užívání v současnosti. Letos se po dva dny můžeme těšit na komentované prohlídky františkánského kláštera a kostela Zvěstování
Panny Marie a výstavu archiválií a předmětů
vztahujících se k církevním dějinám. První
akce začíná už ve čtvrtek vpodvečer.
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Vůbec poprvé máte možnost zažít i v Uherském
Hradišti ojedinělou atmosféru projektu Noc kostelů, který se zrodil v roce 2001 v německých Cáchách. Netradiční setkání s fenoménem křesťanství
prostřednictvím sakrální architektury, výtvarného
umění, hudby a literatury bude probíhat od 18.00 do
23.00 hodin v kostele sv. Františka Xaverského na
Masarykově náměstí i v klášteře a kostele Zvěstování
Panny Marie ve Františkánské ulici. V rámci komentovaných prohlídek se nejenom důvěrněji seznámíte
s historií obou chrámových komplexů, ale taktéž se
podíváte na některá veřejnosti běžně nepřístupná
místa, jako je například věž a varhanní kůr farního
kostela nebo refektář a sklepení františkánského
kláštera. Od pondělí do pátku budou taktéž probíhat
speciální prohlídky kostela sv. Františka Xaverského,
určené žákům základních škol.
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Zažijte Noc kostelů poprvé i v Uherském Hradišti

Prozkoumejte se svými ratolestmi Hradišťské
chodníčky

Přijď, vždyť Týká se to také tebe

Ráno vytáhněte sebe i děti z postele, svačinku přibalte do baťůžků a vyrazte na Hradišťské
chodníčky. Při pochodu možná objevíte nová
místa a panoramata královského města a zároveň se společně zabavíte plněním různých vědomostních a dovednostních úkolů. Tuto oblíbenou
akci pořádá už podvanácté uherskohradišťský
Klub českých turistů (www.turisti-uh.wz.cz).
Večer, když děti uložíte k spánku, se vypravte
do Slováckého divadla na další premiéru sezony 2017. Čechovova dramatická prvotina Platonov ožije na jevišti v překladu Ivana Wernische
a v režii Břetislava Rychlíka (www.slovackedivadlo.cz). Téma peněz a lásky je přece aktuální
i v našem století.

Každoročně pořádaný ekologický festival s mezinárodní účastí Týká se to také tebe (www.tsttt.cz)
především skrze umění filmu a fotografie apeluje
na vztah lidstva k životnímu prostředí. I vy máte
možnost účastnit se od pátku až do neděle mnohých doprovodných akcí tohoto prestižního setkání
odborníků z oblasti životního prostředí. Výstavy,
promítání filmů, přednášky, besedy, farmářské trhy
a další aktivity pro všechny věkové kategorie vás
nepochybně vtáhnou do jeho ojedinělé atmosféry.
Odpoledne zamiřte do nedalekých Popovic. V areálu Amfik Bukovina (www.amfikbukovina.cz) se bude
od 16.00 hod. konat koncert Slováckého komorního
orchestru (www.umimehrat.cz) s cimbálovou muzikou České filharmonie. Tuto netradiční hudební
lahůdku si určitě nenechte ujít.
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NOC KOSTELŮ A MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ

Termín: úterý 6. června ve 20.00 hod.
Sraz účastníků na Mariánském náměstí u morového sloupu.
Upozornění: Počet účastníků na prohlídce je omezen prostorovými možnostmi interiérů, proto je účast možná pouze na základě
předchozí rezervace v Městském informačním centru Uherské Hradiště (MIC).
Další termíny: úterý 13. 6., čtvrtek 15. 6. a čtvrtek 22. 6.

Komentované prohlídky františkánského kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie
Termín: čtvrtek 8. června v 18.00 hod., pátek 9. června v 18.00 a 20.00 hod.
Sraz účastníků před vstupem do Státního okresního archivu, Velehradská třída 124.
Upozornění: Počet účastníků na prohlídce je omezen prostorovými možnostmi interiérů, proto je účast možná pouze na základě
předchozí rezervace v MIC Uherské Hradiště.

CO UKRÝVÁ KOSTEL
Termín: pondělí 5. 6. – pátek 9. 6.
Sraz účastníků před kostelem sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí.
K čemu slouží kostel, co je to vlastně za budovu, co ukrývá a jak se tam chovat? Toto a ještě spoustu dalších zajímavostí
se dozvědí žáci základních škol na speciálních komentovaných prohlídkách, které se budou pořádat v kostele sv. Františka
Xaverského v rámci první NOCI KOSTELŮ a projektu OTEVŘENÉ BRÁNY v Uherském Hradišti.
Upozornění: Prohlídka se uskuteční pouze na základě předchozí rezervace na faře v Uherském Hradišti na tel. čísle 734 435 418.

Noc v kostele sv. Františka Xaverského
Termín: pátek 9. června od 18.00 do 23.00 hod.
V kostele sv. Františka Xaverského na Masarykově námětí se můžete těšit na čtení bible, varhanní a vokální koncert nebo
prohlídku, která vás zavede i na kostelní věž a další běžně nepřístupná místa.
Komentované prohlídky Státního okresního archivu a výstava archiválií a předmětů vztahujících se k církevním dějinám
Termín: pátek 9. června od 14.00 do 18.00 hod. průběžně dle návštěvnosti
Poznámka: Na komentované prohlídky a výstavy je vstup zdarma.
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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 2017 vydalo město Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu ve spolupráci s útvarem městského architekta.
Foto: archiv města Uherské Hradiště, Region Slovácko a jednotlivé subjekty.
Změna termínů akcí a programů vyhrazena.

