PROGRAM SLOVÁCKÉHO MUZEA V UHERSKÉM HRADIŠTI PROSINEC 2022
VÝSTAVY
Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech
Dárkonoši. Od Ježíška po Santa Clause
Odhalte tajemství bytostí, které v Evropě nadělují vánoční dárky. U nás známe Ježíška,
existuje však množství lokálních dárkonošů, o nichž jste možná ještě ani neslyšeli…
Výstava potrvá do 8. ledna 2023.

Fenomén cimbál
Dávná historie, nyní převážně 133 ocelových strun, ale také výběr specifického dřeva, um
tvůrců i interpretů – to vše dohromady představuje cimbál ve své plné kráse a rozmanitosti.
Výstava připomíná i významné osobnosti hudebního folkloru spjaté s Uh. Hradištěm – J. V.
Staňka (1922–1978) a J. Čecha (1932–1970). Na cimbály si můžete také zahrát!
Výstava potrvá do 15. ledna 2023.
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Galerie Slováckého muzea
RATOLEST, Pavol Stručka
Pavol Stručka (*1981), nyní žijící a působící v Hodoníně, patří k současné generaci malířů,
která tvoří v realistickém stylu a hledá inspiraci u starých mistrů především renesance
a baroka. Jeho tématy jsou krajina, portrét, a především lidská figura. Pracuje technikou
olejomalby.
Výstava potrvá do 12. února 2023.

KOVÁŘÍKOVI. Ludmila, Miroslav a Jan Kováříkovi
Výstava představuje uměleckou tvorbu manželů Kováříkových, Ludmily a Miroslava, a jejich
syna Jana, který je např. i autorem známého pomníku Marie Terezie umístěného ve
stejnojmenném parku v Praze. Jeho otec je mj. autorem sochy Jana Sarkandera v Uničově.
Naproti tomu Ludmila vyniká jako designér a technolog keramických a porcelánových
materiálů. Jejich tvorba je zastoupena i v zahraničí.
Výstava potrvá do 12. února 2023.
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Socha pro město
Monumentální objekt SKRÝŠ sochaře Roberta Bučka, zapůjčené dílo autora působícího na
katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dotváří
veřejný prostor před galerií.
Instalace potrvá do 30. června. 2023.
Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum
Vampyrismus
Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně jsou v památníku zrekonstruovány
nálezy objevených hrobů „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2022.
DOPROVODNÉ AKCE V PROSINCI
Komentovaná prohlídka k 60. výročí Galerie Slováckého muzea
Zbrojnice, lazaret, sklady, poštovní úřad, sirotčinec, byty – výčet několika funkcí, které plnila
299 let stará barokní budova – od 21. října 1962 galerie. Provází historička umění PhDr.
Milada Frolcová.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, čtvrtek 1. prosince v 18 hodin. Vstup
volný.

Tvoříme v muzeu – Vánoční ozdoby ze slámy
Účastníci se pod dohledem Ludmily Benešíkové naučí technice vyvazování slaměných ozdob.
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, sobota 3. prosince od 9 do 12 hodin.
Rezervace: Mgr. Gabriela Směřičková, gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz, +420 572
556 556. Kurzovné 300 Kč
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Rockové koledování s Janem Gajdošíkem a jeho přáteli
30. ročník je současně ročníkem posledním a představí tyto hosty – DoGa UH, Jenka
Bednářová, Jana Hanáčková, Adéla Papayová, Jiří Dohnal, Jan Jagoš, Ondřej Jagoš, Ivo
Ledabyl, Petr Vlček.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, čtvrtek 7. prosince v 18 hodin. Vstupné
dobrovolné.

Vánoce ve Slováckém muzeu
Přijďte se vánočně naladit! K vidění bude předvádění výroby ozdob, betlémových figurek či
pečiva pro širokou veřejnost. Připraveny jsou tvořivé dílny s lektory (na objednávku), kteří
budou s dětmi zdobit cukroví a vyrábět ozdoby.
19. 12. Zdeněk Matyáš – dřevěné figurky do betléma; Marie Bilíková – šusťové panenky;
Eva Oškerová – vizovické pečivo.
20. 12. Zdeňka Brandysová – paličkovaná krajka; Jindřich Pilát – voskové svíčky; Ludmila
Benešíková – slaměné vánoční ozdoby.
21. 12. Libor Jurčík – dřevěné hračky; Františka Snopková – šusťové panenky, Irena
Burdová – zdobené perníčky.
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, pondělí až středa 19. až 21. prosince,
denně od 8 do 15 hodin. Vstupné dle platného ceníku.
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Mobilní aplikace „Šifrovačka Slovácký Banksy“
Tajemný streetartista tvořící pod rouškou noci vytváří v ulicích města Uherské Hradiště
prostorové instalace a malby. Po jeho stopách se můžete vydat pomocí aplikace s názvem
„Šifrovačka Slovácký Banksy“, kterou si můžete zdarma stáhnout v Google Play či App
Store.
PŘIPRAVUJEME
12. 1. | Představení knihy Galerie velehradské cisterciácké krajiny za účasti autorů
15. 1. | Zvídálkové, vzhůru do muzea! Po strunách cimbálu
19. 1. | Přednáška na téma Věznice Uherské Hradiště
VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
HLAVNÍ BUDOVA SLOVÁCKÉHO MUZEA
Dárkonoši
O Vánocích se jistě všichni těší na Ježíška. Moc se ale neví, že bytostí, které nosí dárky je
mnohem víc. Přijďte se dozvědět o tom, jak to o Vánocích probíhá jinde ve světě a kdo
všechno chodí lidem dělat radost. V rámci programu se naučíme zabalit vánoční dárek a také
si vyrobíme vánoční přání.
Termín programu: 10. října 2022 – 6. ledna 2023
Rezervace: MgA. Petra Tománková, petra.tomankova@slovackemuzeum.cz, +420 734 282 498

Po strunách cimbálu
Během výukového programu si s dětmi budeme povídat o hudbě, především o hudebních
nástrojích. Děti zjistí, kdy byl první cimbál vyroben, a ukážeme si jeho jednotlivé typy. Děti si
na cimbál vyzkouší zahrát a zjistí, jak která struna zní.
Termín programu: 24. října 2022 – 13. ledna 2023
Rezervace: Mgr. Alexandra Turečková, alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz, +420 734 693 528

Ten vánoční čas aneb Vánoce v lidové tradici
Prostřednictvím výukového programu dětem přiblížíme tradice spojené s obdobím Vánoc na
Slovácku. Vyrobí a sestaví si papírový betlém, vytvoří ozdoby na vánoční stromeček, součástí
programu bude také zdobení perníčků, zazpíváme si koledy. Pro zopakování probírané
tematiky poslouží dětem pracovní listy.
Rezervace: Mgr. Alexandra Turečková, alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz, +420 734 693 528

Čekání na příchod Spasitele aneb Advent na Slovácku
Během výukového programu se děti dozví, co je to advent, jaké obchůzky jsou s tímto
obdobím spojeny (mikulášská obchůzka, obchůzka lucek) a jaké zvyky se dříve dodržovaly.
Děti si vyrobí masky čerta a Mikuláše. V pracovních listech si zopakují znalosti probíraného
tématu.
Rezervace: Mgr. Alexandra Turečková, alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz, +420 734 693 528
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PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY – CYRILOMETODĚJSKÉ CENTRUM
Pravěk Uherskohradišťska – NOVÝ STÁLÝ VÝUKOVÝ PROGRAM NOVÝ PROGRAM
Výukový program zavede děti do nejstaršího úseku v dějinách lidstva, a to do pravěku. Děti
se dozví zajímavosti z tohoto období, osahají si předměty podobné těm z minulosti, zjistí, jak
se lovili mamuti, nebo jaké šperky ženy nosily. Na závěr programu si děti podobný šperk
zkusí vyrobit. Program probíhá v nově otevřené expozici.
Rezervace: Mgr. Alexandra Turečková, alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz, +420 734 693 528

Kompletní nabídku školních výukových programů naleznete na
www.slovackemuzeum.cz v sekci Navštivte nás – Pro školy a skupiny.

EXPOZICE
Hlavní budova muzea
Národopisná expozice Slovácko
Návštěvník se moderní výstavní formou seznámí se způsobem obživy, bydlením, rukodělnou
tvorbou i lidovým oděvem. V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají okruhy
rodinného a výročního obyčejového cyklu – narození, svatba, smrt, masopustní obchůzky,
velikonoční zvyky, letniční obyčeje, slavnosti dožínek, vinobraní, hody i období adventu.
Expozice získala 2. místo v kategorii Muzejní výstava roku v národní soutěži
muzeí Gloria musaealis pro rok 2014.
Galerie Slováckého muzea
Umění jihovýchodní Moravy / Člověk a společnost I.
Nová koncepce výstav v Ondřejském sále počítá s dvouletými cykly, kdy se bude expozice
zásadně měnit tak, abychom návštěvníkovi co nejvíce přiblížili náš sbírkový fond. První díl
nese název Člověk a společnost I. Umění zde není prezentováno jako něco historicky
uzavřeného, ale jako živé svědectví, které je schopno nás bezprostředně oslovovat bez
ohledu na časový odstup, kulturní nebo národní odlišnosti. Tento cyklus potrvá do 31.
prosince 2023.
Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě
Národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí
interaktivní expozice, velkoplošné projekce i unikátní haptickou stezku.
Expozice Velká Morava
Okolo základů hřbitovního kostela z 9. století vypráví příběh velmože Mojslava.
NOVĚ OTEVŘENO Expozice Příběh Konstantina a Metoděje
Otevírá knihu o životě mužů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví.
Archeologická expozice Pravěk Uherskohradišťska
Z expozice ze surové oceli promlouvají jako němí svědkové minulosti originály
nejvýznamnějších archeologických nálezů.
Muzeum v přírodě Topolná
Expozice přibližuje obydlí s patrovou komorou, expozicí rybářství a praní prádla, v traktu
dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, kovárna, polní kříž.
Zemědělská usedlosti čp. 93 a čp. 90 jsou památkou lidového stavitelství.
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Archeologické lokality
Navštivte také nově revitalizované archeologické lokality, které jsou spjaty s obdobím Velké
Moravy – Výšinu sv. Metoděje v Uherském Hradišti, Špitálky ve Starém Městě nebo základy
kostelíka s jeho replikou v obci Modrá.

Expozice mimo objekty Slováckého muzea
Uherské Hradiště – město královské
Expozice představuje Uherské Hradiště jako královské město, pevnost na řece Moravě
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve Slováckém centru kultury a tradic město
Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem.
Otevřeno: út–pá 8.00–12.00, 13.00–16.00 hodin a so–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00
hodin. Telefon: +420 572 430 427, +420 605 221 504
Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště.
Věznice Uherské Hradiště
Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a
komunistického režimu. Přibližuje vlastní provoz věznice a vypráví příběhy lidí, kteří se ocitli
za jejími zdmi. Expozice vznikla ve spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea,
Klubu kultury a spolku Memoria.
Rezervace pro školní skupiny
MgA. Petra Tománková, petra.tomankova@slovackemuzeum.cz, +420 734 282 498
EXPOZICE NENÍ V OBJEKTU VĚZNICE. Přístup není bezbariérový. Expozice zpřístupněna
na požádání: Městské informační centrum Uherské Hradiště, telefon: +420 572 525 525, email: mic@uherske-hradiste.cz, vstup do expozice 10 Kč/osoba.
Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště
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