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Výstava představuje
kulturu polských Židů

představuje
Židů

představuje

Uherské Hradiště – S židovskou kulturou
a historií v Polsku se mohou od minulého
týdne seznámit návštěvníci výstavy v hra-
dišťské Knihovně Bedřicha B. Buchlovana:
její vernisáž byla zároveň propojena s filmy
věnovanými současné židovské kultuře
v Polsku.
„V čítárně knihovny je vystaveno asi

patnáct panelů, které mapují historii pol-
ských Židů
patnáct

Židů
patnáct panelů,

Židů
panelů,
od 16. do 18. století. Uhersko-

hradišťská knihovna, jejíž budova je pů-
vodně synagogou, je proto ideálním mís-
tem,“ poznamenala za organizátory Dagmar
Vaďurová. Expozice bude k vidění až do za-
čátku září. (kve)

Slováčtí vinaři soutěží
o nejlepší vzorky v kraji
Uherské Hradiště – Po jedenácté se letos
koná regionální soutěž vín TOP Víno Slo-
vácka: účastní se jí vinaři ze Zlínského kraje
a přilehlých obcí Blatnice pod Svatým An-
tonínkem a Blatnička. Soutěžní vzorky musí
také letos pocházet z České republiky a ze
sklizně loňského roku, zájemci svá vína
přihlašovali na internetové stránce
www.elwis.cz.
„Loni se jubilejního ročníku soutěže zú-

častnilo na 26 vinařů, kteří přihlásili 111
vinných vzorků, z nichž jsme následně vy-
brali 10 nejlepších,“ po-
znamenala Dagmar
Gracová z uhersko-
hradišťské pobočky
Agrární komory.
Vzorky komora

kompletovala ve
svém sídle ve
středu, včera a ješ-
tě dnes do 15 hodin,
finální hodnocení se
pak bude konat
7. srpna pod dohledem ve- dou-
cího degustace Vojtěcha Masaříka a odbor-
ného garanta Jakuba Šebesty.

Vojtěcha
Šebesty.

Vojtěcha

Jméno vítěze se veřejnost dozví v sobotu
18. srpna na polešovických Vinařských slav-
nostech, kde budou mít účastníci možnost v
rámci slavnostního vyhlášení vidět i bohatý
kulturní program a za poslechu cimbálo-
vých muzik ochutnat vína všech soutěží-
cích.
„Slavnostnímu zakončení budou jako

každý rok přítomni i významní hosté, mezi
jinými také zlínský hejtman Jiří Čunek,
předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha
a je možné, že se zúčastní i ministr země-
dělství,“ dodala Dagmar Gracová. (kve)

Hradiště? Pro film
může být skvostem
Historická lékárna, vojenský
kryt či věznice. Organizátoři
filmové školy nechali
profesionály i nadšence
nahlédnout do míst, kde by
se mohlo v budoucnu natáčet.

KATEŘINA VEČEŘOVÁ

Uherské Hradiště – Přicházím k uher-
skohradišťské radnici a do odchodu zbývá
ještě pár minut, ale před hlavním vcho-
dem se už shlukuje nápadná skupinka li-
dí. Je 33 stupňů a přibližně dvacítka zá-
jemců o možnost podívat se v rámci letní
filmové školy na zajímavá místa k natá-
čení netrpělivě vy-
čkává. Přesně v půl
druhé vcházíme do
radniční budovy, kde
prohlídka začíná.
„V obřadní míst-

nosti můžete vidět
malby známého slo-
váckého malíře Joži
Uprky. Když se podí-
váte do přípravné
místnosti, uvidíte
naopak naprosto
odlišný, avšak slo-
vácký styl výmalby,“
předvádí filmařům
první zákoutí usmě-
vavá Dagmar Vacko-
vá.
Pak se skupina

přesouvá zpět na
Masarykovo náměstí:
procházíme od
Stanclovy lékárny,
kterou většina sku-
piny nepokrytě ob-
divuje, podchodem
staré radnice smě-
rem do Vodní ulice,
kde absolvujeme
krátkou chladnou zastávku v další z lé-
káren, která je zasazena do majestátní
kopule u svaté Alžběty.
Jen přes cestu pak nás už v budově

někdejší Okresní vojenské správy vítá ře-
ditel základní umělecké školy Stanislav
Nemrava. „Tady jsem byl žádat o civilku,“
poznává místo jeden ze zúčastněných.
Jeden po druhém vstupujeme do

chladného suterénu, ze kterého se pak
nikomu z nás nechce. „Nedá se svítit,
musíme ale o dům dál,“ dodává Dagmar

Vacková a odvádí nás do staré budovy
sokolovny z roku 1909.
Průvodcovský úkol přebírá starosta

zdejšího Sokola Jaroslav Ševčík.
přebírá
Ševčík.

přebírá
Po vrzají-

cích a značně nestabilních schodech
stoupáme z tělocvičny se štukovými stro-
py až do míst restaurace Koruna. Byť na
nás zprvu dýchne atmosféra prvorepubli-
kových apartmánů, ocitáme se v klubovně
loutkoherectví. Všechny vítá místní so-
kolská celebrita Marie Kellerová, kterou k
této budově vážou hluboké vzpomínky.
Mnohým ze zúčastněných už trochu

vyschlo v krku, scházíme do zahrádky,
kde leckomu padá brada nad vinnými
sudy malovanými slováckým motivem.
Usedáme k chladivému pivu, ale ti, kteří
ještě několik minut vydrží, se jdou projít

do horního patra za-
hrádky.
„Když jsem byl

malý, pořádaly se
tady zvířecí trhy.
Konají se tu dodnes,
ale ne v takové míře.
Jako kluk jsem sem
chodil každou neděli.
Bohužel kromě zá-
bavy jsem tu viděl i
nelidské chování k
neprodejným zvířa-
tům,“ zavzpomínal
starosta Sokola Jaro-
slav Ševčík.
Úderem třetí je

vedro neúprosné a
pauza nevyhnutelná.
Všichni tedy zasedá-
me ke stolům a snaží
se zregenerovat.
„Dášo, ztratí se ve
věznici ještě jeden
člověk?“ dotazuje se
jeden z přítomných,
načež z pléna zazní
„Tam se jich ztratí…“
Většina výpravy se

po čtvrthodině vy-
dává ještě podívat na zlatý hřeb filmař-
ské procházky, exkluzivní prohlídku ne-
chvalně proslulé uherskohradišťské věz-
nice. „Tento obrovský komplex uprostřed
města má hrozivou historii. Doufáme, že
do deseti let zde začne fungovat muzeum
totality, ještě nějaký ten rok se tu ale
určitě dá něco působivého natočit,“ po-
znamenává významně průvodkyně. A po
mrazivém vyprávění o příbězích budovy
se filmaři pro inspiraci rozcházejí přímo
do vězničních samotek...

I TADYBYTOŠLO.Odneblaze proslulé
komunistické věznice přes vojenský kryt až
po barokní lékárnu – uherskohradišťská zá-
koutí jsou pro filmaře studnicí inspirace. Fo-
to: Deník/Kateřina Večeřová

Tradiční klání
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