
Současné město Uherský Ostroh se 4500 obyvateli je roz-
prostřeno po obou březích řeky Moravy a od roku 1947 jej 
tvoří sloučené obce Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí 
a Kvačice. 

Zámek, náměstí a jeho okolí byly r. 1990 vyhlášeny měst-
skou památkovou zónou.

Na zámku jsou k dispozici tři prohlídkové trasy – zámecká 
věž, zámecká galerie a expozice Křišťálová jeskyně v zámec-
kém podzemí. 

Expozice Křišťálová jeskyně navazu-
je na jeden z nerealizovaných  záměrů 
Gundakara z Lichtenštejna z roku 1650. 
Expozice nabízí k prohlídce první dvě 
místnosti zámeckého podzemí. V té 
první – křišťálové jeskyni se otevírá fan-
tazy svět se vstupem do jiných dimenzí. 
Ve druhé místnosti  je pak umístěn sál 
věnovaný mýtické Atlantidě s projek-
cí filmu o příchodu Atlanťanů na naši 
planetu. Autory koncepce Křišťálové 
jeskyně jsou scénograf Jan Štěpánek 
a Andrea Helmichová. 

Součástí expozice bude pro rok 2013 
také objekt Srdce pro Václava Havla - 
plastika vzniklá ze svíček přinášených 
na pietní místa v mnoha městech Čes-
ké republiky. Autorem tohoto objektu 
je ostrožský výtvarník Roman Švejda 
s Lukášem Gavlovským. 

Největší výstava sběratelských pane-
nek v České republice.

Tato ohromná, stále se rozšiřující  
sbírka, má své prvopočátky již před 18 
lety, když maminka sběratelky  Moniky 
Chmelařové věnovala své vnučce první 
panenku s  porcelánovou hlavičkou.

Od té doby se sbírka vyšplhala k po-
čtu  850 panenek, 150 plyšových med-
vídků, originály i repliky starožitných 
kočárků a mnoho doplňků, které s pa-
nenkami souvisí.

Celá sbírka je doplněna ručními pra-
cemi: šitými šaty a doplňky, háčková-
ním, pletením a výšivkami.

skrytá perla
Slovácka

Tel.: +420 572 430 521
www.uhostroh.cz
facebook: Město Uherský Ostroh

Otevřeno:  Út – Ne : 9.00 – 17.00 hod.
Cena vstupného:   60 Kč
Studenti,  děti a důchodci:  30 Kč

Podzemí:

Výstava  panenek:

24. 8. – 30. 9. 2013 

Sběratelka pochází z Veselí nad Moravou.  Během výstavy 
v Uherském Ostrohu bude každou sobotu od 15.00 hodin Mo-
nika Chmelařová předvádět postup výroby rebornované pa-
nenky a odpovídat na případné dotazy návštěvníků galerie.

Uherský Ostroh

Náměstí  Uherský Ostroh
www.rm-uhostroh.cz

denní menu    pizza z vlastní pece 
Zahradní restaurace  -  přístup i od přístaviště
denně od 9.00 hod.    Tel.: 572 592 304 www.lidove-kroje.cz

Unikátní dílna zabývající se
výrobou krojů a krojových součástí

Otevřeno:
Út - Pá: 14.00 - 16.00 hod.

Lidové tradice
a řemesla, o. p. s.



Prostory této prohlídkové trasy jsou 
v nejstarší části zámku. Jedná se o nej-
starší dochovanou místnost přiléhající 
k zámecké věži s nedávno odkrytými 
gotickými konzolami zakončenými so-
chařsky ztvárněnými obličeji. Unikátní 
archeologické nálezy jsou doplněné 
o výstavu věnovanou 100. výročí na-
rození Zdeňka Galušky. Prohlídka je 
komentovaná průvodcem v dobovém 
kostýmu a zakončená návštěvou vrcho-
lu věže, kde je k nahlédnutí fungující 
hodinový stroj v prosklené vitríně a sa-
mozřejmě z věže i unikátní vyhlídka do 
ostrožského okolí. 

Prohlídková trasa na zámeckou věž 
a nejstarší místnost zámku je přístupna 
od 15. června 2013.

Zdeněk Hajný je dnes živoucí legendou. Doma i ve světě 
nalezla jeho tvorba přízeň  mnoha  významných osobností. 
Společně s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem  
otevřeli v r. 1994 Galerii Cesty ke světlu.  Jeho přáteli jsou např., 
psychiatr Stanislav  a Pavel Grofovi. Mnozí zahraniční umělci 
vytvořili se Zdeňkem Hajným společné audiovizuální projekty 
např. ruský skladatel Leonid Timošenko, holandský hudebník 
Frank Lorentzen nebo projekt Starvoice (forma laterny magi-
ky) s japonskou pěvkyní Yoshie Ichige. 

Vez:

Otevřeno: Út – Ne : 9.00 – 17.00 hod.
Cena vstupného:   60 Kč
Studenti, děti a důchodci:  30 Kč

Prostory Zámecké galerie ve II. poschodí ostrožského zám-
ku slouží k výstavám od roku 2004. Během její takřka desetile-
té existence se zde realizovalo přes 100 výstav. 

Vedle místních rodáků a umělců (F. Bezděk, Z. Galuška, 
Z. Hudeček, J. Pšurný) se představili i umělci z regionu i mimo 
něj. 

Galerie je otevřena Út – Ne : 9.00 – 17.00 hod.
Cena vstupného:   50 Kč 
Studenti, děti a důchodci:  30 Kč

Zámecká galerie:

4. 6. – 18. 8. 2013 

Zdenek Hajný 
Obrazy – Krajiny snu

Na fotografii figuranti ze šermířské skupiny Memento mori


