Výukový program expozice dějin města
Uherské Hradiště – město královské a Galerie Joži Uprky
Dne 29. 9. 2016 se žáci sedmé a osmé třídy vydali do Uherského Hradiště, aby zde navštívili Galerii
Joži Uprky a expozici dějin města Uherské Hradiště – město královské, které se nacházejí v areálu bývalé
jezuitské koleje.
Celá expozice dějin města je rozdělena do tří celků.
V první expozici jsme zavítali do doby dávno minulé, a to do středověku. Měli jsme možnost blíže se
seznámit s nejvýznamnějšími událostmi v dějinách města od jeho založení českým panovníkem Přemyslem
Otakarem II. v roce 1257. Dověděli jsme se, jak se ve městě v tomto historickém období žilo, jak vypadal
běžný den tehdejších středověkých lidí, kdo zde žil, kde se naházel trh a podobně.
Na animaci jsme přesně viděli, jak vypadalo tehdejší město, jak se stavěly ulice, kde se nacházelo
nádvoří, kostely či hradby. Velmi zajímavým exponátem byla například kopie znakového privilegia krále
Matyáše z 28. června 1481, jímž byl městu udělen nový znak a právo pečetit listiny červeným voskem, dále
nás zaujaly také cechovní postavníky, konvice a poháry a jiné řemeslné výrobky.
Druhá část výkladu byla věnována vojenské historii města. Zde jsme viděli palné zbraně či náboje.
Třetí a poslední tematický celek se věnoval nejnovějším dějinám města 19. a 20. století.
Poté jsme se přesunuli do prostor Galerie Joži Uprky. Zde na nás už čekal pan ředitel galerie, aby nás
provedl. I zde na nás čekal detailní výklad. Žáci měli možnost prohlédnout si přes sto originálních obrazů
tohoto významného malíře Slovácka. S některými obrazy jsme se seznámili také detailněji a dověděli jsme
se, za jakých okolností a proč vůbec vznikly. V expozici jsme rovněž shlédli plastiky umělcova mladšího
bratra, známého sochaře Franty Úprky.
Kromě uměleckých děl jsme měli možnost prohlédnout si také fotografie z osobního života Joži
Urpky, které nám ještě více přiblížily osobnost toho známého moravského malíře.
Tímto bychom chtěli poděkovat expozici dějin města a Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti za
skvělý výklad nabitý informacemi a zajímavostmi.
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