
 

 

 
Program na :  červenec a srpen 2016 

Do  31.8. VÝSTAVA 

HISTORIE, REKONSTRUKCE A SOUČASNOST  

VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V UHERSKÉM BRODĚ 

Knihovna Fr. Kožíka – foyer 1. patro  

čt    7.7. 

čt  14.7. 

čt  21.7. 

čt  11.8. 

čt  18.8. 

čt  25.8. 

 

      

 

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY 

  7.7. – Turnaj v pexesu 

14.7. – Pásmo pohádek 

21.7. – Den plný her 

11.8. – Tvořím, tvoříš, tvoříme 

18.8. – Hádej, hádej, hadači 

25.8. – Zakončení prázdnin 

Podrobnější informace získáte v knihovně na tel. 572 805 127,  

email: knihovna@ub.cz  nebo na Facebooku Knihovna Františka Kožíka. 

Knihovna Fr. Kožíka – pobočka Máj      9.00-11.00   14.00-16.00 hod. 

pá  15.7. 

    až 

pá  12.8. 

VÝSTAVA 

„BRODY V BRODĚ“ 

Putovní výstava nejlepších fotografií fotosoutěže Brody v Brodě 2015  

měst Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod. 

Vernisáž výstavy v pátek 15.7. v 17.00 hodin. 

Galerie DK Panský dům     20,-10,-Kč 

čt   21.7. VLADIMÍR MERTA 

Koncert známého písničkáře, skladatele, publicisty, režiséra. 

Je rovněž autorem filmové hudby k několika filmům. 

Zahrada Panského domu   19.30 hod.    50,-Kč 

                                                (za deště Dům kultury)                                            

pá  29.7. DÁLACH 

Koncert brněnské skupiny zaměřující se na tradiční irskou hudbu. 

Dálach nekopíruje repertoár ani styl slavných irských kapel. Vytváří si vlastní 

instrumentální sety, především v písních pak nechává naplno projevit 

kreativitu jednotlivých členů kapely při tvorbě vlastních aranží. Často hledá 

inspiraci v archivních nahrávkách a objevuje tak i téměř neznámé klenoty 

tradiční irské hudby. 

Zahrada Panského domu     19.30 hod.    50,-Kč 

                                              (za deště Dům kultury) 

 

 



pá  12.8. KRÁSA LETNÍCH OBJEKTŮ NOČNÍ OBLOHY 

přednáší Ing. Rostislav Rajchl 

Planetárium DK   19.00 hod.   30,-Kč 

 

POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID 

Roj je aktivní od 17.7. do  24.8. s maximem z 12. na 13.8. 

Hodinová frekvence v maximu aktivity se pohybuje kolem 60 meteorů.  

Hvězdárna DK   od 22.00 hod. 

ne  14.8. ZÁHOROVJANÉ 

Koncert dechové hudby ze Záhorovic 

Zahrada Panského domu    16.00 hod.   50,-Kč 

                                                (za deště Dům kultury) 

st  17.8. POHÁDKY POD OBLOHOU 

Program: pohádkové rejdění, prohlídka hvězdárny, ukázka dalekohledu, 

opekání špekáčků. S sebou: špekáčky a dobrou náladu. 

Pořádá Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod, oddělení pro děti. 

  Hvězdárna DK   16.00 hod.   vstup volný 

                                                          (za deště zrušeno) 

pá  19.8. 

    až 

ne    4.9. 

VÝSTAVA SOCH A KRESEB 

PAVEL DOSKOČIL, PETR STANICKÝ, KAREL BARTÁČEK 

U PŘÍLEŽITOSTI VI. KAMENOSOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA 

V UHERSKÉM BRODĚ  

Vernisáž výstavy v pátek 19.8. v 17.00 hod. 

 Galerie DK Panský dům    20,-10,-Kč 

st  24.8. POHÁDKOVÁ ZAHRADA 

Knihovna Františka Kožíka, oddělení pro děti Vás zve na pohádkové 

dopoledne pro děti s netradičným hostem. 

malý sál DK   10.00 hod.   20,-Kč 

st  24.8. TEČKA ZA PRÁZDNINAMI 

Zábavné odpoledne pro děti na hvězdárně. 

Beseda s astronomem, promítání filmů, Šermířský klub Uh. Brod, táborák. 

Letové ukázky rádiem řízených modelů předvedou členové Letecko-

modelářského kroužku Prakšice – Pašovice. 

Špekáčky s sebou. 

                                              Hvězdárna DK          16.00 hod.     vstup volný 

                                                 (za deště zrušeno) 

pá  26.8. PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ 

Rodačka z Českých Budějovic - písničkářka Pavlína Jíšová má ve své 

diskografii  9 sólových alb. Její repertoár skýtá více než 150 původních 

českých písní. Spolupracuje s různými muzikanty - v současnosti ji nejčastěji 

doprovází Adéla Jonášová /akustická kytara, piano, irské flétny, mandolína, 

zpěv/. Třetí členkou kapely je písničkářka a multiinstrumentalistka Petra 



„Šany“ Šanclová a dámskou čtveřici doplňuje basová kytaristka Romana 

Tomášková.  

S patřičnou dávkou ženské energie zazní v programu dámské sestavy 

především autorské písničky Pavlíny Jíšové, které mnohdy zdobí  originální 

pojetí ženského vícehlasu.  

Téměř 35 let působení Jíšové na hudební scéně mapuje deváté 

retrospektivní album, které bylo natočeno ve výše uvedené dámské sestavě. 

 Zahrada Panského domu   19.30 hod.    100,-Kč 

                                              (za deště Dům kultury) 

 

 

Připravujeme na září 2016: 

čt    1.9. NÁJEMNÍCI - Michael Cooney 

Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeštěnou anekdotu, na 
jejímž počátku přijde hlavní hrdina jménem Erik Swan na vychytralý způsob, 
jak pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek. Dlouho mu všechno 
skvěle vychází, leč jednoho dne se mu situace vymkne z rukou. Vše začne 
vyplouvat na povrch v okamžiku, kdy jeho žena Linda objeví v prádelníku 
dámské prádlo nadměrné velikosti a krátce nato se v jejich domě objeví vrchní 
kontrolor ze sociálního úřadu. Tato situace rozpoutá neuvěřitelné množství 
komických scén. Hlavní hrdina je nucen pod tlakem okolností a bizarních 
náhod vymýšlet jednu lež za druhou, aby se vyprostil ze stále zapeklitějších 
situací, podobně jako jeho naivní podnájemník, jenž je okolnostmi nucen k 
tomu, aby se také stal mistrem lží a nečekaných převleků. Michael Cooney, 
syn proslulého komediografa Raye Cooneyho, jehož komedii 1+2=6 (Jeden a 
dvě je šest) má Slovácké divadlo úspěšně na svém repertoáru již od roku 
2007, byl britskou kritikou označen za jeden z největších objevů současného 
anglického dramatu. 
V podání Slováckého divadla Uherské Hradiště. 

 velký sál DK  19.00 hod.     250,-Kč 
 předplatitelé Slováckého divadla 200,-Kč 

 
 

pá   2.9. BESEDA S RNDr. JIŘÍM GRYGAREM, CSc. 

astronomem a astrofyzikem, významným popularizátorem vědy v oblasti 
astronomie,  k 55. výročí otevření Hvězdárny Uherský Brod. 

 velký sál DK    19.00 hod. 
 
 

čt    8.9. TRANSTRABANT 

 Beseda Dana Přibáně o cestování po světě v trabantu. 
velký sál DK   18.00 hod. 

 
 

ne  11.9. DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
 
 
po  12.9. ŠLÁGROVÁNÍ 

                                                                                velký sál DK   18.00 hod. 
 
 



pá  16.9. DOVOLENÁ ÓLINKLUZIF 
 Divadelní představení v podání Hroznolhotského ochotnického spolku 

HROZEN. 
Jedná se o již osmý titul z řady tzv. Hroznolhotských etýd, pro které scénář 
zpracovala Jitka Pavlicová. V těchto Etýdách se vám v různých rolích 
představí Andrea Vajdíková, Eva Kubišová, Jitka a František Pavlicovi, Marie 
Pavlicová, Jiří Falešník, Václav Petrucha, Eva Podkalská, Jarmila Kedroňová. 

velký sál DK   19.00 hod.   150,-Kč 
 
 

pá  23.9. BRODEXPO 2016 
so  24.9. 
 
 
út   27.9. VČELÍ MEDVÍDCI 

  
 

pá  30.9. PÚŤOVÝ VEČER U CIMBÁLU 

   
 
  

 
 
 
DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM V DOMĚ KULTURY 
 

Otevírací doba :    úterý, pátek  :    17.00-18.00 hod.  
                              neděle:              16.00-18.00 hod. 
 
Pořady:   úterý:     Svět mlhovin, hvězdokup a galaxií 
               pátek:     Obloha v červenci a srpnu 
               neděle:    Promítání astronomických filmů        
                               
Vstupné:  dospělí:                             50,-Kč / osoba 
                děti, studenti a senioři:     30,-Kč / osoba 
                rodinné:                          100,-Kč / 2 dospělí, 2 děti 
                školy:                               20,-Kč / osoba 
 
Pořad trvá 40 minut, začátky vždy v celou hodinu (dle provozní doby jednotlivých dnů). 
Minimální počet návštěvníků: 4 osoby, maximální 25 osob. 
Návštěvy o větším počtu účastníků nebo v jiných termínech dohodněte prosím předem  
na emailu:  hvezdarna@ub.cz                

 
 

Změna programu vyhrazena 
 

Předprodej vstupenek v Galerii DK – Panský dům, tel. 572 634802, 
pondělí – pátek 9-12, 13-17 hod. 

- Vstupenky na pořad jsou v předprodeji minimálně 6 týdnů před termínem konání pořadu. 
- Organizace si rezervované vstupenky vyzvednou nejpozději do 7 dnů od rezervace. 

- Jednotlivci si rezervované vstupenky vyzvednou do druhého dne od rezervace 

 

mailto:hvezdarna@ub.cz


 


