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Velikonoční jarmark. 
 Foto: Helena Nevyjelová

Loučení se zimou - zapalování Moreny. 
 Foto: Adéla Kotková
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Úvodník města

Vážení občané, 

spolu s nástupem jarních měsíců se jako obvyk-
le naplno rozeběhly a někde už dokonce finišují 
nejrůznější stavební práce ve městě. A jistě jste 
si povšimli, že k vůbec největší koncentraci čin-
ností dochází v oblasti Komenského náměstí, 
parku u Obchodní akademie, Svatováclavské 
ulice a prostoru před Domem kultury. Připomí-
nám, že zde dochází k souběhu několika vý-
znamných investičních akcí – největší z nich je 
akcí města a jedná se o projekt revitalizace ve-
řejných ploch v již zmíněné lokalitě. Další akcí je 
výstavba „Víceúčelového domu Hradební“ před 
Klubem kultury, kterou provádí soukromý inves-
tor, společnost GASYS. A konečně zde probíhají 
činnosti spojené s dlouhodobou rekonstrukcí 
Základní školy UNESCO, aktuálně například 
rekonstrukce kanalizace, jejíž havarijní stav 
na sebe upozornil vloni na podzim.

Začátkem března jsme museli částečně posu-
nout původně naplánovaný postup prací tak, 
aby došlo k součinnosti mezi veškerými sub-
jekty zabezpečujícími všechny již zmíněné stav-

by. Proto jsme začali dříve s pracemi na rekon-
strukci chodníku a výstavbě parkovacích stání 
v ulici Svatováclavská. Samotná rekonstrukce 
komunikace ulice Svatováclavská se uskuteč-
ní v termínu od 11. dubna 2015, přičemž hotová 
by měla být do konce května. Současně s re-
konstrukcí komunikace na Svatováclavské, jejíž 
povrch bude ve výsledku znovu z žulových kos-
tek (po křižovatku s ulicí Kollárova), bude probí-
hat i rekonstrukce zpevněné plochy za Jezuit-
skou kolejí a Redutou, a také stavba průchodu 
mezi ZŠ UNESCO a mateřskou školou. Uvedené 
termíny ovšem budou platit pouze v případě,  
že práce nebudou komplikovány nepříznivými kli-
matickými podmínkami nebo jinými okolnostmi.

Velmi obtížné je, v souvislosti se všemi stavbami 
soustředěnými na tak malý úsek najednou,  zko-
ordinovat pohyb chodců, a to hlavně dětí z MŠ 
Komenského, žáků ZŠ UNESCO a studentů Ob-
chodní akademie, a také zachovat kvalitní záso-
bování těchto objektů. Doufáme ale, že se nám 
za podpory všech zmíněných subjektů podaří zor-
ganizovat každodenní přesun pěších bez větších 
problémů.  Občané se od 11. dubna 2015 dosta-
nou do centra města, respektive na Masaryko-
vo náměstí, po ulici Stojanova a Nádražní, nebo 
po Kollárově ulici a ulici Na Morávce přes Bastion 
nebo až přes Palackého náměstí. Křižovatka ulic 
Kollárova a Svatováclavská stavbou dotčena není 
a tudíž nebude uzavřena.

Víme, že spolu s postupem prací může pomalu 
docházet také trpělivost všech, koho se stavby 
jakýmkoliv způsobem dotýkají. Chtěl bych vyjá-
dřit všem lidem, kteří jsou nuceni dělat již delší 
dobu ústupky, své velké poděkování, protože 
celá akce ještě nekončí a určitá dopravní ome-
zení lze předvídat až do konce května 2015, kdy 
budou všechny stavby v této lokalitě dokončeny.

Stanislav Blaha,
starosta města
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Životní podmínky 2015 
– výběrové šetření v domácnostech
 
Český statistický úřad organizuje v roce 2015 
výběrové šetření o životních podmínkách do-
mácností v České republice – EU-SILC 2015 
(Životní podmínky 2015), které navazuje 
na předchozí ročníky tohoto šetření. Smys-
lem je získat dlouhodobě srovnatelné úda-
je o sociální a ekonomické situaci v celkem  
32 evropských zemích, a také data pro výpo-
čet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.  
Šetření se uskuteční na území celé České re-
publiky v 9 924 domácnostech, ve Zlínském 
kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 542 do-
mácností ze 45 obcí. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na základě náhod-
ného výběru počítačem. Vlastní šetření začalo  
21. února 2015 a potrvá až do 15. května 2015 
prostřednictvím speciálně vyškolených taza-
telů. Pracovníci zapojení do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele a příslušným 
pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření Životní 
podmínky 2015, a které jim vydá Krajská sprá-
va ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna.

blokové čištění 
místních komunikací

Až skoro do poloviny měsíce dubna potr-
vá pravidelné blokové čištění komunikací,  
které začalo ve druhé polovině minulého mě-
síce. Město tímto žádá řidiče o respektová-
ní přechodného dopravního značení v místě 
a době blokového čištění, aby mohl být řád-
ně proveden úklid místních komunikací včet-
ně přilehlých chodníků a parkovacích míst. 
Termíny, kdy bude čištění provedeno právě 

Krátce

v místě vašeho bydliště, je možné zjistit na in-
ternetových stránkách města Uherské Hra-
diště. Dopravní značky jsou na místa čištění 
umisťovány s týdenním předstihem. V přípa-
dě nepříznivých klimatických podmínek bude 
termín adekvátně posunut při zachování sta-
noveného počtu pracovních dnů na zajištění 
blokového čištění.

první zahraniční cesta nového 
vedení města vedla na slovensko

Na první povolební zahraniční návštěvu od-
cestovala dne 3. března delegace města 
Uherské Hradiště, která navštívila partnerské 
město Skalica a setkala se s novým primá-
torem Ĺudovítem Barátem a jeho zástupcem 
Peterem Pagáčem. Hlavním cí lem setkání bylo 
vzájemné představení nového vedení obou 
měst. Obě strany se shodly na tom, že mají zá-
jem spolupráci mezi městy Skalica a Uherské 
Hradiště oživit a rozvinout. Konkrétní kroky by 
mohly být projednány v průběhu návštěvy ofi-
ciální delegace ze Skalice v Uherském Hradiš-
ti, která se uskuteční v letním nebo podzimním 
období.  -JP-

Přátelské přijetí v partnerském městě Ska-
lica. Foto: archiv města Skalica
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Krátce

Starosta Stanislav Blaha (vpravo) projednává  
s primátorem Mayenu W. Treisem spolupráci  
v letošním roce.    Foto: archiv města UH

také letos plánuje uherské hradiště 
úzkou spolupráci s mayenem 

Tradiční i nové aktivity v rámci partnerství měst Uher-
ské Hradiště a Mayen projednali na začátku měsíce 
března představitelé Uherského Hradiště, když se 
se svými německými protějšky setkali v Plzni v rámci 
konání pravidelných Ročních rozhovorů. 
Témata se týkala aktivit Spolku přátel města Mayen, 
dále rozvoje spolupráce mezi Gymnáziem Uherské 
Hradiště a mayenským gymnáziem Megina či mezi 
Dětským domovem Uherské Hradiště a mládežnic-
kým centrem Bernardshof. Tématem hovorů byly 
rovněž oboustranné aktivity mezi smíšeným pěvec-
kým sborem Svatopluk a mayenským děkanátním 
pěveckým sborem a na řadu přišly také návrhy ter-
mínů pro oficiální delegace obou měst v roce 2015. 
„S našimi německými partnery jsme probrali i nová 
témata, třeba vydávání radničních novin zdarma 
pro všechny obyvatele města, které máme v plánu 
zavést od příštího roku. Předali jsme rovněž základní 
informace a propagační materiály z Fakulty logistiky 
a krizového řízení UTB, která projevila zájem o spo-
lupráci s tamní Fachhochschule,“ informoval staros-
ta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 
Německá delegace vedená primátorem města Ma-
yen Wolfgangem Treisem s sebou do Čech přivezla 
nazpět putovní výstavu o Uherském Hradišti, která 
byla v Mayenu prezentována na různých veřejných 
místech.  „Výstava se v našem městě setkala s velmi 
pozitivním ohlasem,“ potvrdil primátor Treis.

brány památek dokořán
Město Uherské Hradiště se do celostátní akce, le-
tos ve spolupráci s knihovnou Bedřicha Beneše 
Buchlovana, zapojuje dvoudenním programem 
věnovaným 130. výročí narození Bedřicha Beneše 
Buchlovana a 140. výročí postavení bývalé synagogy 
– dnes sídla knihovny. Brány památek dokořán jsou 
akcí iniciovanou Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska k Mezinárodnímu dni památek a 
sídel. V pátek 17. dubna je připraven program za-
měřený na školní děti. Pro první stupeň zahrají čle-
nové sokolského loutkového divadla představení na 
motivy B. B. Buchlovana nazvané Buchlov kámen. 
Literární pásmo o umělcích, kteří prošli městem, Ta 
hradišťská brána, je určeno starším dětem. 
Sobota 18. dubna je věnovaná širší veřejnosti. Lout-
kové představení zahrají členové Sokola v 9.30  
a v 10.30 hodin v podkroví Reduty tentokrát pro ro-
diče a děti. Zaměstnanci knihovny mají připravený 
komponovaný pořad, Pan BBB se představuje, vy-
právějící životní příběh tohoto spisovatele a básníka, 
překladatele, bibliofila, knihovníka a vlastivědného 
pracovníka. Pořad bude začínat v půl jedenácté  
a ve čtrnáct hodin v čítárně knihovny. V 13.30 hodin 
budou známi vítězové soutěže pro děti "Po stopách 
BBB", kterou vyhlásilo Informační centrum pro mlá-
dež v Uherském Hradišti. Poté proběhne slavnostní 
představení grafického listu výtvarníka Pavla Hla-
vatého, vydaného k výročí narození BBB iniciativou 
Spolku přátel literatury a knihovny.  -JP-
 Foto: archiv města
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Rozhovor s místostarostou města

Od 1. března 2015 nabízí dopravce cestujícím 
v síti MHD v souměstí Uherské Hradiště, Sta-
ré Město a Kunovice nový typ jízdenky, která 
v daném časovém úseku platí ve více linkách. 
Zavedení přestupních jízdenek iniciovalo město 
Uherské Hradiště se záměrem usnadnit lidem 
cestování zejména mezi svými sousedními 
městy. Jedná se o tzv. přestupní jízdenku, která 
je určena pro cestující využívající návazné spoje 
v síti MHD v regionu Uherskohradišťska. Na po-
drobnosti jsme se zeptali místostarosty města 
Uherské Hradiště Zdeňka Procházky.

v síti mhd v uherském hradišti se v březnu 
objevila novinka – přestupní jízdenka. co to 
znamená? 
Jde o zavedení úplně nového typu jízdenky 
v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Ku-
novice, která v daném časovém úseku platí 
ve více linkách. Zavedení přestupních jízdenek 
iniciovalo naše město se záměrem usnadnit li-
dem cestování zejména mezi svými sousedními 
městy. 

komu má tento typ jízdenky sloužit? 
Zmíněná novinka – přestupní jízdenka je urče-
na hlavně těm cestujícím, kteří náhodně cestují 
v rámci MHD více na sebe navazujícími spoji 
a kteří nejsou předplatiteli měsíční nebo čtvrt-
letní časové jízdenky MHD. 

kolik nový typ jízdenky stojí a jak funguje? 
Cena přestupní jízdenky MHD je stanovena 
na 15 Kč, proto vyjde levněji, než kdyby si cestu-
jící ve veřejné dopravě musel zakoupit jízdenky 
dvě. Je výhodná hlavně pro občany, kteří nepo-
užívají časové jízdenky a jezdí víceméně náhod-
ně. 

uveďte konkrétní příklad, jak se dá přestupní 
jízdenka použít? 
Po nástupu do autobusu oznámí cestující řidi-
či, že si přeje přestupní jízdenku MHD, zaplatí  
15 Kč, a na tuto jízdenku potom může do 45 mi-
nut nastoupit do dalšího spoje, aby se dostal 
do svého cí le. 

kde je uveden čas od kterého se odví jí zmíně-
ných 45 minut?  
Čas je výrazně uveden přímo na jízdence. Když 
cestující přestupuje, slouží tato jízdenka jako 
jízdní doklad, kterým se prokáže řidiči v návaz-
ném autobusu. 

na kterých linkách  je možné jízdenku pou-
žít? 
Jízdenku je možno využívat na všech linkách, 
tedy i těch příměstských, které obsluhují zastáv-
ky označené v jízdním řádu symbolem MHD 
ve městech Uherské Hradiště, Staré Město a Ku-
novice. 

jaké další novinky v mhd se chystají? 
Teprve v tomto období končí dopravní sociolo-
gický průzkum mezi obyvateli souměstí Uherské 
Hradiště, Staré Město a Kunovice, který byl za-
měřen na zjištění běžného dopravního chování 
a obvyklých přepravních vztahů obyvatel měst. 
Dále probíhal průzkum využití městské hromad-
né dopravy. Veškeré závěry z tohoto průzkumu 
zhotovitel generelu dopravy vyhodnotí a navrh-
ne možná řešení. Těmito výstupy se budeme 
poté zabývat.
 Ilustrační foto: Deník
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Sportovec roku

uherské hradiště uŽ zná 
své nejlepší sportovce

Prestižní ocenění nejlepších sportovců města 
Uherské Hradiště za rok 2014 si převzali atlet-
ka Štěpánka Kolářová a fotbalista Libor Došek.  
Za nejlepší sportovní kolektiv roku byli zvoleni 
prvoligoví fotbalisté 1. FC Slovácko, cenu pro tre-
néra roku si podruhé v řadě odnesl trenér atleti-
ky Jaroslav Vlček. 
Vítězové byli oceněni při tradičním slavnostním 
vyhlášení nejlepších sportovců města, které se 
konalo v pátek 20. února 2015 v uherskohradišť-
ské Redutě.
Každoroční anketa Nejlepší sportovec města 
Uherské Hradiště se letos konala již posedm-
nácté v řadě. Ceny oceněným sportovcům pře-
dali například bývalí čeští fotbaloví reprezentanti 
Zdeněk Grygera nebo Pavel Kuka. Nechyběli ani 
předseda organizačního výboru ME U21 2015  
ve fotbale Petr Fousek  a cyklista, vítěz Závodu 
míru z roku 1964, Jan Smolík.  

Zvláštní ceny připadly veteránům a dlouhole-
tým funkcionářům uherskohradišťského sportu 
- Heleně Chytkové z T. J. Sokol a šermíři Petru 
Frantovi, mimořádné ocenění za úspěšnou re-
prezentaci města si převzali František Králík (bri-
dž), Jakub Vojtík (bridž) a Jiří Zalubil (kanoistika). 
"Tato akce zaujímá jedno z čestných míst mezi 
každoročními událostmi města. Proto všem oce-
něným sportovcům, ale také těm, kdo se podíle-
jí na rozvoji sportovního života v našem městě, 
patří můj velký obdiv a poděkování,“ řekl sta-
rosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 
„V červnu navíc budeme jedním z hostitelských 
měst Mistrovství Evropy hráčů do 21 let ve fot-
bale. Máme jedinečnou možnost ukázat celému 
sportovnímu světu, že se dokážeme zhostit po-
řadatelské role na vysoké úrovni,“ dodal staros-
ta. 
Vloni se nejlepšími sportovci města (za rok 2013) 
stali atleti Zdeněk Stromšík (dospělí ) a Kateřina 
Vávrová (mládež). -JP-
 Foto: Jan Karásek
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Rozhovor se starostou města

otázky kolem bývalé věznice 
v uherském hradišti
(Rozhovor se starostou města 
Ing. Stanislavem Blahou)

jaký je současný vývoj situace kolem bývalé věz-
nice? 
S.B.  Jako vždy složitý. Bývalá věznice, ač městu ne-
patří, je pro město neuvěřitelně velkým břemenem. 
Nejenom všichni Hradišťané, ale celá veřejnost se 
právem ptá, kdy už se konečně něco s věznicí pohne, 
kdy se stane něco zásadního v případu obnovy ce-
lého komplexu. 
Mě už skutečně vůbec nebaví neustále se u Minis-
terstva spravedlnosti dožadovat, aby stát s památ-
kou něco začal dělat. Tady bych si dovolil připome-
nout, že objekt chátrá už od roku 1962!
Lidem je ovšem upřímně jedno, čí památka je a kdo ji 
má opravovat, nebo kdo má právo ji užívat. Lidé chtě-
jí, aby se opravila, smysluplně využívala, ale co hlav-
ně, aby byla, aspoň částečně, připomínkou a pa-
mátníkem komunistické zvůle. A lidé to chtějí po nás, 
ne po ministerstvu. Jako politik cítím povinnost v této 
věci něco dělat, ale připadá mi, že jde o boj s větrný-
mi mlýny. V červenci loňského roku byla s naléhavou 
žádostí o řešení problému věznice dopisem mého 
předchůdce oslovena teď už bývalá paní ministryně 
Helena Válková. Žádost zůstala zcela bez odezvy. 
Usiloval jsem o osobní setkání s paní ministryní,  
ale k tomu také nedošlo.  
co města udělalo pro obnovu areálu?
S.B.  Na to, jak velká byla snaha všech našich 
předchůdců, je výsledek zdánlivě úplně nulový. 
Už v  roce 1994 byl objekt převeden do majetku re-
sortu spravedlnosti za účelem využití pro okresní 
soud a vazební věznici. Později byl záměr soudu 
modifikován a objekt měl být využit jen pro okres-
ní soud a státní zastupitelství.  Záměry ale zůstaly 
nenaplněny, nyní je to už přes dvacet let! Rád bych 
ještě připomenul, že úsilí města o převod objektu 
bylo primárně vyvoláno jeho špatným stavebním 
stavem a dlouhodobým nevyužíváním, tedy zane-
dbáváním péče o objekt ze strany státu, nemluvě 

o tom, že vlastník kulturní památky má nějaké zá-
konné povinnosti a ty nejsou plněny. 
objekt hyzdí historické jádro města 
S.B.   Ano, veřejnost navíc trvale přenáší zodpověd-
nost za tento stav na město, a s tím se město nikdy 
nehodlalo smířit. Tedy nenabízelo se už jiné řešení 
problému, než nabytí věznice do vlastnictví města. 
Zvláště, když ministerstvo spravedlnosti deklarovalo 
nezájem o tento objekt.
Nebylo prostě už možné věřit a doufat, že se o smy-
sluplné využití někdy postará stát respektive resort 
spravedlnosti. Proto v květnu roku 2010 odsouhlasi-
lo zastupitelstvo Uherského Hradiště záměr města 
odkoupit komplex bývalé věznice do vlastních rukou.
jak jste si tenkrát představovali věznici využít? 
S.B.  Dílem pro muzeum zaměřené na pohnutou 
historii objektu s důrazem na období II. světové války 
a padesátých let 20. století a dílem pro výukové pro-
story např. Uměleckoprůmyslové školy a Univerzity 
Tomáše Bati, to mělo být ve spolupráci se Zlínským 
krajem.  Vzhledem k udržitelnosti využití město před-
pokládalo v exponovaných částech a zvláště v par-
teru přiléhajícím k autobusovému nádraží a ulici 
Politických vězňů rovněž důstojné komerční využití.  
Mohlo to být efektivní, šetrné a reálné využití s ohle-
dem na památkový zájem. 
jak blízko měly tyto představy k realitě? 
S.B.  Věc jsme tehdy projednávali s někdejší paní 
ministryní spravedlnosti, bývalým ministrem i jeho 
ekonomickým náměstkem s oboustranně akcep-
tovatelným výsledkem, tj. úplatný převod z majetku 
státu či resortu spravedlnosti do vlastnictví města 
Uherské Hradiště za částku ve výši 16.500.000 Kč, 
a to v několika splátkách. Takto záměr také schválilo 
zastupitelstvo. K samotnému odkupu ale ani přes 
četná jednání a naše vysoké úsilí nedošlo. 
takže město věznici jednou chtělo, potom zase 
ne? 
S.B.  Filosofii přístupu města změnil vývoj diskusí 
a jednání s bývalým předsedou vlády České re-
publiky Nečasem a dalším ministrem spravedlnosti 
Pospíšilem. S podmínkami, že resort spravedlnosti 
zajistí a termínově bude garantovat rekonstrukci 
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a revitalizaci objektu pro potřeby Okresního soudu 
v Uherském Hradišti, a že zde část prostor bude 
věnována muzejním účelům, město ze snahy o pře-
vod objektu do svého vlastnictví ustoupilo a dalo tak 
přednost resortu spravedlnosti tím, že se do podstat-
né části objektu navrátí justiční funkce, neboli přesu-
ne se sem Okresní soud, který v Uherském Hradišti 
pracuje ve zcela nevyhovujících podmínkách, dnes 
už nepochybně v nejhorších v rámci celé České re-
publiky. Okresního soud v Uherském Hradišti má 
právo hospodaření s tímto objektem a opakovaně  
prokazoval, že budovu pro svoji instituci nutně potře-
buje a že ji využívá k uložení svých archivů. Budova 
tudíž nemá statut nepotřebnosti, který byl pro odkup 
nemovitosti základní a nutnou podmínkou.   
část věznice je ale v havarijním stavu. nic se tam 
nepodařilo opravit? 
S.B.  V roce 2010 orgán památkové péče zahá-
jil správní řízení ke stavu kulturní památky a vydal 
rozhodnutí, kterým uložil provedení prací, které za-
brání zatékání do objektu a pokračování destrukce 
konstrukcí objektu. Všechna nařízená opatření byla 
Okresním soudem provedena.
co by v areálu podle vašich představ mělo být?
S.B.  Především by měl projít komplexní rekonstruk-
cí. Není jiná cesta, než že stát uvolní na rekonstruk-
ci tohoto významného historického objektu peníze.  
My zároveň trváme na tom, aby zůstal zachován 
záměr na zřízení pietního místa připomínající me-
mento totalitní zvůle. Máme rámcovou ideovou 
představu o umístění a minimálním rozsahu muzejní 
části v areálu bývalé věznice. Komplex bývalé vězni-
ce patří k dominantním památkám města a je v širo-
kém povědomí veřejnosti. Jedním z důkazů je ma-
sivní zájem veřejnosti o návštěvu objektu při Dnech 
evropského dědictví,  kdy objekt bývá v posledních 
letech  částečně přístupný pro veřejnost.   
další pokus o záchranu z vaší strany bude smě-
řován kam? 
S.B.  Jedinou cestou je neustávat v tlaku na kompe-
tentní orgány státu, který by vedl k tomu, aby stát ko-
nečně uvolnil finanční prostředky na rekonstrukci této 
dominantní památky v našem městě.

Rozhovor se starostou města

Foto: archiv města



11

park rochus je důleŽitý zejména 
z pohledu oddychu občanů města

Investice v Parku Rochus jsou dlouholetým problé-
mem vztahu radniční koalice a opozice. Přitom jsem 
to byl já, kdo změnou zákona umožnil v roce 2002 
převod tohoto bývalého cvičiště na město. Lze sou-
hlasit, že tento 65 ha prostor je důležitý z pohledu 
zachování ceněné přírodní lokality a měl by proto 
sloužit zejména občanům města a nikoliv k mega-
lomanským projektům. Vždyť je zahrnutý v NATURA 
2000 a podle toho by měla revitalizace vypadat. Pri-
oritně jako prostor pro oddych občanů Uherského 
Hradiště.
Sociální demokraté od samého počátku nesouhlasí 
se záměrem využití tohoto prostoru k výstavbě pří-
rodního amfiteátru, parkovišť a muzea v přírodě tak, 
jak je dlouhodobě navrhováno. Z pohledu rozvoje 
cestovního ruchu tato investice, která v počáteční 
fázi stojí kolem 65 milionů korun, nepřinese očeká-
vaný efekt a na druhou stranu přinese zbytečné zá-
těže pro životní prostředí i z pohledu života občanů 
města. Jsem přesvědčen, že celá lokalita by měla 
být zpřístupněna pouze pro pěší a cyklisty a měla 
by sloužit k procházkám a k rekreačnímu sportování. 
ČSSD podporuje revitalizaci přístupových cest, do-
sazení zeleně, umístění orientačních tabulí či vybu-
dování křížové cesty a stromořadí. Nicméně odmítá 
zbytečnou infrastrukturu, která má sloužit ke komerč-
ním účelům, včetně budoucí výstavby muzea v příro-
dě. Pan starosta neustále opakuje, že v lokalitě bude 
pouze příroda a zase jen příroda, ale koalicí schvá-
lený projekt hovoří o něčem jiném. A skutečnost, že 
se dnes zatím neuvažuje o výstavbě slovácké dědiny 
je jen zástěrka a ústupek dvěma současným zastu-
pitelům. Současné investice jsou nejen zbytečné, ale 
i neefektivní a ve své podstatě občanům města ne-
přinesou žádný podstatný užitek. 
V této souvislosti si pouze dovolím poznamenat,  
že město plánuje v tomto roce hospodařit se schod-
kem 53 mil. Kč a v řadě ulic schází nové chodníky 
či komunikace. Na tyto akce údajně nejsou peníze, 
ale na jiné priority peníze existují. Jsem přesvědčen, 

Sdělení zastupitele města

že rozdělení celkového projektu na čtyři projekty 
má za cíl pouze pokračování v tomto nesmyslném 
projektu, ve kterém budou utopeny desítky milionů 
korun. Radniční koalice, ani pan starosta vůbec ne-
hovoří o každoročních provozních výdajích, které je 
město nuceno vydávat na chod Park Rochus, o.p.s. 
a ani se nezmiňuje o dalších nákladech, které si vy-
žádá provoz budoucí infrastruktury, a které budou 
hradit občané města ze svých daní. 
 Ing. Antonín Seďa
 Předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

bohuslav martinů: špalíček

Zajímavý projekt, a sice scénické provedení baletu 
ŠPALÍČEK, můžete zhlédnout 22. a 23. dubna  v 19:00 
v Klubu kultury. Balet byl napsán na motivy folklóru 
– vyskytují se v něm lidové písně, dětské hry a po-
hádky inspirované básněmi Karla Jaromíra Erbena, 
čímž zaujme dětského i dospělého diváka.
Bohuslav Martinů a jeho balet ŠPALÍČEK je ojedině-
lým dílem tohoto hudebního skladatele. Inspirací 
mu byly lidové písně a říkadla a jeho láska vychá-
zející z touhy po domově. Právě spojení lidové písně 
v orchestrálním, klasickém pojetí, vycházející z tra-
dičních folklorních her, tanců, legend a pohádek, 
jsou symbolem daného díla. V tomto unikátním pro-
jektu vystoupí děti z tanečního oboru ZUŠ Uherské 
Hradiště a dětského folklorního souboru Hradišťá-
nek. Celkem se na pódiu vystřídá více než 140 dětí 
ve věku od 6 do 18 let. Autorkami pořadu jsou Jana 
Trubačíková a Gabriela Směřičková.
Součástí projektu je výstava dětí z výtvarného obo-
ru ZUŠ ze tříd Radmily Doskočilové, Jany Tvrdoňové, 
Martina Šimčíka a dětí z fotografického oddělení ze 
tříd Marka Malůška. Mladí výtvarníci inspiraci hle-
dali v říkadlech, pohádkách a legendách, které za-
znívají v díle Bohuslava Martinů Špalíček. Fotografie 
zachycují průběh nácviku jednotlivých choreografií 
a zákulisí tvorby představení.

Scénický balet
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zápis -  podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 
do mateřských škol zřízených městem uherské hradiště

zápis do mateřských škol, které jsou součástí:
-  subjektu mateřské školy, uherské hradiště, svatováclavská 943, příspěvková organizace: 
1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis se uskuteční v budově MŠ, Uherské Hradiště 
28. října 982)
5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838
8. Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherské Hradiště, Husova 838
9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
10. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50
-  subjektu základní školy a mateřské školy, uherské hradiště, větrná 1063 příspěvková organizace:
1. Mateřská škola, Uherské Hradiště,  Lomená 1380
2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063
-  subjektu základní školy a mateřské školy, uherské hradiště-jarošov, pivovarská 200,  příspěvková 
organizace:
1. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

se uskuteční v termínu od  pondělí  13. dubna 2015
do čtvrtku 16. dubna 2015 

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy. 
Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povinen přijmout před-
nostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 
Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Bližší informace  se dozvíte  na  příslušných mateřských školách a také na jejich internetových stránkách.

Zápis do mateřských škol

Centrum denních služeb pro seniory a Cent-
rum osobní asistence Oblastní charity Uherské 
Hradiště si Vás dovoluje pozvat na DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ, který se koná 15. dubna 2015 od 
13.00 hod. do 15.30 hod. v Uherském Hradišti, 
ulice Moravní nábřeží v domě č. 81. 

Den otevřených dveří

proGram: 
• Prohlídka prostor
• Podání informací o poskytovaných službách
• Prezentace zařízení – ukázka fotografií, 
výrobků seniorů
 Srdečně zveme širokou veřejnost.
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Pozvání Klubu kultury Od města k městu

špalíček očima dětí

Vystavují děti z výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy v Uherském Hradišti ze tříd Radmily Do-
skočilové, Jany Tvrdoňové, Martina Šimčíka a děti 
z fotografického oddělení ze tříd Marka Malůška. 
Výstava je součástí projektu Bohuslav Martinů: Špa-
líček, na jehož dílo vzniká scénické provedení ba-
letu Špalíček, na kterém se podílí dětí z tanečního 
oboru ZUŠ pod vedením Jany Trubačíkové ve spo-
lupráci s DFS Hradišťánek Gabriely Směřičkové. K vi-
dění budou výtvarné práce dětí, které se inspirovaly 
říkadly, pohádkami, legendami, které zaznívají 
v díle B. Martinů Špalíček. Na fotografiích můžou 
návštěvníci zhlédnout průběh nácviku jednotlivých 
choreografií a zákulisí tvorby celého představení. 
Výstava bude oficiálně zahájena v den premiéry 
představení B. Martinů: Špalíček ve středu 22. dub-
na 2015 v Klubu kultury (Galerii Vladimíra Hrocha).
   Jana Trubačíková

výstava výtvarných prací z domečku 166

Výstava prací návštěvníků výtvarných kurzů z Do-
mečku 166 v Mařaticích se uskuteční již tradičně 
v Redutě. Oblíbená výstava, která překypuje barev-
nými a optimistickými výtvory nejen dětí,  každoroč-
ně překvapuje stále novými nápady a novými vý-
tvarnými technikami. Vernisáž proběhne ve středu 
15. dubna v 17 hodin a výstava potrvá do 12. května.
  Petra Baroňová

tz putovani po proudu 2015

Putování po proudu je třetí ročník osvětové akce 
– putování dospělých autistů po České repub-
lice od města k městu. Na konci etap je každý 
den uspořádána beseda o životě lidí s autis-
mem jako pří ležitost se putujících na cokoliv 
zeptat, na některých se objeví různí odborníci 
na autismus nebo lidé, kteří jsou s autismem 
nějak spjati.
Putování po proudu má osvětu této problemati-
ky podpořit. Cí lem je, aby rodiče dětí s PAS stej-
ně jako dospívající nebo dospělí autisté věděli, 
kam se v případě potřeby obrátit a kde najít od-
bornou pomoc či radu.
Stejně jako v minulých ročnících se kdykoliv 
může přidat i kdokoliv další a jít s nimi celou 
etapu nebo třeba jen část, jak si kdo troufne. 
Důležité je, zúčastnit se, dát putujícím i ostat-
ním autistům v ČR i jinde najevo svou podporu 
a sympatie. Každý, kdo se takto přidá alespoň 
na kousek cesty, dostane na památku malý dá-
rek. Letos navíc na stránkách Adventoru bude 
možné pomocí sledovacího zařízení vidět, kde 
se momentálně putující nacházejí a budete mít 
možnost kdekoliv se k nim připojit, nebo je ale-
spoň na cestě pozdravit, zamávat jim.
Letošní trasa je dlouhá 411 km a putující tuto 
vzdálenost ujdou v období od 9. do 23. dubna 
2015. Jednotlivé etapy měří v průměru kolem tři-
ceti kilometrů, nejdelší je 40 km a nejkratší 23 km.
Odstartování třetího ročníku Putování po prou-
du proběhne ve Frenštátu pod Radhoštěm  
9. dubna ve spolupráci s o. s. Můžeš a zakon-
čení bude 23. dubna 2015 v Brně. Nad etapou, 
která 19. 4. 2015 povede z Uherského Hradiš-
tě do Veselí nad Moravou, převzal záštitu pan 
starosta Ing. Stanislav Blaha. Beseda s pu-
tujícími se uskuteční den předem, tj. 18. 4. od  
18 hod v Městském informačním centru – Feli-
xův sál, Masarykovo náměstí 21. Rádi vás přiví-
táme a zodpovíme vaše dotazy. 
Těšíme se na setkání.

MLADÍ LOUTKÁŘI T.J. SOKOL U.H.

ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ VŽDY V  NEDĚLI V 15 HODIN

PRO DĚTI OD TŘÍ LET POHÁDKY

12. DUBNA

míček Flíček 
26. DUBNA  

o mlsném drakovi

VSTUPNé DOBROVOLNé
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Výstava ZUŠ

obrazy lenky jurečkové v caFé 21

Až do 5. dubna 2015 hostí pří jemné prostory 
Café 21 v jezuitské koleji (Masarykovo nám. 21) 
výstavu obrazů, kreseb a monotypů Lenky Jureč-
kové nazvanou Folklor a krajina. Autorka půvo-
dem z Bzence (nyní žijící v Praze) doposud při-
pravila více než 40 autorských výstav, především 
na jihovýchodní Moravě (jejíž folklor a krajinu 
ztvárňuje), ale také v Praze, na Dobříši, Opavě, 
Olomouci, Trenčíně, Brně nebo v mongolském 
Ulánbátaru. V uplynulých deseti letech vystavo-
vala i v Uh. Hradišti (Klub kultury, Slovácké di-
vadlo) a okolí (Uh. Brod, Buchlovice, Uh. Ostroh, 
Vlčnov, Ostrožská Nová Ves). Název výstavy na-
značuje námětový rozsah tvorby Lenky Jurečko-
vé. Zaměřuje se na osobité ztvárnění stále živé 
folklorní tradice, a tak na jejich obrazech ožívají 
horňácké sedlácké, strážnické danaje, kyjov-
ské skočné, kopaničárské čardáše, straňanské 
podšable, podlužácké verbuňky atd. v barev-
ně efektních, ale nikoli popisných kompozicích, 
pojednané s lyrickým akcentem ale i expresivní 
dynamikou s různou mírou stylizace. Zazname-
náme i posun až téměř k abstraktnímu podání. 
V poslední době se stále více věnuje i krajině Slo-
vácka (vinohrady, pole, mlýny, kostely, kapličky, 
lidová architektura apod.), takže na výstavu byly 
zařazeny i obrazy s touto tematikou. Na vernisáži 
5. března 2015, která proběhla za značného zá-
jmu, hrála cimbálová muzika Ohnica.
 Text a foto: Miroslav Potyka

duben v zuš uherské hradiště

Koncert učitelů Základní umělecké školy Uher-
ské Hradiště je pro veřejnost příležitostí seznámit 
se s prací pedagogů, kteří celý rok vychovávají 
a vzdělávají děti a mladé lidi ke vztahu k umění 
a ke schopnosti ovládat hudební nástroje. Jed-
nou za rok sami vystoupí, aby převzali koncertní 
role svých žáků. Koncert se uskuteční ve středu  
29. 4. 2015 od 19:00 hod. ve velkém sále Reduty 
a zazní na něm skladby pro housle, klavír a var-
hany. Bude to koncert nejen pro žáky, ale také pro 
jejich rodiče a širokou veřejnost
O týden dříve, v úterý 21. 4. 2015, se v Redutě 
od 19:00 hod. představí žáci školy v rámci Koncer-
tu sólistů a souborů.
V letošním školním roce pořádá ZUŠ Uherské 
Hradiště krajské kolo soutěžní přehlídky taneční-
ho oboru. Odborná porota shlédne na 40 choreo-
grafií klasického i současného tance, přehlídka se 
koná 13. a 14. 4. 2015 v Klubu kultury.
Taneční obor ZUŠ letos také spolupracuje s dět-
ským folklorním souborem Hradišťánek na oje-
dinělém projektu – baletního představení Bo-
huslava Martinů, Špalíček. Martinů se při psaní 
baletu nechal inspirovat lidovými písněmi a říkadly  
ze Slovácka. Propojení odlišných tanečních sou-
borů – výrazového scénického tance a folklor-
ního tance – přinese jistě neopakovatelný umě-
lecký zážitek. Premiéra se koná ve středu 22. 4. 
2015 v Klubu kultury, repríza pak o den později,  
23. 4. 2015, na stejném místě.

 Foto: archiv ZUŠ
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Svou rozlohou mezi okolními domy vyniká dnešní 
Orlovna s čp. 78. Dům byl rozlehlý již v 17. století, 
na počátku století 19. už měl dlouhé dvorní křídlo 
a menší stavba v zadní části dvora ho oddělova-
la od zahrady na konci parcely. V roce 1620 dům 
koupil Jan Český, zeť Václava Kulíška, v příštích 
letech primátor města a později císařský rychtář. 
Když v roce 1643 zemřel, jeho vdova Eva dům brzy 
prodala. Jeden z pozdějších majitelů musel pro 
velké zadlužení dům prodat za pouhých 500 zl., 
neboť lepší kupec se nenašel, avšak v roce 1786 
byl i s příslušející tůní, loukou a ovocnou zahra-
dou odhadnut na 2 355 zl. Od roku 1794 ho držel  
Filip Maixner a pak jeho dcera Kristina, provdaná 
Breitenbachová, která ještě v roce 1857 obývala je-
den z bytů se synem Josefem a dcerou Augustou. 
V roce 1864 dům koupil obchodník Salomon Gla-
ser a kolem roku 1880 zde bydleli ještě tři židovští 
obchodníci – hokynář Ignác Grünwald, který také 
čepoval kořalku, a dva obchodníci se zemědělský-
mi produkty, Sigmund Singer a Benjamin Schin-
dler. V roce 1881 dům získali Ignác a Amálie Brau-
nerovi, kteří provozovali obchod s manufakturním 
zbožím. Jejich syn Dr. Arthur Brauner se později 
v Hradišti stal praktickým lékařem. Roku 1895 
i tento dům koupil obchodník Jan Gabriel a hned 
v následujícím roce nechal stavitele Petra Losertha 

adaptovat obilní skladiště ve dvoře na komory 
a byty a přistavět první patro. Počet bytů se tím 
zvýšil na dvanáct a v následujících letech bychom 
mezi nájemníky našli mj. rodinu malíře a natěrače 
Karla Matury, jehož syn Vlastimil za první světové 
války jako československý legionář zemřel v Rus-
ku, nebo obchodníka s papírem Františka Petroie, 
který později měl svůj obchod na protější straně 
náměstí v čp. 44. Gabrielovi také v roce 1897 využili 
s domem spojené právo výčepu piva, vína a ko-
řalky, rozšířené později o vyvařování pokrmů, kte-
ré provozovali prostřednictvím nájemců. Jedním 
z nich byl v letech 1912–1920 pozdější majitel měš-
ťanského pivovaru Karel Zedníček. Vedle hostince 
zde byly i jiné živnostenské provozovny, například 
v letech 1903–1908 fotografa Jiřího Dvořáka-Mu-
kenšnábla s prodejem fotopotřeb, krejčovství Kar-
la Kuči v letech 1906–1941 nebo v letech 1907–1927 
krupařství Emilie Eisnerové. Významným mezní-
kem v dějinách domu se stal rok 1927, kdy ho kou-
pil spolek Jednota Orla československého. Právo 
výčepu mu kupodivu nebylo uznáno, měl však již 
udělenu hostinskou koncesi, kterou provozoval 
prostřednictvím nájemců od října 1927 pod ozna-
čením Lidový dům až do roku 1948. Za jednoho 
z nájemců úřady zjistily přestupek zdravotních 
předpisů, totiž „že používá k živnostenskému výče-

Blok domů čp. 76–81 kolem roku 1900.  Foto archiv SM
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do nějž se přivádí vzduch potrubím, jež je vyústě-
no v přízemí u stropu. Do téže chodby ústí také ote-
vřená okénka záchodů, takže zápach ze záchodů 
unikající je tlakostrojem čerpán do čepovaného 
piva.“ V době okupace byla činnost Orla zastave-
na a v roce 1942 byl rozpuštěn. Německou správu 
jeho majetku představoval „Treuhänder Director“ 
Emil Turnwald z Prahy, zdejším správcem se stal 
Vítězslav Rohan. Prostory Orlovny byly pronajaty 
jak soukromníkům k bydlení či provozování živnos-
ti, tak obci nebo jiným institucím. Nejvíc – celkem 14 
místností – užíval hostinský Bedřich Žallman jako 
byt, obchod a další prostory. Z institucí zde vedle 
obci pronajatého sálu sídlil ve dvou místnostech 
také německý Genossenschaftsverband, po válce 
pak Hospodářská skupina pro maloobchod. 

V červnu 1945 byla Jednota československého Orla 
obnovena a z dosavadních nájemníků zde do dal-
šího roku zůstaly jen dva byty a dva obchody, dvě 
místnosti obsadil krajský sekretariát lidové strany. 
Hostinská koncese byla v dubnu 1948 na návrh 
Akčního výboru jednotě Orla odňata údajně proto, 
že „se vedou v uvedeném podniku pomlouvačné 
řeči proti lidové demokracii“. Dosavadní nájem-
ce Bedřich Žallman usiloval o udělení koncese  
pro svou osobu, avšak jeho opakované žádosti za-

mítl s konečnou platností tehdejší KNV v Gottwal-
dově, neboť zřízení živnosti není „z důvodu veřej-
ného zájmu a pro plnění pětiletého plánu nutné“. 
Již roku 1948 sjednocením tělovýchovy Orel zanikl 
a vlastnické právo k budově bylo v únoru 1950 
vloženo pro Československou obec sokolskou 
v Praze. Již v roce 1955 ale byla budova převede-
na na odborovou organizaci a roku 1959 se stala 
sídlem Závodního klubu, který v roce 1964 prove-
dl nástavbu přísálí, v níž byly zřízeny tři klubovny. 
V roce 1990 byl Orel obnoven a po dvou letech se 
mu podařilo získat zpět i tuto budovu. Nejprve zde 
byla načas umístěna prodejna nábytku, kterou 
vystřídal prodej aut a v bývalé restauraci vlevo 
od průjezdu obchod s koženou galanterií a obuví. 
Prostory v patře byly pronajímány jako kanceláře 
nebo menší provozovny. Po povodni v roce 1997 
prošla poškozená budova důkladnou rekonstruk-
cí, po níž byla v zadním traktu obnovena restau-
race se zahradním posezením, obchodní prostory 
vpředu využívá oblíbená cukrárna a prodejna  
Ekomasiv – Krásy domova. 
Vedlejší dům čp. 77 byl jedním ze tří tzv. rebe-
lantských domů, které v roce 1621 po obnovení 
katolické vlády nad městem získal Václav Kulíšek 
na odškodnění za utrpěná příkoří. Tento patřil 
Václavu Sedlářovi a Kulíšek ho už roku 1626 prodal 
bývalému primátorovi Albrechtu Kremerovi. Z dal-
ších držitelů je třeba zmínit Jana Nostitia de He-
licon, který dům koupil v roce 1693 a jeho rodině 
patřil do roku 1729. Nostitius údajně byl básníkem 
a přišel sem patrně z Letovic, kde byl hejtmanem. 
V polovině 18. století tu dva držitelé provozovali ob-
chod železem, v letech 1813–1816 se dům nakrátko 
vrátil do šlechtických rukou, když ho držel Franti-
šek, šlechtic z Monsée. V roce 1843 ho získali Jan 
a Karolína Klementovi, kteří zřejmě už provozovali 
hostinec. Jan Klement v roce 1858 zemřel a Karo-
lína pak dům prodala. Hostinec, poskytující asi 
i ubytování, byl již v té době zjevně rozsáhlý a pro-
sperující, neboť majitelé zaměstnávali podomka, 
pacholka, kuchařku, pokojskou, služku, sklepnici 
a dívku k dětem. Roku 1877 dům koupil Jan Zauder 

Někdejší Orlovna – tehdy „Liďák“ – kolem  
r. 1970.  Foto archiv SM
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a živnost se ještě rozrostla. Pracovaly zde již dvě 
kuchařky, tři služebné, dvě pokojské a tři sklep-
nice, měli i vlastní dopravu, k níž patřil průvodčí 
a tři kočí. V roce 1886 hostinec převzal hostinský 
Vilibald Kamareith, který se stal zakladatelem 
známého Hotelu Kamareith nebo též Černý med-
věd. Původně tu byl jen jeden byt, užívaný rodinou 
majitele spolu s personálem hotelu, počátkem  
20. století byl pro zaměstnance vyčleněn samo-
statný byt. Po smrti Vilibalda Kamareitha v roce 
1901 hotel vedla vdova Johanna Kamareitho-
vá do roku 1929 a poté jejich dcera Marie. Ta již 
hostinec pronajímala, stejně jako v posledních 
letech i její matka. O jednom z nájemců bylo ko-
lem roku 1930 městské radě hlášeno, „že v hos-
tinci se nachází dvě ženštiny, které každou chvíli je 
vidět s nějakým mužem choditi do různých hotelů 
na pokoje, což by nasvědčovalo, že ... provozují 
prostituci, o čemž asi hostinský ví, toto mlčky trpí 
a tím je podporuje, neb obě ženštiny požívají špat-
nou pověst, byly několikráte trestány a jsou vedeny 
jako ženštiny lehké.“ Obě ženy, zaměstnané u hos-
tinského jako služebné, se k této činnosti doznaly. 
Za Johanny Kamareithové v roce 1905 byla stavite-
lem Schaniakem vystavěna nová kůlna a konírna 

v zadní části dvora z Pražákovy ulice, Marie Kama-
reithová pak v roce 1932 nechala přestavět a nad-
stavět první patro obytného a obchodního domu, 
dvorní křídlo zůstalo staré, ač k jisté přestavbě asi 
také došlo. Již v roce 1926 byla vybudována garáž 
autodopravce Štěpána Bednaříka, který v domě 
také bydlel. Jeho předchůdcem v živnosti asi byl 
od roku 1910 fiakrista Antonín Gerza. Od roku 1912 
zde bylo řeznictví a uzenářství Aloise Holubce 
a od roku 1914 holičství a kadeřnictví Miloslava 
Nentvicha, které pak přešlo pod komunál. Téměř 
po celou první republiku zde provozovala veteš-
nictví Vilemína Svobodová. Protože se Marie Ka-
mateithová hlásila k německé národnosti, byl její 
dům po válce zkonfiskován a národní výbor potom 
pronajímal jak byty v patře, tak obchodní místnosti 
v přízemí, kde od roku 1946 Josef Kyselý provozoval 
obchod obuví, obuvnickými potřebami a punčo-
chami, který se v roce 1949 stal prodejnou kožené-
ho zboží podniku Jas. Dvě obchodní místnosti i byt 
tu měl také čalouník Josef Juřík. Z osmdesátých let 
můžeme připomenout např. provozovnu výrobní-
ho družstva invalidů Služba, která se zabývala vy-
pínáním záclon a deček a prodejem prádla a kon-
fekce vlastní výroby.     PhDr. Jaromíra Čoupková
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V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce  
II. světové války. Hradišťská veřejnost by ale neměla 
zapomenout na stejné výročí úmrtí Karla Jaroslava 
Obrátila, vlastence, sokola, pedagoga, vlastivědné-
ho a osvětového pracovníka, bibliofila, vydavatele, 
překladatele, redaktora a sběratele i tvůrce ex libris. 
Karel Jaroslav Obrátil se narodil 2. 11. 1866 v Huk-
valdech. Po otci zdědil vášeň ke knihám, vystu-
doval učitelství. Jeho působištěm se díky jeho 
nezkrotné povaze postupně stalo mnoho míst 
na východní Moravě. Teprve v roce 1901 trva-
le zakotvil na téměř 25 let v Uherském Hradišti, 
kde se stal ředitelem dívčí měšťanské školy. Byl 
stoupencem T. G. Masaryka, prosazoval češství 
a české vlastenectví. Za to byl v roce 1916 rakous-
ko-uherskými úřady zatčen a obviněn z velezrady, 
ale následně pro nedostatek důkazů propuštěn. 
Sbíral a skupoval staré zakázané tisky a českou 
literaturu. Zajímal se intenzivně o vše, co souvi-
selo s erotikou. Sbíral erotickou literaturu, fotogra-
fie, předměty, kresby a grafiku. Sbíral a sepisoval 
také lidové erotické projevy a výrazy v písních, 
lidové mluvě, anekdotách i nápisech na záchod-
cích. Nechával si tvořit grafiku, zejména ex libris 
s erotickou tematikou, kterou pro něj tvořili mimo 
jiné např. Karel Šimůnek, František Kupka nebo 
rakouský tvůrce erotik markýz Francois de Bayros.  
Na základě udání školnice Bublové byl však ob-
viněn, že sbírá a přechovává erotické předměty, 
což bylo u ředitele dívčí měšťanky nepřípustné, což 
vyvolalo velkou aféru. Byl postaven mimo službu 
a několik let prošetřován. Po mnoha obhajobách, 
vysvětlováních a odvoláních byl sice nakonec 
plně rehabilitován, ale také následně penziono-
ván. V roce 1926 se stěhuje definitivně do Prahy, 
kde očekával velkorysejší svět. Ještě v Uherském 
Hradišti však stačil vydat v roce 1924 monografii 
Erotické ex libris. V Praze pak vydává mimo jiné 
své životní dílo nazvané Kryptadia, třídílný svazek 
s podtitulem Příspěvek o pohlavním životě naše-
ho lidu, sestavený z jeho sběrů sexuálních a ero-

Výročí

tických projevů mezi česky hovořícími obyvateli.  
Období okupace však jeho zájmům nepřálo. 
V roce 1941 vtrhlo gestapo do jeho bytu a zaba-
vilo mu převážnou část jeho knihovny i sbírek. 
Naštěstí, zřejmě díky uhranutí nalezenou eroti-
kou, přehlédli materiály pro ilegálně vydávaný 
časopis V boj! Ztráta sbírky jej přivedla do sta-
vu hraničícího s nepříčetností. Veřejně nadával 
na Hitlera i nacisty, vydával novoročenky a ex 
libris s protinacistickým obsahem. Když už se 
zdálo, že okupaci zázrakem přežije, došla Něm-
cům trpělivost a byl 6. března 1945 zatčen a pře-
vezen na Pankrác, kde na následky výslechů 
a mučení umírá na zápal plic dne 5. dubna 1945.  
Pro Hradiště je však podstatné, že se jednalo o vý-
znamného činitele veřejného dění a osvětových 
aktivit. V letech 1905–1907 byl redaktorem Nové 
Slovače, v letech 1914–1918 pak novin Zájmy Slo-
vače Uherské Hradiště a Uherský Brod. Byl před-
sedou Jednoty Komenského v Uh. Hradišti. Byl 
aktivním sokolem, při pobytu v Zubří v roce 1898 
sepsal a vydal Sokolský katechismus. Napsal 
a vydal barevný, ilustrovaný průvodce Královské 
město Uherské Hradiště a Průvodce po Buch-
lově. Vydal řadu vlasteneckých čítanek i čítanku 
světových autorů. Jednalo se také o vášnivého 
sběratele ex libris – grafických knižních značek 
a jejich propagátora, který pro ně nadchl a získal 
mladého začínajícího učitele Bedřicha Beneše 
Buchlovana a společně pak uspořádali v Měšťan-
ské besedě v Uherském Hradišti v roce 1910 první 
samostatnou výstavu českých ex libris na našem 
území. Byl také členem Spolku českých bibliofilů 
a ve styku s významnými osobnostmi jeho doby. 
V následujícím roce 2016 by město, Sokol, kultur-
ní instituce a zejména škola, kde více než 20 let 
vyučoval a řediteloval, měly věnovat připomínce 
této výrazné hradišťské osobnosti hodně prostoru. 
Vždyť 150. výročí narození za připomenutí jistě stojí. 
A také proto, že se Uherské Hradiště díky 
němu, stejně jako jeho rodné Hukvaldy, dostalo 
i na Mapu erotických míst České republiky. 
 Jaroslav Hrabec
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Nutným předpokladem pro výkon řemesla je jeho 
zvládnutí. Proto již nejstarší řemeslnické artikuly 
stanovovaly v rámci podmínek pro přijetí do ce-
chu nutnost řádného vyučení se řemeslu. Čas-
to musel zájemce o přijetí do učení absolvovat  
nejprve několikatýdenní zkušební dobu, případ-
ně musel mít dva ručitele, kteří se zaručili, že se 
bude řádně učit, a musel také složit do cechovní 
pokladnice stanovený poplatek. Teprve poté mohl 
být mladý chlapec přijat k mistrovi do učení. Doba 
učení byla obvykle stanovena na dva až čtyři roky 
(podle druhu řemesla), po tu dobu učedník bydlel 
u svého mistra a nesměl se bezdůvodně vzdálit. 
Pokud by strávil noc bez závažného důvodu mimo 
mistrův dům, musel jeden den nepřítomnosti na-
hradit týdnem učení navíc, případně mohl být 
i z učení propuštěn. V případě špatného zachá-
zení ze strany mistra se učedník mohl obrátit pro-
střednictvím svých ručitelů na cechmistry, aby věc 
posoudili a zjednali nápravu. 
Po vyučení obdržel mládenec od cechu doklad 
o vyučení se řemeslu a stal se tak tovaryšem. Jako 
tovaryš musel pak získat zkušenosti prací u různých 
mistrů, proto odcházel do světa na vandr. Van-
drující tovaryš, když přišel do cizího města, zašel 
do cechovní hospody, kde se obrátil na nejstaršího 
tovaryše, aby mu dojednal práci u některého ze 
zdejších mistrů. Aby se omezila nekalá konkuren-
ce mezi mistry, bývalo stanoveno, že každý mistr 
může mít jen jednoho učedníka a druhého tovary-
še může přijmout jen tehdy, když už všichni ostatní 
mistři mají po jednom. Od vandrování mohli být ně-
kdy osvobozeni synové mistrů, kteří mívali obecně 
mírnější podmínky pro vyučení a přijetí za mistra. 
Pokud chtěl tovaryš od mistra odejít jinam, mohl tak 
učinit pouze v neděli odpoledne, ale neměl odchá-
zet dva týdny před jarmarkem – to bylo období, kdy 
bylo nejvíc práce.
Tovaryši také často zakládali v rámci cechu vlastní 
tovaryšská bratrstva a mívali i vlastní artikuly. Tak 
se nám například dochovaly artikule pro tkalcovské 
tovaryše v Hradišti z roku 1578. Zde je stanoveno, 
že tovaryši nemají pít v hospodě na dluh, nemají se 

Z hospodářských dějin města

prát ani opíjet nebo v opilosti dělat nepřístojnosti, 
nesměli též zahálet nebo „chodit s nepoctivými že-
nami“. Pokud by se něčím takovým provinili, měli 
zaplatit pokutu nebo být potrestáni vrchností, stejně 
tak měl být vrchností trestán každý, kdo by takové 
chování neoznámil.
Generální cechovní artikuly z roku 1739 sjednocova-
ly pravidla pro fungování cechů v celé habsburské 
monarchii a týkalo se to také podmínek vyučení 
a podmínek pro tovaryše. Byla zakázána tovaryš-
ská bratrstva a stanovena jednotná doba pro vy-
učení a vandrování podle druhu řemesla. Doba 
vyučení byla stanovena dva roky pro pekaře, tesa-
ře, provazníky, perníkáře a hrnčíře a čtyři roky pro 
kožešníky, zlatníky, kameníky, jircháře a hodináře. 
Všechna ostatní řemesla měla pak tříletou učební 
dobu. Vandrovní doba pak byla stanovena dva roky 
pro pekaře, sládky, řezníky, pokrývače, perníkáře, 
tesaře a hrnčíře, čtyři roky pro zlatníky, kameníky, 
jircháře a hodináře a tři roky pro všechna ostatní 
řemesla. Pokud měly cechy ve větších městech sta-
novenu ve svých starších artikulech jinou vandrovní 
dobu, mohly ji ponechat. Pokud by nějaký tovaryš 
ze zdravotních či jiných závažných příčin nemohl 
vandrovat, mohl zůstat u mistra v místě svého vy-
učení, ale musel zde vandrovní dobu nahradit dvoj-
násobným počtem let. 
Protože cechovní mistři se bránili konkurenci, byly 
stanoveny přísné podmínky pro to, aby se tovaryš 
mohl stát mistrem. O tom si ale povíme v příštím 
díle našeho seriálu.
  Mgr. Magdalena Čoupková
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

Nová NárodopiSNá expozice Slovácko
Expozice s novým architektonickým řešením 
i technickým vybavením přibližuje zaměstnání, 
bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, 
obřady i zvyky rodinného a výročně-obyčejového 
cyklu na Slovácku.
Trojrozměrné předměty doplňují multimediální 
prvky v podobě animací vybraných dioramat, 
krátké filmy. Své znalosti o Slovácku můžete 
prověřit v interaktivních testech. Elektronická 
databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií, 
videozáznamů i archivní audiosnímky.

Velký sál
dobýváNí UHerSkéHo Hradiště / 
válečNé a vojeNSké dějiNy měSta
Město Hradiště plnilo již od dob svého založení 
důležitou strategickou funkci při obraně 
neklidné východní hranice země. Výstava 
přibližuje nejen četné doklady jeho dobývání  
a válečných konfliktů, ale také způsob obrany 
města a jeho opevnění ve středověku a raném 
novověku, stejně jako odraz významných 
válečných událostí 19. a 20. století (včetně první  
i druhé světové války) a pobyt vojsk ve městě.
vernisáž ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 17.00 
hodin. 

Malý sál
léčivé roStliNy a jejicH dvojNíci
Výstava ze sbírek Ostravského muzea 
představuje byliny nasbírané z lesních, lučních  
a polních biotopů i z rumišť. Můžete se 
seznámit s bylinami a jejich léčivými účinky  
i rostlinami, které se s nimi dají na základě 
podobnosti listů či květů snadno zaměnit. Výstavu 
doplňuje část vybavení lékárny i interaktivní 
pracovna pro zvídavé návštěvníky.
výstava potrvá do 3. června 2015.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje

tvoříme v mUzeU!
S bylinkami a saláty, jaro už je za vraty…
Brzy na jaře se jako potřebný zdroj vitamínů 
sbíraly volně na lukách listy šťovíku, polníčku, 
čekanky i další druhy zelených listů či mladé 
kopřivy. Jedly se jako salát, některé druhy zelin se 
sbíraly také na špenát. Původně se špenát říkalo 
různým listům nasekaným a rozvařeným na kaši 
a označovala se tak vlastně úprava pokrmu.
Bylinky, ale také mladé listy salátů a rozličné nati, 
můžete přidávat do různých pokrmů tak, jak 
to dělaly naše babičky. Recepty tradiční i podle 
vlastní fantazie představí Marie Lekešová z Hluku.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště, sobota 11. dubna 2015,  
9.00–12.00 hodin. vstupné dle platného 
ceníku.

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
barbora lUNGová / obrazy
Bohatý námětový rejstřík prozrazuje, že malířka 
je bystrou pozorovatelkou života ve všech 
jeho podobách, projevech a situacích. Není 
však pouhou vypravěčkou svých postřehů,  
ale má schopnost rozvíjet téma do nečekaných 
souvislostí, přičemž se nevyhýbá posunout 
téma do polohy vtipného glosování či satirické 
nadsázky. V jejích obrazech najdeme také řadu 
skrytých poselství a významů, které autorka 
definuje osobitým způsobem. Barbora Lungová 
je dokáže nejen postřehnout, rozvinout,  
ale především výtvarně pojednat v nápaditých 
kompozicích a malířsky vyrovnaným rukopisem.
vernisáž ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 17.00 
hodin. 

Velký a malý sál
jUraj oravec / plyNUtí čaSU / 
obrazy, kreSby, Grafika
Výrazný představitel současného slovenského 
umění, v němž má své nepřehlédnutelné 
zařazení. Je typem umělce, který velmi 
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GALERIE V. HROCHA
SETKÁNÍ – STRETNUTIE – 30. ročník družební výstavy 
výtvarníků a fotografů (do 14. 4.)
ŠPALÍČEK OČIMA DĚTÍ (15. 4. – 30. 4.)

VÝSTAVY  
Galerie V. Hrocha: po - st - čt  15:00 - 17:00 a v době konání kulturních akcí

Ostatní výstavní prostory jsou otevřeny v době konání akcí a na vyžádání (tel.: 605 221 504)

REDUTA PŘÍZEMÍ
Ladislav Šesták – Obrazy (do 14. 4.)
Domeček 166 – výstava výtvarných prací (15. 4. – 12. 5.)

REDUTA PODKROVÍ Století házené (do 10. 4.)

         čtvrtek 9. 4.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč / držitelé abonentek 60 Kč

MIKE DIRUBBO CHRONOS TRIO
Mike DiRubbo (USA) – saxofon, Brian Charette (USA) – varhany Hammond, 
Tomáš Hobzek (CZ) – bicí

PRÉMIOVÝ JAZZ V REDUTĚ

        sobota 11. 4.      17:00 hod., Reduta   • vstupné: 80 Kč - v ceně sklenička a katalog vín

SALON TICHÝCH VÍN REDUTA
top prezentace dvanácti vinařství a vinařských společností, hraje: KVINTET MINUETTO, 
slosovatelná vstupenka, uvítáme společenský oděv

         čtvrtek 16. 4.     19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 370 Kč, 350 Kč, 330 Kč

PETRA JANŮ SE SKUPINOU GOLEM
pořádá: VM ART PRODUCTION

 

        neděle 12. 4.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 50 Kč

O ČERVENÉ KARKULCE
pro děti 4–8 let, délka představení 45-50 minut
hraje: loutkařský soubor Říše loutek Kroměříž, o.s.

NEDĚLNÍ POHÁDKA

 

           22. a 23. 4.      19:00 hod., Klub kultury  • vstupné 120 Kč, 100 Kč

BOHUSLAV MARTINŮ: ŠPALÍČEK
scénické provedení baletu inspirované dětskými hrami, říkadly a baladami na motivy sbírek K. J. Erbena
pořádá: ZUŠ Uherské Hradiště a DFS Hradišťánek ve spolupráci s Klubem kultury 

       sobota 25. 4.      19:00 hod., Klub kultury  • vstupné 440 Kč, 390 Kč, 340 Kč

SEX PRO POKROČILÉ
pořádá: agentura Žídek, hrají: Karel Roden a Jana Krausová
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Ohlédnutí Klubu kultury

30. ročník Setkání – Stretnutie

století házené ladislav šesták

Zahájení výstavy Století házené na půdě Reduty 
4. března. Ředitel Klubu kultury, Antonín Mach 
(první zprava) a kurátor výstavy,Vladimír Salčák 
(druhý zprava), se postarali o úvodní slovo. 
   Foto: Miroslav Potyka

Autor Ladislav Šesták na vernisáži 13. března  
v Redutě.  Foto: archiv Klubu kultury

Zahájení jubilejního ročníku výstavy 18. března proběhlo za velkého zájmu veřejnosti. 
 Foto: archiv Klubu kultury

Vernisáž jubilejního 30. ročníku družební výsta-
vy Setkání - stretnutie se uskutečnila ve středu  
18. března v Galerii Vladimíra Hrocha za dopro-
vodu členů cimbálové muziky Kunovjan. Na úvod 
výstavy promluvila Žaneta Matúšová, ředitelka 
Trenčianského osvetového strediska v Trenčíně, 
Janka Masárová a Antonín Mach, ředitel Klubu 
kultury. Výtvarníci z regionů Uherské Hradiště 

a Trenčín se pravidelně setkávají na této přeshra-
niční výstavě a to s velkým zájmem na obou stra-
nách. Letošního ročníku se zúčastnilo 20 výtvar-
níků a fotografů ze Slovenska a 26 tvůrců z naší 
strany hranice. Vznikla opět velmi pestrá kolekce 
obrazů, kreseb, plastik, dřevořezeb a fotografií. 
Výstava bude k vidění do 14. dubna 2015. 
 Petra Baroňová
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Klub kultury informuje

prémie pro jazzové Fajnšmekry

Nastal čas vyrazit plnou parou vpřed jako ve spo-
lečnosti varhanního Chronos Tria saxofonisty Mikea 
diRubbo. Kapela se úmyslně vzdaluje od jazzových 
klišé a noří se bez bázně do neprobádaných hlubin 
moderní kolektivní improvizace. Chronos Trio tvoří 
veteráni newyorské jazzové scény a laureáti oceně-
ní „Rising Stars“ časopisu Downbeat, Mike DiRubbo 
(saxofon) a Brian Charette (varhany Hammond) spo-
lu s nezničitelným hnacím motorem v osobě bube-
níka Tomáše Hobzeka.
Dnes, v době, kdy médii prosazovaní „mladí lvi“ 
mají větší zájem o stahování, než hudební obsah, 
je alt saxofonista, skladatel, kapelník a pedagog 
Mike DiRubbo skutečným umělcem. Od chvíle,  
kdy před dvěma desítkami let přišel do New Yorku, 
se DiRubbo zapsal jako jeden z nejdynamičtějších 
hudebníků své generace. Podkladem pro toto od-
vážné tvrzení jsou jeho intenzivní a úspěšné spo-
lupráce s jazzovými hvězdami, mezi něž patří Tony 
Reedus, Larry Willis, Eddie Henderson, Clarence 
“Gatemouth” Brown, Dwayne Burno, Peter Wa-
shington, Carl Allen, John Hicks a Cecil Payne. 
Koncert Mike DiRubbo Chronos Trio se v uhersko-
hradišťské Redutě uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2015 
v 19:30 jako prémie po úspěšně zakončené sezoně 
JAZZ V REDUTĚ 2014/2015.                                       deli

salon tichých vín reduta

Salon tichých vín Reduta bude jiný než běžné 
košty na Slovácku. Bude výjimečný. Představí se 
na něm pouze dvanáctka profesionálních vinař-
ství a vedle exkluzivních vín nabídne také nevšed-
ní společenskou atmosféru. 
„Jedná se o prezentaci vín na vysoké úrovni. 
Vystavovat totiž budou pouze profesionální vi-
nařství, jejichž produkty jsou skutečně nadstan-
dartní,“ přiblížil výjimečnost akce Antonín Mach, 
garant akce. Stěžejní koncepcí salonu je rok co 
rok zde představit vždy dvanáct vinařství – každý 
rok to bude jiný tucet. Letos zde budou zastoupe-
na vinařství: Sonberk, Vinařství Reisten, Tanzberg 
Mikulov, Vino Hort, Vinařství Jakubík, Vinařství 
Štěpán Maňák, Vinařství Spielberg, Mikrosvín Mi-
kulov, Vinařství Kolby, Víno Zlomek&Vávra, Víno  
J. Stávek a Zámecké vinařství Bzenec.
V noblesních prostorách barokní Reduty tak bu-
dou návštěvníci moci porovnávat chutě a vůně 
z různých míst naší republiky, mluvit o víně pří-
mo s majiteli vinařství či zkušenými degustátory. 
Oproti zvyklostem běžných koštů nebude v Redutě 
hrát cimbálová muzika, nýbrž KVINTET MINUETO. 
Vína budou chlazená ve speciálních skleněných 
mísách na ledu. „Inspiraci jsme získali na Praž-
ském hradě, kde každoročně spolupracujeme 
na vinobraní. Půvab tamního salonu vín v rene-
sanční míčovně mě nadchnul natolik, až jsem za-
toužil dopřát srovnatelnou úroveň degustace také 
občanům na Uherskohradišťsku,“ vysvětlil Mach, 
proč se na Slovácku, v kraji milovníků vína a desí-
tek koštů rozhodl založit novou vinařskou tradici, 
která má již nyní ambice stát se akcí nadnárodní.
Salon tichých vín Reduta se uskuteční v sobotu  
11. dubna 2015 v 17 hodin. Za symbolické vstupné 
80 Kč návštěvníci obdrží katalog zastoupených 
vinařství a skleničku vyrobenou speciálně pro 
tuto akci. Jednotlivé vzorky pak budou směňovat 
za mince, které byly pro tento účel speciálně vyra-
ženy. Vstupenky budou slosovatelné o ceny.
                                                            Adéla Kotková

Klub kultury připravuje

6. 5. SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT ABSOLVENTŮ, 6. 
A 7. 5. TK ROKASO – ZÁVĚREČNÁ, 10. 5. SBOHEM, 
ZŮSTÁVÁM! ( I. JANŽUROVÁ, P. ZEDNÍČEK, J. PAULO-
VÁ A A. PROCHÁZKA NEBO J. DULAVA), 15. 5. DIVA-
DELNÍ PÁTKY VE VéSKÁCH – LIJAVEC, 16. 5. MÁJOVÁ 
NOC S TELEGRAFEM, 23. 5. PĚVECKé SDRUŽENÍ MO-
RAVSKÝCH UČITELŮ BRNO – KONCERT, 25. 5. PŘIJELA 
POUŤ – SCREAMERS A TECHTLE MECHTLE, 26. 5. FES-
TIVAL PROLÍNÁNÍ 2015, 29. 5. SOUROZENCI ČERNÍČ-
KOVI – KONCERT, 30. 5. SHOW DANCE
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)
úterý 7. 4.    14:30, Reduta / Mgr. Jana Vařachová: Karpatos – ostrov divoké krásy
čtvrtek 9. 4.   14:30, Reduta / Mgr. Michal Jahn: Rodinná mezigenerační komunikace
pondělí 13. 4.  14:30, Reduta / Ing. Ján Hradský: O vzniku života na zemi 
úterý 14. 4..  14:30, Reduta / RNDr. Rudolf Kružík: Digitalizace obrazu, simulace a animace
čtvrtek 16. 4.  14:30, Klub kultury, malý sál / Jiří Jilík: Zapomenuté příběhy Olšavy
pátek 17. 4.  14:30, Reduta / Jana Bílková: Trénink paměti a koncentrace
pondělí 20. 4.  14:30, Reduta / Ing. Markéta Bublíková: Co udělat pro zdravá střeva – prevence 
úterý 28. 4.  14:30, Reduta / Mgr. Daniela Kvardová: Rozšiřování využitelnosti mozkové kapacity 4 – Kameny, barvy, kovy
čtvrtek 30. 4.  14:30, Reduta / RNDr. Dušan Trávníček: 2. Vývoj vztahů člověk – lovec a zvířata od dávných dob po současnost

       neděle 5. 4.     20:00 hod., KD Mařatice  • vstupné: 50 Kč   

PAPUČOVÁ
       pátek 10. 4.    10:00–17:00 hod., Reduta  • vstup volný

V. MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA

       pátek 24. 4.    19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)  

IL CONGELATORE – ZMRAZOVAČ

nové turistické nabídky, propagační materiály, kulturní program, soutěž, ochutnávka vín a krajových specialit
pořádá: Region Slovácko a MIC Uherské Hradiště

předvelikonoční posezení s CM Slačáci, pořádá: O. S. Mařaťané

hraje: CM Hora, ochutnávka štrůdlů a klobásek; pořádá: Derfla klub a Hospůdka U Kovaříků

hraje: Kočovné divadlo Ad Hoc

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

    pondělí 20. 4.    19:30 hod., Reduta  • vstupné: dobrovolné  

SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT UČITELŮ
        úterý 21. 4.    19:00 hod., Reduta  • vstupné: 80 Kč  

ZUŠ – KONCERT SÓLISTŮ

      středa 29. 4.    19:00 hod., Reduta  • vstupné: 80 Kč   

ZUŠ – KONCERT UČITELŮ
      30. 4. a 1. 5.    19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 150 Kč   

ZBOJNICKÉ CIFROVÁNÍ ANEB CIFRÁCKÉ ZBOJNIČENÍ
premiéra a repríza představení; účinkují: FS Cifra L. Kraváčkové a CM Ohnica

     sobota 11. 4.    15:00 hod., KD Sady  • vstupné: 80 Kč 

XIV. DERFLANSKÝ KOŠT SLIVOVICE
     neděle 19. 4.    15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 75 Kč 

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM
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intenzivně prožívá impulzy okolního prostředí, 
vrství je ve svých představách a poté přenáší 
výtvarnými prostředky do svých převážně 
velkoformátových obrazů. Brilantním způsobem 
pracuje s bohatou škálou barevných odstínů, 
z nichž vytváří okouzlující scenérie více či méně 
tajuplného prostoru, aniž by popíral reálné 
východisko své inspirace. V celkovém výsledku 
dosahuje nečekaných a promyšlených efektů, 
které v emotivním přenosu navozují dojem 
monumentálních symfonií.
vernisáž ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 17.00 
hodin. 

památník velké moravy ve Starém městě

mUltimediálNí expozice o dějiNácH 
velkomoravSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vampyriSmUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města 
a Modré u Velehradu. Výstava potrvá do  
31. prosince 2015.

muzeum lidových pálenic – vlčnov 

zaHájeNí SezóNy 1. dUbNa 2015
Stálá expozice v památkově chráněné 
hospodářské usedlosti č.p. 65 ve Vlčnově 
je věnována podomácké výrobě slivovice 
a ovocných destilátů a její historii na moravsko-
slovenském pomezí. 
vlčnov, stodola památkového objektu  
č.p. 65. Otevírací doba: duben: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti 
předchozího objednání). 
Vstupné: Děti, studenti, důchodci 30 Kč, dospělí 
50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí) 
80 Kč, rodinné pasy 50 Kč.
Kontakt pro objednání: Božena Kovářová, 
průvodce, mobil: 733 621 063, Libuše Stloukalová, 

průvodce, mobil: 733 621 054. V případě 
nedostupnosti: Zdeňka Taláková, provozní mobil: 
774 124 020. Jitka Zpěváková, ekonom e-mail: 
jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz

přednášky a besedy ve Slováckém muzeu

z arcHivU StUdia amatérSkéHo filmU 
UHerSké Hradiště
Pokračování volného cyklu promítání filmů 
s komentářem Ing. Jiřího Demla. Pořádají Muzejní 
spolek a Slovácké muzeum.
přednáškové centrum Slováckého muzea, 
štefánikova 1285, budova bývalých kasáren, 
středa 15. dubna 2015 v 17.00 hodin, vstup 
volný. 

arcibiSkUp metoděj–paStýř–Učitel–
otec
Přednáška o životě a díle svatého Metoděje 
k výročí úmrtí (885). Přiblíží duchovní správce 
jer. Mgr. Petr Kliment Koutný ze Střílek.
památník velké moravy, Staré město, 
čtvrtek 21. dubna 2015 v 17.00 hodin, 
vstup volný.

praktický byliNkář
Július Kodrík z Uherského Ostrohu vám pomůže 
zorientovat se při hledání bylin na příslušnou 
nemoc podle dodané tabulky. Dále přiblíží 
biologii rostlin, jejich vlastnosti a důležité 
ošetření a způsob dalšího nakládání s bylinami 
po jejich sběru. 
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště, čtvrtek 30. dubna 2015  
v 17.00 hodin. vstupné dle platného ceníku.

jacob reGNart – vlám ve SlUžbácH 
HabSbUrSkéHo domU
Vokální sdružení Magna Mysteria z Otrokovic 
si připravilo povídání o životě Jacoba Regnarta, 
jenž spojil svůj život se službou pro habsburský 
dům. Zajímavostí bylo, že tento Vlám byl 
dlouhou dobu také kapelníkem Hoffkapelle 
v Praze. Povídání o životě bude doplněno 
hudebními ukázkami z jeho tvorby.
památník velké moravy, Staré město, úterý 
28. dubna 2015 v 17.00 hodin, vstup volný.



26

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

léčivá síla bylin

Za zpěvu Vlčnovských búdových umělkyň byla 
otevřena ve čtvrtek 5. března 2015 výstava Lé-
čivé rostliny a jejich dvojníci. Malý sál v přízemí 
hlavní budovy Slováckého muzea ožil moudros-
tí našich předků, kteří nezapomínali, jaké dary 
nám nabízí příroda, a to prosím zdarma. Nut-
né je pouze vědět, které byliny, kdy, kde a jak 
správně sbírat. Toto všechno 30. dubna 2015 
prozradí Július Kodrík z Uherského Ostrohu, 
který v přednášce zdůrazní všechna důležitá 
a potřebná fakta. Po celou dobu trvání výstavy, 
do 3. června 2015, vaši návštěvu s dětmi zpes-
tří kouzelné bylinné dobrodružství. Můžete si 
namíchat dle vlastní fantazie bylinný čaj nebo 
vyrobit vonný polštářek.

bylinkové vaření v muzeu

Kořením výstavy Léčivé rostliny a jejich dvojníci se 
stalo také předjarní vaření. Z nedalekého Hluku 
přijely dvě šikovné babičky Marie Lekešová a Ma-
rie Hejdová, které s týmem muzejnických žen 
před zraky návštěvníků kouzlily bylinné variace. 
„Jarní salát z bylinek by pro své dětičky měla 
připravit každá maminka. Všechno kupujeme, 
ale to není potřeba a není to také ono, vždyť vše 
roste kolem nás. Není nutno nic kupovat ani vo-
zit z cizích krajů, co máme na zahrádce, je z naší 
země a je to pro nás,“ nechala se slyšet Marie Le-
kešová, která před zraky návštěvníků vykouzlila 
pohankové rizoto, vepřové medailonky, řeřicho-
vý salát a polévku s fazolovými lusky a koprem.  

 Pavel Princ
 Foto: archiv SM
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Fejeton Jana Zapletala

aprílové 
Žertovačky

Tradice aprílových 
žertů je velice stará 
a v trošku jiné podo-
bě sahá až do antic-
kých časů. Nesmírně 
populární začalo být 
žertování v 19. století 
s příchodem maso-
vých médií. Dodnes 
nepřekonaná je re-

portáž britské BBC ze slavnosti sklízení špaget 
z roku 1957. 
Pěkný žertík se podařil Němcům. Kvůli neúspěš-
nému pivnímu puči proti Výmarské republice 
poslali na apríla roku 1924 na pět let do vězení 
Adolfa Hitlera. Pustili ho už za devět měsíců. Asi 
se choval dobře. Poměrně krátký čas strávený 
ve fešáckém kriminálu mu však stačil k napsání 
Mein Kampf. To byla taková sranda, že si autora 
následně Němci zvolili za svého Vůdce a nechali 
se jím bavit až do dubna roku 1945. Jak známo, 
pokusili se Němci svůj zvláštní smysl pro humor 
exportovat do celé Evropy. Narazili však na po-
měrně značný nesouhlas publika. Proti Hitlero-
vi, kterému zdatně sekundoval například italský 
bavič Benito Mussolini, se zformovala úspěšná 
aliance. Ukázalo se však, že Evropané po legra-
ci nesmírně touží, takže už za pár let se opona 
znovu spustila. Smáli jsme se tomu pak dalších 
40 let.
Většinou však mají aprílové žertovačky pouze 
lokální dopad a postihují jednotlivce, resp. malé 
skupinky. Jako kluci jsme pravidelně na aprí-
la holkám do bot dávali zubní pastu. Zpětně 
uznávám, že to nebylo ani vtipné, ani nápadité. 
Mnohem podařenější bylo ukrást Sovětský svaz 
včetně Nové Země a Sachalinu z mapy Asie. 
Byla to dobře zakonspirovaná akce, takže nikdo 
nic neprozradil. A nejlepší bylo, že v listopadu se 
vystřižený kus mapy vrátil jako výzdoba nástěn-

ky v rámci soutěže „Země, kde zítra již zname-
ná včera.“ Tehdy jsem v soutěži dokonce uspěl 
s krátkým referátem o řece Leně. (Gulagy jsem vy-
nechal.) Mapa se mi proto velice hodila. Byla pěk-
ně vyzdobená a rasově a genderově vyvážená: 
na Kamčatce byl přišpendlený indián, Vladivos-
tok zakrývala žlutá holčička s drakem, v Uzbekis-
tánu byl pionýr s velbloudem a Moskvu zdobilo 
mauzoleum V. I. Lenina. Tehdy jsme nevěděli, že 
by bylo korektní, aby polovinu asijské části SSSR 
překrýval islámský půlměsíc a na Ukrajině, že by 
mohl být místo traktoristy maličkatý esesáček.
Poměrně málo se ví, že duben byl ještě ve stře-
dověku chápán jako začátek roku. Souvisí to se 
zvěstováním Panně Marii (25. března) a násled-
nou oktávou, která končí právě 1. dubna. A se 
začátkem roku bylo tradičně spjato vybírání daní 
za uplynulý rok. Tato škodolibost se zachovala až 
do dnešních dnů. Zajímavé je, že tradice žerto-
vání je jiná ve Španělsku a v hispánských státech 
Jižní a Střední Ameriky. Tam se totiž vtípky prová-
dí 28. prosince na Vraždění neviňátek. Španělská 
kultura je prostě jinačí. Herodes Veliký je v židov-
ské tradici vnímán jako úspěšný panovník. Říká 
se, že panská láska a dubnový sníh za mnoho 
nestojí. Nicméně křesťanská tradice je vůči He-
rodovi přece jenom nespravedlivá. Těch povraž-
děných neviňátek bylo „jen“ dvacet, nikoli několik 
desítek tisíc, jak se říká. Prostě špatná pověst 
narůstá v čase.
A to mě přivádí na myšlenku, že někteří lidé se 
těší špatné pověsti jenom proto, že byli na ne-
správném místě v nesprávný okamžik. O tako-
vých vznikne často legenda, která se zlomyslně 
šíří, bobtná a proměňuje. Z obětí se stávají viníci, 
z okradených zloději a ze slušných lidí darebáci. 
A pokud se to podá formou vtipu, ještě se tomu 
všichni srdečně zasmějí: Proč Židé nejedí vepřo-
vé maso? Protože odmítají kanibalismus. Možná 
bychom to mohli odbýt s úsměvem a mávnutím 
ruky – pokud bychom neznali podstatu němec-
kého aprílového žertu z roku 1924. 
 Jan Zapletal
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milí diváci!

Skutečně úplně poslední bude dubnová repríza 
dramatu kočka na rozpálené plechové střeše 
– v sobotu 4. 4. dubnový harmonogram byl do-
datečně změněn přidaným představením kome-
die nájemníci v pátek 24. 4. na domácím jevišti, 
nyní už na něj (podobně jako na „Kočku“) zbývá 
jen několik posledních volných míst. Malá scéna 
i v dubnu zve na komedii, lehce si pohrávající se 
slovíčky a doplněnou písničkami za doprovodu 
klavíru – Frašku à la krab (krabaret). Kromě 
dvou podvečerních předplatitelských repríz ji za-
hrajeme i jednou v sobotu, a sice 11. 4. od 19.00 
hodin. Chcete-li se v sobotu večer „odvázat“, 
pak právě náš „Krabaret“ je dobrou volbou! Pro 
předplatitele budeme uvádět i nedávnou novinku 
– deník anne Frankové. Necelé tři týdny po její 
premiéře (konec března) přibude další nová hra 
v našem repertoáru – Shakespearův macbeth. 
Slavnostní premiéru v sobotu 18. 4. od 19.00 ho-
din bude předcházet veřejná generální zkouška 
ve čtvrtek 16. 4. od 10.00 hodin a předpremiéra 

pro skupinu SENIOR v pátek 17. 4. od 10.00 hodin. 
Ti diváci, kteří nevlastní předplatné, si budou mu-
set na její zhlédnutí ještě počkat. Nebo, pokud 
čekat nechtějí, mají možnost obsadit některá 
z volných míst u repríz pro předplatitele. V rámci 
studentského předplatného (začátky v 18.00 ho-
din) zahrajeme v dubnu hudební komedii utíkej, 
nituško! i cenu facky aneb Gottwaldovy boty. 
A nyní ke květnovým představením, na něž jsou 
vstupenky již v prodeji. Je jich více, než obvykle 
bývá. Zařadili jsme všechny tři tituly, které jako 
jediné v celé historii Slováckého divadla překo-
naly stovku odehraných repríz: muzikál donaha! 
(blíží se stodvacátá repríza), komedii 1+2=6 (je-
den a dvě je šest) – stovku oslavila minulý měsíc, 
i nesmrtelné rychlé šípy (diváky bavily již více než 
čtyřistakrát!). Naši diváci jsou lační i po komedii 
peklo v hotelu Westminster, proto také pro ni 
bude v květnu prostor. Mimo předplatné zahra-
jeme poprvé rovněž novinku sám na dva šéfy 
nebo v současné době nejen v divadelním světě 
velmi ceněnou původní českou hru cena facky 
aneb Gottwaldovy boty. A to v květnu ještě stále 
není všechno. Na Malé scéně bude mít premiéru 
hostující projekt Roberta Bellana normální debil, 
respektive premiéry dvě: 8. a 11. 5. od 19.00 hodin. 
O co jde? „Normální debil“ je vlastně krátká ver-
ze názvu Normální debil aneb Příběh puberťáka 
aneb Můj život v socializmu. Hru napsal R. Bellan 
na motivy své stejnojmenné knížky. Jde o tzv. „re-
tro komedii“, v níž základem vyprávění jsou his-
torky z autorova dětství prožitého v socialistickém 
Československu. Necelou dvacítku rolí zvládnou 
zahrát dvě herečky a dva herci. Přestože většina 
z nich jsou členy hereckého souboru Slovácké-
ho divadla, jde o hostující inscenaci divadelní-
ho souboru PECKA... Obsazovat místa na tento 
i ostatní zmíněné tituly můžete i online na našich 
internetových stránkách www.slovackedivadlo.cz 
v sekci E-VSTUPENKY.
 -pah-

Cena facky aneb Gottwaldovy boty - Tomáš 
Šulaj, Martin Vrtáček, Irena Vacková, Pavel 
Majkus  Foto: Zdeněk Němec
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Kočka na rozpálené plechové střeše - Jitka Jo-
sková, vzadu Klára Vojtková  Foto: Filip Fojtík

Utíkej, Nituško! - Jiří Hejcman  
 Foto: Jan Karásek

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
1.4.	 	 st		 10.00	 Š	 Nájemníci
2.4.	 		čt	 19.00	 D	 Deník Anne Frankové
3.4.	 	 pá	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster
4.4.	 		so	 19.00	 	 Kočka na rozpálené  
      plechové střeše
7.4.	 	 út	 18.00	 E	 Utíkej, Nituško!  
      (Mam´zelle Nitouche)
9.4.	 	 čt	 19.00	 X	 Deník Anne Frankové
10.4.		 pá	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
11.4.			 so	 19.00	 L	 Studna světců     
15.4.		st	 18.00	 U	 Utíkej, Nituško! 
16.4.		čt	 10.00	 	 Macbeth (veř.	gen.	zk.)
16.4.		 čt	 19.00	 Q	 Deník Anne Frankové
17.4.			 pá	 10.00	 S	 Macbeth (předpremiéra)

18.4.		 so	 19.00	 P	 Macbeth (premiéra)	

20.4.		 po	 19.00	 Y	 Macbeth
21.4.		 út	 10.00	 S2	 Macbeth
21.4.		 út	 18.00	 T	 Cena facky  
      aneb Gottwaldovy boty
22.4.		 st	 17.00	 M	 Studna světců
23.4.		 čt	 19.00	 J	 Studna světců
24.4.		 pá	 19.00	 	 Nájemníci
25.4.			so	 19.00	 A	 Deník Anne Frankové
26.4.		 ne	 19.00	 F	 Macbeth
29.4.		 st	 17.00	 O	 Studna světců
30.4.		 čt	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka

den	 	 	 	čas											 												

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz

11.4.		 so	 19.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)
21.4.		 út	 18.00  Fraška à la krab (Krabaret)
23.4.		 čt	 18.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)
27.4.	 	 po	 19.00	 	 František blázen (host)
29.4.		 st	 18.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)

MAlá SCéNA
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Vernisáž

na kole vinohrady uherskohradišŤska
Letos i na koloběžce nebo pěšmo 

Jubilejní 10. ročník oblíbené akce NA KOLE VINO-
HRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA se pojede v sobotu 
25. dubna 2015. Na Masarykově náměstí v Uher-
ském Hradišti se před desátou hodinou odstar-
tuje 6 tras. Stezky, pojmenované podle odrůd 
vína (Muškát moravský, Rulandské bílé, Blatnický 
Roháč) nebo regionálního místopisu (Za Moravú, 
Dolní Poolšaví, Velehrad) měří od 26 do 66 kilo-
metrů. Cyklisté z nich mohou vybírat nejenom po-
dle názvu, délky a náročnosti, ale i doporučených 
zastávek. 
Kromě stezek určených pro cyklisty budou letos 
vytyčeny i dvě kratší trasy, na které se bude mož-
né vydat pěšky nebo třeba na koloběžce. Právě 
tento stylový dopravní prostředek si zájemci mů-
žou nově půjčit v provozovně Městského infor-
mačního centra Uherské Hradiště, hlavního po-
řadatele akce.
V odpoledním programu v Uherském Hradišti 
vystoupí Folková kapela Děvčice, staroměstská 
Žabka představí soutěž Do práce na kole a z re-
gistračních kuponů se bude losovat o lahodná 
vína, cyklistické doplňky nebo zážitkové poukazy. 
Zajímavé ceny čekají taktéž na všechny, co se za-
pojí do soutěže na facebooku Městského infor-
mačního centra Uherské Hradiště. Odpoledne 
na náměstí zpříjemní i možnost pokoštovat vzorky 
výrobců vína z jednotlivých tras. Děti a příznivce 
nealka zase osvěží nabídka nivnických ovocných 
nápojů.
NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA je 
součástí seriálu KRAJEM VÍNA 2015 na Morav-
ských vinařských stezkách. Cyklisté, pokud se 
zúčastní nejméně pěti z patnácti zařazených akcí, 
budou zahrnuti do losování o hodnotné ceny, kte-
ré věnovali partneři Nadace Partnerství.

zdeněk tománek – narozen 15. 1. 1958 
v uherském hradišti

Vystudoval kamenosochařství na SUPŠ v Uherském 
Hradišti a AVU v Praze (u M. Axmana aj. Hanzíka).
Kromě klasické sochařiny se věnuje také malbě, 
kresbě a realizacím v architektuře.
Je členem UVU ČR, Asociace umělců medailérů ČR, 
Sdružení Q a Skupiny VM. Je zastoupen ve sbírkách 
Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, 
Ministerstva kultury ČR, GVU Hodonín, Museum 
Helsinky, Muzeum Sztuki medalierskie Wroclaw aj. 
Také v soukromých sbírkách po celém světě.
Uspořádal přes 50 samostatných výstav (výběr): 
1987 – Praha, Galerie v Karlově ul., 1990 – Uherské 
Hradiště, Zlín – Galerie Dílo, 1993 – Hodonín, GVU, 
1994 – Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, 1995 – Pra-
ha, Galerie U prstenu, Most OGVU, 1998 – Ostrava, 
Výtvarné centrum Chagall, 1999 – Plzeň, galerie 
Espri, Maen, Hradní galerie, 2003 – Zlín, galerie Ar-
cha, 2005 – Uherské Hradiště, Galerie Slováckého 
muzea 2006 – Hodonín, GVU, 2007 – Praha, Galerie 
ČSOB, Senica, Záhorská galerie, 2009 – Brno, Gale-
rie Dolmen, 2011 – Prostějov, Muzeum Prostějovska, 
Galerie bibliothegue universitaire Letres, Nancy. 
Dále se zúčastnil přes 200 kolektivních výstav v ČR 
i zahraničí (Francie, USA, Německo, Čína, Rusko, Vel-
ká Británie, Francie, Finsko, Polsko, Spojené arabské 
emiráty aj.) 
ve slováckém divadle, při premiéře macbetha 
18. 4. 2015, bude mít vernisáž zdeněk tománek. 
nazval ji ztracený ve své zahradě.

Pozvánka
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martin vrtáček

Martin Vrtáček se narodil 28. 4. 1965 v Pardubicích. 
Pochází z rodiny divadelních ochotníků – dědeček 
byl režisér, babička nápovědka a tatínek herec. Už 
na základní škole chtěl být hercem, ale rozhodl se 
studovat další jeho lásku – Střední průmyslovou 
školu železniční – obor doprava a přeprava v letech 
1980 až 1984. Během studií však byla láska k diva-
dlu stále silnější, proto po maturitě nastoupil do Vý-
chodočeského divadla v Pardubicích jako kulisák. 
Zde také dostal šanci si občas příležitostně zahrát.    
Ve Východočeském divadle v Pardubicích působil 
od roku 1984 do roku 1989 a zahrál si Zvykoše v Klicpe-
rově Ženském boji, Jiříka v Nestroyově Talismanu aj. 
Pak jej osud zavál do divadla v Českém Těšíně, kde 
hledali záskok do role Lucenzia v Shakespearově 
hře Zkrocení zlé ženy. Zde pobyl dva roky. Další jeho 
rolí byl například muzikant Zima v Jiráskově Lucerně. 
Ještě v Českém Těšíně si jej vyhlédl ředitel Slovác-
kého divadla Igor Stránský a nabídl mu angažmá.  
 
Od roku 1991 tedy Martin Vrtáček působí ve Slovác-
kém divadle. Jeho první rolí byl Dopověz ve hře Ma-
lované na skle aneb Jánošík (E. Bryll). Následovaly 
role jako Aramis ve Třech mušketýrech (A. Dumas), 
Figaro v inscenaci Lazebník sevillský (P. Beaumar-
chais, Rossini, Sterbini), Charlie Gordon v Růže  
pro Algernon (D. Keyes), Armand Duval v Dámě 
s kaméliemi (A. Dumas ml.) a další. Poté přišla role 
profesora Higginse v My Fair Lady (A. J. Lerner, F. Lo-
ewe) a s ní i ocenění Slovácký Oskar za rok 2000. 

Narozeniny

O rok později mu přibylo další ocenění Slovácký 
Oskar 2001 za roli Francoise Pignona ve hře Blbec 
k večeři (F. Veber). Za ztvárnění Antonia Salieriho 
v Amadeovi (P. Shaffer) byl opět oceněn Slováckým 
Oskarem 2002, cenou Největší z pierotů a dostal 
se do širší nominace na cenu Thálie 2002 v muž-
ské kategorii – činohra. Další ocenění Slovácký Os-
kar 2004 převzal za roli Cyrana v inscenaci Cyrano 
z Bergeracu (E. Rostand), zároveň za tuto roli získal 
ocenění Největší z pierotů. Ocenění Slovácký Os-
kar 2008 a Největší z pierotů převzal za roli Arthu-
ra Kirsche v inscenaci V jámě lvové (F. Mitterer).  
Zatím poslední ocenění Největší z pierotů roku 
2011 získal Martin Vrtáček za roli Fernarda v psy-
chotrilleru Konkurz podle Grönholma (J. Galcerán). 
Kromě divadelních prken účinkoval Martin Vrtáček 
i v několika filmech. Například: Potkal jsem ho v Zoo 
/1994, rež. Drahomíra Reňáková-Králová/, Osmde-
sát dopisů /2010, rež. V. Kadrnka/, studentský film 
Hra /2014, rež. R. Svoboda/. 
Objevil se také v několika seriálech jako: Medvědi 
nic nevědí /1994, rež. Drahomíra Reňáková-Králo-
vá/, Četnické humoresky /2007, rež. Pavlína Moska-
lyková/, Cesty domů /2010, rež. Jiří Adamec/, v tele-
vizním seriálu Okno do hřbitova /2011, rež. Vladimír 
Michálek/ a Obchoďák /2012, rež. Petr Slavík, Petr 
Zahrádka/. 
Hrál i ve třech dokumentárních pořadech: Podle 
práva /2007/, Z kraje pod Buchlovem – Pohád-
ky a pověsti /2012, rež. Ivan Stříteský/, a Rozsudek 
/2014, rež. Ján Novák, Pavel Jandourek/.
Jeho repertoár ve Slováckém divadla čítá téměř  
90 rolí. Vidět ho můžete například v inscenaci Stud-
na světců, Svatba, Cena facky, Utíkej, Nituško!, Po-
hřbívání, Lucerna. V současné době studuje roli 
šlechtice Rosse v připravované inscenaci Macbeth 
od Williama Shakespeara v režii Igora Stránského. 
Premiéra se bude konat 18. 4. 2015.

milý martine, ke kulatinám přejeme vše dobré  
a spoustu krásných divadelních rolí.

 Markéta Kudeříková, SD



32

140. výročí narození 
bedřicha beneše buchlovana

V měsíci dubnu si připomínáme významné výročí 
spisovatele, překladatele, bibliofila, vlastivědného 
pracovníka a především knihovníka Bedřicha Bene-
še Buchlovana, který by se 21. dubna dožil 140 let. 
Knihovna, která nese od roku 1992 jeho jméno, při-
pravila k tomuto jubileu velkou vzpomínkovou akci.
Ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště, přede-
vším s odborem architektury a odborem kultury, 
se uskuteční další ročník celostátní akce Brány pa-
mátek dokořán, tentokráte pod názvem Po stopách 
Bedřicha Beneše Buchlovana. Akce je iniciována 
Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska a uskuteční se ve dnech 17. a 18. dubna 2015. 
Bližší informace najdete na přetištěné pozvánce na 
vnitřní straně obálky zpravodaje. 
Zvláště bych rád všechny zájemce pozval do 
knihovny v sobotu 18. dubna 2015, na kompono-
vaný pořad vyprávějící životní příběh BBB prokláda-
ný ukázkami z jeho knih pan bbb se představuje 
(10.30 a repríza ve 14.00). Součástí sobotního pro-
gramu bude také výstava ex libris, drobných grafik 
a bibliofilií BBB sběratel a knihomil (ve spolupráci se 
Slováckým muzeem Uh. Hradiště), slavnostní před-
stavení grafického listu Pavla Hlavatého, vydaného 
u příležitosti výročí iniciativou Spolku přátel literatury 
a knihovny (13.45) a k dispozici bude zdarma i sklá-
dačka Po stopách Bedřicha Beneše Buchlovana, 
kterou vydal Odbor kultury a cestovního ruchu Uh. 
Hradiště.

V rámci celoročního projektu Židovský rok v Knihov-
ně BBB se můžete těšit na dvě zajímavé akce:
1. dubna v 17.00
jaroslav klenovský – historie židovské komunity 
v uh. hradišti
Povídání o místní židovské komunitě, která byla až 
do počátku druhé světové války nedomyslitelnou 
součástí našeho města.

Grafický list Pavla Hlavatého, vydaný u pří-
ležitosti 140. výročí narození BBB iniciativou 
Spolku přátel literatury a knihovny.  
 Foto: archiv Knihovny BBB

Knihovna B. B. Buchlovana

22. dubna v 17.15
scénické čtení – za všechno může jablko
Dvě satirické anekdoty známého židovského pro-
zaika Ephraima Kishona v podání členů Hoffma-
nnova divadla a jako bonus hudební intermezzo 
Evžena Uhra.
Mimo to připravila knihovna několik tématicky růz-
norodých přednášek:
2. dubna (15.00-17.00)
Velikonoční ZENTANGLE – dílnička pro děti (pobočka 
Jarošov)
7. dubna v 17.00
Iva Matyášová – Feng shui a děti, vstupné 20,- (po-
bočka Mařatice)
9. dubna v 18.00
Martina Bartošíková – O Dornově metodě
S praktickými ukázkami - pro všechny, kteří si chtějí 
zlepšit své pohybové možnosti, vstupné 20,- (čítár-
na Knihovny BBB)
21. dubna v 17.00 
Štěrková jezera jak je neznáte aneb Krása pod vo-
dou – beseda s panem Ladislavem Jančou, vstup-
né dobrovolné (pobočka Štěpnice)
   Mgr. Radovan Jančář
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may, p.: pád ohně (čínské thrillery)
Příběh o děsivých vraždách, které spojuje ještě děsivější tajemství. Čínský detektiv Li Jen 
pátrá spolu s americkou soudní lékařkou Margaret Campbellovou po vrahovi vysoce 
postaveného vědce, jehož ohořelá mrtvola byla nalezena v pekingském parku. Té noci 
došlo k dalším dvěma vraždám, které jsou s jeho smrtí záhadně spojené.

Graclík, m.: hana heGerová (lásko prokletá)  
Hana Hegerová není jen zpěvačkou, ale umí svým básnickým textům vdechnout život 
jako málokterý interpret. Slova, která jdou mnohdy až na dřeň života, umí dokonale 
prožít a prožitek přenést na posluchače. Je to její dar vycházející nejenom z genetické 
výbavy, ale především z životních zkušeností.

klimečková, j.: přezrálé moruše
Patřili ke „šťastné generaci“, na rozdíl od svých rodičů a prarodičů nezažili hrůzy světo-
vých válek, ale ani jejich život nebyl jednoduchý. Eva, dcera komunistických rodičů, po 
setkání s pétépákem Vlastou přehodnocuje své dosavadní názory a postupně přichází 
o mladické ideály. Retro román plný vrcholů i pádů, štěstí i smutku…

trávníček, j.: překníŽkováno (co čteme a kupujeme)
Jaká jsme čtenářská kultura? Silná nebo slabá? Setrvalá nebo 

upadající? Jsou stesky nad úpadkem čtení oprávněné, nebo jde jen o pohodl-
ný kulturní katastrofismus? Kniha se zabývá těmito i dalšími otázkami, přičemž vy-
chází z výsledků třetího statistického výzkumu čtenářů a čtení v České republice.

milFaitová, b.: příběh opravdové vášně (osud totálně nasazeného trampa)
Recepisný cestopis z roční expedice marmeládové královny, která s obytným vozem 
projela celou Evropu a kus Afriky a vařila marmelády na nejrůznějších místech staré-
ho kontinentu. Ale také příběh o hledání sebe sama, který dokáže motivovat čtenáře  
k tomu, aby se pustili do toho, po čem touží ze všeho nejvíc…

dahl, a.: velké vody
Kriminální thriller z volné série se stockholmským vyšetřovatelem Paulem Hjelmem. 
Dag Lundmark byl velitelem rychle a efektivně provedené razie, při níž zemřel Winston 
Modisane. Byla ale Jihoafričanova smrt nezbytná? Vyšetřování začíná v prostředí ile-
gálních přistěhovalců a končí ve lživé idyličnosti švédského léta…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář

Výběr novinek Knihovny BBB 
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pecka v ulici
veřejné hlasování 6. kola dětské soutěže

V dubnu bude probíhat veřejné hlasování 6. kola 
soutěže PeckaFilm s názvem „Moje ulice“. Úkolem 
dětí bylo natočit video ze svého prostředí. Soutě-
že se zúčastnily skupinky dětí ze Střední umělec-
koprůmyslové školy Uherské Hradiště a dětských 
kroužků a ateliérů.  „Letošní kolo je inspirováno 
projektem My Street Films, kdy mladí filmaři spo-
lečně s amatéry točí ulice, ve kterých žijí. Projekt 
vznikl ve Velké Británii a šíří se po různých ze-
mích Evropy. Nápad i výsledky nás nadchly, takže 
jsme se rozhodli udělat dětskou alternativu této 
soutěže“, říká Alžběta Medlová z Městských kin. 
O vítězích, kteří budou vyhlášeni 6. dubna 2015, 
rozhodne veřejné hlasování i odborná porota 
ve složení Diana Tabakov – koordinátorka projektu 
My Street Films na portálu DAFilms, Lucie Harapá-
tová –  učitelka umělecké střední školy v Ústí nad 
Labem a doktorandka Janáčkovy univerzity a Šár-
ka Hánová – filmařka a redaktorka TV Slovácko. 
Práce dětí a studentů budou vystaveny na webu 
Pecky.  www.peckafilm.uh.cz

kino hvězda hledá talent
neděle 12. 4. 15.30 hodin
kino Hvězda

Dětský filmový ateliér, působící první sezónu 
v kině Hvězda, vyhlásil soutěž „Kino hvěz-

koncerty a akce kin
da hledá talent“. Úkolem dětí bylo natočit 
video, které zaujme a zároveň dokáže jejich 
umělecký cit a talent. Na volbě dětí bylo, zda 
se postaví před nebo za kameru. Soutěže se 
zúčastnily děti z Dětského filmového ateliéru 
a z Letní herecké školy s tradicí z roku 1993. 
Některé příspěvky byly přidány začínajícími 
dětskými "youtubery". „Cílem soutěže bylo 
seznámit komunitu dětí, které mají o video 
zájem a mohou dále spolupracovat. Dát jim 
prostor setkat se, tvořit, inspirovat se, sdílet 
své dovednosti a nápady“, vysvětluje motiva-
ci soutěže organizátorka projektu Niké Silná. 
www.detskyfilmovyatelier.cz

mezi prostory 
– výstava studentských prací
vernisáž 13. 4. 17.00 hodin, 
výstava potrvá do 2. 5. 2015
foyer kina Hvězda
 
Společnou výstavu ve vestibulu kina Hvězda 
se rozhodli uspořádat studenti Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně a studenti Fakulty výtvarných 
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umění Akademie v Banské Bystrici. Představí 
výsledky prací, které vznikly na pětidenním 
mezinárodním multimediálním worksho-
pu v Lopeníku v září roku 2014. Název vý-
stavy – Mezi prostory – odráží rozdílně po-
jatou výslednou podobu prezentovaných 
prací.      

s jakubem váGnerem o rybách
středa 15. 4. 17.00 hodin
sál kina Hvězda

V kině Hvězda vystoupí mezinárodní rybář-
ská a televizní celebrita Jakub Vágner. Jakub 
cestuje za rybami a dobrodružstvím téměř 
do všech koutů světa. Jeho expedice většinou 
směřují do odlehlých, mnohdy i málo probáda-
ných oblastí naší planety. V posledních letech 
se zaměřuje především na výpravy do povodí 
řeky Amazonky v Jižní Americe a také na Černý 
kontinent, kde se věnuje průzkumu, poslední 
perly Afriky, Konga. V minulosti pracoval jako 
rybářský průvodce v mnoha zemích Evropy 
a expedice vedl i do zemí bývalého Sovětské-
ho svazu. Dlouhodobě pobýval v Austrálii, kde 
s velkým úspěchem pracoval jako rybářský 
průvodce při lovu mečounů, tuňáků či žraloků. 
Jakub Vágner je držitelem mnoha zajímavých 
neoficiálních i oficiálních rybářských rekordů, 
které sdružuje Mezinárodní asociace spor-
tovního rybolovu IGFA. Jako příklady může-
me uvést ulovení světového rekordu pirarucu 
o hmotnosti 130 kg, sumce velkého o hmot-
nosti 110 kg, indického goonche o hmotnos-
ti 75 kg, nebo legendární amazonské piraíby 
– ulovení této ryby patří k jedné z nejtěžších 

rybářských zkoušek. Vágner rekord v jejím 
lovení překonal dokonce třikrát po sobě.  
Jako první prokázal masový výskyt sum-
ců v České republice a je jednou z klíčových 
postav myšlenky „Chyť a pusť“, kdy ryby ne-
jsou vnímány jako zdroj obživy a jsou vrace-
ny vodě. Jakub Vágner se svým jménem po-
dílí na propagaci této myšlenky, sportovního 
rybolovu a podporuje i rybářskou mládež. 
V současné době se kromě profesionální-
ho lovení Jakub věnuje natáčení své vlast-
ní série rybářských dokumentů pro tele-
vizní kanál National Geographic Channel. 
www.jakubvagner.cz

síla osudu bavorské státní opery
čtvrtek 16. 3. 19.30 hodin
kino Hvězda
 
Jaký je význam Verdiho síly osudu? Co při-
měje Leonoru i Alvara, vraha jejího otce, 
k tomu, aby vstoupili do kláštera a potýkali 
se se zahořklostí v Carlově srdci a s jeho ne-
ochotou odpustit? Chtěl Verdi svým dílem 
vyhlásit válku proti božímu slibu vykoupení? 
Nebeská kantiléna v podání houslového sóla 
v závěru opery doprovází smrt milenky a je-
jího bratra. Ti, kteří hledají útěchu v ústraní 
božského klidu, ve skutečnosti jen oddalují 
nevyhnutelné události řízené silou osudu. Zá-
znam představení Národního divadla Mnichov. 
www.risingalternative.com
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hororové pátky v kině hvězda
pátek 17. 4. od 17.45 hodin
kino Hvězda

17.4. se v kině Hvězda bude konat druhá pá-
teční hororová noc. Na programu je nabídka 
současných titulů Vzkříšení démona od pro-
ducentů Paranormal Activity a Insidious, teen-
agerský horor Neutečeš a repríza českého ho-
roru Ghoul natočeného na Ukrajině. Začíná se 
v 17.45 a pokračuje až do noci. Zážitky mohou 
diváci umocnit krvavými drinky na baru kina, 
tematickým oblekům a maskám se meze ne-
kladou. „Věříme, že podobné filmy mají fa-
nouškovský potenciál a dramaturgie jednoho 
naplněného večera může vytvořit i jakési spik-
lenecké prostředí plné strachu, obav, ale i vzá-
jemného setkání,“ dodává k dramaturgii pá-
tečních hororových nocí ředitel Městských kin 
Uherské Hradiště Josef Korvas. Vzhledem k vy-
soké návštěvnosti a zájmu o žánr se hororové 
noci budou se vší pravděpodobností opakovat 
i v příštích měsících.

poklady petrohradské ermitáŽe 
v pohodlí kina
čtvrtek 23. 4. 20.00 hodin
kino Hvězda

Petrohradská Ermitáž je pokladnicí více než 
tří miliónů uměleckých děl a zaměstnává více 
kurátorů než jakékoliv jiné muzeum na světě. 
U příležitosti 250 let od svého založení otevře-
la tato přísně střežená instituce dveře filmař-
skému štábu, aby odryla svoje poklady divá-
kům celého světa. Snímek Poklady Ermitáže 
provede diváka napínavým příběhem muzea 
skrze bouřlivou historii od carského paláce až 
ke státnímu muzeu a nabídne naprosto unikát-
ní přístup do speciálních sbírek a exkluzivních 
kolekcí, ke kterým se návštěvníci nedostanou. 
Film ukáže ty nejstarší, nejvzácnější a nejví-
ce střežené umělecké poklady. Neobyčejné 
příběhy děl, exempláře získané nejrůznějšími 
prostředky, kousky zachráněné před násilný-
mi revolucemi, či díla, která byla pokládána 
za nenávratně ztracená. Obrazy od Rembran-
dta po ruské mistry, od pravěkých artefaktů 
k soukromým kolekcím drahých kamenů Kate-
řiny Veliké, od Michelangela k Matissovi a ne-
konečná řada dalších skvostů čekajících, aby 
zazářily i na stříbrném plátně.

 www.prenosydokin.cz
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Fotoohlédnutí za akcemi městských kin

výstava poskytovatelů sociálních služeb 4. 3. 2015
Se sociálními službami a navazujícími službami na Hradišťsku se seznámili účastníci vernisáže 4. 3. 2015. 
Výstava potrvá do 15. března 2015 ve vestibulu kina Hvězda.  Foto: Jana Drobná

hana a petr ulrychovi 8. 3. 2015
V podání Javory beatu zazněly nejprve nejznámější písně z bigbeatového období Hany a Petra a po nich 
zvuk houslí a cimbálu klasických Javorů a hitů raného javorovského období. Krásný zážitek a potlesk  
ve stoje stálicím české hudební scény.  Foto: Marek Malůšek



38

Sport

Radost domácích po gólu na 1:1, druhý zleva 
šťastný střelec, Jiří Valenta. Foto: Stanislav Dufka

obrovské zklamání. slovácko 
odevzdalo body poslednímu hradci

Již téměř půl roku čekají fotbalisté 1. FC Slovácko 
na domácí výhru. Naposledy svým fanouškům 
udělali radost 20. září loňského roku, kdy zničili 
pražskou Duklu 5:1. Od té doby už pětkrát prohráli. 
Po Baníku, Plzni, Spartě a Jablonci zmrazil slovácké 
peklo i Hradec Králové. Poslední celek ligové ta-
bulky porazil svěřence trenéra Habance podruhé 
v sezoně.

skvělý heča poráŽce slovácka 
v příbrami nezabránil

Velmi slabý výkon předvedli v Příbrami fotbalisté  
1. FC Slovácko. Porážka o jediný gól, o který se po-
staral Bednář, byla ještě milosrdná. Od většího pří-
dělu uchránil svěřence trenéra Habance gólman 
Heča, který zlikvidoval penaltu a další tři tutovky 
domácího týmu. „Jsem rozčarovaný. Vůbec jsem 
u nás neviděl touhu po vítězství. S takovou to mů-
žeme mít s naším úzkým kádrem v závěru soutěže 
ještě hodně složité,“ zlobil se Svatopluk Habanec.

slovácko teplice drtilo, bod ale 
zachránilo aŽ před koncem z penalty

Smůlovatý zápas odehráli v předehrávce 23. kola 
Synot ligy fotbalisté Slovácka. Přestože se jim po-

vedlo vyrovnat až tři minuty před koncem a navíc 
z penalty, ztratili dva body. Teplice totiž téměř celý 
zápas tlačili, jenže hosté vytěžili z minima maxi-
mum.
Domácí nakonec vybojovali aspoň bod. Po faulu 
na Valentu dostali výhodu pokutového kopu i oni 
a Kalouda zachoval chladnou hlavu – 2:2.
Jiří Valenta měl už v nastaveném čase vítězný gól, 
míč se mu ale do brány propasírovat nepodařilo. 
Následně byl možná faulován, rozhodčí Paták si 
však další penaltu nařídit netroufl.

cenné skalpy reprezentantky

Dvě porážky na východočeských stolech utrpělo 
oslabené ženské extraligové stolnětenisové druž-
stvo KST Hluk, které i po 18. kole zůstává sedmé.

Michal Trávník. Foto: Stanislav Dufka

strana byla připravena ve spolupráci s
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koláč s vůní bramboráku

Suroviny

Těsto:
3 střední brambory, 3 stroužky česneku, 3 lžíce 
mléka, 3 lžíce strouhanky, kousek slaniny, 2 vej-
ce, sůl, pepř, majoránka, olej, strouhanka - vy-
mazání formy

menší protlak, 1 jarní cibulka, 100 g sýru gouda, 
hrstička pizza koření, 6–8 plátků oblíbené šunky

Postup:

Syrové brambory oškrabeme a spolu s česne-
kem nastrouháme najemno.
Přidáme mléko, vejce, strouhanku, dochutíme 
solí, pepřem, majoránkou.

Formu na koláč si vymažeme olejem a vysype-
me strouhankou nebo hrubou moukou.

Do formy dáme těsto, pěkně rozetřeme.

Povrch pokapeme protlakem, zasypeme jarní 
cibulkou na kolečka, goudou a šunkou nebo 
slaninou na opravdu malé kostičky a pizza ko-
řením.

Dáme zapéct do předehřáté trouby naplno 
na 15 minut.
Pak na povrch natrháme šunku a dáme zapéct 
asi na 10 minut.

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště

rychlý koláč s jablky

Suroviny

1 balíček prášku do pečiva, 1/2 hrnku oleje,  
1/2 lžičky mleté skořice, 1,5 lžičky kakaa, 4 hrn-
ky nakrájených jablek, 1 hrnek cukru krupice,  
4 ks vejce, 4 lžíce sušených brusinek, 2 hrnky po-
lohrubé mouky 

Postup:

Jablka oloupeme a nakrájíme na kostičky nebo 
nastrouháme.
Vejce našleháme s cukrem, kakaem a olejem 
do pěny. Přidáme jablka, mletou skořici a bru-
sinky. Nakonec přimícháme mouku s práškem 
do pečiva, dobře promícháme.
Těsto vlijeme a roztáhneme na plech vymazaný 
tukem a vysypaný strouhankou (nebo na pečicí 
papír). Pečeme v předehřáté troubě nanejvýš 25 
minut.
Koláč s jablky necháme chvíli vychladnout, po-
krájíme na kostky a podáváme.

jarní pomazánka

Suroviny

Jarní cibulka, rajče (můžeme oloupat), poma-
zánkové máslo, dva tavené sýry, 1-2 stroužky 
česneku, sůl, pepř

Postup:

Cibulku, česnek a rajče nakrájíme nadrobno, 
přidáme ostatní ingredience, smícháme, do-
chutíme solí a pepřem.
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jubilanti v měsíci únoru
 
 1. 2. Marie Junaštíková
 1. 2. Anděla Šťastná
 2. 2. František Minařík
 3. 2. Blažena Janovská
 7. 2. Ludmila Gottwaldová
 7. 2. Marie Brokšová
 7. 2. Miloslav Tichý
 8. 2. Alenka Suchá
 9. 2. Blažena Hanáčková
 11. 2. Marie Nejedlá
 11. 2. Karel Rýdlo
 12. 2. Miluše Vitulová
 15. 2. Josef Hartman
 16. 2. Ludmila Vávrů
 17. 2. Ludmila Veselá
 17. 2. Marie Seménková
 17. 2. Miluška Benediková
 18. 2. Zdenka Othová
 18. 2. Jaroslava Zajíčková
 19. 2. Jan Zhoř
 20. 2. Jarmila Jašková
 20. 2. Věra Verflová
 20. 2. Františka Štěrbová
 20. 2. Josef Snopek
 21. 2. Jiří Launer
 22. 2. Jiří Látal
 22. 2. Jiří Selucký
 25. 2. Františka Sabová
 25. 2. Libuše Brázdová
 27. 2. Anastasie Burešová
 27. 2. Marie Mikulcová
 27. 2. Františka Jakubčíková
 27. 2. Zdeněk Kaniza

narodili se
 
Adam Pisár   26. 4. 2014
Michaela Šmídová  5. 1. 2015
Kryštof Šelepa  16. 1. 2015
Kamil Essender  16. 1. 2015
Denisa Zlomková  31. 1. 2015
Jakub Erman   5. 2. 2015
Antonie Tománková  28. 2. 2015
Aneta Skřečková  3. 3. 2015

Společenská kronika

prvního občánka roku 2015 
slavnostně přivítal starosta

První narozené dítě v roce 2015, které se sta-
lo občanem města Uherské Hradiště, přijal 
ve středu 18. března 2015 v obřadní síni radnice 
starosta města Ing. Stanislav Blaha. Tomášek 
Indra se narodil Evě a Tomáši Indrovým v Uher-
skohradišťské nemocnici 1. ledna 2015.
„Bylo by asi naivní domnívat se, že vychovat va-
šeho syna budou jen a jen radosti. Možná je 
to dokonce ten nejnáročnější úkol vůbec, který 
na sebe v životě berete,“ řekl mimo jiné staros-
ta Stanislav Blaha ve svém proslovu k rodičům. 
„O tom, že budete synovi dobrou oporou a spo-
lehlivými rádci a učiteli, vůbec nepochybuji,“ po-
přál starosta šťastné rodině.
Jak je každoročním zvykem, dostali rodiče 
od města dar v podobě deseti tisíc korun. -JP-

vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání 
dětí do života na radnici, je nutné vyplnit 

dotazník, který získáte na městském úřadě.
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Centrum AKROPOLIS

stará tenice 1195, uh. hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

kalendář akcí na měsíc duben

aktivity pro děti a mládeŽ
malý picasso - výtvarka  s rodiči 3–6 let      
po 15.30–16.15 hod.
hudebně-pohybový kroužek 3–6 let 
čt 15.30–16.15 hod.
aerobik přípravka baby 5–7 let      
po 16.00–17.00 hod.
aerobik baby závodní přípravka 6–8 let  
po 17.00–18.00 hod.
aerobik baby přípravka 6–8 let   
út 16.00–17.00 hod.
aerobik kids závodní 8–10 let              
út 17.00–18.00 hod.
aerobik technická baby 5–7 let 
pá 16.00–17.00 hod.
aerobik technická kids 8–10 let 
pá 17.00–18.00 hod.
aerobik tech. teeneGer 14 a více let  
pá 18.00–19.00 hod.
sportíci pro děti 4–7 let 
st 15.30–16.30 hod.

možnost zápisů  do nabízených  kurzů                

aktivity  pro  rodiče s  dětmi 
veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 měsíců  
do 3 let – út, st, čt, pá – rozděleno dle věkových 
kategorií |
malí sportíci cvičení pro rodiče s dětmi 2–3 roky 
– st 10.00–11.00 hod.
cvičení s boďou pohybové cvičení pro rodiče 
s dětmi – po 9.00–10.00 hodin 
Živé stříbro – vých. vzdělávacín program  

pro děti mladšího školního věku s add a adhd 
– čt 15.00–15.45 hod.

aktivity pro dospělé
jazykové kurzy  + konverzace se zahr. lekto- 
ry | přednáška o kreslení pmh | rodinné kon-
stelace | měsíční žena | jak si udělat v životě 
pořádek | příprava na školu – beseda pro rodiče 
předškoláků

pohybové aktivity
pilates dopoledne s hlídáním, pro začáteční-
ky a mírně pokročilé, večerní | crossfit | core 
trénink | cardio callanetics | redukční cvičení | 
jóga zač., pokr. i dopolední s hlídáním | bossu 
jóga | salsa&zouk | dance aerobik s posilová-
ním|

poradny, kluby, terapie
více infa na www.akropolis-uh.cz

ostatní
letní příměstské tábory – možnost přihlašování 
přes naše stránky
snoezelen – na objednávku pro jednotlivce 
i rodinu

akce pro celou rodinu
pohyb a tanec bez hranic – veřejná soutěžní pře-
hlídka pohybových skladeb v Uh.Brodě  | pátek 
17.4. od 16.00 hod.
akropolis cup uh.hradiště 2015 – základní kolo 
skupinových choreografií v aerobiku v rámci Aero-
bic Tour 2015 | sobota 3. 5. od 9.00 hod.

další nabídky aktivit naleznete na 
www.akropolis-uh.cz
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dům dětí a mládeŽe, purkyňova 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

kalendář akcí na měsíc duben

2. 4. – čtvrtek – velikonoční prázdniny – Vý-
tvarné tvoření s překvapením!!! V budově DDM 
od 9.–13.00 hod. Cena 100 Kč s sebou přezůvky, 
pracovní oděv, svačinu a tvořivou náladu. Čeká 
Vás také turnaj v deskovkách!!! Info: Broňa Krysto-
vá, tel. 572 551 347, email: brona.krystova@ddm-
sikula.cz

9.–10. 4. – čtvrtek – pátek – regionální kolo dět-
ských divadel – od 9–16.00 hod., akce za podpory 
MŠMT, MK a Artama Praha. Kulturní dům Vésky. 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

18. 4. – sobota – výlet s přírodovědným centrem 
trnka – cestovatelský klub – do hostýnských vr-
chů. Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

akce  ke  dni  země

19. 4. – neděle – 8.00–10.00 hod. – za ptačím zpě-
vem a jarem do lužního lesa /Kunovský les sraz 
u pískoviště/, procházka za hlasy ptáků, pozná-
vání ptáků, pozorování krmítek a ptactva v něm. 
Od 13.–17.00 hod. Den Země v Kunovském lese. 
Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková , 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

22. 4. – středa – den země v kunovském lese 
pro školy. Bližší informace sledujete na www.trn-
ka.xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz

24. 4. – pátek – den země v rec Group staré 
město pro objednané školy. Bližší informace sle-

dujete na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

25. 4. – sobota – den země v rec Group staré 
město pro veřejnost od 11.–18.00 hod. Bližší infor-
mace sledujete na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavel-
číková , tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

29. 4. – středa – krajské kolo recitační soutěže 
– v budově ZUŠ Uh. Hradiště od 9.00 hod. info: 
Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

30. 4. – čtvrtek -  přírodovědná akademie  od 18.30 
hod., přednáší Ivan Zwach – téma: Obojživelníci  
+ ukázka živých zvířat. Vstupné pro neregistrované 
účastníky akademie 50 Kč na místě. Bližší informa-
ce sledujete na www.trnka.xf.cz nebo na našem 
facebooku, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, 
info.trnka@seznam.cz

30. 4. – čtvrtek – uzávěrka výtvarné soutěže – 
„tajemství spadeného pírka“. Bližší informace 
sledujete na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

nabízíme poslední volná místa:
letní  pobytové  i  příměstské  tábory – více 
na www.ddmsikula.cz

Další novinky a informace získáte na tel. 572 551 347,  
nebo na www.ddmsikula.cz.
 Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula

Technický kroužek probíhá ve spolupráci  
s SŠPHZ v UH, jedná se o nově otevřený krou-
žek a těší se veliké oblibě.  Foto: archiv DDMŠ
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Sudoku pro volnou chvíli

4 7

7 1 6 4 2

2 8 4 7

5 3 4

3 8

1 4 6

2 1 5 6

8 6 2 1 7

1 9

1 3 4

7 8 1

9 4 6 2 1

6 2 1

6 3

2 4 7

1 8 5 2 3

3 5 9

9 1 6

6 2 9

7 9 6 8

3 7 9

8 1 2

9 5 8 4

8 7 4

1 7 8

6 5 7 3

8 3 4

9 2 6 5

7 3 4 5

2

1 4 5 6 2

7 5

8 4 7 6 9

7

4 9 7 8

7 2 9 4
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

24. - 26. 4. 2015

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT  
URČENÝ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST  

A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY V RÁMCI 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLENÍ CVIČITELŮ 
VODNÍHO AEROBIKU

OBSAH  ŠKOLENÍ 
● metodika vodního cvičení  

v hluboké a mělké vodě 
● praktická výuka vedení lekcí

● vliv cvičení ve vodě na zdravotní stav 
● využití vodního aerobiku 

ve výuce tělesné výchovy ZŠ a SŠ

LEKTOŘI
Mgr. Martina Dočekalová, profesionální lektorka vodního aerobiku 
Mgr. Ladislav Botek, ředitel Plavecké školy UH a České Unie školního plavání 
MUDr. Vladimíra Obdržálková, lékařka a  instruktorka vodního aerobiku 
Ing. Vladimír Dočekal, instruktor aerobiku

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.AQUAPARK-UH.CZ

ŠKOLICÍ STŘEDISKO
AQUAPARK UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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Začněte své letošní putování  Slováckem 
na V. miniveletrhu cestovního ruchu.

VSTUP VOLNÝ

www.slovacko.cz

V. MINIVELETRH 
CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA

Region Slovácko 
a Městské informační centrum Uherské Hradiště

vás zvou na

pátek 10. dubna 2015
od 10.00 do 17.00 hod.

Reduta - Uherské Hradiště
Nové turistické nabídky, propagační materiály, 

kulturní program, soutěž, ochutnávka vín 
a krajových specialit.
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Z Á M E C K É  V I N A Ř S T V Í  B Z E N E C  -  V I N A Ř S T V Í  Š T Ě P Á N  M A Ň Á K

V Í N O  Z L O M E K  &  V Á V R A  -  V I N A Ř S T V Í  S P I E L B E R G

M I K R O S V Í N  M I K U L O V  -  V I N A Ř S T V Í  J A K U B Í K

T A N Z B E R G  M I K U L O V  -  V I N A Ř S T V Í  R E I S T E N

V I N A Ř S T V Í  K O L B Y  -  V Í N O  J .  S T Á V E K

V I N O  H O R T  -  S O N B E R K

1 1 .  D U B N A  2 0 1 5
1 7 . 0 0  H O D I N

P O D  Z Á Š T I T O U  S T A R O S T Y  M Ě S T A  U H E R S K É  H R A D I Š T Ě  S T A N I S L A V A  B L A H Y

S L O S O V A T E L N Á  V S T U P E N K A  -  8 0  K Č

V  C E N Ě  O R I G I N Á L N Í  S K L E N I Č K A  A  K A T A L O G  S A L O N U  V Í N

K  P O S L E C H U  H R A J E  K V I N T E T  M I N U E T T O

U V Í T Á M E  V S T U P  V E  S P O L E Č E N S K É M  O D Ě V U


