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Úvodník místostarosty města

Vážení čtenáři, 
milí občané 

hned začátkem roku nabraly na aktuálnosti ně-
které události týkající se dopravy, které mají vliv  
na život obyvatel i návštěvníků města. 

Je poměrně náročné koordinovat dvě probí-
hající stavby v centrální části města i ve vztahu 
k zajištění dopravní obslužnosti centra města, 
a to současnou revitalizaci Komenského ná-
městí a bývalé Jezuitské zahrady a výstavbu 
polyfunkčního objektu v ulici Hradební, jež je 
akcí soukromých investorů. Uzavírka, kterou si 
obě akce vyžádaly, se týká části ulice Hradeb-
ní, Komenského náměstí a ul. Svatováclavská 
v úseku od křižovatky ulice Hradební s ulicí Poš-
tovní, po křižovatku ulic Svatováclavská a Kollá-
rova. Po dobu této uzavírky, která je napláno-
vána do konce května, je dopravní obslužnost 
Masarykova náměstí a přilehlých ulic umož-
něna pouze jednosměrně s průjezdem od Pa-
lackého náměstí, přes  ulice Hradební a  Poš-
tovní a Masarykovo náměstí, s výjezdem přes 
ulici Nádražní. Zvolené dopravní omezení jsme 
předem velmi pečlivě zvážili, a to s ohledem 

na objem nutných prací spojených s výstavbou 
a minimalizaci dopadů na dopravní obslužnost 
centra města. 

Aktuálními a hojně diskutovanými jsou také témata 
kolem nových zastávek MHD či celkové ozdravení 
dopravy v souměstí UH, Staré Město, Kunovice. 
Město Uherské Hradiště v loňském roce zadalo 
vypracování tzv. generelu dopravy, jehož stěžejní 
částí je orientace na udržitelnou dopravu a jejíž ne-
dílnou součástí je právě městská hromadná dopra-
va. Generel dopravy se bude zabývat optimalizací 
městské hromadné dopravy v celém našem sou-
městí a jejím zlepšením. Nastíní nám také cestu, 
jak postavit konkrétní plány řešení jednotlivých míst. 
Postupně byly provedeny průzkumy a nyní jsou 
shromažďována potřebná data. Do konce června 
tohoto roku by za aktivní účasti dotyčných měst 
měla být zpracována finální verze tohoto klíčového 
dokumentu.  

V letošním roce bychom rovněž chtěli pokračovat 
v pracích na projektu Úpravy bezbariérové trasy 
Štěpnice – autobusové nádraží, s jehož přípravou 
jsme začali před dvěma lety  a  který si klade za cíl 
zlepšit stav pěších komunikací na uvedené trase. 
Úkolem je vytvořit pohodlnou a bezpečnou pěší tra-
su splňující také požadavky a potřeby handicapo-
vaných osob. Vloni jsme s žádostí o dotaci neuspěli 
zcela podle našich představ, a proto bylo možné 
realizovat pouze úpravy bezbariérového přístupu 
do Klubu kultury, jehož napojení na bezbariérovou 
trasu bylo v projektu taktéž řešeno. Považujeme to 
však za dílčí neúspěch, který nás  neodradil. Projekt 
jsme upravili a dopracovali a v prvních dnech tohoto 
roku již byla odeslána nová žádost o dotaci na rea-
lizaci úprav bezbariérové trasy. Doufáme, že tento-
krát již budeme úspěšnější a s podporou dotačních 
prostředků se v letošním roce podaří zrekonstruovat 
nejkritičtější úsek plánované bezbariérové trasy, 
tedy rekonstrukci chodníků v ulici Husova. 
 Zdeněk Procházka, 
 místostarosta města Uherské Hradiště 
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StaroSta pozVal občany k přípitku

Vytvoření nové tradice si od slavnostního přípitku 
s občany města slibuje starosta Stanislav Blaha. 
Ten 5. ledna 2015 otevřel radnici a pozval obyva-
tele města k novoročnímu přípitku. Přiťuknout si 
k novému roku se starostou přišlo napoprvé do 
obřadní síně radnice asi 30 občanů.  „Věřím, že 
příští rok se už sejdeme ve větším počtu,“ nechal 
se slyšet starosta. Na občany a jejich stesky a 
starosti si prý najde čas i během roku. „Choďte za 
námi, přes plné kalendáře si na vás čas najde-
me,“ vyzval Blaha přítomné.

Vánoční Sbírka V uherSkém 
hradišti předána

Symbolický šek s výtěžkem 13 454 Kč z veřejné Vá-
noční sbírky pořádané městem Uherské Hradiště 
převzal dne 20. ledna z rukou člena rady města 
Františka Elfmarka ředitel Základní a mateřské ško-

Krátce

lu speciální na Šafaříkově ulici Karel Zerzáň. Sbírka 
se konala od 5. do 19. prosince 2014.
„Vybraná částka bude sloužit k dovybavení míst-
nosti pro multisenzorickou terapii snoezelen. Děti 
mají v takové učebně možnost reagovat na různé 
podněty a zapojovat své smysly, neboť se zde vy-
užívá světelných efektů, barev, zvuků, hudby či aro-
materapie,“ uvedl ředitel Karel Zerzáň.
Město Uherské Hradiště pořádá vánoční sbírku 
již od roku 2003, tato sbírka se tedy uskutečnila již 
podvanácté.
Výtěžek předchozí vánoční sbírky (2013) ve výši 
15.788,- korun byl předán Diakonii ČCE - středisku 
CESTA. 

haSiči V mařaticích doStali 
od měSta noVé auto

Nový požární dopravní automobil pro svou Jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště 
– Mařatice pořídilo město za dotační podpory Zlín-
ského kraje v závěru loňského roku. Jedná se o vo-
zidlo Renault Master Combi v devítimístném prove-
dení, s prostorem pro nezbytné vybavení jednotky 
k zásahu. Nový automobil v jednotce dobrovolných 
hasičů Mařatic nahradí již dosluhující požární AVII 
30 DVS 12, vyrobenou v roce 1974, která jednotce 
sloužila více než 32 let. Dobrovolní hasiči z Mařatic 
si od nového vozidla slibují spolehlivý provoz s níz-
kými náklady a vybavení odpovídající dnešní době.
Náklady na pořízení nového požárního dopravního 
automobilu přesáhly 650.000,- Kč. Dotace Zlínské-
ho kraje tvořila 60% pořizovacích nákladů.
 Text a foto: Jan Pášma

Nová tradice? Novoroční přípitek občanů se 
starostou města.
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Krátce

krizoVý štáb kontroloVal 
mobilní zábrany 

V rámci svého pravidelného cvičení zkontroloval 
Krizový štáb města Uherské Hradiště uložení mo-
bilních zábran ve skladu podniku Povodí Moravy 
s.p. v Uherském Hradišti.  „Zábrany jsou připraveny 
k instalaci do průchodů v nedávno vybudovaných 
protipovodňových opatřeních na hrázích řeky Mo-
ravy a budou se konat cvičení v instalaci těchto 
zábran,“ vyslovil se starosta města Stanislav Blaha. 
Zařízení sestávají z dřevěných hranolů s povrcho-
vou úpravou proti vodě, které se skládají na sebe 
do průchodů v betonových zídkách. 

Velitel městské policie, Vlastimil Pauřík, ukazuje 
plán rozmístění mobilních zábran protipovod-
ňové ochrany.

tři králoVé přijeli koledoVat na radnici

Výtěžek 2 198 100 korun letos vynesla na Uhersko-
hradišťsku Tříkrálová sbírka. Sumu vykoledovalo 
404 skupin koledníků Oblastní Charity Uherské 
Hradiště  celkem ve 46 obcích a městech regionu. 

Letošní sbírka byla na Uherskohradišťsku nejúspěš-
nější v její šestnáctileté historii.
Také letošní Tříkrálová sbírka přivedla tři krále na 
koních k uherskohradišťské radnici, přičemž letos 
poprvé v historii sbírky provedli jezdci středem měs-
ta tříkrálový průvod. 
Výtěžek tříkrálové sbírky půjde, především na pod-
poru provozu chráněného bydlení (zařízení Ulita na 
Velehradské tř. v Uh. Hradišti). Část peněz samo-
zřejmě poputuje také na pomoc jednotlivcům a ro-
dinám Uherskohradišťska v jejich tíživé situaci. Zvyk 
Tříkrálového koledování v českých a moravských 
krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická chari-
ta, dnes Charita Česká republika.

 Text a foto: Jan Pášma

noVinky Ve SVozu bioodpadů

V letošním roce čeká občany města Uh. Hradiště 
hned několik novinek týkající se svozu bioodpadů. 
Občané, kterým nestačí městem dodaná nádoba 
na bioodpad (120 l) si mohou na vlastní náklady 
koupit další nádobu (120 l nebo 240 l, ale ne více) 
a při pravidelném svozu bioodpadu jim bude i tato 
další nádoba vyvezena. Nové nádoby mohou na-
příklad zakoupit u firmy HRATES a.s. na ul. Průmy-
slové 1153.
V případě jednorázového většího množství biood-
padu (především v podzimních měsících) mohou 
občané využit biologicky rozložitelných pytlů (tzv. 
“škrobové pytle“). Tyto pytle si mohou občané zdar-
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Krátce

ma vyzvednout ve sběrných dvorech firmy Hrates 
a.s., ul. Moravníky 905 a také v areálu Sběrných su-
rovin UH, s.r.o., ul. Průmyslová 1147 v druhé polovině 
roku 2015.  Jiné typy pytlů nemohou být z provozních 
a technologických důvodů sbírány.
Odbor životního prostředí avšak i nadále preferuje 
kompostování bioodpadu přímo v místě jeho vzni-
ku a jeho využívání tamtéž. Občan si pak může svůj 
biologický odpad dál využít např. na vlastní zahrád-
ce a nebo ho pak vloží do nádob, ale již v kompos-
tované podobě, tzn. v celkově menším objemu.
Ať už využijí občané jakoukoliv variantu, svoz jim 
bude nadále i za větší množství bioodpadu prová-
děn zdarma. 
Svozový kalendář bioodpadů i ostatních odpadů 
z domácností pro rok 2015 najdete na webových 
stránkách města: www.mesto-uh.cz v sekci životní 
prostředí / svoz odpadů.
 Člen rady města,  
 František Elfmark Dis.

nejVětší škola Ve měStě 
Se dočkala další modernizace

Základní škola UNESCO, která je největší a zároveň 
nejstarší školou ve městě (v roce 2013 oslavila 100 
let od založení) se díky úspěšnému dotačnímu ma-
nagementu stala opět modernější. Město Uherské 
Hradiště předalo žákům a pedagogům školy za-
teplenou tělocvičnu. Kromě zvýšení komfortu pro-
stor ke sportování škola také uspoří za energie.   
V roce 2012 došlo za pomocí dvoumilionové dota-
ce z Ministerstva financí k rekonstrukci sportovního 
hřiště, v roce 2013 až 2014 k obnově fasády a výmě-

Starosta města Stanislav Blaha s ředitelem ško-
ly Janem Vorbou.  Foto: Jan Pášma

ně oken, na což přispělo Ministerstvo kultury dotací 
ve výši půl milionu korun, a ke konci roku 2014 se 
zbrusu nového vzhledu a úspor energií dočkala 
i tělocvična.
Zateplení tělocvičny proběhlo od září do listopa-
du 2014, stavbu realizovala společnost GSR, s.r.o. 
z Uherského Hradiště. Celkové náklady dosáhly 
výše 3,8 mil. Kč, přičemž 2,4 mil. Kč bylo financová-
no prostřednictvím Operačního programu Životní 
prostředí. Realizací projektu (konkrétně zateplením 
obvodových stěn, výměně výplní a zateplením plo-
ché střechy) dojde dle energetického auditu ke sní-
žení emisí CO2 o 46 tun za rok a úspoře energií až 
o cca 347 GJ za rok.
V rámci evropských dotací se jednalo už o čtrnác-
tou zateplenou veřejnou budovu (z toho dvanáct se 
týkalo mateřských či základních škol), a tím došlo 
k dalšímu kroku vedoucímu ke zlepšení kvality ži-
votního prostředí ve městě. V aktuálním roce 2015 
se realizace úspor energií a nového kabátu dočká 
MŠ Lomená v Mařaticích.
 „Zateplení tělocvičny a kompletní výměna oken 
a dveří už byly víc než nutné. Navíc akce zapadá 
do procesu dlouhodobých oprav budovy školy, 
které vypukly už v roce 2013,“  konstatoval starosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 
 JP
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Události města v roce 2014

 Město má nové vedení. Po komunálních vol-
bách 2014 se starostou města Uherské Hradiště 
stal Stanislav Blaha. Prvním místostarostou byl 
zvolen Zdeněk Procházka, post neuvolněného 
místostarosty zaujal Ivo Frolec, na místo uvol-
něného člena Rady města zasedl František Elf-
mark. Město má po listopadových volbách také 
novou radu i zastupitelstvo. 

 Nejlepšími sportovci města se stali sprinteři 
Zdeněk Stromšík a Kateřina Vávrová. Za nejlep-
ší sportovní kolektiv roku byla zvolena atletická 
štafeta starších žákyň, cenu pro trenéra roku si 
odnesl Jaroslav Vlček.

 Folkloristka Anna Maděričová získala Cenu 
města Uherské Hradiště. Nejvyšší ocenění měs-
ta Uherské Hradiště jí bylo uděleno za celoživot-
ní udržování lidových tradic a za práci s dětmi. 
 Města Uherské Hradiště a Mayen oslavila 
dvacet let partnerství. Takřka dvacetitisícové 
historické německé město Mayen pojí s Uher-
ským Hradištěm nejužší spolupráce a kontakt ze 
všech jeho šesti partnerských měst.

 V Uherském Hradišti se konal už XII. ročník  
Slováckých slavností vína a otevřených pamá-
tek. Folklorem a lidovým veselím, ochutnávkami 
vína, ale i otevřenými historickými památkami 
ožilo ve dnech 13. a 14. září 2014. Poprvé v histo-
rii promluvilo do průběhu slavností počasí, déšť 
ale žádné velké změny programu nepřinesl.

 Cenu Vladimíra Boučka za zachování a roz-
voj lidové umělecké výroby za rok 2014 získala 
Zdeňka Rajsiglová, která vyrábí slámové krasli-
ce a manželé Zlatuše a Petr Hejdovi, obuvníci, 
brašnáři a řemenáři. Čestné uznání převzala 
Jana Kubínová. 
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událoSti měSta: 
Vyhlášení nejlepších sportovců města (za rok 2014) 
– únor 
Ocenění pedagogických pracovníků – duben
Cena Vladimíra Boučka – duben
Cena města Uherské Hradiště - červen 

akce:  
Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska – březen
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let  – červen
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, XIII. 
ročník – září

inVeStiční akce 
 Projekt „Zpřístupnění bývalého vojenského vý-
cvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti“ 
(projekt č. 1).  Jedná se o revitalizaci a zpřístupnění 
bývalého vojenského výcvikového prostoru a jeho 
přeměnu v zónu krátkodobé příměstské relaxace. 
Projekt zahrnuje rekonstrukci a výstavbu příjezdných 
místních a obslužných komunikací, rozebrání a od-
stranění staré armádní panelové komunikace k bý-
valým objektům vojenského areálu, vybudování in-
ženýrských sítí jako jsou veřejné osvětlení, kabel VN, 
dešťové kanalizace včetně dvou retenčních nádrží 
a sadové úpravy. Termín realizace 16. 9. 2014 – 29. 5. 
2015. Náklady činí 28,016 mil. Kč vč. DPH. 
Projekt „Přírodní amfiteátr Parku Rochus“ (projekt 
č. 2) zahrnuje nejnutnější stavební práce nutné pro 
zprovoznění projektu č. 1 a projektu č. 3 „Muzeum 
v přírodě“, který realizuje a financuje o.p.s. Park Ro-
chus. Práce spočívají ve vybudování objektu se so-
ciálním zařízením pro návštěvníky, transformovny 
VN a tlakové stanice pro rozvod pitné vody, kabelové 
přípojky elektronických komunikací a přípojky vodo-
vodu. Předmětem projektu není realizace přírodního 
amfiteátru. Náklady činí 8,227 mil. korun. 
 Revitalizace veřejných prostranství v centru 
města – jezuitská zahrada, ulička (průchod) u ZŠ 
UNESCO, Komenského náměstí včetně prostoru 
před MŠ Komenského a OA, rekonstrukce Svato-
václavské ulice včetně výstavby parkovacích míst. 

Očekávané události v roce 2015

Celkové náklady: 23,8 mil. Kč, dotace ROP Střední 
Morava 
 Revitalizace sídliště  Pod Svahy – dokončení pro-
jektů v rámci dotace IPRM. Předpokládaný termín 
realizace je v březnu až červenci 2015. Předmětem 
projektu je rekonstrukce komunikací a chodníků, vý-
stavba parkovišť, veřejného osvětlení, dětského hři-
ště, ploch pro komunální odpad, obnova mobiliáře  
a regenerace veřejné zeleně. Předpokládané nákla-
dy akce: 17,4 mil. Kč vč. DPH
 Převedení odpadních vod z Míkovic a Vések 
na Čističku odpadních vod v Uherském Hradišti. 
Podle klimatických podmínek budou pokračovat 
stavební  práce na výstavbě trubního vedení výtlaku 
odpadních vod včetně výstavby navazujících staveb-
ních a provozních objektů, jako je např.  částečné  do-
plnění a rekonstrukce kanalizace ve Véskách a Mí-
kovicích apod. Termín dokončení je v měsíci květnu 
2015. Náklady činí  25,906 mil. Kč. 
 Rekonstrukce komunikace v ulici Jana Žižky – 
jedná se o celkovou rekonstrukci poloviny ulice 
od ulice Revoluční (budova MěÚ) až po ulici Husovu. 
Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace, 
chodníků, úprava parkovacích míst, výstavba ploch 
pro komunální odpad, veřejné osvětlení, mobiliář  
a regenerace veřejné zeleně. Předpokládané ná-
klady akce: 11,2 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaný ter-
mín realizace duben až září 2015. V současné době 
probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavebních 
prací.
 Rekonstrukce levostranného chodníku v části uli-
ce 1. máje včetně navazující komunikace. V součas-
nosti se dokončuje projektová dokumentace I. etapy.
 Zateplení MŠ Lomená – zateplení fasády 
a výměna oken (v roce 2014 proběhla revitali-
zace zahrady MŠ)
 Revitalizace zahrad MŠ Štěpnická a Svato-
václavská
 Parkování u Hřbitova v Mařaticích – v průbě-
hu I. čtvrtletí roku 2015 dokončení PD
 ZŠ UNESCO -  dokončení opravy fasády a vý-
měny oken, rekonstrukce vnitřního atria nad 
šatnami žáků, rekonstrukce kanalizace
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Aktuálně

projekt moSty – Veřejné Setkání

Město Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat 
na závěrečné Veřejné setkání v rámci projektu Mos-
ty, které se uskuteční ve středu 18. února 2015 v 16:00 
v Komorním sále Reduty v Uherském Hradišti.
Na veřejném setkání se dozvíte informace o výstu-
pech projektu Mosty, který je zaměřen na proro-
dinnou politiku města, rovné příležitosti žen a mužů 
na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného 
života. Jedním z výstupů je Koncepce rodinné poli-
tiky města Uherské Hradiště, která bude prezento-
vaná. Děti z miniškolky si pro Vás připravily krátké 
vystoupení.
Během setkání bude zajištěno malé občerstvení.

den pro rodinu

Město Uherské Hradiště si Vás ve spolupráci 
s Městským kinem Hvězda dovoluje pozvat v rámci 
projektu Mosty na akci „DEN PRO RODINU“, která se 
uskuteční ve středu 25. února 2015 od 8:30 do 17:00 
v prostorách kina Hvězda.
O celodenní zábavu bude postaráno. Budou při-
chystány dílničky pro děti různého věku. Dopole-
dne zpestří divadelní pohádka. Odpoledne bude 
aktivitami zaměřeno na rodiny s dětmi a během 
dne budou promítány filmy s rodinnou tematikou. 
V případě zájmu je vhodné zarezervovat místa 
v kině Hvězda na jana.drobna@mkuh.cz nebo 
724 530 455.
Akce je bezplatná a během dne bude zajištěno 
malé občerstvení. Představíme Vám projekt Mosty, 
který Město Uherské Hradiště realizuje.
Více informací se dozvíte na webových stránkách 
www.mesto-uh.cz a www.mkuh.cz

VýStaVa poSkytoVatelů 
Sociálních Služeb

Město Uherské Hradiště připravilo ve spolupráci 
s Městskými kiny Uherské Hradiště Výstavu posky-
tovatelů sociálních služeb, v rámci které se mohou 
návštěvníci kina Hvězda seznámit s nabídkou po-
skytovaných sociálních (registrovaných dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách) a navazujících 
služeb na území Uherského Hradiště a okolních 
obcí. Tato výstava potrvá od 4. do 15. března 2015 
ve vestibulu kina Hvězda. Výstava bude zahájena 
ve středu 4. března 2015 v 16:00 hodin starostou 
města Uherské Hradiště Ing. Stanislavem Blahou 
a uvolněným radním města Uherské Hradiště Fran-
tiškem Elfmarkem, DiS. V rámci vernisáže budou 
prezentovány nově vznikající sociální služby na úze-
mí města Uherské Hradiště. Podrobný program 
naleznete na stránkách města www.mesto-uh.cz 
a  www.mkuh.cz.
Tato akce se uskuteční v rámci realizace projektu 
Podpora procesu komunitního plánování sociálních 
služeb na Uherskohradišťsku, jež realizuje Město 
Uherské Hradiště ve spolupráci s partnery projek-
tu od května 2013. Projekt byl podpořen Evropským 
sociálním fondem prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním roz-
počtem České republiky.

PROJEKT MOSTY, REG. Č. CZ.1.04/3.4.04/76.00296, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNíM FONDEM PROSTřEDNICTVíM 
OPERAČNíHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNíM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
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jubilejní ročník 
družební VýStaVy 

Dne 15. ledna 2015 se v Trenčíně uskutečnila 
vernisáž jubilejního 30. ročníku družební vý-
stavy výtvarníků a fotografů regionů Uherské 
Hradiště a Trenčín, kterou pořádá Trenčianske 
osvetové stredisko a Klub kultury Uherské Hra-
diště. Letošního ročníku se zúčastnilo 53 auto-
rů, z toho 26 z našeho regionu. Z daleka však 
z prostorových důvodů nemohlo být vystaveno 
vše. Byla vybrána kolekce obrazů, kreseb, gra-
fik, fotografií, ex-libris, dřevořezeb, keramiky a 
objektů. Na úvod vernisáže promluvila kurá-
torka výstavy Janka Masárová a ředitel Klubu 
kultury Antonín Mach. Výstavy se zúčastnili jak 
autoři, kteří stáli u zrodu této tradice a vysta-
vovali již na první výstavě Setkání – Stretnutie 
v roce 1985, tak i zcela nové tváře z řad začí-
najících výtvarníků. Premiéra výstavy se až do 
27. února 2015 koná ve výstavních prostorech 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a repríza 
se uskuteční v Uherském Hradišti dne 18. břez-
na 2015 v Galerii Vladimíra Hrocha.  
 Petra Baroňová

Setkání - Stretnutie

Vernisáž 30. ročníku výstavy Setkání – Stretnutie 
15. 1. 2015.   Foto: Miroslav Potyka

Setkání držitelů ceny měSta uh

Populární hudecká muzika Hudci Pondělníci se sto-
letým primášem Františkem Hamadou naplánova-
la svoji vánočně-silvestrovskou zkoušku, poslední 
v roce 2014, do Café 21 v jezuitské koleji. Potěšila tak 
návštěvníky podniku i náhodné hosty, které přilákal 
z Masarykova náměstí zpěv lidových písniček. Fran-
tišku Hamadovi přišla k novému roku poblahopřát 
(vedle dalších přátel) i Anička Maděričová, držitelka 
Ceny města Uh. Hradiště za rok 2013 a setkali se 
tak dva majitelé tohoto prestižního ocenění (Franti-
šek získal cenu rok předtím). Poblahopřát, zahrát si 
a zazpívat, přišla i houslistka a zpěvačka Jitka Šu-
ranská, držitelka hudební ceny Anděl za rok 2014. 
Nestárnoucí primáš František Hamada byl ve vý-
tečné formě a skvěle hrál, prakticky bez přestávky, 
více než tři hodiny. Všichni přítomní přáli Františkovi 
pevné zdraví a aby ještě dlouho dělal svojí muzikou 
radost sobě i přátelům. Text a foto: Miroslav Potyka

Hudci Pondělníci

Hudci Pondělníci v kavárně v jezuitské koleji.

Držitelé Ceny města UH František Hamada 
a Anna Maděričová.
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LOUTKOVÝ ODBOR SOKOLA 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SOKOLOVNA V 15 HOD. 

PRO DĚTI OD Tří LET

NEDĚLE 8. ÚNORA 2015

kašpárek, škrhola a policajt piVoŇka
 

NEDĚLE 22. ÚNORA 2015 

o mlSném drakoVi

IX. Kloboukový bál

Vážení Spoluobčané,

nejprve mi dovolte ještě jednou poděkovat 
za důvěru, kterou jste projevili vůči členům 
ZM, zvolenými za ČSSD v ří jnu loňského roku, 
ve kterém jsme si společně připomněli 25 let 
budování demokratické společnosti. Sociální 
demokraté se stali nedí lnou součástí realiza-
ce řady investic města, které napomohly nejen 
zkrášlit náš společný domov, ale které přispěly 
ke zvýšení vzdělanosti, kultury či k sportovnímu 
vyžití našich občanů. 
ČSSD jako nejsilnější opoziční strana bude ak-
tivní v prosazování svých předvolebních slibů, 
týkajících se transparentnosti hospodaření 
města, zkvalitnění veřejných služeb i podpory 
občanů města. Budeme vždy připraveni na-
slouchat Vašim problémům a jsme připraveni 
je společně s Vámi řešit. Do nového roku 2015 
Vám chci jménem svým i ČSSD popřát hodně 
štěstí, pevného zdraví, osobní spokojenosti 
a pracovních úspěchů.  
 
 Ing. Antonín Seďa
 předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

benefiční akce pro diakonii čce 
– StřediSko ceSta

V minulých letech jste mohli na Kloboukovém 
bále uzavřít plesovou sezonu v Uherském Hra-
dišti, neboť se jeho předchozí ročníky konaly 
vždy ve druhé polovině března. Letos si ale 
originální pokrývky hlavy přichystejte o měsíc 
dřív, IX. Kloboukový bál se koná již 21. února 
2015 od 19.30 hodin jako obvykle v prostorách 
Reduty Uherské Hradiště.
Dřívější datum není jediná novinka, kterou tato 
benefiční akce překvapí. Pořadatelé totiž slibují 
30 minut tance navíc. „Rozhodli jsme se letos 
nelosovat tombolu a ušetřený čas radši nabíd-
neme hostům k tanci,“ říká Zuzana Hoffmann-
ová, ředitelka Diakonie Uherské Hradiště, která 
akci organizuje. Tomboly se týkají také další 
novinky – vysoká šance na výhru pro všech-
ny a zároveň několik zážitkových cen, které 
na plese obvykle nevyhrajete.
Každý návštěvník najde na svém stole občers-
tvení, hosté budou moct ochutnat vína značky 
Zlomek&Vávra, k tanci zahraje AVENTIS. Výtě-
žek Kloboukového bálu podpoří sociální služby 
poskytované lidem se zdravotním postižením 
ve středisku CESTA Diakonie ČCE. Předprodej 
vstupenek probíhá na webu www.kkuh.cz.

Novoroční přání ČSSD

Kloboukový bál.
                                              Foto: archiv Diakonie
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o zimoVání  huSic  
rezaVých V uh. hradišti

Nemáme každý den pří ležitost  vidět  tohoto  
zajímavého ptáka z řádu vrubozobých.  Ve vět-
šině případů jdou pozorování husic  na vrub 
úniku ptáků z chovů v  zoologických zahradách  
nebo z různých zookoutků.  Pozorovaní jedinci 
ale nejspíše nebudou tento případ.  Při prohlí-
žení  pořízené fotodokumentace nebyly na je-
jich nohou vidět  žádné kroužky a na křídlech 
a krcích taktéž neměly  značky, které by  potvr-
dily jejich jiný, než divoký a přirozený  původ.  
Zmíněné husice rezavé se nejprve zdržovaly 
na rybnících na staroměstských loukách, které 
jim poskytovaly pří ležitosti v podobě dostupné 
potravy a úkrytu zároveň. Údaje místních orni-
tologů Marka Paličky a Pavla  Mazůrka  z ob-
dobí od 19. 12. 2014 do 27. 12. 2014 potvrzují 
přítomnost čtyř ptáků. Je pravděpodobné, že 
husice opustily staroměstské rybníky v době 
jejich úplného zámrzu  a  novým  útočištěm se 
jim stala řeka Morava v prostoru u lávky pro 

Příroda

pěší u bývalých jatek v Uherském Hradišti. Tam 
se připojily k hejnu zimujících labutí a kachen, 
které v tomto období  patří k pravidelnému ko-
loritu  tohoto místa. Zde je chodí krmit místní 
a tím pomáhají ptákům přečkat období, kdy je 
v přírodě nedostupná jejich přirozená potrava. 
Husice rezavá je větší než kachna divoká. V letu 
vypadají její křídla kontrastně černobí le, tělo 
je hnědo-rezavé, hlava světle-okrová. Same-
ček má v době hnízdění, na rozdí l od samičky,  
černý  kroužek  kolem  krku.  Během hnízdního 
období  žije v párech, které se na zimu sdružují 
do hejn. Husice rezavé se přirozeně vyskytují  
ve stepních oblastech starého světa od Maroka 
až po Amur. V západní části areálu rozší ření  
jsou vzácnější. V této části totiž zanikly kdysi 
přirozené  plochy stepí a se změnou prostředí 
zmizeli i tito ptáci. Ve východní části areálu jsou 
místy hojné. Žijí zde v pahorkatinách i na ho-
rách, většinou v blízkosti řek a jezer, přičemž 
preferují místa bez pobřežní vegetace. Ptáci 
z Maroka jsou stálí, asijská populace zimuje 
většinou jižně od  Středozemního moře, v jižní 
Arábii, v Iránu a v severní Indii. Husice rezavé 
hnízdí velmi originálně. Například v opuště-
ných norách lišek, jezevců a stepních svišťů. 
V  některých případech bývají třeba lišky jejich 
sousedé. Jindy se usadí v dutinách stromů, 
starých budovách nebo si vyhrabou i několik  
metrů hluboké nory či zahnízdí ve skalních stě-
nách, vysoko v horách,  ve společnosti se supy 
a kavkami. Hnízdí od dubna do června. Snáší  
8 až 12 vajec na nichž sedí 27 až 29 dnů. Potra-
va je  živočišná i rostlinná, závislá na nabídce 
prostředí a tvoří ji třeba  kobylky, drobní korýši, 
semena, výhonky, pupeny rostlin a obilí. Pokud 
chcete tyto překrásné ptáky vidět na vlastní oči, 
vydejte se na procházku k lávce přes řeku Mo-
ravu, spojující Uherské Hradiště a Staré Město. 
Možná Vám bude přát štěstí.

 Text: Květoslav  Fryšták
 Foto: Roel Keus 
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Javořina ve fotografii

Ve středu 31. prosince 2014 se u památníků vzájemnosti na Velké Javořině uskutečnila tradiční ČESKO-SLO-
VENSKÁ VATRA PřÁTELSTVí aneb SILVESTR NA POMEZí s mottem: Tu bratia vždy sa stretať budú. Toto nefor-
mální setkání českých a slovenských patriotů z obou stran hranice letos přilákalo na čtyři tisíce lidí. Vítali se 
upřímně, srdečně a vesele, bez známky nostalgie. Povídali si, zpívali hymny obou států a jiné písničky za 
doprovodu mužského sboru JMF Derfla. Přípravný výbor Slavností bratrství Čechů a Slováků položil k pomníku 
kytici. Na zahřátí se popíjelo svařené víno a krajem vládla vlídná šťastná atmosféra. Foto: Antonín Mach
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Novoroční koncert ve fotografii

V pondělí 5. ledna 2015 občané Uherského Hradiště tradičně zamířili do Reduty, aby si tu při příležitosti 
Novoročního koncertu společně se starostou města Stanislavem Blahou neformálně připili na úspěchy v no-
vém roce. V podání Slováckého komorního orchestru byli tentokráte na programu Gustav Holst, Max Bruch, 
Leonard Bernstein a Wolfgang Amadeus Mozart.                                               Foto: Pavel Šimek
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Ples města ve fotografii

Reprezentační ples města láká rok od roku víc a víc. Není divu. Také letos nebyla o pestrý program, spoustu 
zábavy, hvězdné tváře, vtipné moderátory, noblesní plesové róby a spoustu lahodného jídla a pití nouze. 
K tanci i poslechu hráli Melody Gentleman a Pavel Helan Band, nesmrtelné hity Marlene Dietrich věrně připo-
menula herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. O další nevšední zážitky se postarali tanečníci z TK Rokaso, 
cimbálová muzika Sudovjan nebo Břetislav Jakubík s prezentací svého vinařství. A o stovky drobných i obřích 
radostí měla na svědomí výhrami nabitá tombola. Foto: Martina Zapletalová
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Jak jsme uvedli v první části našeho seriálu o ře-
meslech a řemeslnících ve městě Hradišti, již 
od počátku hradišťští měšťané a městská rada 
dbali o to, aby řemeslníci prodávali na trzích jen 
kvalitní výrobky a nešidili své zákazníky. Toto bylo 
zakotveno v tzv. statutech pro řemeslníky z roku 
1352, která upravovala provozování hlavních řeme-
sel ve městě. Nařízení se týkalo mlynářů, pekařů, 
tkalců a soukeníků, prodavačů sukna, krejčích, 
řezníků, koželuhů a ševců a také prodeje vína. Bylo 
zde stanoveno, že přísežní (představitelé měs-
ta) mají každý rok ustanovit řezníkům, pekařům, 
tkalcům, soukeníkům a jiným řemeslníkům, kteří 
by toho potřebovali, čtyři mistry z jejich řemesla, 
kteří budou dohlížet na kvalitu práce a zachová-
vání povinností trhu. Zejména mistři řezníci, pekaři 
a krčmáři si měli k sobě přibrat ještě dva přísežné 
a spolu s nimi navštěvovat chlebové lavice, mas-
né krámy a hostince a dohlížet zde na dodržování 
povinností prodeje. V případě, že zjistili porušení 
těchto pravidel, byli oprávněni uložit pokutu. Dále 
zde byla také konkrétní ustanovení pro jednotlivá 
řemesla. Pro mlynáře se zde stanovil postup při 
mletí, pro pekaře zase pravidla pro pečení chle-
ba. Pekaři se dělili na ty, kteří pečou běžný chléb, 
a na perníkáře (tj. ty, kteří pečou „chléb oslazený 
medem“ či „pepřené bochníky“). Přísežní mohli 
na trhu kontrolovat prodávané chleby a v přípa-
dě prohřešků proti nařízením o kvalitě a množství 
mohli nepoctivému pekaři chléb zabavit ve pro-
spěch chudých a nemocných ve špitále, zároveň 
pak nepoctivec musel zaplatit pokutu. Ustanovení 
o tkalcích a soukenících vymezovalo hranice mezi 
těmito dvěma řemesly a zakazovalo jedněm zasa-
hovat do kompetencí druhých. Prodejci („kraječi“) 
sukna museli platit městu poplatek z dovezených 
látek z ciziny. Tyto látky se dovážely z Gentu, Bru-
selu, Ypru, Lovaně, Dornu a také z Polska. Krejčí se 
pak odlišovali od opravářů oděvů (vetešníků). Pro 
řezníky zde byly stanoveny podmínky výkupu do-
bytka a podmínky prodeje masa (otvírání masných 
krámů). Koželuzi se zase dělili na tzv. „německé“, 
vyrábějící usně ze všech druhů kůží, a „české“, kteří 

Statuta pro řemeslníky z roku 1352, SOkA Uh 
Hradiště.

Z hospodářských dějin města

zpracovávali pouze koňské a hovězí kůže. Z usní 
zpracovaných tzv. českými koželuhy se potom vy-
ráběly pouze černé nezdobené boty, zatímco ně-
kteří ševci vyráběli i boty, které mohly být nahoře 
zdobeny bílou kůží. Od běžných ševců, kteří zhoto-
vovali nejrůznější boty ze všech druhů kůží, se lišili 
ševci správkaři neboli vetešní ševci, kteří prodávali 
na trhu odděleně od běžných ševců boty chudým 
lidem a venkovanům. Od koželuhů se pak odlišo-
vali jircháři, kteří připravovali jemné usně (jirchy) 
a na trhu měli mít také oddělené místo. Nakonec 
určovala statuta i pravidla pro nalévání vína. Víno 
směli prodávat pouze zdejší měšťané, jejichž po-
vinností bylo řádně dodržovat míru, jinak jim hrozi-
la pokuta. Za nedodržení stanovené ceny pak zase 
mohlo být víno zabaveno ve prospěch města.

  Mgr. Magdalena Čoupková
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Pod čp. 84 v Otakarově ulici dnes najdeme pro-
dejnu hygienických potřeb a zařízení Kalvei, si-
tuovanou v zadní části dvora odděleného od uli-
ce zdí. Tento patrový zadní trakt, patřil původně 
k přízemnímu domku, který byl rovněž zbourán 
před čtyřiceti lety. Domek v roce 1793 řemenář 
Josef Schweder prodal kloboučnickému tovaryši 
z Hustopečí Matyáši Kopečnému a jeho nastá-
vající tchyni Josefě Čechové. Od roku 1828 dům 
patřil rodině Klemmů až do roku 1867. V domě 
nebydleli a dva zdejší byty si pronajímali zá-
mečnický mistr Dominik Schimandl a švec Jan 
Zelnitius. Další majitel, obchodník s látkami 
Václav Tocháček, se v domku usadil a zřejmě 
ho i rozšířil, takže v dalších třech bytech bychom 
našli soustružníka Ignáce Sohara, zámeční-
ka Ferdinanda Überbachera a malí ře pokojů 
Šimona Vrbu, později pekaře Jakuba Kulfán-
ka či ševce Jana Žišku. V osmdesátých letech  
19. století se změnil majitel domu i osazenstvo. 
Majitelem se stal Valentin Neusser, který roku 
1886 přistavěl dvorní křídlo po pravé straně 
dvora (po levé již byly budovy dílen). Opět zde 
bydleli samí řemeslníci – nájemce pekařství 
Gottfried Kytka, soustružník Josef Geisler, sto-
laři František Zlámal, později Jan Šána, ševci 

František Tatzler a Julius Mezírka, klempíř Jan 
Štefaník, pak Šimon Robek... Až kolem roku 1900 
se tu objevuje první zástupce nižšího úřednictva 
– písař Leopold Jakesch. Na počátku 20. století 
se sem nastěhovala rodina majitele a Valentin 
Neusser v domě roku 1904 otevřel své pekařství 
doplněné krupařstvím, rozšířeným v roce 1907 
na obchod se smíšeným zbožím. Jeho nástupce 
Cyril Neusser se společníky v téže době začal 
ve velkém obchodovat s vínem, ale brzy tuto 
živnost nahradil zasilatelstvím a obchodem  
s uhlím, vápnem a stavebními pomůckami, jed-
natelstvím a komisionářstvím. V roce 1914 však 
koupil dům čp. 160 v Havlíčkově ulici, kam pře-
stěhoval i všechny své podniky, a čp. 84 prodal 
obchodníku Ignáci Thoržovi. Ten zde s manžel-
kou Gabrielou v době první republiky prodával 
vejce, máslo, tvaroh a surové kůže až do počát-
ku protektorátu, který jako mnoho dalších Židů 
nepřežil. Dům zřejmě již před zabíráním židov-
ského majetku prodal obchodníkovi s vínem 
Janu Skořepovi, který zde však nebydlel. Skoře-
pa po válce začal ve dvoře budovat novostavbu 
a starý domek obýval stavitel Jan Malůšek. Ten 
se v červenci 1947 vystěhoval, bytová jednotka 
byla zrušena a rozšířen zde průjezd do dvora. 
Novostavba, v níž měl od roku 1949 vinař Sko-
řepa bydlet, však nebyla dokončena ještě ani 
na počátku roku 1950. Později byl dům v ma-
jetku města a byly tam až do devadesátých let 
umístěny některé orgány městského národního 
výboru, resp. městského úřadu.
První kompletně dochovaný dům na této straně 
ulice je čp. 83, který na konci 18. století držel Jiří 
Kotásek a po něm krátce jeho syn, stolař Franti-
šek Kotásek. Od roku 1803 se v krátkých interva-
lech vystřídalo šest majitelů až do roku 1844, kdy 
dům koupili Jan a Vinzencie Maxantovi. Kovář-
ský mistr Jan Maxant pak dům vlastnil nejméně 
do osmdesátých let 19. století a ještě v roce 1890 
tu žil v rodině své dcery, provdané za malí ř-
ského mistra Aloise Poláška. V roce 1887 bylo 
na dosud přízemní dům nadstavěno první pat-

Otakarova ulice po roce 1950.  Foto archiv SM
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ro, čímž byly v domě vytvořeny čtyři byty. Vedle 
Poláškovy rodiny tu bydlel mj. nájemce výroby 
likérů a sodovek Karl Lanzer a majitel knihtis-
kárny Karel Handel, kolem roku 1900 hodinář 
a malí ř Jan Brázda a židovský vrchní kantor 
a učitel náboženství Wilhelm Lustig. Na po-
čátku 20. století bychom našli mezi nájemníky 
i úředníky, jako finančního komisaře Bohumila 
Pištěckého či úředníka na dráze Josefa Peldu. 
Ve dvacátých letech dům koupil cukrář Antonín 
Plachý a přenesl sem sídlo své živnosti, dosud 
provozované v Prostřední ulici, kde zůstala jen 
filiálka. Tu však po několika letech převzal syn 
Jan Plachý a vytvořil z ní hlavní prodejnu, zatím-
co v čp. 83 rodina Plachých bydlela a v přízemí 
měli dí lnu a skladiště. Další dí lnu a krám užíval 
v poválečných letech krejčí Ondřej Müller. Nyní 
v domě už několik let působí prodejna Dětská 
móda Coccodrillo.
Před lety zajímavě zrekonstruovaný dům čp. 82, 
nazývaný od té doby Dům u krále Matyáše, držel 
na počátku 19. století kostelní sluha Ignác Smut-
ný, jehož potomci v roce 1831 dům prodali komi-
níkovi a nájemci šenku Ignáci Dluhošovi. Pak se 
majitelé rychle střídali, až v roce 1857 dům koupil 
pekař Florián Miškař. Nevelký dům zpočátku jen 
pronajímal, pak zde bydlel se svou rodinou a za-
městnanci. V sedmdesátých letech 19. století se 
tento dům spojil evidenčně i stavebně se soused-
ním čp. 81, neboť oba se ocitly v rukou jednoho 
majitele, obchodníka Jana Gabriela. Ten však 
užíval byt ve vedlejším domě, zde se na dlouhá 
léta usadil nájemce výčepu pálenky Karl Lan-
zer, jehož nejstarší syn Viktor v roce 1901 zahájil 
výrobu sodovky a od roku 1904 výrobu kořalky 
studenou cestou ve velkém, spojenou pozdě-
ji s jeho obchodem s vínem v čp. 121. Tam také 
podnik, v roce 1933 změněný na veřejnou ob-
chodní společnost Viktora a Kurta Lanzerových, 
působil až do „arizace“ židovských podniků. Dům 
čp. 82 po první světové válce koupili Emil a Fran-
tiška Jančovi. Ještě v roce 1921 byl přízemní bu-
dovou s uličním a dvorním křídlem, přední trakt 

se skládal ze vchodu a jedné místnosti, sloužící 
z části za skladiště vodovodních a plynovod-
ních armatur, nedávno zřízené Emilem Jančou, 
a zčásti za nálevnu lihovin, která byla otvorem 
ve zdi spojena s nálevnou v čp. 81. Dvorní křídlo 
bylo rovněž spojené s vedlejším domem dveřmi 
v přízemí a dřevěným schodištěm do jeho první-
ho patra a bylo v něm skladiště lihovin. Tento trakt 
byl tehdy ještě použitelný, ale přední byl v chatr-
ném stavu, do krovu zatékalo a mohl se kdykoliv 
zřítit, takže bylo nařízeno zbourání. Na jeho místě 
byl v roce 1922 stavitelem Josefem Horákem po-
staven pro instalatéra Emila Janču rodinný dům, 
dokončený na podzim 1923. Byl to jednopatrový 
dům s mansardou, v přízemí byly obchodní míst-
nosti a kuchyň, v patře a podkroví místnosti obyt-
né. Ve starém dvorním křídle byla umístěna dílna 
a prádelna. V roce 1985 po úpravách byla budo-
va předána okresní správě SNB jako sídlo sku-
piny dopravních nehod a po důkladné renovaci 
na počátku nového tisíciletí zde byla na podzim 
2006 slavnostně otevřena prodejna starožitností 
a dámských oděvů a módních doplňků. 

 PhDr. Jaromíra Čoupková

Domy čp. 82–84 v Otakarově ulici. 
 Foto SOkA UH
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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 i možnost prověřit své znalosti 
o Slovácku v interaktivních testech. Elektronická 
databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií, 
videozáznamů i archivní audiosnímky.

limitovaNá edice – čokolády 
SlováckéHo muzea v uHerSkém 
Hradišti vydaNé ke 100. výročí 
vzNiku SlováckéHo muzea

Každý návštěvník, který si zakoupí  tištěný materiál 
„Průvodce národopisnou expozici Slovácko“, 
obdrží ZDARMA jako bonus originální čokoládu, 
vyrobenou jako upomínku na 100. výročí založení 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Sběratelé a milovníci čokolád mají možnost 
si  toto zboží  zakoupit rovněž ve všech objektech 
Slováckého muzea, a také přes e-shop na www.
slovackemuzeum.cz.
Tato mimořádná akce je omezena limitovaným 
počtem vydaných kusů.

Velký sál

příprava Nové výStavy dobýváNí 
uHerSkéHo Hradiště / válečNé 
a vojeNSké dějiNy měSta

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti si vás, 
v souvislosti s připravovanou výstavou (jaro 

2015) zaměřenou na vojenské dějiny města 
Hradiště, dovoluje oslovit s žádostí o zapůjčení 
předmětů (oděvních doplňků, výzbroje, 
výstroje, upomínkových předmětů, dobových 
pohlednic a jiných dokumentů) vztahujících se 
k období první a druhé světové války. Předměty 
budou po skončení výstavy (září 2015) 
majitelům opět vráceny. Veškeré materiály 
můžete zanést do hlavní budovy Slováckého 
muzea ve Smetanových sadech (pondělí–
neděle 9.00–12.00  a 12.30–17.00 hod.), kde 
budou proti potvrzení převzaty.
děkujeme za vaši pomoc při přípravě 
výstavy.

Malý sál

připravujeme pro váS...

...novou výstavu léčivé rostliny a jejich 
dvojníci, která umožní nahlédnout do tajů 
lidového léčitelství. Můžete se těšit na klasickou 
měšťanskou apatyku, seznámíte se s nejrůznějšími 
druhy léčivých bylin a jejich účinky. Pro děti 
připravujeme zajímavý doprovodný program, 
dospělí mohou využít vědomostí i praktických 
rad bylinkářky při plánované besedě.  
výstava bude otevřena 5. března 2015. 
 

kulturní akce

jak obléci kroj aNeb 
co Na Sebe Na fašaNk…

ve středu 4. února 2015 v 17 hodin 
se uskuteční další komentovaná ukázka 
oblékání do kroje. Tentokrát nám přiblíží paní 
Kateřina Myšinská ze Strání tradiční oblečení 
o straňanském fašanku. Budou to varianty 
ženského i mužského kroje oblékaného při 
masopustní obchůzce, předvede se gazda 
i gazděna.
ukázka se uskuteční v hlavní budově 
Slováckého muzea v uherském Hradišti, 
Smetanovy sady 179. vstup dle platného 
ceníku.    
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Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

peter oriešek / SocHy, kreSby 

Výběrem z tvorby se v Galerii SM představuje 
brilantní kreslíř a vynikající modelér, 
česko-slovenský sochař a medailér Peter Oriešek. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Galerií 
M. A. Bazovského v Trenčíně.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. února 
2015 v 17 hodin. 

Velký a malý sál

micHal šarše / SocHy, kreSby 

Výstava soch, objektů a kreseb prezentuje 
skvělého sochaře Michala Šarše, který pracuje 
s nejrůznějšími materiály, barvou. Využívá 
klasické techniky i experiment. 
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. února 
2015 v 17 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. 12. 2015.

výstavy mimo objekty muzea

uHerSké Hradiště – měSto královSké

Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Mora-
vě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo 
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé je-
zuitské koleji) město Uherské Hradiště ve spo-
lupráci se Slováckým muzeem.
Otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin. 

cyrilometodějSký
veleHrad

Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, 
který patří k nejvýznamnějším poutním místům 
na Moravě.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého, Univerzitní 244, Olomouc. 
výstava potrvá do května 2015.

Výstava je fi nancována Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
z Fondu mikroprojektů spravovaného 
Regionem Bílé Karpaty.
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

komentoVaná prohlídka 
zakončila VýStaVu

Více jak dvě desítky návštěvníků si nenechali ujít 
poslední možnost zhlédnout výstavu Vaculkovi 
/ umění čistého srdce. V sobotu 10. ledna 2015 
se uskutečnila komentovaná prohlídka, při které 
autorka výstavy PhDr. Milada Frolcová přiblíži-
la tvorbu hradišťských umělců Idy a Vladislava 
Vaculkových. 

cyrilometodějSký Velehrad

Putovní výstava přibližující dějinné milníky spja-
té nejen s Velkomoravskou říší, ale také Vele-
hradem, který patří k nejvýznamnějším poutním 
místům na Moravě, byla v lednu zpřístupněna 
v prostorách Cyrilometodějské teologické fakul-
ty v Olomouci. Výstava potrvá do května 2015 
a připomene letošní výročí úmrtí sv. Metoděje 
(6. 4. 885).

tVoříme V muzeu aneb dezerty, delikateSy 
a mouSSy pro Všechny mlSné puSy

V rámci tradičních tvořivých sobot představila 
24. ledna 2015 cukrářka Kateřina Chvilíčková 
nejnovější směry ve výrobě dezertů a zákusků. 
Své zkušenosti získala v kuchyni jednoho z nej-
prestižnějších pražských hotelů. Návštěvníci 
ochutnali nejen lehké dezerty, ale také skořico-
vé spirálky s horkým čokoládovým dipem. Proto-
že k dezertům patří káva, nechyběl ani barista 
David Židlický, který podával kávu připravenou 
podle nejnovějších trendů.

 Foto: archiv SM
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GALERIE V. HROCHA Pavol Obst – Zhasni tmu! – výstava fotografií (do 16. 2.)
Svět očima skutečnosti – výstava ZUŠ Uherské Hradiště (18. 2. – 16. 3.)

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 Taťána Havlíčková – SPLEŤ – výstava obrazů a kreseb (4. 2. – 10. 3.)

        sobota 14. 2.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 130 Kč

XIV. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL  

         neděle 15. 2.      15:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 30 Kč s maskou, ostatní 60 Kč

KOUZELNÝ KARNEVAL S JIRKOU HADAŠEM
spousta her, zábavy, diskotéka a soutěž o nejlepší masku, DDM Šikula

Pořádá: TELEGRAF country&bluegrass music

          úterý 17. 2.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

DAVID PETRLÍK (FRANCIE) – HOUSLOVÝ RECITÁL
Renata Ardaševová – klavírní doprovod

          pátek 20. 2.      19:00 hod., KD Vésky   • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

ANI O DEN DÝL!
hraje: DIVADLO SemTamFor SLAVIČÍN

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

          20. a 21. 2.       9:00 – 18:00 a 9:00 – 17:00 hod., Klub kultury   • vstup volný

STAVÍME, BYDLÍME

       čtvrtek 26. 2.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

HOT SISTERS – SWING
zpívají sestry Lamošovy a Alice Bauer, Jiří Polydor – klavír

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

stavební výstava, výstavní slevy, pořádá: OMNIS OLOMOUC



Klub kultury informuje

obrazy taťány haVlíčkoVé V redutě

Ve středu 4. února 2015 v 17 hodin se uskuteční 
vernisáž obrazů a kreseb Taťány Havlíčkové, absol-
ventky výtvarného kurzu nedávno zesnulého ma-
líře, sochaře a pedagoga Bořka Zemana. Výstava 
nesoucí název „Spleť“ potrvá v chodbách Reduty 
do 10. března 2015. Na výstavě budou k vidění au-
torčiny práce z posledních tří let, kdy začala otisko-
vat spleť přírodnin na papír a plátno. Tak vznikaly 
nejrůznější mapy a cesty, po kterých putovala a hle-
dala povědomé tvary. Vytvářela tak za pomoci ba-
rev a lineární kresby nové stylizované krajiny, ptáky, 
zvířata a figury. 

VýStaVa základní umělecké 
školy uh. hradiště

Již tradiční výstava žáků výtvarných oborů ZUŠ 
Uherské Hradiště proběhne 18. března 2015 v Ga-
lerii Vladimíra Hrocha v 17 hodin. Své výtvarné prá-
ce zde představí rovněž studenti Multimediálního 
oboru a ti, kteří se v tomto roce připravovali na při-
jímací zkoušky na střední umělecké školy. Na ver-
nisáži vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ a výsta-
va nesoucí název „Svět očima skutečnosti“ potrvá 

Vernisáž adventní výstavy fotografií „Podoby 
víry“ Pavla Popelky 16. prosince 2014 v Redutě. 
O hudební doprovod se postaral Chrámový 
pěvecký sbor svatého Františka Xaverského z 
Uh. Hradiště (autor v popředí). 
 Foto: Miroslav Potyka.

VýStaVa fotografií paVla obSta

Až do 16. února 2015 mají návštěvníci Klubu 
kultury možnost zhlédnout zajímavou výstavu 
velkoformátových fotografií Pavla Obsta (1958), 
pedagoga Střední umělecké školy v Trenčíně. 
Výstava převážně černobílých fotografií „Zhasni 
tmu! Zasaď dom, postav strom“ se koná ve spo-
lupráci s Trenčianským osvetovým strediskom 
v Trenčíně. Vernisáž, která se uskutečnila 8. 
ledna 2015,  byla zahájena za pěveckého do-
provodu studenta Základní umělecké školy Uh. 
Hradiště Františka Slíže. Petra Baroňová

Pavol Obst na vernisáži 8. ledna 2015.
 Foto: archiv Klubu kultury

Vernisáž fotografií Pavla Obsta.
 Foto: archiv Klubu kultury



Klub kultury informuje

hot SiSterS – tWiSt

Originální perličkou abonentního cyklu JAZZ V RE-
DUTĚ bude bezesporu vystoupení HOT SISTERS. 
Těšit se na ně můžete ve čtvrtek 26. února v 19:30. 
Zpívající sestry Doris a Sophie Lamošovy jsou 
pěveckými talenty, jaké jsme dlouho neslyšeli.  
Samozřejmě si můžete i zatancovat aneb jak říká 
kapela: „Pojďme si vzájemně udělat radost a podě-
lit se o skvosty z dob, kdy jazz byl ještě mladý…“ – 
tedy z časů, kdy byl hudbou pro mladé. 
Doris a Sophie působí jako neřízená střela a díky 
bravurním dvojhlasům a energické pódiové pre-
zentaci okořeněné špetkou teatrálnosti sklízí úspěch 
u diváků po celé České republice i v domovském 
Rakousku. Takové pěvecké talenty jste dlouho ne-
slyšeli! Dvě sestry, původem z Vídně, a tolik hudby! 
Pěveckými vzory těchto vynikajících zpěvaček jsou 
Bessie Smith a Billie Holiday. Swing je hudba, která 
rozproudí krev a která se po letech vrací a získává 
čím dál větší oblibu posluchačů. 
V Uherském Hradišti vystoupí společně s Alicí Bauer 
a na klavír je doprovodí Jiří Polydor.  deli

daVid petrlík – houSloVý recitál

V rámci abonentního cyklu MUSICA se v únoru  
(17. 2., 19:30, Reduta) můžete těšit na excelentní vý-
kon mladičkého leč velezkušeného houslisty Davi-
da Petrlíka (klavírní doprovod - Renata Ardaševová).
David na housle začal hrát pod vedením profeso-
ra konzervatoře v Petrohradu Andreje Porcelana 
a s ním pravidelně spolupracoval i během studií 
na hudební škole Conservatoire Régional v Cler-
mont-Ferrandu v letech 2002–2010. Během těchto 
studií  šestkrát po sobě zvítězil v Národní francouz-
ské soutěži mladých houslistů.
V  roce 2010 získal první cenu a stal se Laureátem 
52. ročníku Kociánovy houslové soutěže. K jeho 
dalším úspěchům patří konkurs Flame v Paříži kde 
v roce 2009 a 2010 získal dvakrát první cenu. 
Ve čtrnácti letech byl přijat na prestižní Vysokou 
školu v Paříži – Conservatoire National Superieur 
de Musique de Paris, kde od září 2010 studuje 
housle u profesora Borise Garlického a komorní hru 
u Itamara Golana. Současně pokračuje ve svém 
všeobecném vzdělávání na Gymnáziu Georges 
Brassens v Paříži.  deli

Klub kultury připravuje

1. 3. II. DĚTSKÝ BÁL, 3. A 4. 3. MODERNí TANEČNí 
– PRODLOUŽENÁ, 7. 3. XIV. TANEČNí VíNEK, 8. 3. 
NEDĚLNí ČAJ S UH SENIOR BANDEM, 9. 3. VÁCLAV 
NECKÁř A BACILY, 19. 3. TRES QUATROS KVINTET, 20. 
3. DIVADELNí PÁTKY VE VÉSKÁCH – JAK TO VIDí RYBY, 
20. 3. PLES SRPD PřI ZŠ UNESCO, 21. 3. PřEHLíDKA 
DĚTSKÝCH SOUBORŮ UHERSKOHRADIŠŤSKA, 22. 3. 
NEDĚLNí POHÁDKA – TřI POHÁDKY S PíSNIČKOU, 
23. 3. SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT UČITELŮ, 24. 3. JIří 
HOŠEK A DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ, 25. 3. VZTA-
HY NA ÚROVNI (v alternaci: Lukáš Vaculík,  Monika 
Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bo-
čanová, Adéla Gondíková, Martin Zounar…), 27. 3. 
DK MíKOVICE – DS HROZEN – ZABIJAČKA, 28. A 29. 
3. FS KUNOVJAN – 45. VÝROČí, 31. 3. ONDřEJ BRZO-
BOHATÝ – IDENTITY TOUR 2015



únor

 

2015

 

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)
úterý 3. 2.    14:30, Reduta 

    Bronislav Horák: Jak se orientovat na trhu s plynem a elektřinou

úterý 10. 2.   14:30, Reduta 

    PhDr. Blanka Petráková: Vzdušné a sluneční lázně

čtvrtek 12. 2.  14:30, malý sál Klubu kultury 

    Marie Foretníková: První pomoc při bezvědomí s praktickými ukázkami 
    Iva Janoušová: Egypt – Nová říše, Významné osobnosti XVIII. dynastie – Amenhotep IV.

pondělí 16. 2.  14:30, Reduta   

    Mgr. Stanislav Ohera: Obory astronomie

čtvrtek 19. 2.  14:30, malý sál Klubu kultury 

    Marie Foretníková: První pomoc při bezvědomí s praktickými ukázkami, II. skupina

úterý 24. 2.  14:30, Reduta

    Mgr. Daniela Kvardová: Rozšiřování využitelnosti mozkové kapacity 2 – Talenty

pátek 27. 2.  14:30, Reduta

    Mgr. Jiřina Velebová: Předehry III

       pátek 6. 2.     19:30 hod., Klub kultury   

PLES GYMNÁZIA UH. HRADIŠTĚ
       sobota 7. 2.    14:00 hod., KD Míkovice

VÝSTAVA VÍN

       pátek 27. 2.     19:30 hod., Klub kultury   

PLES OBCHODNÍ AKADEMIE
       sobota 28. 2.    19:30 hod., Klub kultury

XX. ZDRAVOTNICKÝ PLES

       neděle 8. 2.     15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 70 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM

zabijačkové speciality, hrají Mladí Burčáci

       pondělí 16. 2.     18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: dobrovolné

SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT SÓLISTŮ

AVENTIS, volba II. Krále bálu, bohatá tombola, „zážitkové“ ceny, degustace Zlomek&Vávra, 
občerstvení v ceně vstupenky

       sobota 21. 2.     19:30 hod., Reduta   • vstupné: 299 Kč 

IX. KLOBOUKOVÝ BÁL
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Fejeton Jana Zapletala

Únor tehdy 
a dneS

Únor je nejlepší za-
hradník, věděli jsme 
jako děcka. Vždycky 
do rána rozkvetla 
okna námrazou, což 
bylo pěkné. Potom 
přišla doba polysty-
renová, nízkoener-
getická a pasivní a se 
zimními květinami byl 

konec. To je ten pokrok. 
říká se, že: „na Hromnice půl zimnice, půl sani-
ce, půl krajíce, půl píce, půl svíce a bůhví čeho 
ještě více.“ To je chytré shrnutí. Zima je teprve 
ve své polovině, takže je dobré být připravený 
ještě na tu druhou půlku. Zkrátka na Hromnice 
by člověk měl mít v zásobě ještě půl ze všeho, co 
měl v prosinci před Barborou. Z tohoto hlediska 
jsem skvěle připravený, protože z hypotéky jsem 
za ty dva měsíce ubral jenom nepatrný kousí-
ček.
Když byl sníh, chodívali jsme jezdit na saních do 
zahrad. Ploty byly tenkrát trochu víc průchozí, 
protože v zahradách přes zimu nebylo co ukrást. 
Výkupní cena železa a papíru byla řízeně nízká, 
takže papírny sice neměly z čeho vyrábět toa-
letní papír, ale kradlo se míň, protože se to ne-
vyplatilo. My jsme to stejně moc neřešili, nám 
šlo o to sáňkování. Jestli si dobře vzpomínám, 
tak majitelům zahrad to ani moc nevadilo, ale 
taky to může být zkreslená vzpomínka. Člověk 
si totiž pamatuje jenom to pří jemnější, takže se 
mu zdá, že tenkrát bylo všecko lepší. Rozhodně 
mě nebolela záda a o hypotéce jsem určitě nic 
nevěděl.
Dneska jsou ploty zabezpečené solidně, proto-
že poptávka po železe a papíru svádí leckoho 
ke snadnému přivýdělku. Z pohledu sáňkování 
v zahradách došlo k nenapravitelným škodám, 
ale nezdá se, že by to někoho trápilo. Jezdí se 

do Alp na ledovce a domácí nízkohorská kon-
kurence se činí prostřednictvím sněžných děl 
a dotací na rozvoj cestovního ruchu. Únorové 
sáňkování je dneska jednodušší. Sice se brečí 
nad nedostatkem sněhu, ale to má pouze sen-
timentální důvody v oblasti zemědělství. říká se 
totiž, že „únor bí lý a mrazivý, naději na úrodu 
posílí,“ nebo jednoduše, že „únor bí lý, pole sí lí.“ 
Možná je to pravda, ale když se neurodí, pomů-
že stát, a když se urodí moc a ceny klesnou, tak 
zase pomůže stát. Čili dnešní pranostika zní: „Ať 
je únor jaký chce, stát vyplatí dotace.“
Únorové zahradničení na oknech dnes nepřipa-
dá v úvahu, protože bychom tím poškodili dobro 
energetických štítků, a hlavně by nás ta zimní 
zahrádka přišla na pěkných pár tisíc. Pestroba-
revně zateplené domy s dokonale rovnými fa-
sádami postupně nahrazují starší stavby z ne-
pálených cihel a zahrady vhodné k sáňkování 
mizí kvůli nové výstavbě. Místo průvanu máme 
dnes doma plísně a v polystyrenu si ptáci staví 
hnízda. Chováme se tudíž ekologicky a hodně 
o tom mluvíme. Rozhodně víc, než kdysi, když 
se pravidelně v únoru město schovalo do nedý-
chatelného mračna tmavého kouře. Astmatici si 
února užívali ze všech nejvíc.
Všechno se mění, jenom fašanky zůstáva-
jí. Dobrovolní hasiči se oblékají do kostýmů a 
s muzikou obchází sousedy. Snad, že v úno-
ru tolik nehoří, tak aby mohli vykázat nějakou 
činnost. Jako děcko jsem se těšil, že až vyrostu, 
budu chodit převlečený za medvěda. Jenomže 
mě vyhodili z kroužku mladých požárníků, pro-
tože jsem ve skladu ukradl bí lý sprej a nastříkal 
na plot kosočtverec. Pak už jsem se k folklóru 
nedostal. Zpětně si říkám, že je to dobře. Dnes-
ka je folkloristů tolik, že už pomalu nezbývá, kdo 
by se na ně díval. V této oblasti jsme na tom 
dobře. Takže přestože je ten dnešek tak trošku 
umělohmotný, není to vůbec špatné a máme se 
z čeho radovat: plísní a folklóru máme víc, než 
jsme měli kdykoli před tím. 
 Jan Zapletal
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Pozvánka do Slováckého divadla

milí diVáci!

Po lednové premiéře baladického příběhu z irské-
ho venkova Studna světců nás v únoru čeká premi-
éra další – bláznivá britská komedie o muži, který 
slouží dvěma šéfům najednou: Sám na dva šéfy. 
Podobnost s hrou Sluha dvou pánů italského dra-
matika Carla Goldoniho není náhodná. Až na to, že 
od napsání druhé z nich letos uplyne 270 let. A tak 
se Brit Richard Bean rozhodl starý osvědčený příběh 
aktualizovat pro dnešní dobu a ohlasy z londýnské-
ho West Endu a newyorské Broadwaye naznaču-
jí, že se mu to povedlo. Pro uvedení ve Slováckém 
divadle si komedii vybral režisér a budoucí ředitel 
Michal Zetel. Veřejná generální zkouška je pláno-
vána na čtvrtek 5. 2. 2015 od 10.00 hodin. Druhý 
den následuje předpremiéra pro skupinu SENIOR a 
slavnostní premiéra odstartuje v sobotu 7. 2. 2015 
v 19.00 hodin. Jiná inscenace v režii Michala Zete-
la bude mít v únoru derniéru. Jde o drama kočka 
na rozpálené plechové střeše. Překonat stovku 
repríz s jednou hrou je u divadla velmi výjimečné. 
Máme to štěstí, že v našem repertoáru se může-
me pyšnit dvěma takovými – komedií Rychlé šípy a 
muzikálem Donaha!. V únoru k nim přibude třetí! 
Komedie 1+2=6 (jeden a dvě je šest). Na reprízy 
pro předplatitele s časem začátku v 17.00 hodin je 
v únoru ještě poměrně velký výběr volných míst. Do-
poručujeme vaší pozornosti především dvě středy: 
4. února hrajeme hudební komedii utíkej, nituško! 

a 18. února komedii s poselstvím pohřbívání aneb 
zítra se bude pohřbívat všude. Na Malé scéně 
uvádíme i v únoru hudební komedii fraška à la 
krab (krabaret). V prodeji jsou i vstupenky na pět 
březnových titulů mimo předplatné a dvě hostující 
představení v březnu. Hned 1. března vás zveme 
na komedii peklo v hotelu Westminster, ve středu 
11. března na nájemníky, ve čtvrtek 12. března na 
rychlé šípy a v úterý 31. března na donaha!. To vše 
jsou pravidelně nabízená a žádaná divadelní před-
stavení. K nim jsme ale v únoru připravili i sobotní 
dopolední pohádku! Vezměte své děti 7. března od 
10.00 hodin na nezbednou pohádku. Jde o dvojici 
pohádek Josefa Lady oddělených přestávkou, kte-
ré na sebe v divadelním scénáři Davida Vackeho 
volně a nenásilně navážou. Nechybí princezna, 
Honza, písničky ani drak! Po velikém ohlasu, který 
vyvolalo hostování hroznolhotského ochotnického 
spolku hrozen u nás ve Slováckém divadle v úno-
ru, jsme naplánovali i další reprízu představení 
z cyklu Hroznolhotských etýd s názvem zabijačka. 
Hroznolhotští ji u nás znovu předvedou v neděli 29. 
března. Kromě tohoto večera uspořádá Agentura 
Pierrot v pondělí 30. března v prostoru naší Malé 
scény také non-smoking one woman comedy 
show tereza. Přejeme vám a vašim blízkým krásné 
chvíle ve Slováckém divadle! -pah-

Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude 
– Kamil Pulec, Petr Čagánek, Jiří Hejcman
 Foto: Jan Karásek

Kočka na rozpálené plechové střeše – David 
Vaculík, Pavel Majkus, Zdeněk Trčálek 
 Foto: Filip Fojtík
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Studna světců – Anna Pospíchalová, Pavlína 
Hejcmanová, Regina Feinbergová

Studna světců

Studna světců – Irena Vacková, Pavel Majkus

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
1.2.   ne 19.00 	 Zabijačka	(host	SD)

2.2.	 		po	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka

4.2.	 	 st	 17.00	 M	 Utíkej, Nituško!

5.2.	 		čt	 10.00	 	 Sám na dva šéfy (veř.	gen.	zk.)

5.2.	 	 čt	 19.00	 D	 Studna světců

6.2.	 	 pá	 10.00	 S	 Sám na dva šéfy (předpremiéra)

7.2.		 	 so	 19.00	 P	 Sám na dva šéfy  (premiéra)

9.2.		 	 po	 19.00	 Y	 Sám na dva šéfy

10.2.		út	 10.00	 S2	 Sám na dva šéfy

10.2.		út	 18.00	 S	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty

11.2.		 st	 17.00	 N	 Utíkej, Nituško!

12.2.			 čt	 19.00	 X	 Sám na dva šéfy

13.2.		 pá	 19.00	 	 Kočka na rozpálené  
      plechové střeše (derniéra)	

14.2.		 so	 19.00	 C	 Sám na dva šéfy

15.2.  ne 19.00 H	 Studna světců

17.2.	 	 út	 18.00	 E	 Pohřbívání

18.2.		 st	 17.00	 O	 Pohřbívání

19.2.		 čt	 19.00	 Q	 Sám na dva šéfy

20.2.		 pá	 19.00	 		 Donaha!

21.2.		 so	 19.00	 A	 Studna světců

22.2.   ne 19.00 F	 Sám na dva šéfy

24.2.		 út	 10.00	 Š	 Nájemníci

25.2.		st	 10.00	 Š	 Utíkej, Nituško!

26.2.		 čt	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka

27.2.		 pá	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

28.2.		 so	 19.00	 L	 Sám na dva šéfy

den	 	 	 	čas											 												

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

5.2.	 	 čt	 18.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)
10.2.		 út	 18.00  Fraška à la krab (Krabaret)

malá SCéNa

Premiéra v lednu:
Studna světců



30

Knihovna B. B. Buchlovana

ÚnoroVé akce V knihoVně 
– VzděláVání, ale i Valentýn

Rozmanitou škálu akcí připravila Knihovna 
BBB pro všechny zájemce i v nejkratším měsíci 
v roce.
Již 4. února v 10.00 zahajuje na pobočce 
ve Štěpnicích další ročník Virtuální univerzity 
třetího věku, který je určen nejenom stávají-
cím studentům, ale mohou se připojit i zájem-
ci noví. Umožňuje přístup k vysokoškolskému 
zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé 
České republiky bez rozdílu místa bydliště, čímž 
poskytuje stejné pří ležitosti všem seniorům 
a představuje tak novou moderní alternativu 
ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. 
Je založena na využití nových komunikačních 
technologií a internetu. Atraktivním tématem 
první přednášky jsou dějiny oděvní kultury.

V hlavní budově proběhnou již tradiční počíta-
čové kurzy pro veřejnost, které se skládají ze 
čtyř 1,5 hodinových lekcí:

4. února – poprvé u počítače
Z čeho se skládá počítač, spuštění a vypínání 
počítače, používání myši, první program, první 
dopis, ukládání a načítání práce, dokumenty 
a složky, práce s okny.

18. února – texty v počítači
Co je textový editor, kde se nálézá, jak se spou-
ští, první text, ukládání napsaného textu, načí-
tání uloženého textu, úprava a opakované uklá-
dání, formátování a tisk (pracujeme v programu 
OpenOffice.org).
25. února - internet
Jak spustit Internet, jak hledat a najít důležité 
informace.
4. března – e-mail
Elektronická pošta, odesílání a pří jímání zpráv 
(pouze pro ty, kteří ještě nemají založenou  
e-mailovou adresu).
Cena jedné lekce je 100 Kč, přihlášky přijímáme 
v Knihovně BBB u p. Ellen Podškubkové.

Pobočka v Mařaticích připravila přednášku Ivy 
Matyášové feng shui – harmonie vztahů, kte-
rá se uskuteční v úterý 3. února od 17.00.

V rámci projektu židovský rok v knihovně bbb 
jsme připravili další tématickou přednášku tvá-
ří v tvář. Lektorka Centra vizuální historie Zuza-
na Prudilová představí mluvenou historii ŠOA.

Svátek zamilovaných můžete oslavit i v naší 
knihovně. Obdarujte své blízké netradič-
ním dárkem! Všichni, kteří přijdete den 
před Valentýnem (v pátek 13. února) 
do knihovny v páru nebo ve dvojici, bude-
te mít jako bonus jednu registraci zdarma. 
A na závěr nesmí chybět pozvání na 14. ročník 
Knihovnického tanečního vínku, který se letos 
uskuteční 7. března v městské Redutě. K tanci již 
tradičně hraje hudební skupina Aventis, chybět 
nebude ani bohatá tombola a doprovodný pro-
gram. Zájemci o lístky mohou kontaktovat pí Ji-
řinu Lapčíkovou. Do tanečního reje vás srdečně 
zve Spolek přátel literatury a knihovny a Knihov-
na BBB! 
 Mgr. Radovan Jančář

Propagační pohlednice, kterou vydalo město 
Uherské Hradiště u příležitosti 140. výročí od 
postavení židovské synagogy.
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 hořaVa, m.: pálenka (prózy z banátu)
Mladý český učitel přijíždí učit místní děti číst a psát. Ony ho učí podpalovat oheň  
v kamnech kukuřičnými středy. Toulaví psi, rozšlapané moruše, kvetoucí zlatobýly, vzdá-
lený hukot Dunaje. A postupně přicházejí vzpomínky… V krátkých kapitolách autor krou-
ží kolem podstatných životních událostí i zdánlivě prchavých pocitů.

Výběr novinek Knihovny BBB 

landoVá, o.: Smutek Se dědí     
 
Kniha obsahuje povídky, jejichž atmosféra je výrazně ovlivněna nádhernou krajinou 
česko-polského příhraničí v oblasti stolových hor Ostaše, Boru a Hejšoviny. Autorka 
nechává tuto inspirativní krajinu naší země vstupovat do životů postav jednotlivých pří-
běhů, viděných očima dětských i dospělých hrdinů.

Sapák, j.: tugendhat (dům na rozhraní dějin)
Vila Tugendhat je jedním ze 3 - 4 děl, které jsou přelomem v kulturních dějinách. Po 
desítky let ovlivňovala a stále ovlivňuje architekturu a její tvůrce po celém světě. Publi-
kace sestává z vyčerpávajícího množství utříděných informací, z nichž část byla dosud 
neznámá a tudíž nezařazená do náležitých souvislostí.

pamuk, o.: tichý dům
Do přímořského letoviska nedaleko Istanbulu přijíždí v červenci roku 

1980 stejně jako každý rok čtyři sourozenci, aby navštívili svou babičku. Zatímco venku se 
schyluje k dalšímu vojenskému převratu a houstne napětí, babiččin „tichý dům“ vydává 
potlačovaná rodinná tajemství a rozehrávají se tu osudové životní příběhy.

Winton, b.: není-li to nemožné (žiVot Sira nicholaSe Wintona)
Autorčina působivá, osobně laděná kniha, čerpá z historických dokumentů i otcových 
vzpomínek a ukazuje, kým sir Nicholas (jenž se vloni dožil neuvěřitelných 105 let) byl  
a je, a jak došel ke svému životnímu heslu: „Není-li to nemožné, musí existovat způsob,
jak to udělat."

lemaitre, p.: na Shledanou tam nahoře
Nesmyslná zteč kóty 311 na sklonku první světové války nerozlučně spojí tři muže. Mi-
mořádně ambiciózního poručíka Henriho, který žene svoji jednotku vstříc nesmyslné 
smrti, i dva vojíny, Alberta a Édouarda Jejich osudy sledujeme i po skončení války, stej-
ně jako lukrativní zakázky firem, které se rozhodly vydělávat na smrti…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář.
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mortdecai: GraNdiózNí případ / 
mortdecai
ne 1. 2. 17.30, po 9. 2. 17.30 hod.
Režie: DAVID KOEPP / USA 2015 / 97 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / D-Cinema / 
110 Kč
Mortdecai, Charlie Mortdecai. Má rád peníze, 
sprosté vtipy, alkohol a svůj sofistikovaný knír, za-
městnán je jako aristokrat. 

kód eNiGmy
ne 1. 2. 19.30, út 24. 2. 15.00 hod.
Režie: MORTEN TYLDUM / USA 2014 / 114 min. / 
nevhodné pro děti do 12 let / titulky / D-Cinema 
/ 120 Kč
The Imitation Game vypráví příběh matematické-
ho génia, který díky svému úžasnému talentu po-
mohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce 
lidských životů. 
 
Hacker 
po 2. 2. 19.30 hod.
Režie: MICHALE MANN / USA 2015 / 132 min. 
/ přístupné bez omezení / titulky / D-Cinema /  
110 Kč
Jakmile jste online, tak vás mají. Hackeři, kterým 
stačí pár kliknutí k tomu, aby vám zničili život. Ješ-
tě horší jsou ti s ambicemi. 

fotoGraf 
út 3. 2. 17.30, po 9. 2. 19.30, út 10. 2. 10.00 hod. 
Režie: IRENA PAVLÁSKOVÁ / ČR 2015 / 133 min. / 
nepřípustné pro děti do 15 let / D-Cinema / 120 Kč 
Dámy, radím Vám ke klidu...!

e. a. poe: podivNý experimeNt / 
StoNeHearSt aSylum  
Hororový pátek
út 3. 2. 20.00, pá 27. 2. 17.45 hod.

Režie: BRAD ANDERSON / USA 2014 / 112 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 
D-Cinema / 110 Kč
Kde je hranice mezi zdravým rozumem a šílen-
stvím? Kdo si troufne, najde odpověď v děsivé 
atmosféře viktoriánského ústavu pro choro-
myslné ve filmu E.A. Poe: Podivný experiment.   

babovřeSky 3
st 4. 2. 17.30, st 11. 2. 17.30, st 18. 2. 10.00, 
po 23. 2. 17.30 hod.
Režie: ZDENĚK TROŠKA / ČR 2015 / 103 min. 
/ přístupné bez omezení / D-Cinema / 120 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným 
obrázkem ze života v současné vesnici.

WolfGaNG amadeuS mozart: 
doN GiovaNNi (Salzburg Festival - zá-
znam)
čtvrtek 5. 2. 19.30 hod.
Režie: SVEN-ERIC BECHTOLF / 300 Kč, abon-
ná 250 Kč
Z Mozartovy spolupráce s libretistou Loren-
zem La Pontem vzešly tři opery. Jednou z nich, 
tou nejtemnější a nejdepresivnější, je právě 
Don Giovanni. 

SpoNGebob ve filmu: 
Houba Na SucHu 
pá 6. 2. 16.30, pá 27. 2. 16.00 hod.
Režie: PAUL TIBBITT, MIKE MITCHELL / USA 
2015 / 84 min. / přístupné bez omezení / da-
bing / D-Cinema / 125 Kč  
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně 
nejoblíbenějších animovaných postaviček ko-
nečně našla cestu na filmové plátno. 

SpoNGebob ve filmu: Houba Na 
SucHu  [3d] 
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so 7. 2. 16.30 hod.
Režie: PAUL TIBBITT, MIKE MITCHELL / USA 
2015 / 84 min. / přístupné bez omezení / da-
bing / 3D-Cinema / 140 Kč

jupiter vycHází [3d] 
pá 6. 2. 18.15, ne 8. 2. 17.00, ne 15. 2. 17.30 hod. 
Režie: ANDY WACHOWSKI, LANA WACHOWSKI 
USA 2015 / 128 min. / přístupné bez omezení / 
titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
V hlavních rolích výpravného dobrodružného sci-fi 
sourozenců Lany a Andyho Wachowských uvidí-
me Channinga Tatuma a Milu Kunis.

jupiter vycHází 
so 7. 2. 18.15, pá 13. 2. 17.30, čt 26. 2. 18.00 hod. 
Režie: ANDY WACHOWSKI, LANA WACHOWSKI 
USA 2015 / 128 min. / přístupné bez omezení / 
titulky / 3D-Cinema / 100 Kč                                                              

biG eyeS
pá 6. 2. 20.30, ne 8. 2. 19.30 hod.
Režie: TIM BURTON / USA 2014 / 106 min. / pří-
stupné bez omezení / titulky / D-Cinema / 120 Kč
Film Big Eyes vypráví skutečný a šokující příběh 
jednoho z nejkolosálnějších uměleckých podvodů 
v historii. 

NezlomNý 
so 7. 2. 20.30 hod.
Režie: ANGELINA JOLIE / USA 2014 / 137 min. /ne-
vhodné pro děti do 12 let / tit. / D-Cinema / 120 Kč
Životní příběh Louise Zamperiniho je neuvěřitelný. 
Ještě neuvěřitelnější je, že trvalo skoro sedmdesát 
let, než ho někdo zvěčnil na filmovém plátně. 

Slídil 
út 10. 2. 17.30, po 16. 2. 17.30 hod.
Režie: DAN GILROY / USA 2014 / 117 min. / nevhod-
né pro děti do 12 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Příběh vypráví o mladíkovi Lou Bloomovi (Jake 
Gyllenhaal), který se snaží prosadit jako novinář. 

padeSát odStíNů šedi 
čt 12. 2. 18.00, 20.15, pá 13. 2. 20.00, so 14. 2. 
17.30, 20.00, ne 15. 2. 20.00, po 16. 2. 20.00, út 
17. 2. 17.30, st18. 2. 17.30, pá 20. 2. 21.00, so 21. 
2. 21.00, ne 22. 2. 17.00, po 23. 2. 20.00, čt 26. 2. 
20.15 hod.

Režie: SAM TAYLOR-JOHNSON / USA 2015 /  
124 min. / nepřístupné pro děti do 15let / titulky / 
D-Cinema / 130 Kč
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá 
věta uvedla setkání, které zcela změnilo život ne-
smělé studentky Anastasie. 

zvoNilka a tvor Netvor [3d] 
pá 13. 2. 16.00, so 14. 2. 16.00, so 28. 2. 16.00 
hod. 
Režie: STEVE LOTER / USA 2014 / 76 min. / přístup-
né bez omezení / dabing / 3D-Cinema / děti do 15 
let 145 Kč; 175 Kč
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dob-
rodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 

zvoNilka a tvor Netvor 
ne 15. 2. 15.30 hod. 
Režie: STEVE LOTER / USA 2014 / 76 min. / přístup-
né bez omezení / dabing / 3D-Cinema / děti do 
15 let 145 Kč; 175 Kč;  na průkazku Bijásek sleva 
10 Kč

vatikáNSká muzea [3d] 
čtvrtek 19. 2. 19.30 hod.
Itálie / 65 min. / titulky / 3D-Cinema / 220 Kč (pro 
členy Alternativního obsahu 190 Kč)
Nechte se provést tou nejúžasnější uměleckou 
sbírkou na světě!

kiNGSmaN: tajNá Služba 
pá 20. 2. 16.45, so 21. 2. 16.45, ne 22. 2. 19.30, st 
25. 2. 17.30 hod. 
Režie: MATTHEW VAUGHN / Velká Británie 2014 
/ 129 min. / přístupné bez omezení / titulky /  
D-Cinema / 120 Kč
Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít 
na konci svých jmen žádné nuly. 

kobry a užovky
pá 20. 2. 19.00, so 21. 2. 19.00, út 24. 2. 17.30 
hod.
Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ / Česko 2015 / 111 min. / 
nepřístupné pro děti do 15 let / D-Cinema / 140 Kč
Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlast-
ním životě. Přesto, že je mu už skoro čtyřicet, 
nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední 
šanci sám se sebou něco udělat. 
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rio2
st 25. 2. 8.30 hod.
Režie: CARLOS SALDANHA / USA 2014 / 101 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / D-Cinema / 
zdarma
Blu a Perla se spolu se svými třemi malými dětmi 
ocitají v amazonské džungli. Blu bude muset čelit 
tchánovi a mstivému kakadu Nigelovi. 

GHoul     
Hororový pátek
pátek 27. 2. 20.00 hod.
Režie: PETR JÁKL / Česko 2015 / 86 min./ přístupné 
bez omezení / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává 
na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o 
místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke 
kanibalismu. 

žeNa v čerNém 2: aNděl Smrti  
Hororový pátek
pá 27. 2. 21.30 hod.
Režie: TOM HARPER / Velká Británie 2014 / 98 min. 
/ přístupné od 15 let / titulky / D-Cinema
Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé 

světové války z Londýna, přijíždí v doprovodu ře-
ditelky skoly Jean Hoggové a mladé učitelky Eve 
Parkinsové do téměř opuštěné odlehlé vísky Cry-
thin Gifford. 

teorie všeHo / tHeory of every-
tHiNG, tHe
so 28. 2. 17.30 hod.
Režie: JAMES MARSH / Velká Británie 2014 / 123 
min. / přístupné bez omezení / titulky / D-Cinema 
/ 120 Kč
Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný ži-
votní příběh Stephena Hawkinga, který na svém 
velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších 
hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. 

focuS
so 28. 2. 20.00 hod.
Režie: GLENN FICARRA, JOHN REQUA / USA 2015 
/ 105 min. / přístupné bez omezení / titulky / D-
-Cinema / 100 Kč
Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will 
Smith hraje podvodníka, který se romanticky za-
miluje do začínající podfukářky (Margot Robbie),  
a když se ním příliš sblíží, rozejde se s ní.

bijáSek - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové pro-
jekce zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před libovol-
nou filmovou projekcí v kině Hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu bijáSku na školní rok 2014/2015. 
Na představení označená jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však plné vstupné. 

malováSek  (září 2014 - květen 2015)
každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí s nejrůznějšími výtvarný-
mi technikami (malování, kreslení, modelování ad.). výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu; pravidelné 
informace mailem. zdarma!

filmováSek (říjen 2014 – květen 2015)
Chceš se stát součástí štábu nově vznikající internetové televize? Máš chuť si zkusit postavit se za kameru či před ní? Hledáme do týmu 
herce, tanečníky, zpěváky, moderátory, kameramany, zvukaře, režiséry, scénáristy výtvarníky, grafiky... Pro děti: od 7 -14 let. 
Cena za pololetí 350 Kč, za celý rok 700 Kč.

POŘADY PRO DĚTI

malováSek – recy věci
ne 1. 2. 14.30 hod.
V rámci blešáku si děti vyrobí něco nového ze sta-
rých věcí.

velká šeStka 
ne 1. 2. 15.30 hod.
Režie: DON HALL, CHRIS WILLIAMS / USA 2014 / 
108 min. / přístupný bez omezení / dabing / D–Ci-
nema / děti do 15 let 105 Kč, 130 Kč; na průkazku 
Bijásek sleva 10 Kč

Velká šestka je emocemi nabité komediální dobro-
družství o malém geniálním konstruktérovi robotů 
jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj 
talent. 

paddiNGtoN
st 4. 2. 15.30 hod.
Režie: PAUL KING / Velká Británie, Francie, Ka-
nada 2014 / 98 min. / dabing / přístupný bez 
omezení / D-Cinema / 100 Kč; na průkazku  
Bijásek sleva 10 Kč
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Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém 
medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vla-
kem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho 
ujmou manželé Fouskovi

malováSek – valeNtýNSké 
přáNíčko
neděle 8. 2. 14.30 hod.
Přáníčko z lásky potěší rodiče i kamarády.

za kamarády z televize
ne 8. 2. 15.30 hod.
Československo / přístupné bez omezení / D-Cine-
ma / 50 Kč; na průkazku Bijásek sleva 10 Kč
O makové panence a dělostřelci Praskavcovi a další 
klasické české pohádky.

jak vycvičit draka 2 [3d]  
st 11. 2. 15.30 hod.
Režie: DEAN DEBLOIS / USA 2014 / 105 min. /  
přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema /  
80 Kč; na průkazku Bijásek sleva 20 Kč
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne  
v noci bojovali s draky. 

malováSek – papírový dort
neděle 15. 2. 14.30 hod.
Navrhneme si svůj vysněný narozeninový dort.

zvoNilka a tvor Netvor 
ne 15. 2. 15.30 hod. 
Režie: STEVE LOTER / USA 2014 / 76 min. / přístup-
né bez omezení / dabing / D-Cinema / děti do 15 

let 110 Kč; 140 Kč;  na průkazku Bijásek sleva 10 Kč
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dob-
rodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 

škatuláci [3d]  
st 18. 2. 15.30 hod.
Režie: ANTHONY STACCHI / USA 2014 / 97 min. / 
přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 100 
Kč; na průkazku Bijásek sleva 20 Kč
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění.  
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní 
Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. 

malováSek – zvířátkové 
oriGami
ne 22. 2. 14.30 hod.
Z kousků papíru si poskládáme motýlka, ptáčka či 
třeba kočičku.

poHádky z Hor
ne 22. 2. 15.30 hod.
Česko / 65 min. / D-Cenema / 50 Kč; na průkazku 
Bijásek sleva 10 Kč
Bob a Bobek v lese a další pohádky.

pojedeme k moři
st 25. 2. 15.30 hod.
Režie: JIŘÍ MÁDL / ČR 2014 / 90 min. / přístupné 
bez omezení / D-Cinema / zdarma
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem,  
a když dostane k narozeninám kameru, roz-
hodne se natočit svůj první film – o své rodině 
a kamarádovi. 

projekce baby bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, chybí nejvíce. 
Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či kojením a krmením 
z láhve. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se 
dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí většiny dětí během projekcí. 

bAbY bIO

paddiNGtoN
st 4. 2. 10.00 hod.
Režie: PAUL KING / Velká Británie, Francie, Kanada 
2014 / 98 min. / dabing / přístupný bez omezení / 
D-Cinema / 60 Kč
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém 
medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem 
na nádraží Paddington v Londýně.

babovřeSky 3
st 18. 2. 10.00 hod.
Režie: ZDENĚK TROŠKA / ČR 2015 / 103 min. / pří-
stupné bez omezení / D-Cinema / 80 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obráz-
kem ze života v současné vesnice.
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odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. Nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. bio SeNior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít 
o filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. 

bIO SenIOR

fotoGraf 
út 3. 2. 17.30, po 9. 2. 19.30, út 10. 2. 10.00 hod. 
Režie: IRENA PAVLÁSKOVÁ / ČR 2015 / 133 min. / 
nepřípustné pro děti do 15 let / D-Cinema / 80 Kč 
Dámy, radím Vám ke klidu...!

kód eNiGmy
út 24. 2. 15.00 hod.
Režie: MORTEN TYLDUM / USA 2014 / 114 min. / 
nevhodné pro děti do 12 let / titulky / D-Cinema / 
80 Kč
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o 
vloupání do domu profesora matematiky a kryptoa-
nalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch). 

Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy. průkazku 
artu na rok 2014 si za 60 kč můžete (po registraci do našeho systému) zakoupit v pokladně kina Hvězda. Výhody: 
slevy od Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a Projektu 100; 
slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

ART kInO

WHiplaSH
st 4. 2. 20.00 hod.
Režie: DAMIEN CHAZELLE / USA 2014 / 107 min. / 
přístupné bez omezení / titulky / D-Cinema / 110; 
120 Kč
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, 
který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny 
někdy naplní. 

bílý bůH + akce: pSí kiNo
út 10. 2. 20.00 hod.
Režie: KORNÉL MUNDRUCZÓ / Maďarsko, Němec-
ko, Švédsko 2014 / 119 min. /  přístupné bez omeze-
ní  / titulky / D-Cinema / 80; 90 Kč
Hlavním hrdinou filmového podobenství 
zpochybňujícího nadřazenost lidské rasy je 
pes Hagen, který je řízením osudu oddě-
len od svojí milující paničky, třináctileté Lili,  
a musí se naučit přežít na ulicích Budapešti. 

HledáNí viviaN maier 
st 11. 2. 20.00 hod.
Režie: JOHN MALOOF, CHARLIE SISKEL / USA 2013 
/ 83 min. / přístupné bez omezení / titulky / D-Cine-
ma / 70; 80 Kč
Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku 
a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své 

smrti v roce 2009 nafotila více než 100 000 dechbe-
roucích fotografií.

ida
út 17. 2. 20.00 hod.
Režie: PAWEŁ PAWLIKOWSKI / Polsko, Dánsko  
2013 / 80 min. / přístupné bez omezení / titulky / 
70; 80 Kč
Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, 
musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, 
o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. 

tři Srdce 
st 18. 2. 20.00 hod.
Režie: BENOÎT JACQUOT / Francie 2014 / 106 min. 
/ přístupné bez omezení / titulky / D-Cinema /  
80; 90 Kč
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Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jed-
noduchá věc – zmeškaný vlak. Prozářená noc 
francouzského provinčního městečka pak vybízí k 
příjemné procházce a nezávazné konverzaci dvou 
dosud cizích lidí. 

cHlapectví 
út 24. 2. 19.30 hod.
Režie: RICHARD LINKLATER / USA 2014 / 166 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / D-Cinema / 
80; 90 Kč
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání 
jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Lin-

klater (Před soumrakem, Před půlnocí) natočit co 
nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let.

birdmaN 
st 25. 2. 20.00 hod.
Režie: ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU / USA, 
Francie 2014 / 119 min. / nepřístupné pro děti do 15 
let / titulky / D-Cinema / 100; 110 Kč
Černá komedie vypráví příběh herce Riggana Thom-
sona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil 
filmovou postavou kultovního ptačího superhrdiny 
Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj diva-
delní debut na Broadwayi.

Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačfk), 
města uh. Hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD i 

filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 
průkazku na novou sezónu 2014/2015 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před 
představením artu nebo zlatého fondu.

prémie zf:  Ľalie poĽNé
čt 5. 2. 16.00 hod.
Režie: ELO HAVETTA / Československo 1972  / 
80 min. / slovensky / na průkazku ZF zdarma
Lyrizovaná tragikomédia je situovaná do pro-
stredia slovenskej dediny po skončení 1. sveto-
vej vojny. 

Sladký život 
čt 19. 2.16.00 hod.
Režie: FEDERICO FELLINI / Itálie, Francie 1960 
/ 167 min. / od 15 let / titulky / na průkazku  

ZF zdarma; 60 Kč
In memoriam Anita Ekberg.

před úSvitem 
čt 26. 2. 16.00 hod.
Režie: RICHARD LINKLATER / USA, Rakousko 
1995 / 98 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 
na průkazku ZF zdarma; 60 Kč
Vášnivá a inteligentní romance francouzské stu-
dentky a mladého Američana, kteří se potkají  
v rychlíku z Budapešti do Vídně.

ivaN SloveNčák + marek 
Galbavy 
foyer kina Hvězda / 5. - 28.2. 2015
Výstava slovenských umělců.    
www.marekgalbavy.blogspot.sk

HvězdNý blešák
ne 1. 2. od 14.00 hod.
foyer kina Hvězda / vstup zdarma
Ať máte šatník plný nebo prázdný, v každém 

případě jste cílová skupina letošního výprode-
je na Hvězdě! 

Startujeme!
po 2. 2. 17.00 hod.
sál kina Hvězda / vstup zdarma
Rádi Vás mezi prvními seznámíme s novou kon-
cepcí a také se všemi dalšími plánovanými kro-
ky budoucího rozvoje Leteckého muzea.  
www.lkku.cz 
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kočébr v turecku: cykly
út 3. 2. 19.30 hod., kavárna Portál
Česko, Turecko 2014 / 40 + 60 min. / vstupné 
dobrovolné
V létě 2014 vyrazili divadelníci na třítýdenní ko-
čování s kloboukem a hrou o našich lidových 
zvyklostech do východního Turecka. O svých 
zkušenostech přijedou popovídat, ale i zazpí-
vat. 

ježek a SNěHulák - divadlo ply-
šovéHo medvídka pro NejmeNší
st 25. 2. 11.00 hod. / sál kina Hvězda / zdarma

„Ježkovy oči! Ona už je zima!“ – Interaktiv-
ní představení s loutkami brněnského divadla 
pro nejmenší.
www.divadloplysovehomedvidka.cz

tůdle a Nůdle - divadlo SerGeje 
SaNži a micHala bumbálka pro 
děti i doSpělé
st 25. 2. 13.30 hod. / sál kina Hvězda / zdarma
Tůdle a Nůdle utíkají z cirkusu a zakládají z dět-
mi cirkus vlastní. Interaktivní hra, kterou si užije 
celá rodina.

jedeN Svět v Hradišti
23. – 26. března
První ročník festivalu lidsko-právních doku-
mentárních filmů budou letos pořádat Měst-
ská kina Uherské Hradiště. Akci, která se usku-
teční od pondělí 23. do čtvrtka 26. března, 
doprovodí vedlejší programy jako koncerty, za-
jímaví hosté, speciální projekce pro školy nebo 
maminky s malými dětmi a vernisáž. Festival 
Jeden svět bude letos kromě Prahy uveden v 
dalších 33 městech v České Republice. Pořa-
datelem je Člověk v tísni, který festival letos 
zahajuje již posedmnácté. www.jedensvet.cz

oHlédNutí 2014
výstava probíhá ve foyer kina Hvězda  
do 31. 1. 2015
V příjemné atmosféře a za nebývale hojného 
počtu lidí proběhlo setkání nad fotografiemi 
z loňského roku slováckého kraje. Porota při-
jala do svých řad hosta letošní výstavy, svě-
tově uznávaného fotografa Jindřicha Štreita. 
„Úroveň soutěže mě velmi potěšila, i ten počet 
účastníků byl vynikající. Což svědčí o tom, že 
Uherské Hradiště je opravdu kulturní velmoc“, 
prohlásil fotograf. Neváhal přirovnat „slovácké 
press photo“ k mezinárodní soutěží press pho-
ta na Slovensku, které hodnotil nedávno. Na 
vzrůstající kvalitě i zájmu veřejnosti se shodli 
také stálí členové poroty Marek Malůšek a Mi-

chal Stránský. Laureátem letos zvolili mladého 
Lukáše Macha za jeho inscenované portréty. 
Čestná uznání obdrželi Lukáš Lenon Gajdoš, 
Dušan Kimmer a Štěpánka Burešová. 
www.ohlednuti.uh.cz
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

VerniSáž peckafilmu 10. 12. 
Ve foeyr kina Hvězda proběhlo vyhlášení vítězů 5. kola dětské kreativní soutěže PeckaFilm. Oceněná pexesa 
jsou nyní k prodeji na pokladně kina Hvězda, v informační centru nebo hradišťské Charitě, které bude výtě-
žek z prodeje věnován.   Foto: Petr Stašek

filmoVáSek: kino hVězda hledá talent
Dětský filmový ateliér vyhlásil soutěž KINO HVĚZDA HLEDÁ TALENT. Na stránkách facebooku se můžete po-
dívat na soutěžní videa, ve kterých děti zpívají, tančí a hrají na smartphonu… Foto: Filmovásek
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Sport

Strana byla připraVena Ve Spolupráci S

marián koVář Se Vrací do SloVácka

Velký talent slováckého fotbalu se vrací domů. 
Modrobílý dres znovu navlékne Marián Kovář. Jed-
nadvacetiletý útočník, který prošel i reprezentací 
do 21 let, po roce a půl opouští ambiciózní Jablonec, 
kde se nedokázal prosadit. Naposledy na podzim 
oblékal dres Jihlavy, kde v lize naskočil do sedmi 
zápasů a vstřelil jeden gól.

třetiligoVé béčko přípraVný 
zápaS nedohrálo

Po třech minutách hry se první přípravný zápas 
třetiligové rezervy Slovácka v Opavě změnil v boj 
o zdraví. Mladý útočník domácích Adam Kušner, 
který je ve slezském klubu na zkoušku, se zranil 
po srážce s gólmanem Slovácka Štěpánem Ko-
houtkem. Po nezaviněném střetu zůstal bezvládně 
ležet na trávníku. Podle prvních informací měl mít 
i zlomená žebra.

barbaři poprVé padli na kolena

V úvodním kole nadstavbové části Futsalové ligy 
Uherskohradišťska potvrdili letošní suverenitu La-

bužníci, kteří si stále drží stoprocentní bilanci. O tu 
naopak přišli hráči AVE Bar Bar, kteří v nervydrása-
jící bitvě podlehli Terasa Baru. Terasa se po vyrov-
naném první půli ujala vedení 3:1, Barbaři ale otočili 
na 3:4. Závěr však patřil Terase, která třemi zásahy 
rozhodla zápas ve svůj prospěch.

ShooterS dokonale obrátili zápaS

Dalšími třemi zápasy pokračovala o víkendu okres-
ní hokejová liga. Hradišťští Shooters (na snímku 
v bílém) sice prohrávali s hodonínskými Panthers 
0:3 a 2:4, jenže dokázali skóre otočit a zvítězit 8:5. 
Na vedoucí příčce tabulky se ovšem udržel ostrož-
ský celek Old Stars, který na domácím ledě udolal 
třetí Rangers UH 4:3 až díky brance minutu před 
koncem utkání.

Marián Kovář (vlevo).

Shooters obrátili zápas.
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bramboroVá italSká poléVka

Suroviny:

300  g brambor, 100  g másla, hrnek mléka (nejlépe 
plnotučného), pár lístků rukoly, 750  ml drůbežího 
vývaru, lžíce šťávy z čerstvého citronu, 2 lžíce olivo-
vého oleje, 3 stroužky česneku, 1 cibule

Postup:

Na rozehřátém másle a oleji osmahneme najem-
no nakrájenou cibuli. Až je cibule zesklovatělá, 
přidáme česnek a necháme provonět. Zalejeme 
vývarem a přidáme oloupané brambory nakráje-
né na kostky. Přilijeme mléko a vaříme do změknutí 
brambor. Osolíme, opepříme, rozmixujeme a do-
chutíme citronovou šťávu. Před podáváním poka-
peme olivovým olejem a ozdobíme rukolou.

rajčatoVá poléVka

Suroviny:

půl kilogramu rajčat, tři stroužky česneku, olivový 
olej, velká cibule, masový nebo zeleninový vývar, 
čerstvá bazalka, dva až tři dny starou bílou veku

Postup:

Oloupeme jednu cibuli a tři větší stroužky česneku. 
Nakrájíme je nadrobno. Otrháme lístky ze tří snítek 
bazalky, posekáme (lístky i křehký stonek). V hrnci 
na polévku zahřejeme asi tři lžíce olivového oleje. 
Nejprveve osmahneme cibuli, následně přidáme 
česnek a nakonec bazalku. Přidáme spařená, olou-
paná, na menší kousky nakrájená rajčata, zalijeme 
vývarem a necháme vařit do změknutí rajčat. Po-

lévku dochutíme solí, pepřem a přidáme na menší 
kousky natrhanou bílou veku. 

hrníčkoVá báboVka

Suroviny:

1/2 hrnku rostlinného oleje, 2 ks vejce, 1 balíček  práš-
ku do pečiva, 1 hrnek mléka, 1 balíček vanilkového 
cukru, 2 hrnky polohrubé mouky, 3 lžíce kakaa, 1 hr-
nek cukru krupice 

Postup:

Smícháme všechny suroviny a dobře promíchá-
me, kakao vynecháme. Těsto rozdělíme na 2 části. 
Do jedné přidáme kakao.
Do vymazané a vysypané formy dáme světlé těsto 
a na to tmavé. Formu dáme do předehřáté trouby 
a pečeme 30 až 40 minut. Během pečení zkoušíme 
bábovku špejlí.

rychlá bublanina

Suroviny:

1/2 hrnku oleje, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek 
mléka, 3/4 hrnku cukru moučka, 2 ks vejce, 1 balíček 
prášku do pečiva 

Postup:

Všechny ingredience postupně dáme do mísy a řád-
ně promícháme vařečkou.
Těsto na bublaninu vylijeme na plech vyložený pečí-
cím papírem, posypeme drobným ovocem a případ-
ně i drobenkou. Hrníčkovou bublaninu dáme péct 
do trouby asi na 20 minut. Pečeme při 180 °C.
Bublaninu necháme před krájením mírně vychlad-
nout. Můžeme posypat cukrem.

  Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště
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jubilanti V měSíci proSinci

 

 3. 12. Marie Malinová

 3. 12. Anna Malinová

 4. 12. Miroslav Šťastný

 5. 12. Marie Králová

 6. 12. Věra Dámová

 7. 12. Milada Ujčíková

 7. 12. Lidmila Mrvová

 8. 12. Marie Fraitová

 9. 12. Miroslav Krkavec

 11. 12. František Kamrla

 12. 12. Radmila Nálevková

 14. 12. Marta Milevská

 14. 12. Růžena Doležalová

 15. 12. Eva Andrýsková

 15. 12. Anna Hložánková

 16. 12. Mária Lekešová

 17. 12. Karel Pokorný

 19. 12. Hedvika Chocholoušová 

 19. 12. Bedřich Kučera

 20. 12. Vlasta Polnarová

 21. 12. Anežka Graclová

 22. 12. František Vytásek

 22. 12. Marie Prokopová

 23. 12. Anna Zlatníková

 24. 12. Břetislav Miskovič

 24. 12. Josef Kodrla

 26. 12. Eva Přibylová

 26. 12. Vladimír Vaščák

 28. 12. Milada Paravanová

 31. 12. Antonín Slaník

Společenská kronika města

narodili Se

 

Jan Tyrychtr   13. 8. 2014

Laura Zlámalová   20. 10. 2014

Maxim Bartošík   29. 10. 2014

Natálie Žigová   3. 12. 2014

Laura Blahová   7. 12. 2014

Julie Kmentová   15. 12. 2014

Charlotte Bergerová   16. 12. 2014

Sofie Háblová   17. 12. 2014

Elena Žigová   30. 12. 2014

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

dotazník, který získáte na městském úřadě.



43



44

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

www.akropol is-uh.cz

oteVřené aktiVity, kurzy a kroužky pro 
děti, mládež a doSpělé na ii. pololetí

pondělí
malí sportíci – cvičení pro rodiče a děti 1,5–3 roky, 
9.00–10.00 hodin
chi-toning – komplexní program pro tělo a duši, 
10.00–11.00 hodin
malý picaSSo – výtvarný kroužek pro rodiče 
s dětmi, 15.30–16.15 hodin
aerobik baby přípravka pro děti 4–5 let- malá 
sportovní akademie (MSA), 16.00–17.00 hodin
aerobik baby závodní 5–7 let (MSA), 17.00–18.00 
hodin
kruhový trénink – fitness aktivita s pomocí cvi-
čebních pomůcek, 18.00–19.00 hodin
core trénink – fitness aktivita zaměřená na hlu-
boký stabilizační systém, 19.00–20.00 hodin
pilates pro začátečníky a mírně pokročilé – 
zdravé cvičení, 19.00–20.00 hodin

Úterý
Veselé hraní – pro děti od 1,5–2 roky s rodiči – cvi-
čení, relax, patlámo, 9.00–11.00 hodin
pilates pro pokročilé – zdravé cvičení s hlídáním 
dětí, 10.00–11. 00 hodin
planeta a – pro děti se specifickými potřebami, 
dle dohody
aerobik přípravka pro děti 7–12 let – kondiční ae-
robik (MSA), 16.00–17.00 hodin
Street dance pro děti od 7 let (MSA) 17.15–18.15 
hodin
pilates kurz – zdravé cvičení, 18.00–19.00 hodin
Street dance pro děti od 10 let (MSA), 18.15–19.15 
hodin

Centrum AKROPOLIS

Workout aktivity – variabilní tréninková metoda, 
19.00–20 hodin
Salsa a zouk – taneční kurzy pro začátečníky 
a pokročilé, 20.00–22.00 hodin

Středa
Veselé hraní  – pro děti 1–1,5 roku s rodiče - cviče-
ní, relax, patlámo, 9.00–11.00 hodin
Sportíci – sportovní aktivity pro malé nadějné 
sportovce od 5 let (MSA), 15.30–16.30 hodin
zábavné učení – 15.00–15.45 hodin
angličtina hrou – pro děti 4–6 let, 16.00–16.45 
hodin
aerobik children – 11–13 let závodní (MSA),  
16.30– 17.30 hodin
cardio callanetics – fitness cvičení, 17.30–18.30 
hodin
cvičení pro redukci hmotnosti – fitness cvičení, 
18.30–19.30 hodin

čtVrtek
cvičení pro maminky s batolátky – pro děti 
od 0,6–1 roku – cvičení, relax, 8.45–9.30 hodin
dopolední jóga – cvičení pro tělo a mysl s hlídá-
ním dětí, 10.00–11.00 hodin
živé stříbro – pro děti 6–8 let, 15.00–15.45 hodin
hudebně-pohybový kroužek pro děti 3–6 let,  
15.30–16.15 hodin
pohádková snoezelen pro děti 3–6 let,  
16.00–16.45 hodin
jóga – cvičení pro tělo a mysl – pro pokročilé, 
16.30–18.00 hodin
bosu jóga – cvičení s balanční pomůckou,  
17.30 –18.30 hodin
jóga – cvičení pro tělo a mysl – pro začátečníky 
a mírně pokročilé, 18.30–20.00 hodin

břišní pekáč – fitness aktivita zaměřená na břišní 
svaly, 18.30–19.30 hodin

pátek
Veselé hraní pro děti 2–3 roky – cvičení, relax, pa-
tlámo, 9.00–11.00 hodin
těšíme se do školy – grafomotorický kurz pro 
předškoláky, 15.30–16.15 hodin
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dům dětí a mládeže, purkyŇoVa 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

5. 2. – čtvrtek – Setkání místní skupiny eko-
SloVácko v Přírodovědném centru Trnka UH 
v době od 16.00 hod. Bližší informace sledujte na  
www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, Len-
ka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@se-
znam.cz.

6. 2. – pátek – Společné setkání vedoucích 
kroužků ddm šikula od 16.00 hod v budo-
vě DDM ŠikulaUH, info: Lenka Pavelčíková , tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

7. 2.  – sobota – burza šperků a nápadů v Dia-
konii UH v době od 9.00–12.00 hod, akce je urče-
na pro všechny, kteří rádi nosí originální šperky, 
nebo chtějí udělat někomu radost super dárkem. 
Je to také pří ležitost pro ty, kteří sami vytváří a 
chtějí se podělit o své zkušenosti a znalosti. Info: 

Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: marti-
na.dorrova@ddmsikula.cz

15. 2. – neděle – kouzelný  karneVal – od 
15.00 hod. Na všechny děti se těší kouzelník jir-
ka hadaš, který si připravil celou řadu soutěží, 
tanečků a písniček. Vstupné pro masky 30 Kč, 
doprovod 60 Kč.  Info: Zuzana Šoustková,  tel. 605 
203 063, email: zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

17. 2. – úterý – přírodovědná akademie  od 18.30 
hod, přednáší Doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. – 
téma: hlasy ptáků. Vstupné pro neregistrované 
účastníky je 50 Kč na místě. Přednáška proběhne 
v Přírodovědném centru Trnka na II. ZŠ Za Alejí 
UH (vstup od tělocvičny). Bližší informace sledu-
jete na www.trnka.xf.cz nebo na našem face-
booku, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz.

25. 2. – středa – okrskové kolo recitační sou-
těže od 8.00 hod v budově DDM UH (naproti ne-
mocnice), tohoto kola se zúčastní vítězové škol-
ních kol. Přihlášky a texty  zasí lejte nejpozději 
do 18. 2. Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

dále  p ř i p r a v u j e m e :

Výlet s přírodovědným centrem trnka. Bliž-
ší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo 
na našem facebooku, Lenka Pavelčíková , tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

geocaching – hledání kešek Info: Jana Sku-
ciusová, 605 203 065, email: jana.skuciusova@
ddmsikula.cz

akce v jarošoVě – louky 519 (na sídlišti vedle 
knihovny):

17. 2. – úterý – hraní s hlínou – keramický ob-
rázek – určeno pro rodiče s dětmi od 10.00 hod 
Cena 50 Kč. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, 
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

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

kalendář akcí:

11. 2.–15. 4. 2015 – kurz redukce hmotnoSti 
S nutriční poradnou + pokračovací kurz
13. 2.–15. 2. 2015 – praktická škola intuice
víkendový kurz pro dospělé 
21. 2. 2015 – olejomalba – jednodenní kurz pro 
dospělé a mládež 
24. 2. 2015 – VýVojoVé mezníky V příběhu 
čloVěka – odpolední seminář pro rodiče
26. 2. 2015 – přednáška o kreSlení pmh
pro děti a mládež
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UDĚLEJTE PRO SVÉ TĚLO TO NEJLEPŠÍ, 
                                                   RELAXUJTE!

SAUNOVACÍ A WELLNESS PROGRAMY 
dětské saunování,   saunování pro seniory,  
wellness pro ženy, saunové ceremoniály ad. 

WELLNESS CENTRUM AQUAPARKU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
WWW.AQUAPARK-UH.CZ

MASÁŽE 

A WELLNESS  

PROCEDURY 

● 4 sauny 
● ochlazovací centrum 
● odpočívárny 
● slaný whirlpool 
● wellness bar

Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Placená inzerce

PRODEJNA ZLÍN (VIZOVICKÁ 442) - u hlavní silnice 
PRODEJNA UHERSKÝ BROD - Havřice u Motelu Pepčín

OTEVŘENO

PO-PÁ 9:00-17:00 

13.900,-
20.900,-

Dekorační obkladový

kámen na fasády, 

stěny a krby.

Kamenná drť 

na hroby (28 druhů).

www.kamenictvi-dione.cz   mobil prodejna: 776 609 370   mobil majitel: 775 553 335   email: rddione@seznam.cz

10.500,- 10.800,-

KAMENICTVÍ

AKCE NA KULATÉ HRANY - SLEVA 40%

PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ BRONZOVÁ LAMPA, VÁZA ZDARMA.

PRODEJ POMNÍKŮ A DOPLŇKŮ ZA VELKOOBCHODNÍ CENY.M

M

DO 31. 3. 2015 SLEVA 30% NA VEŠKERÝ SORTIMENT.

PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ POMNÍK Č. 1 A Č. 2 ZA 7000,-
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Identity Tour

Ondřej
Brzobohatý

předprodej vstupenek v klubu kultury
pondělí, středa, čtvrtek

od 15.00 do 17.00 / tel.: 572 430 421
vstupenky online: www.vstupenky.kkuh.cz

31. 3. 2015
Uherské
Hradiště

Klub kultury, 19:30


