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Úvodník města

Vážení čtenáři, 
milí spoluobčané, 

v letošním roce jsme se snažili vyjít vstříc po-
žadavkům občanů města Uherského Hradiště  
a zavádíme hned několik novinek týkajících se svo-
zu bioodpadů. Hlavně v městských čtvrtích jsme 
registrovali větší poptávku po možnosti vyvážet 
více BIO odpadu. 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 biood-
padu jim bude i tato další nádoba vyvezena. Tyto 
nové nádoby si mohou občané zakoupit například 
u firmy HRATES a.s. na ul. Průmyslové 1153.

V případě jednorázového většího množství 
BIO odpadu (především v podzimních a jar-
ních měsících) mohou občané využit biologic-
ky rozložitelných pytlů (tzv. “škrobových pyt-
lů“). Tyto pytle jsme zavedli jako další doplněk 
ke stávající odpadní nádobě. Škrobové pytle 
si mohou občané zakoupit ve sběrných dvo-
rech firmy Hrates a.s., ul. Moravníky 905 a také  
v areálu Sběrných surovin UH, s.r.o., ul. Průmyslová 

1147 v druhé polovině roku 2015, a to v množství dle 
své vlastní potřeby. Jiné typy pytlů nemohou být 
z provozních a technologických důvodů akcepto-
vány. Tímto krokem chceme zamezit, aby občané 
odpad ze zahrádek apod. vynášeli v plastových 
a jiných nevhodných pytlích, kde se pak zbytečně 
prodražuje třídění a navíc to nemá ani patřičný 
efekt. S odborem životního prostředí avšak i nadá-
le preferujeme kompostování bioodpadu přímo v 
místě jeho vzniku a jeho využívání tamtéž. Občan 
pak může svůj biologický odpad dál využít např. 
na vlastní zahrádce a nebo ho pak vloží do ná-
dob, ale již v kompostované podobě tzn. v celkově 
menším objemu.

Důležitou informací tedy je, ať už občané využijí ja-
koukoliv variantu třídění, že svoz jim bude nadále i 
při větším množství bioodpadu prováděn 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. Tento kalendář vám bude 
i doručen v tištěné formě do schránky.

V pololetí roku chceme také začít více občany in-
formovat a nabádat k lepšímu třídění všech  odpa-
dů. Za tímto účelem vytváříme informativní videa, 
která budou zaměřená vždy jednotlivě na speci-
fické odpadové odvětví. Oslovili jsme také všechny 
firmy, které se na Uherskohradišťsku odpadovým 
hospodářstvím zabývají, aby i ony informovaly ob-
čany, jak vidí tříditelnost odpadů v Uherském Hra-
dišti a kde jsou ještě určité rezervy. Chceme upo-
zornit jaké má tato problematika úskalí a jak se 
vyvarovat chybám při třídění. Součástí této propa-
gace kromě video spotů budou i tištěné materiály, 
které budou zdarma rozeslány do všech schránek 
občanům města Uherského Hradiště.

Věřím, že společnou snahou se nám podaří udělat 
z města Uh. Hradiště město ještě čistší a také, že si 
občané začnou více vážit krajiny a prostředí kolem 
sebe. Přeji vám všem hezké a slunečné dny.

František Elfmark,
radní města Uherského Hradiště
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Strážníci dohlédnou na parkování v nemocnici.

Krátce

Hudební produkce pouze 
do deseti Hodin

Město Uherské Hradiště vydává od 1. března 
2015 novou obecně závaznou vyhlášku, která 
stanoví, že noční hudební produkce s výjimkou 
pátku a soboty musí končit v deset hodin večer. 
V pátek a v sobotu budou hudební produkce po-
voleny do půlnoci. Důvodem změny byly četné 
stížnosti obyvatel města na rušení nočního kli-
du, lidé se obraceli na městskou policii hlavně 
v době trvání Letní filmové školy a festivalu Slo-
vácké beachové léto.

Město opraví sídliště pod svaHy

Na jaře vypuknou práce na zlepšení prostře-
dí dalšího staršího sídliště ve městě. Radnice 
chce v rámci Integrovaného plánu rozvoje měs-
ta (IPRM) opravit veřejné plochy na sídlišti Pod 
Svahy, které je ze 70. let minulého století. Prá-
ce se budou týkat rekonstrukce chodníků, ko-
munikací, parkovacích míst, přibude ale i nové 
veřejné osvětlení. Obyvatelé mohou očekávat 
také úpravu hřišť, výsadbu zeleně a nový mo-
biliář. Zušlechtění sídliště přijde město na skoro 
12 milionů korun, většina prostředků je přitom 
dotačních. V rámci IPRM město v minulých le-
tech opravilo například náměstí Republiky, Tůně 
nebo sídliště Na Rybníku a jsou přímo určeny 
na zvelebení starých původních sídlišť. Práce 
na sídlišti Pod Svahy by měly začít v polovině 
března a potrvají do konce července.

v neMocnici řidiči špatně parkují, 
poMoHou strážníci

Strážníci Městské policie Uherské hradiště bu-
dou více vidět v areálu nemocnice. Důvodem je 
čím dál častější nedodržování pravidel silniční-
ho provozu – zejména parkování – uvnitř areálu.
„Bezohlední řidiči často brání průjezdu sa-
nitkám, stojí na chodnících, a bohužel se najdou 
i takoví, kteří zcela bez skrupulí parkují na trav-

natých plochách v nemocnici. Proto jsme požá-
dali hradišťskou městskou policii o pomoc,“ uve-
dl předseda představenstva Uherskohradišťské 
nemocnice MUDr. Petr Sládek. Městská policie 
Uherské Hradiště vyšla nemocnici vstříc a stráž-
níci jsou připraveni za nerespektování dopravní-
ho značení v areálu nemocnice rozdávat pokuty. 
Město Uherské Hradiště v této souvislosti upo-
zorňuje, že správu, údržbu i organizaci provozu 
na těchto komunikacích neřeší městský odbor 
dopravy, ale zajišťuje ji vlastník těchto komuni-
kací, tedy Uherskohradišťská nemocnice.

Město poskytlo další úvěry 
na opravy bydlení

Zastupitelstvo města schválilo celkem 15 nových 
žádostí o úvěr Fondu rozvoje bydlení v celkovém 
objemu 2,8 milionu korun. Rozpočet města po-
čítá s poskytnutím úvěrů v plné výši. Fond určen 
k poskytování úvěrů na opravu, rekonstrukci 
a modernizaci bytů, rodinných domů, obytných 
domů o více bytových jednotkách, vnějších pří-
pojek týkajících se bydlení, zahrad či rekreač-
ních objektů. Pří jemcem úvěru může být fyzická 
osoba i podnikatel. Výše úvěru nesmí Přesáh-
nout 80% hodnoty celkových nákladů Předmětu 
úvěru, celkově však nesmí přesáhnout hodnotu 
500 tisíc korun. Žádosti z fondu město Uherské 
Hradiště vyhodnocuje a schvaluje pololetně.
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uHerské Hradiště navštívili 
angličtí policisté

Na krátkou pracovní návštěvu přicestovali v po-
lovině měsíce února policisté z partnerské-
ho města Bridgwater. Angličané se seznámili 
s prací Městské policie Uherské Hradiště, pro-
blematikou prevence kriminality, s běžnou služ-
bou strážníků i s formami spolupráce městské 
policie s Policií České republiky, a také s prací 
státní policie, například v oblasti řešení doprav-
ních přestupků. 
  Text a foto: Jan Pášma

Anglické policisty přijal starosta města Stanislav 
Blaha. Na snímku strážník Mike Shaw předává 
starostovi znak bridgewaterské policie.

Policejní důstojník Dominic Bryant z Bridgwa-
teru přibližuje práci britské policie strážníkům, 
vlevo strážník Mike Shaw.

Krátce Výstava

unikátní výstava století Házené 
Míří do podkroví reduty

Výstava Století házené mapuje historii tří házenkář-
ských her, které se na našem území hrály – čes-
ké házené, německé házené o jedenácti hráčích 
a skandinávského handballu. Po čtvrtročním poby-
tu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se expozice 
vydala na pouť po házenkářských vlastech morav-
ských a českých. Z Hané se přesunula na Valašsko 
do Zubří a přes baštu házené ve Veselí nad Moravou 
dorazí „putující muzeum házené“ v březnu do Reduty 
v Uherském Hradišti. „Výstava je vlastně procházkou 
více než stoletou historií házené v Rakousku-Uher-
sku, Československu a Česku, na výstavních pane-
lech nechybí jediná událost či fotografie, která měla 
nějaký význam. Návštěvníci spatří i důležité doku-
menty, publikace a další předměty, kterých neustále 
přibývá a do expozice je průběžně doplňuji,“ vysvětlil 
autor výstavy Vladimír Salčák. Sportovnímu histori-
kovi se podařilo k vlastním sbírkám fotografií, knih, 
časopisů a dalších předmětů do expozice zapůjčit 
všechny medaile, které česká házená dokázala 
na mistrovstvích světa a Evropy i olympijských hrách 
od roku 1955 získat, k vidění budou tři míče z let 1957, 
1964 a 1967, které padaly do branek ve finálových 
utkáních mistrovství světa, dres Filipa Jíchy, ve kte-
rém vyhrál Ligu mistrů v Kielu, svoje trofeje zapůjčily 
osobnosti české a československé házené mistryně 
světa 1957 Věra Dvořáková, mistr světa 1967 Rudolf 
Havlík, nejúspěšnější český trenér historie Jiří Zerzáň 
a další Hradišťanka Věra Tománková, reprezentační 
brankářka Věra Macharáčková a další. „Samozřej-
mě pamětníkům představím nejen nedávnou his-
torii mládežnického klubu HC ITS Uherské Hradiště, 
ale i slavná dvacátá a padesátá léta či další období. 
V Hradišti se hrála i utkání mistrovství světa v roce 
1964, hráčky Slovácké Slavie byly v roce 1957 mistry-
němi světa, Jiří Zerzáň vedl deset let reprezentační 
družstva Československa i Česka,“ zve k návštěvě 
podkroví Reduty kurátor výstavy Století házené Vla-
dimír Salčák (NHA). Vernisáž proběhne 4. března  
2015 v 17 hodin a výstava potrvá do 10. 4. 2015.   -vš-
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opravy budovy základní 
uMělecké školy - rozHovor 
s Místostarostou ivo FrolceM

Často diskutovaným tématem ve městě Uherském 
Hradišti je místní Základní umělecká škola, respekti-
ve její sídlo v budově č. 125 na Mariánském náměstí. 
Je obecně známým faktem, že budova užívaná pro 
potřeby Základní umělecké školy je v žalostném 
technickém stavu a vyžaduje opravu. Výuka žáků 
nyní probíhá v náhradních prostorách, kam se ško-
la přestěhovala na začátku měsíce února. Město 
v současnosti hledá prostředky k zásadní opravě 
budovy. 

kdy začnou opravy školy a za jakých podmínek? 
Kdy začnou opravy, to nedokáži jednoznačně sdělit. 
Podrobný investiční záměr máme hotový a čekáme 
na dotační titul, nebo na významnou podporu z kra-
je, který je zřizovatel školy. Co se týká peněz z roz-
počtu města, na tento rok máme rezervované pro-
středky na dopracování projektové dokumentace.
takže letos se opravy budovy neuskuteční?
Buďme realisty, určitě ne. Začnou nejdříve v roce 
2016 a to jen za podmínky, že všechno půjde dobře. 
Nové dotační operační programy slibuje stát zveřej-
nit nyní v březnu. A přesto, i kdyby peníze z dotací 
nakonec byly, potřebujeme na dokončení celého 
procesu přípravy a vlastní realizaci ještě asi 2 roky. 
Reálným termínem by proto mohlo být září roku 2017. 
proč jsou veškeré kroky kolem oprav budovy tak 
složité? proč náprava nenastala ihned s postu-
pujícím špatným stavem budovy? 
Město jako majitel budovy vedlo na téma oprav 
celou řadu let jednání se Zlínským krajem, kte-
rý měl již dokonce na opravy vypracován projekt. 
Jenže vloni kraj od svého záměru spolupodílení se  
na rekonstrukci ustoupil a na nás bylo, abychom 
našli možnosti, jak financování rekonstrukce zajistit.  
To bohužel nejde udělat zásahem do rozpočtu měs-
ta, protože se jedná o sumu několika desítek milionů 
korun.
kolik je na opravu zapotřebí peněz? 

Investiční záměr počítá se stavbou v objemu 45 mil. 
Kč, to je bez půdní vestavby a dvorní přístavby. Vylo-
ženě nutně již musíme opravit fasádu objektu, která 
je v katastrofálním stavu a ohrožuje kolemjdoucí.
proč se opravy školy řeší až teď a nedošlo k nim 
dříve?
Město Uherské Hradiště o stavu budovy a nutnosti 
rekonstrukce samozřejmě ví dlouho. Rekonstrukce 
budovy je vedena v seznamu strategických nutných 
investic města. Ale není pravdou, že by se pro zá-
chranu či obnovu budovy nic nedělalo. Mezi Zlín-
ským krajem a městem proběhlo v minulosti několik 
jednání. Město Uherské Hradiště nabídlo Zlínskému 
kraji i variantu převodu budovy na kraj. A jen samot-
né náklady do budovy mezi lety 2002 – 2012 byly 
takřka 2 miliony korun. Jednalo se například o vý-
měnu oken a dveří za bezmála milion korun,  v roce 
2005 se opravila v celém rozsahu střecha, běžné 
opravy a údržba si vyžádaly asi 900 tisíc korun. 
jsou náhradní prostory pro výuku zuš odpoví-
dající? nebo musí pedagogové i žáci slevovat ze 
svých nároků?
Ideální není nikdy nic, ale jsem přesvědčen o tom, 
že náhradní prostory byly vybrány nejlépe, jak to šlo. 
Jak v Domově mládeže na Mojmíru v Revoluční ulici, 
tak v budově na Tyršově náměstí 363, je podle mého 
názoru možné vést výuku hudebních i nehudebních 
oborů školy v nezměněné kvalitě i objemu, jakými 
škola běžně disponuje. 

Dům čp. 125 na Mariánském náměstí, který je 
v současné době užíván pro potřeby Základní 
umělecké školy, byl vystavěn v roce 1890 na 
místě staršího barokního domu s vjezdovou 
bránou.

Rozhovor s místostarostou
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Skatepark

Město cHce získat dotace na Modernější 
skatepark a boXy na kola

Až dva a půl milionů korun z Národního programu 
cestovního ruchu by chtělo získat město Uherské 
Hradiště na přebudování zastaralého, nemoder-
ního a současným požadavkům a trendům neod-
povídajícího skateparku. Plocha již neplní svůj účel, 
přitom se nachází na velmi exponovaném místě 
sportovně rekreačního areálu. Zároveň chce měs-
to využít peníze z dotace na pořízení dalších spe-
ciálních boxů na kola z důvodu snížení krádeží kol 
ve městě.
„Plocha je již delší dobu v neuspokojivém a nedů-
stojném stavu. Vzhledem k termínu podání žádosti 
jsme oslovili renomovanou firmu Mystic Construc-
tions s.r.o. Praha, ke zpracování studie s vizualiza-
cí a rozpočtem. Jestli uspějeme nelze předjímat, 
protože o dotace bude velký zájem,“ zaznělo z úst 
místostarosty města Ivo Frolce.  
Design nové podoby skateparku je navržen na plo-
chu cca 40x28 metrů a obsahuje překážky, které 
splňují současný trend skateboardingu tj. technic-
ké streetové prvky které jsou v současném skate-
boardingu velice oblíbené (slideboxy, raily atd.). 
Skatepark tvoří pět pomyslných zón, jedna rovná 
streetová plocha "plaza", jedna lajna se streetový-

mi překážkami, dvě lajny s FB a bazén. Betonový 
(železobeton) skatepark je velice odolný proti van-
dalismu a jeho životnost je nesrovnatelně delší než 
u ostatních používaných technologií stavby. Betono-
vý skatepark vyžaduje minimální servisní zákroky 
a opravy. Kompletní realizace skateparku je možné 
provést do 16ti týdnů. V případě získání dotace by 
proběhla realizace ještě v letošním roce.
Pokud žádost uspěje v první vlně hodnocení v dal-
ším kroku budou do návrhu studie skateparku 
zapojeni jeho uživatelé (např. Skate pro život o. s.). 
„Momentálně se předpokládá jejich částečné za-
pojení do tzv. projektového záměru,“ slíbil Frolec. 
Všechny navržené překážky a skateparky, splňu-
jí bezpečnostní a technická kritéria platná pro EU 
a pravidla pro konání závodů ,,ČSA“ (Česká skate-
boardová asociace), což město do budoucna před-
pokládá.
BOXY NA KOLA (bikebox)
Vzhledem ke zkušenostem s projektem Central 
MeetBike, v rámci něhož byly pořízeny uzamyka-
telné boxy na kola u nádraží ČD, budou do žádosti 
začleněny další boxy (vzor mmcité). Prostřednictvím 
boxů umístěných na vybraném místě např. Aqua-
parku, se omezí krádeže kol. Předpokládá se poří-
zení 5 boxů určených pro 10 kol v celkové hodnotě 
250 tis. Kč bez DPH.  -JP-
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Oprava ulice Jana Žižky

Město letos opraví ulici j. žižky

Do rekonstrukce komunikace v ulici J. Žižky 
v úseku od ulice Revoluční po ulici Husovu se 
město Uherské Hradiště pustí v polovině měsíce 
dubna, akce potrvá do poloviny září. Dojde ne-
jen k rekonstrukci komunikace, chodníku a par-
kovacích stání, ale také k výstavbě nového ve-
řejného osvětlení či stání pro kontejnery. Město 
počítá se sadovými úpravami (vč. výsadby stro-
mů) a osazení ulice novým mobiliářem.
Řešený úsek ulice Jana Žižky díky svému stáří 
a řadě zásahů do komunikace nevyhovuje tech-
nickým stavem současným standardům, ale 
také již nemá funkci hlavní obslužné komunika-
ce pro dotčené území, čemuž byla v minulosti 
přizpůsobena například šířka vozovky. Problé-
mem bylo rovněž parkování.

Z oboustranně průjezdné a zbytečně široké 
ulice chce město vytvořit zklidněnou a přívě-
tivou ulici pro bezpečný pohyb chodců i vo-
zidel a pro parkování aut v dostatečné ka-
pacitě. Normový výpočet stanovil potřebu 65 
parkovacích míst bez komerčních zařízení 
a rodinných domů, kde je předpoklad řeše-
ní parkování na vlastních pozemcích, později 
byl počet parkovacích míst zredukován na 58. 

„K tomu jsme navrhli zejména zcela zásadní 
Rekonstrukce komunikace Jana Žižky.
                                              Foto: Jan Pášma

zúžení průjezdného profilu, vložení bezpeč-
nostních prvků: zvýšených prahů, změn po-
vrchů, zvýraznění přechodů, předsazených 
nových stromů, které ulici dojmově i fyzicky 
zúží," upřesnil místostarosta města Zdeněk 
Procházka. V maximální možné míře bude vy-
užito původního přírodního dlažebního mate-
riálu vozovky, kterým je žulová kostka. Všude 
tam, kde to nejen prostorové podmínky ale 
i poloha podzemních inženýrských sítí do-
volí, umístí město zeleň či přímo nový strom. 
Ulice Jana Žižky vznikla v 50. letech minulého 
století při výstavbě urbanisticky hodnotné obyt-
né lokality ve městě, sídliště Mojmír.
V nejbližší budoucnosti se bude město snažit 
získat peníze také na opravu ulice Husova. Jako 
nejdůležitější pěší trasu z největšího sídliště 
ve městě, Štěpnic, chceme opravit nejen vozov-
ku, ale zejména chodníky a zbavit ulici veške-
rých bariér, doufáme v zisk dotačních peněz. 
Pokud na ně dosáhneme, budou opravy realitou 
ještě letos," slíbil Procházka.
Rekonstrukce komunikace v ulici J. Žižky se ujme 
firma Strabag Zlín, která zvítězila ve výběrovém 
řízení. Stavební práce budou město stát přes  
11 milionů korun, přičemž celá částka je hrazena 
z rozpočtu města. 
 -JP- 

Vizualizace.
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proč Město projektu rocHus 
přikládá takovou důležitost? 

U Parku Rochus jde o jeden z největších dlou-
hodobých projektů, jaké město Uherské Hradi-
ště kdy mělo. Lokalita byla vojenským cvičištěm 
a byla dlouhodobě neudržovaná. A já osobně 
za originálním záměrem regenerace jedinečné-
ho přírodního prostoru v Uherském Hradišti cí-
tím nejen šanci, ale i povinnost se o toto vzácné 
území postarat, zachovat je, smysluplně chránit 
a využívat.
Vždyť naše město neoplývá ve svém okolí dostat-
kem veřejně přístupného, přírodního rekreační-
ho prostoru. Převažuje zemědělská orná půda.  
A 65 ha vojenského prostoru jsme převzali právě 
proto, abychom tuto nepříznivou bilanci rekreač-
ního a přírodního zázemí změnili. 

ale rochus je v uherském Hradišti už nějakou 
dobu poměrně citlivým tématem. proč? 
Celou oblast bývalého vojenského cvičiště začalo 
zastupitelstvo města řešit jako rekreační a odde-
chové zázemí už v roce 2002 a takto je také de-
finovalo v územním plánu. Od té doby na sebe 
celý vznik koncepce funkčního využití Rochusu, 
přípravy projektů i projekty samotné nabalily vel-
ké množství polopravd a domněnek, nebo i vylo-
žených lží. Mnohé z nich se, ke škodě věci, dostaly 
do povědomí veřejnosti, kde přetrvávají. 
jak k tomu došlo? 
Aby byly projekty Parku Rochusu schváleny, aby 
prošly všemi legislativními procesy a zátěžovými 
testy při posuzování vlivu záměru na životní pro-
středí, modelovaly se v nich v minulosti také po-
měrně odvážné a maximální verze provedení. To 
byl příklad třeba muzea v přírodě, které je navrho-
váno na samém okraji přírodního parku, v kontak-
tu s Mařatskými vinohrady a zaujímá jen zlomek 
celkové rozlohy, tedy jen 1/13. Před lety se opravdu 
pracovalo s představou až desítek nejrůznějších 
objektů. To byl ale výsledek etnografických a sta-
vebně historických průzkumů zanikajících a exis-

Se starostou na téma Park Rochus

tenčně ohrožených stavení na Uherskohradišťsku, 
nikoliv faktický záměr všechny je do našeho parku 
najednou přenést. Realita je tedy úplně opačná, 
aktuálně se pracuje s variantou 3–5 expozičních 
stavení! 
Prapůvodní myšlenky zahrnující už zmíněné ma-
ximalistické verze byly pak opakovaně zneužívány 
odpůrci projektu, kteří, mnohdy možná i záměrně, 
mátli veřejnost řečmi o plánované bujné výstavbě 
na Rochusu.   
Ještě jednou zdůrazňuji, že na kopci Rochus se 
neuskuteční výstavba žádného megalomanské-
ho projektu.
co tam tedy bude? 
Nechci, aby to znělo lacině, ale bude tam příro-
da a ještě jednou příroda. Jenom ji nemůžeme 
nechat ladem, jak by si možná někteří lidé přáli. 
Výjimečnost a vzácnost území by prakticky přišly 
vniveč. Na Rochusu se vysazují původní dřeviny, 
což už se zčásti podařilo, jsou zakládány vycház-
kové aleje. Území má také svůj významný liturgic-
ký aspekt. A jak již jsem zmínil, v okrajové části 
pak má vzniknout malé muzeum v přírodě, sestá-
vající z několika historických staveb a související 
infrastruktury. Dále by zde měl být menší přírodní 
amfiteátr – zázemí pro folklorní kulturní pořady. 
kolik budov na rochusu vyroste a jak budou 
veliké?
Menší hospodářská usedlost, domkářské stave-
ní, stodola, příp. vinohradnická búda, s jednou 
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Se starostou na téma Park Rochus

vstupní budovou, ve které bude pokladna s pro-
dejnou drobných suvenýrů – tradičních řemesl-
ných výrobků, místnost pro průvodce a nezbytné 
sociální zařízení pro návštěvníky i zaměstnance. 
Všechny uvedené objekty jsou přízemní, jen dom-
kářské stavení má patrovou komoru a vstupní bu-
dova bude mít mírně zvýšené podkroví. Respek-
tují tradiční materiály a při jejich realizaci se počítá 
s okolními sadovými úpravami – budou tedy ob-
klopeny stromy a další zelení.
Mělo město snahu tyto věci vysvětlit lidem? 
S občany jsme mluvili, a to opakovaně a budeme 
v tom pokračovat.  K Rochusu bylo několik veřej-
ných projednávání, na kterých se vše podrobně 
vysvětlovalo. Nadto byly záměry několikrát před-
mětem rozhodování zastupitelstva. Bohužel, 
na veřejná projednávání projektů i na zastupi-
telstvo přichází zpravidla jen hrstka obyvatel. 
Ale i pro pár lidí má smysl taková projednávání 
uskutečnit.  K naší škodě se veřejná projednávání 
projektů Rochus odehrávala v podstatě jako dis-
kuse s několika sveřepými odpůrci, kteří chtěli sly-
šet všechno, jen ne pravdu, což mělo do jisté míry 
i politické pozadí. O projekt se také dlouhodobě 
zajímají média. Řada informací je tedy průběžně 
zveřejňována v nich. 
proč nešlo nechat území a přírodu parku ro-
chus bez dalšího zásahu? 
Pokud by zde nedocházelo k pravidelné údržbě, 
travnaté plochy by postupně zarostly náletovými 
dřevinami a celé území by se začalo pozvolna 
přeměňovat v les. To by vedlo k vymizení vzácných 
druhů lučních společenstev, díky kterým je tato lo-
kalita výjimečná. Pravidelná údržba také zabrání 
šíření invazních druhů rostlin, které se zde nachá-
zejí a které vážně ohrožují druhy chráněné.
co přesně se staví na rochusu teď? 
Celá věc je nyní rozdělena na tři etapy, tři samo-
statné projekty. V současné době se věnujeme 
projektu „Zpřístupnění bývalého vojenského vý-
cvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti“, 
kde  je investorem město. Navazujícím je projekt 
„Přírodní amfiteátr Parku Rochus“, investorem 

jsme také my. U posledního projektu „Expozice 
lidové architektury – Muzeum v přírodě Rochus“ 
je investorem Park Rochus, o.p.s. Jeho součástí 
bude také již zmíněný technicko-správní objekt. 
Teď se tedy staví příjezdové místní a obslužné ces-
ty, z nichž jedna nás konečně dovede až ke kapli 
Sv. Rocha, dochází k rozebrání a odstranění staré 
vysloužilé armádní panelové komunikace k bý-
valým objektům vojenského areálu, vybudování 
inženýrských sítí jako jsou veřejné osvětlení, kabel 
vysokého napětí, dešťové kanalizace, včetně dvou 
retenčních nádrží a sadové úpravy. Probíhají také 
práce na rekonstrukci cesty, která byla z rozbitých 
a nevzhledných panelů. 
co už město pro celou lokalitu udělalo?
Revitalizace začala v roce 2009 za účelem ochra-
ny motýla bourovce trnkového, zásahy spočívaly 
v redukci náletových dřevin. Ve stejném roce měs-
to zrekonstruovalo krajinnou dominantu a středo-
bod celého parku–kapli Sv. Rocha. V následujícím 
roce město založilo obecně prospěšnou společ-
nost Park Rochus, jejímž posláním je péče o toto 
rozsáhlé území přírody a koncepční příprava 
projektů postupné konverze bývalého vojenské-
ho cvičiště. Ještě téhož roku zde proběhly první 
výsadby ovocných dřevin, včetně založení sadu 
krajových odrůd a expozice místních rostlin.
V roce 2011 byla na ploše 21 ha zahájena pastva 
ovcí za účelem údržby travnatých porostů a za-
mezení zarůstání lokality. O rok později v rámci 
projektu Poznejme přírodní a kulturní krásy sou-
sedů přibyla kamera, která prostor přírodního 
areálu navenek prezentuje a zároveň přispívá 
k jeho ochraně a bezpečí. Společnost Park Ro-
chus, o.p.s., v roce 2012 realizovala přenos dře-
věné historické stodoly z Břestku, která se stala 
zázemím pro výukové programy v lokalitě. V roce 
2013 pokračovala výsadba naplánovaných dal-
ších stromových alejí. Loňský rok byl pak ve zna-
mení přípravy projektů, díky nimž bude možné 
plánované investice v lokalitě z výrazné části fi-
nancovat z dotačních prostředků.
 Kráceno, v plné verzi na www.mesto-uh.cz.
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Životní prostředí

Město uHerské Hradiště 
opět snížilo stav Holubů 

Snahou o omezení počtu holubů se radnice za-
bývá dlouhodobě. Přesto, že v samotném centru 
města se jejich počet v poslední době podaři-
lo citelně snížit, trvalé redukce město Uherské 
Hradiště nedosáhne bez pomoci samotných 
obyvatel. 
„Odhadujeme, že nyní se ve městě vyskytuje po-
pulace nejvýše 500 jedinců holubů. V poslední 
době se nám podařilo díky maximální snaze 
populaci skutečně citelně snížit,“ potvrdil Květo-
slav Fryšták, vedoucí odboru životního prostředí 
městského úřadu. „Část populace se pak pře-
sunula do některých jiných míst ve městě, ale 
tam naštěstí nepáchá tak velké škody,“ dodal 
Fryšták. 
Město už do boje s holuby v minulosti nasadilo 
všechny dostupné prostředky a metody. Stan-
dardní činností je osazování protidosedacích 
kolců na římsy domů, vybírání vajec (za 1 rok lze 
vybrat až kolem 2000 vajec) či odstřel, což je vy-
soce účinná metoda snižování stavu holubů, ale 
lze provádět pouze za předpokladu dodržení 
mimořádně přísných bezpečnostních opatření. 
Do jisté míry se osvědčilo i plašení, ať už akus-
tické nebo za použití dravce.
Stále však platí jedno: zdaleka nejúčinnější me-
todou dlouhodobého boje proti městským ho-
lubům a trvalého snížení stavu jejich populace 
je zamezení jejich krmení a zároveň vytváření 
takových podmínek, které jim neumožní stavbu 
hnízd na členitých fasádách budov, ale také na 
jejich půdách či střechách. 
„Z protidosedacích hrotů nebo akustických pla-
šiček si holubi brzy mnoho nedělali. Klidně sedí 
nebo i staví hnízda přímo na hrotech či zahníz-
dí v blízkosti akustických plašiček,“ vypověděl 
Fryšták. Skutečný respekt měli podle jeho slov z 
dravců, ale tato metoda se nedá považovat za 
definitivní a plně dostačující.
Další nové metody boje město nepřipravuje. 

Buď už všechny vyzkoušelo, nebo jsou nehu-
mánní. „Domníváme se, že v boji proti holubům 
patří Uherské Hradiště ke špičce v republice 
mezi městy, které tento problém řeší,“ upozornil 
radní František Elfmark, zodpovědný za oblast 
životního prostředí.  A zároveň vyslal důrazný 
vzkaz: „Nekrmme je a zanedlouho tady bude 
holubů minimum. Když ale holubi budou vědět, 
že na náměstích vždy najdou dostatek potravy z 
rukou člověka, úplně se neodstěhují nikdy“.
Na čištění střech a sběr vajec a mláďat město 
vynakládá náklady v řádu desítek tisíc ročně. 
Odstraňování holubího trusu z fasád domů je 
mimořádné náročné a jde vlastně o obdobu 
odstraňování graffiti. Ve většině případů může 
docházet k narušení původních nátěrů fasád. 
Nejproblematičtější lokalitou je střed města a 
lokalita Tůně, včetně vysokoškolského areálu.
Je tedy nějaká šance na trvalé vyřešení otázky 
výskytu holubů? Ano, ovšem jen za podmínky, 
že kromě nekrmení holubů se připojí soukromí 
také majitelé objektů v centru města a v místech 
shromažďování těchto ptáků. První spojence z 
řad soukromých vlastníků budov již město má. 
"Kdyby majitelé budov bojovali proti holubům 
jako my, věříme, že do pěti let počet holubů do-
staneme na vyloženě přijatelné hodnoty," soudí 
šéf odboru životního prostředí.  
 JP

Snahou o omezení počtu holubů se radnice 
zabývá dlouhodobě.   Foto: Jan Pášma
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MLADí LOUTKáŘI T.J. SOKOL 

UHERSKé HRADIŠTě ZAHRAJí 

V SOKOLOVNě V 15 HODIN  

PRO DěTI OD TŘí LET

NEDěLE 15. BŘEZNA 

 perníková cHaloupka 
NEDěLE 29. BŘEZNA 

kašpárkovo poMetlo - zaMetlo

Sdělení zastupitele města

není to pouze o penězícH, 
ale předevšíM o prioritácH

Z pohledu 1700 žáků a jejich pedagogů je jen 
dobře, že konečně dojde k tolik potřebné rekon-
strukci budovy Základní umělecké školy. A to 
přesto, že vlastní stěhování do provizorních pro-
stor i poněkud stísněná výuka, bude klást vět-
ší nároky na žáky i učitele. Nicméně z pohledu 
člena Zastupitelstva města musím konstatovat, 
že tato rekonstrukce měla začít již před několi-
ka lety. A není vinou opozičních stran, že k tomu 
nedošlo. Problém totiž není pouze v nedostatku 
financí, ale především v prosazovaných priori-
tách. A ty minulé vedení města mělo odlišné, 
než byl zájem rodičů, žáků a pedagogů ZUŠ.
Také dnes se ukazuje, že to není zrovna priorit-
ní akce města, protože se počítá s dokončením 
rekonstrukce až v roce 2017, a to ještě za před-
pokladu získání dotace. Na druhou stranu se 
nesmyslně staví infrastruktura na bývalém vo-
jenském cvičišti a to za desítky milionů korun. 
Taktéž vlastní rekonstrukce budovy bude ome-
zená, protože město nepočítá s půdní vestav-
bou a dvorní přístavbou. Je třeba se ptát, proč 
současné vedení města nehledí do budouc-
nosti, a namísto navýšení investice podporuje 
umístění výtvarného, literárně-dramatického 
a tanečního souboru v budově bývalé okresní 
vojenské správy na Tyršově náměstí. Vždyť i tato 
budova by mohla být v budoucnu velmi dobře 
využita například pro rozšíření sociálních služeb 
pro naše seniory, zdravotně postižené či matky 
s dětmi. A také se vůbec nemyslí na možnost 
budoucího rozvoje ZUŠ. Skutečností je, že měs-
to bude po provedené rekonstrukci opětovně 
získávat od zřizovatele ZUŠ peníze z pronájmu. 
Proto by bylo vhodné se také ptát odpovědných 
zástupců města, kde skončily dřívější fiannce 
za pronájem této mnoho let chátrající budovy 
na Mariánském náměstí.
  Ing. Antonín Seďa
 předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Pozvánky

poetický večer

V rámci krajského kola Wolkrova Prostějova 
pořádá ZUŠ Uh.Hradiště ve své "Ještě menší 
scéně" na Tyršově náměstí č.p. 363 večer s lite-
raturou a hudbou – začátek v 18.00 hodin.   -sn-
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Ples seniorů ve fotografii

Poslední lednovou sobotu Klub kultury roztančil a svátečně rozzářil populární PLES SENIORŮ. K tanci  
i poslechu tradičně vyhrávala kapela AVENTIS, základem jejichž repertoáru je beatová hudba – tančilo 
se tak v rytmu světových Beatles, Rolling Stones, Erica Claptona, Deep Purple, Nazareth, i českých hvězd 
jako jsou Olympic, Blue Effect, Petr Novák či Jiří Schelinger. O kulturní program se postaral taneční klub 
ROKASO se seniorskou formací tanečních párů, jakož i HLUCKé MAŽORETKY – držitelky titulu MISTR 
EVROPY v kategorii ACCESSORIES CORPS MINIME, který si na podzim roku 2012 přivezly z ME ve Fran-
cii. Překvapením večera pak pro mnohé přítomné byla nejen milá výhra v bohaté tombole, ale také 
BUBBLESHOW profesionálního bublináře Pavla Rollera, experta na vědu o mýdlových bublinách, jíž se 
zabývá jen pár lidí na celém světě.  Foto: Martina Zapletalová a Pavel Šimek
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VELIKONOČNÍ PROGRAM 
V HLAVNÍ BUDOVĚ 

Jako každým rokem je pro návštěvníky 
připravena ukázka výroby zvykoslovných 
předmětů a symbolů velikonočních svátků. 
Každý den se můžete seznámit s jinou technikou 
zdobení kraslic, pečením mazanců a jidášů – 
velikonočního pečiva, pletením žil, výrobou 
klepačů, hrkačů a hrkavic nebo dřevořezbou. 
Na program není nutné se předem objednat. 
Přijďte prožít předvelikonoční čas do Slováckého 
muzea!

pondělí 30. března

Marie Zajícová – kraslice zdobené voskovou 
batikou – novoveské halúzkové
Ladislav Sedláček – dřevořezba, výroba píšťalek 
z vrbového proutí
Žáci a žákyně Střední školy průmyslové, 
hotelové a zdravotnické v Uherském 
Hradišti, obor cukrář – pečivo z kynutého těsta 
– mazance, jidášky

Velikonoce 2015 ve Slováckém muzeu

úterý 31. března

Lenka Durďáková – kraslice drátované
Libor Jurčík – reliéfní výzdoba velikonočních 
klepačů a hrkačů
Žáci a žákyně Střední školy průmyslové, 
hotelové a zdravotnické v Uherském 
Hradišti, obor cukrář – pečivo z kynutého 
těsta – mazance, jidášky 

středa 1. dubna

Taťána Malinová – kraslice polepované 
slámou
Hana Špalková – pletení z proutí
Žáci a žákyně Střední školy průmyslové, 
hotelové a zdravotnické v Uherském 
Hradišti, obor cukrář – pečivo z kynutého 
těsta – mazance, jidášky
Hlavní budova Slováckého muzea ve  
Smetanových sadech, 8.00–12.00, 12.30–
15.00 hodin.

Velikonoční dílničky
Kromě předvádění tradičních technik je pro žáky 
MŠ a prvního i druhého stupně ZŠ připravena 
velikonoční dílnička zaměřená na výrobu kraslic 
i dalších velikonočních symbolů. 
Děti si mohou vyrobit kraslici zdobenou 
voskovým reliéfem nebo batikovaným 
rostlinným motivem, omalovánku – vybarvit 
papírové vajíčko některým z tradičních vzorů či 
zhotovit „písničkový“ kapesníček.

Termín si můžete (pro skupinu max. 30 dětí 
s doprovodem) rezervovat: Petr Novotný, DiS, 
programový pracovník, e-mail: petr.novotny@
slovackemuzeum.cz, mobil: 734 282 498.
V rámci akce Velikonoce ve Slováckém muzeu 
vstupné: děti: 20 Kč, dospělí: 40 Kč.
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V minulém díle našeho seriálu o řemeslech jsme 
psali o řemeslnických statutech z roku 1352, která 
byla první právní normou upravující fungování ře-
mesel ve městě a zejména prodej na trzích. Brzy 
poté začala na provozování řemesel a prodej řeme-
slných výrobků dohlížet sdružení řemeslníků zvaná 
cechy. Jeden z nejstarších cechů ve městě a jeden 
z mála, u kterého známe dokonce i rok jeho zalo-
žení, je cech krejčích a kožešníků, založený roku 
1373. Kožešníci, nazývaní ve středověku „blanaři“, 
zhotovovali oděvy z kůží a kožešin. K nejstarším 
a velmi významným cechům patřil také cech řezníků 
neboli masařů, dále to byli soukeníci, kteří vyráběli 
látku z ovčí vlny (sukno), nebo tkalci, zhotovující látky  
ze lnu nebo konopí. Mezi důležitá a vážená řemesla 
patřilo také pekařství a zejména sladovnictví nebo 
mlynářství. Doklady o existenci cechů pro mnohé 
z řemesel však máme až z pozdější doby (ze 17. či 
18. století), nebo zcela chybí. Pro některá řemesla, 
která se vyskytovala v menším počtu, vznikaly spo-
lečné cechy. Byl to například společný cech kovářů 
a kolářů nebo cech stolařů, sklenářů, soustružníků 
a klempířů apod. 
Práva a povinnosti členů cechu byly stanoveny  
v tzv. cechovních artikulech, což byl soubor pravidel 
(článků), kterými se řemeslníci sdružení v cechu mu-
seli řídit, a která musel každý příslušník cechu spl-
ňovat. Každý, kdo chtěl provozovat nějaké řemeslo, 
musel být členem cechu. Základní podmínkou pro 
přijetí do cechu byl manželský původ a „zachova-
lost“, což znamenalo dobrou pověst, dnes bychom 
řekli trestní bezúhonnost. Zejména v období rekato-
lizace v 17. a 18. století byla nezbytnou podmínkou 
příslušnost ke katolické církvi a účast na bohosluž-
bách. Členové jednotlivých cechů se účastnili zejmé-
na průvodu Božího těla, ve kterém nesli cechovní 
korouhve. Členové tkalcovského cechu se například 
ve svých artikulech zavazovali obstarat na své ná-
klady pro oltář ve farním kostele ubrusy a svícny, 
případně další vybavení. V kostele mívali u lavic, 
ve kterých cechovní mistři sedávali, připevněny 
cechovní postavníky a korouhve na znamení své 
stavovské příslušnosti. Dále musel žadatel o přijetí 

Z hospodářských dějin města

do cechu předložit doklad o vyučení a složit vstupní 
poplatek, jenž obvykle znamenal naturální příspě-
vek, a to v podobě předepsaného množství vosku, 
který se používal na výrobu svíček, případně také 
příspěvek na chudé, často například ve formě urči-
tého množství piva odvedeného pro chudé v měst-
ském špitálu. Pro výkon některých řemesel bylo také 
třeba prokázat, že má řemeslník potřebné prostory 
– například řezník musel mít dům nebo jatku, kde by 
porážel zvířata a prodával maso. 
Členové cechu se scházeli obvykle alespoň čtyřikrát 
ročně na společných zasedáních. Jednou ročně 
volili své představené – cechmistry. Cechmistři byli 
obvykle dva nebo čtyři, jejich funkční období bývalo 
dvouleté, přičemž každý rok se volila polovina z nich. 
Cechmistři, kteří byli ve funkci již druhým rokem, se 
nazývali starší cechmistři, ti, kteří byli teprve v prv-
ním roce svého funkčního období, byli tzv. mladší 
cechmistři. Cechmistři dohlíželi na hospodaření 
s cechovním majetkem, řešili spory mezi příslušníky 
cechu a dohlíželi na řádné vyučení řemeslu.
Profesnímu vzdělávání a získávání praxe se bude-
me věnovat v příštím díle našeho seriálu.
  Mgr. Magdalena Čoupková



17

Nárožním domem čp. 81 s hotelem Maxi a pizzerií 
se vracíme na Mariánské náměstí k někdejším vel-
koměšťanským domům. I tento za třicetileté války 
zpustl a pustý ho v roce 1643 koupil kovář Pavel Fi-
ala, zhruba vystavěný ale hned v následujícím roce 
prodal zámečníkovi Jakubu Svačinovi a v roce 1666 
byl připsán jeho zeti, italskému zedníkovi Josefu 
Bulákovi. Po řadě dalších držitelů dům v roce 1738 
koupil v dražbě další Ital, František Antonín Perga-
men, který se právě stal hradišťským měšťanem, ale 
již za několik let ho vdova, již znovu provdaná, pře-
vedla na svého nového manžela. V devatenáctém 
století dům patřil padesát let rodině Lošťákových, 
pak ho v roce 1859 koupil František Friedl a od něj 
roku 1874 Pavel a Františka Malischovi. Tito majite-
lé dům v roce 1876 zcela nově vystavěli, v následu-
jícím roce ještě přistavěli a krátce nato přenechali 
svému zeti, obchodníkovi smíšeným zbožím Janu 
Gabrielovi. Ten měl také koncesi k nálevu piva, vína 
a kořalky, kterou však provozovali nájemci, mezi 
nimiž byla v pozdějších letech také obyvatelka ved-
lejšího domu čp. 82 Cecílie Lanzerová. Jan Gabriel 
zemřel v roce 1920, jeho manželka Františka v roce 
1924. Dcera Vilemína, která se již před otcovou smrtí 
stala majitelkou domu, se provdala za obchod-
níka z Uherského Ostrohu Jaroslava Pařízka, ale 
již po dvou letech zemřela a vdovec se ještě téhož 
roku oženil s její mladší sestrou Helenou. Jaroslav 
Pařízek provozoval živnost šrotování obilí, později 
obchod smíšeným zbožím. Ještě dříve byl v domě 
od roku 1909 obchod šicími stroji a jízdními koly, 

provozovaný nejprve Františkem Kučíkem a Antoní-
nem Kellerem, od roku 1914 Josefem Tomkem roz-
šířený o hospodářské stroje, silostroje a osvětlovací 
tělesa. Skončil v roce 1926 a v letech 1931–1941 zde 
bylo strojní zámečnictví Josefa Fialy. Když v roce 1944 
skončil obchod Jaroslava Pařízka, část obchodních 
místností byla obecním úřadem přikázána firmě Jo-
sef Vitovský jako skladiště a působilo tu také několik 
obuvníků. Po válce ve skladišti po Vitovském a v další 
místnosti otevřel Jaroslav Veselý obchod s materiál-
ním zbožím, barvami, laky a fotopotřebami, který se 
po znárodnění v roce 1950 stal součástí národního 
podniku Chemodroga, potom Bazarem. Jaroslav 
Veselý si od roku 1947 pronajal i nájemní byt v po-
schodí a později další nájemník část bytu majitele, 
který zde nadále s manželkou bydlel. V přízemí pak 
po několik desetiletí bylo kadeřnictví Šárka. V deva-
desátých letech zde byla otevřena prodejna mobil-
ních telefonů a v křídle z Otakarovy ulice bistro Maxi. 
Později, po důkladné rekonstrukci, byl v celém domě 
zřízen hotel a načas také prodejna italských potravin, 
v uličním křídle sídlí též firma Popular computers.
Vedlejší dům čp. 80 s Drogerií Smejkal má nejstarší-
ho držitele doloženého na samém počátku 17. století. 
Jako většina zdejších domů byl pak na čas opuštěn 
a jako pustý roku 1650 prodán provazníkovi Linhar-
tu Beselinovi, který ho obnovil a v roce 1663 zaměnil 
za jiný s mydlářem Matějem Kalipivou. Časté změny 
majitelů následovaly i během 18. a na počátku 19. 
století, až v roce 1843 dům koupil šenkýř Jan Pipal 
s manželkou Františkou. Po smrti Jana Pipala v roce 
1865 se stal majitelem syn Mořic Pipal, který nadále 
provozoval hostinec. V Mořicově rodině dožila i jeho 
nevlastní matka Konstantina, která zemřela roku 
1884, v následujícím roce však zemřel na zánět moz-
kových blan i jednačtyřicetiletý Mořic Pipal. Vdova 
Aloisie se stala majitelkou celého domu a s dvěma 
dcerami a dvěma služkami i provozovatelkou hos-
tince. V roce 1893 však dům prodala a odstěhovala 
se do Brna, kde zemřela v roce 1913. Dům koupil ob-
chodník Jan Gabriel, jemuž již patřil vedlejší nárožní 
dům, a zdejší byt pronajímal nájemcům hostince. 
Další majitelé hostinec načas pronajali Jarošovské-

Mariánské náměstí s domy čp. 79, 80 a 81 v 
době protektorátu.  Foto: SMUH

Toulky městem
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mu pivovaru, a dům zakrátko prodali Josefu a Marii 
Dvořákovým. Uzenář Josef Dvořák v letech 1911–1912 
dům zadaptoval podle plánů stavitele Aloise Cva-
cha, ale realizoval z nich jen prodejnu v přízemí 
a úpravu dvorního traktu na uzenářskou dílnu. Plá-
novanou nadstavbu domu na jednopatrový usku-
tečnil s dalšími přístavbami ve dvoře až v roce 1928 
stavitel Jan Laštovka. V přízemí domu byl vpředu 
obchod, za ním nálevna a po levé straně průjezd. 
Po pravé straně dvora byla zřízena kuchyň, pokoj, 
chlév a vzadu napříč dvorem přes celou jeho šířku 
uzenářská dílna. V prvním patře uliční části byl byt 
majitele a další malý byt byl ve dvoře nad uzenář-
skou dílnou. Život Josefa Dvořáka skončil záhadně 
někdy v roce 1921, v roce následujícím byl soudně 
prohlášen za mrtvého a majitelkou domu se stala 
jeho manželka Marie Dvořáková se synem Josefem. 
Hostinec dál provozovala vdovským právem, díl-
nu a obchod užívali jiní řezníci. Roku 1950 byl dům 
znárodněn ve prospěch Velkodistribučního podniku 
Praha, jehož zdejší pobočka sídlila ve dvoře, Josef 
Dvořák ml. s manželkou a matkou Marií tu bydlel 
dál, byl však zaměstnancem firmy Thonet. Počátkem 
devadesátých let byla v domě otevřena výše zmíně-
ná drogerie, v roce 1996 rozšířená ještě o zadní trakt 
a další skladovací prostory.
Poslední ze tří menších domů v tomto bloku je čp. 79. 
V roce 1608 ho držela Gisela Bzenecká, po ní Ond-
řej Čáslavský. Roku 1635 bylo pusté místo prodáno 
Jakubovi Želetavskému a v roce 1643 stále ještě 
nezastavěné Tobiáši Batiškovi, který dům znovu po-
stavil. Od roku 1824 patřil Františce Herbstové a pak 
šenkýři Janu Drahorádovi a jeho manželce Josefě. 
Po nich dům zdědil syn František Drahorád, který 
zde však nebydlel, a vdova Aloisie Drahorádová ho 
roku 1874 prodala již vícekrát zmíněnému Janu Ga-
brielovi, jemuž patřil do roku 1906. Tito i následující 
majitelé domu provozovali výčep piva, vína a kořalky 
na základě práva spojeného s domem. Další ma-
jitel Antonín Jurča od roku 1909 hostinec obohatil 
o vyvařování jídel, podávání nápojů a dovolené hry, 
zpočátku měl také řeznictví a uzenářství. Jeho vdo-
va Anna Jurčová nechala v letech 1927–1928 na do-

sud přízemní dům nadstavět první patro a nadále 
vedla i hostinec, který ve třicátých letech převzal její 
syn Vladimír Jurča. Hostinský Vladimír Jurča byl 4. 
května 1940 za ilegální činnost zatčen gestapem 
a dům mu zkonfiskován, v září téhož roku byl zatčen 
i manžel jeho sestry Vlasty Alois Doskočil a oba byli 
17. srpna 1942 odsouzeni k úhradě veškerých výloh 
za dobu vězení a k zabavení celého majetku. Vladi-
mír Jurča zemřel při transportu v dubnu 1945, Alois 
Doskočil se vrátil s podlomeným zdravím. Zabave-
nou hostinskou živnost provozoval německý „Treu-
händer“ Josef Krpecz z Přerova. V roce 1944 zde ale 
proběhlo vyšetřování hraní zakázaných hazardních 
her, neboť ve zvláštní místnosti v prvním poschodí se 
měla hrát hra „Oko“, a v důsledku toho byl koncem 
roku hostinec uzavřen, inventář odvezen a hostin-
ské místnosti zabavil okresní úřad pro uskladnění 
ojetých pneumatik. Po osvobození se majiteli domu 
stali sourozenci původního majitele Antonín Jurča 
a Vlasta Doskočilová, později i obchodník Alois Do-
skočil. Od třicátých let zde byla opravna automobi-
lových duší a plášťů, provozovaná nejprve krátce 
Antonínem Jurčou a potom Gustavem Doskočilem 
až do roku 1950, kdy ji převzala Obnova Gottwaldov. 
Od šedesátých let byla v domě vzorkovna Okresní-
ho průmyslového podniku a od března 1978 v něm 
sídlilo Městské kulturní středisko až do zrušení k 31. 
prosinci 1989. V devadesátých letech tu působila 
stavební a obchodní firma a po ní dodnes fungující 
fotografická provozovna.
               PhDr. Jaromíra Čoupková

Domy čp. 78, 79 a 80 v devadesátých letech  
20. století.  Foto SOkA UH

Toulky městem
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

pátá krojová variace

V doprovodných akcích věnovaných krojové et-
nografii, které pro návštěvníky připravujeme, 
byl ve středu 4. února 2015 představen kroj fa-
šankový. Hned několik variant mužského i žen-
ského kroje ze Strání detailně popsala Kateřina 
Myšinská. Aby přednáška nebyla pří liš nud-
ná, doprovodili ji figuranti a fašankový gazda 
Stanislav Popelka, který neodmyslitelně patří 
pěknou řádku let k hlavní postavě tamního fa-
šankového rituálu. „Paní Myšinská byla skvělá. 
Podala naprosto vyčerpávající popis jejich kro-
je, včetně vývojových tendencí. Kromě toho, že o 
něm ví opravdu vše, nádherně to návštěvníkům 
také podala“, shodly se etnografky Slováckého 
muzea po hodinové přednášce.

galerijní sezona 2015 zaHájena

Za podpory veřejnosti byla 5. února 2015 zahá-
jena nová sezona Galerie Slováckého muzea. 
Prvními, kteří se představili v malém i velkém 
sále, byli Peter Oriešek a Michal Šarše. Oba 
umělci prezentují směr sochařský a kresbu. Ku-
rátorkou výstav, které potrvají do 29. března, se 
stala PhDr. Milada Frolcová.
 Pavel Princ
 Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

STáLá ExPOZIcE NOSITELé cENy 
VLADIMÍRA BOUČKA 
Expozice tvůrců Uherskohradišťska, kteří jsou 
od roku 2005 oceňováni městem Uherské Hradiš-
tě za zachovávání a rozvoj lidové umělecké výroby 
v regionu.

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.

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

LéČIVé ROSTLINy A JEJIcH DVOJNÍcI
Výstava ze sbírek Ostravského muzea představuje 
byliny nasbírané z lesních, lučních a polních 
biotopů i z rumišť. Můžete se seznámit s bylinami 
a jejich léčivými účinky i rostlinami, které se s nimi 
dají na základě podobnosti listů či květů snadno 
zaměnit. Výstavu doplňuje část vybavení lékárny 
i interaktivní pracovna pro zvídavé návštěvníky.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. března 
2015 v 17.00 hodin. 

Kulturní akce

Tvoříme v muzeu:
… TENTOKRáT NA TéMA: POLéVKA I HLAVNÍ 
cHOD S ByLINKAMI PřIJDE VHOD
V brzkém jarním období se do jídelníčku začleňovaly 
rašící mladé části rostlin. Byly důležitou součástí 
obřadních pokrmů, jako je velikonoční nadívanina 
(mladé kopřivy, pažitka, petrželka). Bylinky,  
které měly hospodyně na zahrádce nebo v květináči 
za oknem (tymián, petržel, pažitka), se mohly 
přidávat také k hlavnímu jídlu nebo do polévek 
či omáček. S použitím těchto surovin v kuchyni 
návštěvníky seznámí paní Marie Lekešová z Hluku, 
která naučí vařit kerblíkovou polévku či pohankové 
„rizoto“ s bylinkami a další dobroty s využitím 
mladých bylin, natí a kořenové zeleniny.
Slovácké muzeum Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště, sobota 14. března 2015, 
9.00–12.00 hodin. Vstupné dle platného ceníku.
    
JAK OBLécI KROJ ANEB cO 
NA SEBE O VELIKONOcÍcH
Jaká platila pravidla oblékání v jednotlivých dnech 
velikonočních svátků, především zvláštnosti 
v krojovém ustrojení na Bílou sobotu, ale také 
na Boží hod velikonoční a při obchůzce o šlahačce? 
Jak se oblékali či oblékají mládenci, kteří obcházejí 
děvčata o velikonočním pondělí, co si oblékaly dívky 
čekající „mrskáče“ ve Vlčnově přiblíží etnografka 
Slováckého muzea Mgr. Marta Kondrová.
Slovácké muzeum Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště, středa 25. března v 17.00 
hodin. Vstupné dle platného ceníku.    
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GALERIE V. HROCHA
Svět očima skutečnosti - výstava ZUŠ Uherské Hradiště (do 16. 3.)
SETKÁNÍ - STRETNUTIE - 30. ročník družební výstavy (18. 3. - 14. 4.)

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

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

REDUTA PŘÍZEMÍ
Taťána Havlíčková - SPLEŤ - výstava obrazů a kreseb (do 10. 3.)
Ladislav Šesták - Obrazy (13. 3. - 14. 4.)

REDUTA PODKROVÍ Století házené (4. 3. - 10. 4.)

          neděle 1. 3.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 50 Kč

II. DĚTSKÝ BÁL  
divadlo ANDROMEDA, tanec, karaoke, soutěže

       čtvrtek 19. 3.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

TRES QUATROS KVINTET 
Petr Smékal (saxofony), Lukáš Duchoň (klávesy), Jaromír Viteker (kytara), 
Ondřej Klusáček (baskytara), Michal Jirásek (bicí)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

        neděle 22. 3.      15:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 50 Kč

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
hraje DIVADLO POHÁDKA PRAHA, pohádky: 
O dvou chroustech, O zmrzlém králi, O Poštovském panáčkovi

NEDĚLNÍ POHÁDKA

         středa 25. 3.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 280 Kč, 250 Kč, 200 Kč

VZTAHY NA ÚROVNI
L. Vaculík, V. Limr, v alternaci: M. Absolonová / K. Hrachovcová, M. Bočanová / A. Gondíková 
/ V. Žehrová, I. Andrlová / V. Žehrová /O. Želenská, M. Zounar / M. Sobotka, Z. Pantůček / P. Nečas

 

          úterý 24. 3.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

JIŘÍ HOŠEK A DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ
Koncert pro dvě violoncella, na programu: Haydn, Kraft, Bloch, Offenbach a Popper

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

 

          úterý 31. 3.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ 
IDENTITY TOUR 2015
pořádá: Klub kultury a ŽIŽKAPERK s.r.o.
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Klub kultury informuje

Vernisáž obrazů malířky Taťány Havlíčkové se 
uskutečnila dne 4. února 2015 za doprovodu 
netradičního uskupení muzikantů Jakuba Ryša-
vého, Alžběty Böhmové, Lukáše Kučery a Štěpá-
na Urbana. Výstava více než tří desítek pestrých 
obrazů a dvou desítek kreseb potrvá v Redutě 
do 10. března.   Foto: archiv Klubu kultury

svět očiMa skutečnosti studentů 
zuš uH. Hradiště
Vernisáž prací studentů hlásících se na umě-
lecké obory středních a vysokých škol se usku-
tečnila dne 18. 2. 2015 za hudebního doprovodu 
žáků ZUŠ Uh. Hradiště. O úvodní slovo se po-
starali vedoucí výtvarných oborů a rovněž ředitel 
školy Stanislav Nemrava. Své práce zde tento-
krát vystavují: Michaela Marečková a Barbora 
Šebelová ze třídy Gabriely Milevské. Markéta 
Hromadová, Jitka Uhříčková a Lenka Veselá ze 
třídy Petry Seidlové. Michaela Dobešová, Silvie 
Gajdůšková, Caroline Ježová, Adéla Juříčko-
vá, Pavel Macek, Petra Prchlíková a Jan Švec 
ze třídy Martina Šimčíka. Eliška Juráková, Lucie 
Skřivánková a Amálie Vojáčková ze třídy Jany 
Tvrdoňové. Na výstavě jsou rovněž k vidění fo-
tografie studentů navštěvujících výtvarný obor 
Fotografie a nová média Marka Malůška. Výsta-
va bude v Galerii Vladimíra Hrocha k vidění do  
14. dubna 2015.
 Petra Baroňová

spleť obrazů taťány Havlíčkové

repríza výstavy setkání – stretnutie
Jubilejní 30. ročník družební výstavy Setkání–stret-
nutie se v rámci své reprízy přesunuje z Trenčína 
k nám do Uherského Hradiště. Ve středu 18. břez-
na 2015 v 17 hodin tak budeme moci připomenout 
tuto již tradiční česko-slovenskou výstavu výtvarníků 
a fotografů regionů Uh. Hradiště a Trenčín. V letoš-
ním roce se opět sešla zajímavá kolekce obrazů, 
kreseb, plastik, dřevořezeb a fotografií. Výstava 
v Galerii Vladimíra Hrocha potrvá do 14. dubna 2015.

ladislav šesták – výstava obrazů
Výstava obrazů malíře Ladislava Šestáka 
(1942) z Fryštáku bude k vidění v přízemí Reduty  
od 13. března do 14. dubna. Autor je absolventem 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uh. Hradišti 
a vedle vlivu zdejších pedagogů (Nikl, Hanáček, 
Gajdoš) jeho tvorbu silně ovlivňoval svět hudby. Sám 
se hudbě po celý život věnoval a právě výrazná ly-
ričnost jeho tvorby napovídá, že z tohoto učarování 
čerpá dodnes. Pečlivost a propracovaný rukopis pi-
loval v rámci ve své profese v oblasti reklamní grafiky 
a propagace, jíž se živil. Malíř pro výstavu připravil 
kolekci čtyř desítek olejomaleb z období posledních 
pěti let své tvorby. Vernisáž se uskuteční v pátek  
13. března 2015 v 17 hodin v přízemí Reduty.

Vernisáž 18. 3. v galerii Vladimíra Hrocha (zleva 
pedagogové Jana Tvrdoňová a Martin Šimčík). 
 Foto: archiv Klubu kultury
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vítězové soutěže „jazz Fruit“ 
– tres Quatros kvintet

Posledním koncertem abonentního cyklu JAZZ 
V REDUTě 2014/2015 bude 19. března vystoupení br-
něnské kapely míchající jazz-funk s moderními vlivy, 
podle vyzkoušených, ale ne oposlouchaných formu-
lí – Tres Quatros Kvintet. Tvoří ji: Petr Smékal (saxofo-
ny), Lukáš Duchoň (klávesy), Jaromír Viteker (kytara), 
Ondřej Klusáček (baskytara), Michal Jirásek (bicí).
Jejich zvuku dominují saxofony Petra Smékala. 
Specifická rocková práce s přechody a údernost bi-
cích navozují feeling kapely. Pevný funkový groove 
je prokládaný spontánními energickými sóly, které 
dotváří propracovaný příběh jejich fusionových skla-
deb. Kapela hraje převážně autorské skladby, ale 
nebojí se ani jazzem a funkem načichlých coverů 
známých hitů. Tres Quatros Kvintet zaujal porotu 
vyhledávací soutěže Jazz Fruit natolik, že si z klání 
„Mladí ladí jazz“ odnesl první místo.
V prosinci 2014 vydala kapela debutovou desku 
s názvem Small Talk. Album vzniklo právě díky ví-
tězství kapely na Jazzfruit – Mladí ladí jazz ve spo-
lupráci se studiem 3bees. Deska obsahuje 8 au-
torských skladeb. Small Talk je k dispozici zdarma 
k poslechu na hudebních sociálních sítích. Desku 
lze také zakoupit na iTunes či přímo na koncertech 
kapely. Album je v oficiální digitální distribuci společ-
nosti Bandzone.cz/Supraphon.  -deli-

Klub kultury připravuje

5. 4. PAPUČOVá - KD MAŘATICE, 9. 4. PRéMIOVÝ JAZZ 
– MIKE DIRUBBO TRIO, 11. 4. SALON TICHÝCH VíN, 11. 4. 
KOŠT SLIVOVICE - KD SADY, 12. 4. NEDěLNí POHáDKA:  
O ČERVENé KARKULCE, 16. 4. PETRA JANŮ SE SKUPI-
NOU GOLEM, 20. 4. SLOVáCKá ZUŠ – KONCERT UČITE-
LŮ, 21. 4. ZUŠ – KONCERT UČITELŮ, 22. a 23. 4. SDRU-
ŽENí PŘáTEL LIDOVé KULTURY MíKOVICE – ŠPALíČEK,  
24. 4. DIVADELNí PáTKY VE VéSKáCH: IL CONGELATORE 
– ZMRAZOVAČ, 25. 4. SEX PRO POKROČILé (Karel Ro-
den a Jana Krausová), 29. 4. ZUŠ - KONCERT SÓLISTŮ, 
30. 4. FS CIFRA – PREMIéRA, 1. 5. FS CIFRA – REPRíZA

koncert pro dvě violoncella

V úterý 24. března 2015 vyvrcholí abonentní cyk-
lus MUSICA v Redutě posledním koncertem řady 
2014/2015 v podání otce a dcery – slavných vio-
loncellistů – Jiřího a Dominiky Weiss Hoškových. 

Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýrazněj-
ších postav interpretačního umění současnos-
ti. Zúčastnil se deseti mezinárodních soutěží, 
v nichž byl oceněn mj. jako finalista Casalsovy 
soutěže v Budapešti, diplomy Bachovy soutěže 
v Lipsku a dvou Čajkovského soutěží v Mosk-
vě 1978 a 1982. Stal se laureátem Mezinárod-
ní violoncellové soutěže Pražského jara 1980. 
Řadu dalších cen a diplomů získal v domácích 
interpretačních soutěžích; jmenujme z nich ab-
solutní vítězství v interpretační soutěži ČSR roku 
1980. Od studentských let pravidelně koncer-
tuje doma i v řadě evropských zemí, nahrává  
pro rozhlas i na trvalé nosiče zvuku. Je docen-
tem Hudební fakulty AMU v Praze, kde pedago-
gicky působí od roku 1994.

Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát  
na violoncello ve čtyřech letech. Již v šestnác-
ti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost 
recitálem se závažným programem. V součas-
nosti studuje v Izraeli na Jerusalem Academy 
of Music. Získala hlavní ceny na violoncello-
vých studentských soutěžích: Heranova soutěž  
v Ústí nad Orlicí (1992, 1996), Prague Junior Note, 
mezinárodní violoncellová soutěž Liezen (Ra-
kousko), na soutěži konzervatoří (Teplice, 2002),  
1. cenu a diplom „absolutní vítěz soutěže“  
na soutěži Karla Ditterse (2003), Bohuslava 
Martinů (3. cena, 2003), stala se absolutní ví-
tězkou soutěže „Yamaha competition 2004“,   
ve všeoborové smyčcové soutěži „The competi-
tion in memory of  David Gritz“ (1. cena, Jeruza-
lém, Izrael, 2009), „The Rose Choron chamber 
music competition“ (1. cena, 2009). 
 -deli-
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)
čtvrtek 5. 3.   14:30, Reduta / Mgr. Michal Jahn: Senior a vnouče aneb jak se vzájemně obohatit
pátek 6. 3.   14:30, malý sál Klubu kultury / Jana Drobná: Nikaragua, cestopisná přednáška
čtvrtek 12. 3.  14:30, malý sál Klubu kultury / Jiří Jilík: Žítkovské bohyně 
pondělí 16. 3.  14:30, Reduta / Ing. Julius Kodrík: Časomíra
úterý 17. 3.  14:30, Reduta / RNDr. Lubomír Pospěch: Madeira – subtropické překvapení
pátek 20. 3.  14:30, Reduta / Mgr. Jiřina Velebová: Předvelikonoční posezení s hudbou
středa 25. 3.  14:30, malý sál Klubu kultury / RNDr. Dušan Trávníček: Do země orlů – zoologická expedice do Albánie v roce 2013 
čtvrtek 26. 3.  14:30, malý sál Klubu kultury / Mgr. Michal Jahn: Jak vycházet s dospělými dětmi
úterý 31. 3.  14:30, Reduta / Mgr. Daniela Kvardová: Rozšiřování využitelnosti mozkové kapacity 3 – Partnerství a zdraví

          3. a 4. 3.     18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 60 Kč   

MODERNÍ TANEČNÍ – PRODLOUŽENÁ

       sobota 7. 3.    20:00 hod., Reduta  • vstupné: 199 Kč

XIV. TANEČNÍ VÍNEK

       pátek 20. 3.    19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)   

ČERNÁ JE DOBRÁ

     sobota 21. 3.    14:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 60 Kč

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SOUBORŮ UHERSKOHRADIŠŤSKA

       neděle 8. 3.     15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 70 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM

pořádá Spolek přátel literatury a knihovny

pořádá Jiří Herůdek

pořádá agentura VICHR PRODUCTION

hraje: divadelní spolek BLIC – Ostrožská Nová Ves

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

       pátek 27. 3.    19:00 hod., DK Míkovice  • vstupné: 80 Kč, děti polovic   

ZABIJAČKA
divadelní soubor HROZEN – Hroznová Lhota – VII. Hroznolhotské etýdy

      sobota 28. 3.    19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 130 Kč   

PROMĚNY A CESTY
Slavnostní vystoupení ke 45. výročí založení folklorního souboru Kunovjan 

pořádá dětský folklorní soubor Hradišťánek

        pondělí 9. 3.    19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 399 Kč 

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
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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.
Výstava potrvá do 29. března 2015.

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. 
Výstava potrvá do 29. března 2015.

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

UPÍřI A VAMPýřI – NOČNÍ POVÍDáNÍ 
O ZBLOUDILýcH DUŠÍcH NAPřÍČ HISTORIÍ
Máte rádi černé hodinky? Bojíte se rádi? Pak 
Vás zveme na noční setkání s vampýry a upíry. 
V rámci komentované prohlídky areálem 
velkomoravského památníku projdeme historií 
tohoto fenoménu. Boží ochranu nad celou akcí 
vyprošuje mnich a průvodce z 11. století. Všem 
badatelům, kteří vyrazí s námi po stopách 
vampýrů, doporučujeme vzít si s sebou vlastní 
(nehořlavé) louče (baterky, svítilny, lampy). 
O půlnoci budete mít možnost projít si expozici 
s minimálním osvětlením. 
Komentované prohlídky se uskuteční 
v pátek 20. března 2015 v 20.30 a 22.30 
hodin.

MULTIMEDIáLNÍ ExPOZIcE O DĚJINácH 
VELKOMORAVSKé řÍŠE
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.
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 
12.30–17.00 hodin.

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 Velehra-
dem, který patří k nejvýznamnějším poutním 
místům na Moravě.
Cyrilometodějská teologická fakulta, 
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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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

V únoru jsme přivedli na svět novou premiéru. 
Komedie Sám na dva šéfy už rozhýbává bráni-
ce diváků. Také jsme začali prodávat vstupenky 
na představení mimo předplatné plánovaná 
v dubnu. Jsou celkem tři, z nichž jedno je mi-
mořádnější – hra Tennessee Williamse kočka 
na rozpálené plechové střeše v režii Michala 
Zetela (režíroval i komedii Sám na dva šéfy). Sku-
tečně poslední představení "Kočky" 4. dubna jsme 
přidali po oznámení výsledků ankety Slovácký Os-
kar a Největší z pierotů. Jak diváky, tak odbornou 
porotu totiž zaujaly výkony Jitky Joskové a Tomáše 
Šulaje v rolích Maggie a Bricka natolik, že je od-
měnili oběma cenami. Ohlášená derniéra již byla 
v té době vyprodaná, a tak ředitel Igor Stránský 
rozhodl, že "Kočku" zahrajeme ještě jednou! Další 
dvě představení, která v dubnu zahrajeme mimo 
předplatné, vznikly v režii Roberta Bellana. Ko-
medie peklo v hotelu Westminster se dokonce 
stala nejoblíbenější hrou roku 2014 ve Slováckém 
divadle. Hrát ji budeme v pátek 3. 4. Asi o sedm let 
dříve vznikla další bláznivá komedie z pera Raye 
Cooneyho: 1+2=6 (jeden a dvě je šest). Za tu 
dobu jsme ji hráli již stokrát! Další repríza je plá-
nována na pátek 10. 4. Zásoby lístků s možností 

online prodeje na www.slovackedivadlo.cz rychle 
ubývají, ale v době, kdy vznikají tyto řádky, ještě je 
z čeho vybírat. v březnu jsme zařadili na program 
nezbednou pohádku na sobotní dopoledne (7. 3. 
v 10.00 hodin) a chceme tak nabídnout celým ro-
dinám možnost příjemně stráveného společného 
času. Mimo předplatné je v březnu možné navštívit 
komedii nájemníci i muzikál donaha!, avšak nyní 
už jen pokud někteří z diváků změní plány a vstu-
penky vrátí do pokladny divadla. Pak se uvolně-
ná místa objeví i v systému na našich webových 
stránkách a bude možné je znovu zakoupit, v sou-
časné chvíli jsou však oba večery plné. V březnu 
je také možné přijít na některou z repríz určenou 
předplatitelům a usednout na zbývající volná mís-
ta. Největší výběr nabízí hudební komedie utíkej, 
nituško! (v březnu jen jednou, v úterý 3. 3.) či po-
hřbívání aneb zítra se bude pohřbívat všude 
(v úterý 24. 3.). Jen jednou je v březnu na programu 
i cena facky aneb gottwaldovy boty (ve středu 
18. 3.). Malá scéna Slováckého divadla stále uvá-
dí Frašku à la krab (krabaret). Koncem března 
bude mít pak premiéru další titul: zdramatizovaná 
próza deník anny Frankové. Chceme jím přispět 
k připomenutí si 70. výročí konce druhé světové 
války. Půjde o křehký příběh německé židovské 
dívky Annelies Marie „Anne“ Frank, jejíž posmrtně 
vydaný deník se stal nejčtenější knihou na světě. 
Otec Anny Otto Frank, jediný přeživší z celé rodi-
ny, se po osvobození a návratu do Amsterdamu 
rozhodl deník vydat. Režie se ujme hostující Zoja 
Mikotová (připravila u nás dramatizaci dopisů ne-
mocného chlapce Oskar a růžová paní či pohád-
ku Pinocchio). Veřejná generální zkouška Deníku 
Anny Frankové se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. v 10.00 
hodin, premiéra pak v sobotu 28. 3. od 19.00 ho-
din. To jsou tedy dubnové a březnové příležitosti 
k návštěvě Slováckého divadla, k nimž vás srdečně 
zveme. Kéž jsme vám příjemným společníkem pro 
výjimečné chvíle! 
 -pah-

Kočka na rozpálené plechové střeše - Tomáš 
Šulaj, Jitka Josková  Foto Filip Fojtík
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Pozvánka do Slováckého divadla

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
1.3.   ne 19.00 	 Peklo v hotelu Westminster
3.3.	 		út	 18.00	 T	 Utíkej, Nituško!
4.3.	 	 st	 17.00	 V	 Studna světců
5.3.	 		čt	 19.00	 J	 Sám na dva šéfy
6.3.	 	 pá	 10.00	 Š	 Lucerna
7.3.	 	 so	 10.00	 	 Nezbedná pohádka
7.3.		 	 so	 19.00	 G	 Studna světců
9.3.		 	 po	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka
10.3.		út	 10.00	 Š	 Nájemníci
11.3.		st	 19.00	 	 Nájemníci
12.3.		 čt	 19.00	 	 Rychlé šípy
14.3.		 so	 19.00	 C	 Studna světců
15.3.  ne 19.00 H	 Sám na dva šéfy
18.3.		 st	 18.00	 U	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty
19.3.		 čt	 19.00	 B	 Sám na dva šéfy
20.3.		 pá	 19.00	 	 Rychlé šípy
21.3.		 so	 19.00	 R	 Sám na dva šéfy
23.3.		 po	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka
24.3.		 út	 18.00	 S	 Pohřbívání
26.3.	 		čt	 10.00	 	 Deník Anny Frankové 
      (veřejná	generální	zkouška)
26.3.	 		čt	 19.00	 K	 Sám na dva šéfy
27.3.	 	 pá	 10.00	 S	 Deník Anny Frankové 
       (předpremiéra)
28.3.	 	 so	 19.00	 P	 Deník Anny Frankové 
       (premiéra)
29.3.   ne 19.00 	 Zabijačka (host	SD)
30.3.		 po	 19.00	 Y	 Deník Anny Frankové
31.3.		 út	 10.00	 S2	 Deník Anny Frankové
31.3.		 út	 19.00	 	 Donaha!

den	 	 	 	čas											 												

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

4.3.	 	 st	 18.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)
18.3.		 st	 18.00  Fraška à la krab (Krabaret)

mALá SCéNA

Sám na dva šéfy–David Vaculík 
 Foto Marek Malůšek

Sám na dva šéfy–Petr Čagánek, Jiří Hejcman 
 Foto Marek Malůšek

Premiéra v únoru:
Sám na dva šéfy
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Výstava

oskaři a pieroti roku 2014!

Na XXIX. Divadelním plese v sobotu 24. ledna 
2015 byly zveřejněny výsledky anket – divácké, 
odborné i komediantské… Nejoblíbenější he-
rečkou a nejoblíbenějším hercem Slováckého 
divadla čili Slováckými Oskary roku 2014 se stali 
Jitka Josková a Tomáš Šulaj. Odborná porota se 
s diváky naprosto shodla, když titulem Kolombí-
na a Harlekýn roku 2014 odměnila právě herec-
ké výkony Jitky Joskové v roli Maggie v inscenaci 
Kočka na rozpálené plechové střeše a Tomáše 
Šulaje v roli Bricka v té samé hře. V kategorii 
inscenace roku už taková jednota mezi diváky 
a odborníky nebyla. Diváci vyzdvihli komedii 
Peklo v hotelu Westminster, odborná porota 
udělila titul Největší z pierotů za rok 2014 insce-
naci Svatba v režii Anny Petrželkové. Herečky 
a herci pak hlasovali o nejvýraznějším nehe-
reckém výkonu roku 2014 a Cenu komediantů 
za rok 2014 udělili Petru Gablasovi za hudbu 
k Nezbedné pohádce.

současná výstava 
ve slováckéM divadle

Na stěnách chodeb a foyeru Slováckého divadla 
můžete vidět obrazy akademického malíře Vla-
dimíra Zálešáka, pedagoga na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Uherském Hradišti, kterou 
před lety také vystudoval (obor užitá malba, de-
korativní malba u grafika Jana Gajdoše), poté 
pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných 
umění v Praze (v ateliéru krajinářské a figurální 
malby u malíře, grafika a ilustrátora Františka 
Jiroudka). Výstava má název Proměny krajiny – 
obrazy. Marie Martykánová v textu z katalogu 
k výstavě v Galerii Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti v roce 2008 k osobnosti autora 
a k jeho tvorbě mj. uvádí: „Vladimír Zálešák je 
nepřehlédnutelný svou postavou. Snad proto 
vždycky dohlédl dál než my, co jsme moc nevy-
rostli. Má tedy nejen předpoklad vidění vzdále-
ného horizontu, vysokého nebe či hluboké vodní 
hladiny, ale zároveň umí přemýšlet nad zákoni-
tostmi soužití člověka s přírodou, uvědomuje si 
neoddělitelnost a nenahraditelnost." Ke svému 
krajinářskému zaměření se sám autor vyjadřuje 
skromně: „Příroda je nevyčerpatelný zdroj inspi-
race. Je tady vždycky, když si s ní chci něco začít 
a pokaždé je jiná.“ A pak dodává s humorem 
sobě vlastním: „Je krásná, trpělivá a shovíva-
vá. Nikdy mi nemluví do toho jak ji chci malo-
vat, na rozdíl od lidského modelu.“ Akademický 
malíř Vladimír Zálešák patří ke generaci, která 
v poslední čtvrtině 20. století vstoupila do čes-
kého výtvarného života. Patří ke generaci, která 
se moderními výtvarnými názory vyjadřova-
la ke světu, životu a společnosti. Přesto ho lze 
považovat za nositele a pokračovatele odkazů 
minulých generací malířů, kteří v krajině nachá-
zeli bohatý pramen inspirací, které se nikdy ne-
dají vyčerpat. I přes názorové odlišnosti, módní 
tendence, osobitý rukopis, to vše se dá sloučit 
do jednoho proudu v neustále svěžím pojetí. 
 -pah-

Ocenění

  
Klára Vojtková, Irena Vacková, Jitka Josková, 
Tomáš Šulaj, Jiří Hejcman.
 Foto: Deník/Blanka Malůšová
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Výstava v Galerii Slováckého muzea

soukroMá Mytologie v díle 
petra orieška a MicHala šarše

Za kvalitním uměním nemusíme vážit cestu do Pra-
hy nebo do Vídně. Můžeme se vypravit do Gale-
rie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde 
v současnosti probíhají dvě nové autorské výstavy 
– Petra Orieška a Michala Šarše. Oba umělci mají 
mnoho společného. Ctí klasickou sochařskou práci 
a kresbu, tradiční techniky a postupy. Z jejich prací 
vyzařuje určitý pocit úzkosti a ohrožení. Jsou napl-
něny skrytými významy a tajemnou symbolikou. 
Zobrazují zápas o možnost zviditelnit neviditelné, 
tvorbou vyslovit nevyslovitelné. Prostředky, které pro 
svou výpověď vybírají, jsou však naprosto odlišné.
V přízemí se veřejnosti představuje skvělý sochař 
a brilantní kreslíř Peter Oriešek (*1941). Výtvarné 
prostředky, které volí, dávají najevo vědomí nezbyt-
né kontinuity umění od antiky do dnešních dnů. 
Těžištěm Orieškovy tvorby jsou plastiky, které čas-
to hledají inspiraci v antické mytologii a současně 
vycházejí ze světa vnitřních představ a snových vizí. 
Jeho fantaskní tvorové jsou metaforickým zobra-
zením animální podstaty člověka. Kombinace lid-
ských a zvířecích figur vyjadřují vybičované emoce, 
strach nebo násilí, jsou zachyceny v dynamických 
polohách. Většina vystavených komorních děl zů-
stala záměrně jako modely v původním materiá-
lu – směsi včelího vosku, asfaltu a kalafuny a jsou 
polychromována, jen některá jsou odlita do bronzu. 
Expresivní pojetí, sochařská kresba nahých figur 
a dramatické scény plné emocí a vášní jsou cha-
rakteristické i pro kompozice rozměrných obrazů, 
které Oriešek maluje americkou retuší (airbrush). 
Mistrovské ovládnutí této techniky mu umožňuje 
vytvořit dokonalou iluzi hlubokého prostoru nebo 
zrcadlení. Sépiová barva připomíná kresby rene-
sančních a barokních italských mistrů.
V sálech prvního patra mají návštěvníci možnost 
setkat se s díly Michala Šarše (*1956). Umělec je 
ztělesněním čisté tvořivosti a výtvarné hravosti. 
Jeho složitě strukturované sochy jsou magickým 
ponorem do záhad lidského nitra a jakousi svéráz-

nou, symboly naplněnou mytologií. Jeho výtvarné 
„příběhy“ vznikají poměrně dlouho. Často i zcela 
nezávisle na budoucím výsledném díle vytváří 
svůj nezaměnitelný rezervoár soch, objektů, frag-
mentů „zážitků“, v němž hledá, nalézá a následně 
zrekonstruuje příběh, který se stává emocionálně 
motivovanou výtvarnou interpretací vzpomínek, 
dojmů a představ. Ve své práci se soustřeďuje 
na tvorbu plastik, objektů a reliéfů z nejrůznějších 
hmot a látek, se kterými nakládá vždy překvapivým 
originálním způsobem. Využívá obvyklých tvůrčích 
technik a tradičních přírodních materiálů jako dře-
vo, kámen, oblázky, textil, kov, mušle, šnečí ulity, 
i druhotně vyrobených průmyslových výrobků (kolo, 
rudl, dráty) nebo přístrojů (rádio, bruska, lampy), 
které různě kombinuje a skládá. Výtvarný účinek 
často umocňuje expresivním používáním barev. 
Tiché totemické figury Fantomů, Poutníků, výmluv-
ných nebo burcujících Strážců (výstraha – pichlavý 
s ostny, hřeby, tichý s jednoduchou malbou a kle-
cí) anebo asambláže Pohřeb, Balance – bilance 
(kombinace klasických materiálů, umělých hmot a  
technických vymožeností – umělé osvětlení, zvuky) 
promlouvají křehkým i naléhavým hlasem.  Spiritu-
ální nebo tajemný charakter je občas podtrhován 
vnitřním světlem (u kreseb), u některých soch pro-
stupujícím z nitra umělým osvětlením.     
Obě výstavy v Galerii Slováckého muzea potrvají 
do 29. března 2015.
 PhDr. Milada Frolcová

Michal Šarše na vernisáži výstavy.
                                              Foto: Pavel Princ
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Mařatická noc s Andersenem v roce 2014. 
 Foto: archiv KBBB

březen Měsíc čtenářů 
– nejlepší čtenář je táta!

Také v letošním roce se 
Knihovna BBB připojila k ce-
lostátní akci Březen měsíc 
čtenářů, která si dává za cí l 
posilovat společenský vý-

znam a prestiž četby, propagovat činnost kniho-
ven a informačních center, nabídnout moderní 
služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, or-
ganizace a instituce zabývající se četbou a čte-
nářstvím ke společné mediální kampani a dát 
o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně! 
Mottem letošního ročníku je slogan Nejlepší 
čtenář je táta!
V loňském roce jsme této akce využili k vyhláše-
ní čtenářské rodiny roku, která dokonce zvítězila 
i v krajském kole. V letošním roce, jak ostatně na-
povídá slogan v nadpisu, oceníme Tátu čtenáře. 
Do soutěže se můžete zapojit i vy, prostřednic-
tvím ankety, kterou najdete na webových strán-
kách naší knihovny. Kritéria pro nejlepšího tátu 
čtenáře jsou následující:
 má alespoň jedno nezletilé dítě/děti
 on i dítě/děti jsou čtenáři knihovny
 aktivně spolu navštěvují knihovnu
Pokud ve svém okolí takového tátu čtenáře 
znáte, neváhejte a telefonujte, případně pište! 
Uzávěrka je 15. března 2015. A na jaké akce se 
v průběhu měsíce mohou těšit ostatní čtenáři 
a návštěvníci knihovny?
Pro velký úspěch opakujeme kurzy kreslení Zen-
tangle, které se skládají ze 6 lekcí. Zahajujeme 
11. března, další 1,5–hodinové lekce proběhnou 
v termínech 25. března, 8., 15., 22. a 29. dubna 
2015. A co to vlastně Zentangle je? Činnost spo-
jující v sobě relaxaci s uměním, jejímž výsled-
kem jsou drobná výtvarná dílka vytvořená ze 
vzorů, které se naučí kreslit každý. 
Dne 18. března v 17.00 pořádá knihovna v rámci 

Knihovna B. B. Buchlovana

projektu Židovský rok v Knihovně BBB přednášku 
Mgr. Kateřiny Suchánkové Židovské zvyky. Sou-
částí židovského kalendáře je mnoho svátků, 
např. šabat, Jom kipur nebo Pesach, jejichž vý-
znam vám osvětlí odborná lektorka Židovského 
muzea v Brně.
Počátkem března bude vyhlášen další ročník vý-
tvarné soutěže pro děti i dospělé ex-libris 2015, 
téma bude stejně jako literární soutěž v duchu 
projektu Židovský rok v Knihovně BBB, nejlepší 
práce pak ozdobí plánovaný sborníček nejlep-
ších prací dětí. 
Po celý měsíc budeme sbírat hlasy dětí do ná-
rodní ankety Národní pedagogické knihovny 
Komenského SUK–Čteme všichni, kde se hledá 
nejlepší dětská kniha roku 2014.
Nejdůležitější a nejatraktivnější akce nás čeká 
až na úplném konci měsíce, neboť 27. března 
proběhne jubilejní 15. ročník noci s anderse-
nem. Náplní bude společný program v knihov-
ně, případně i na náměstí s kouzelníkem Jirkou 
Hadašem a H. Ch. Andersenem, tvůrčí dílnička 
s výrobou placek, noční čtení, stezka odvahy 
a chystáme i velké překvapení!
 Radovan Jančář
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plešinger, v.: aMazonie a řeky příběHů
Osm kapitol, osm příběhů odvážných mužů a žen, čtenáře provede historií dobývání 
ryzí džungle. Provede vás příběhy odvahy, zrady, přátelství i nenávisti. A to ve zcela  
unikátní knize, opatřené dobovými ilustracemi, mapami i citacemi z cestovatelských  
deníků přímých účastníků jednotlivých výprav.

luňák, p.: Hrdinové (HuMoristický roMán bez vtipu)  
Živý a humorný román sleduje všední život studentů pražské Filozofické fakulty  
na pozadí událostí posledních měsíců před sametovou revolucí. Ústřední postavou je 
Richard, který dokončuje diplomovou práci a stane se předmětem zájmu asistenty šéfa 
stranické organizace. Jak s tím však souvisí Bach, Strauss nebo Vinnetou?

klapka, d.: jak si to paMatuji já
Autor v publikaci celkem podrobně a chronologicky mapuje svůj osobní   umělecký 
život jako člověk, který toho hodně zažil, viděl a potkal mnoho hereckých osobností, o 
kterých v této knize píše. Vzpomíná na svá studentská léta, na své oblíbené herecké 
role, na divadlo, i na své pedagogické působení na Pražské konzervatoři.

sicHinger, M.: Meyrovo sklo (kaM před rudou arMádou 
scHováte svůj poklad?)

Několik dní po invazi v srpnu 1968 ohlásí sovětská vojenská delegace návštěvu ve vim-
perské sklárně. Důstojníci si chtějí prohlédnout sklo, které se posílalo carevně Kateřině 
Veliké. V posledním okamžiku však jeden z místních sklářů pochopí, co je účelem bratr-
ské návštěvy, a vzácné sklo skryje na místě, kde by ho nikdo nehledal…

MicHl. j., styblík, j.: tři útěky doMů (osud totálně nasazenéHo traMpa)
Josef Styblík byl za války od roku 1943 totálně nasazen v německém Augsburku. Odtud 
se mu třikrát podařilo utéct domů do Prahy, dvakrát se zase úspěšně do Německa 
vrátil. Po třetím útěku se už rozhodl vydržet ilegálně v Praze až do konce války. O tom  
a o mnohém další vypráví Jan Michl, který paměti přepracoval do literární podoby.

Mankell, H.: ve slepé uličce 
Komisař Wallander se chystá na dovolenou s novou ženou, která se objevila v jeho 
životě. Jenže letní pohoda nemilosrdně skončí, když se před jeho očima upálí v poli
mladá dívka. Krátce na to udeří vrah, jehož bestialita nezná mezí. Za oběť si vybere 
bývalého ministra spravedlnosti. Zavražděný je první z řady obětí sériového vraha…

Výběr novinek Knihovny BBB 

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář.
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Hana a petr ulrycHovi: půlstoletí
neděle 8. 3. 19.00 hodin
sál kina Hvězda / předprodej 290 Kč; 
na místě 350 Kč

Hana a Petr Ulrychovi, Javory a Javory beat. Ju-
bilejní turné, na kterém sourozenci slaví společ-
ných 135 let (Hana 65, Petr 70), 50 let umělecké 
činnosti, 40 let Javorů a 5 let Javory beatu! 
V podání Javory beatu zazní nejprve nejznáměj-
ší písně z bigbeatového období Hany a Petra 
a po nich si vychutnáme zvuk houslí a cimbálu 
klasických Javorů a hitů raného javorovského 
období. Potom se Ulrychovi dohrají a dozpívají 
až k nadžánrovému období současných Javorů 
a vzniku Javory beatu. Zvuk houslí a cimbálu 
klasických Javorů v kontrastu s rockovými ná-
zvuky nové formace porovnáme ve známých 
i úplně nových písních, aby v závěru zazněly obě 
formace v naprosto unikátním nástrojovém sou-
znění současně.
www.javory.cz

koncerty a akce kin
arabella s operníMi HvězdaMi ve Hvězdě
čtvrtek 12. 3. 19.30 hodin
sál kina Hvězda, vstupné 300 Kč; 
abonmá 250 Kč

Tříaktová komická opera Richarda Strausse 
podle libreta Hugo von Hofmannsthala měla 
premiéru poprvé roku 1933. Nové zpracování 
Arabelly, které vůbec poprvé svedlo na jedno 
jeviště sopranistku Renée Flemingovou a bary-
tona Thomase Hampsona, se stalo hlavní udá-
lostí letošního Salzburského festivalu. Za svůj 
úžasný výkon v hlavní roli sklidila Renée Flemin-
gová bezpočet pozitivních ohlasů. Deník New 
York Times deklaroval, že “tak výjimečný zážitek 
jako je její zpěv, nabitý lyričností i jemným napě-
tím, snadno uhrane každého milovníka opery”. 
Na pozadí milostného propletence dvou sester 
se Strauss pokouší zachytit kouzlo mladistvého 
snění. Hlavní hrdinka nachází svůj mužský ideál 
v Mandrykovi. Jejich sňatek se však zkomplikuje 
záměnou osob a zmateným nápadníkem. Arabe-
lla, plná omylů a touhy po nalezení pravé lásky, 
je Straussovou nejúchvatnější komediální operou.
Záznam hry z festivalu v Salcburku si mohou di-
váci vychutnat společně s občerstvením a drin-
kem o přestávce.
www.risingalternative.com
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živý přenos klasickéHo labutíHo jezera 
úterý 17. 3. 20.15 hodin
sál kina Hvězda, vstupné 250 Kč; 
abonmá 200 Kč

Labutí jezero, určitě nejslavnější z romantických 
baletů, je podmanivý příběh o krasavici promě-
něné v labuť, dojemný hold moci lásky. V kině 
Hvězda bude jedno z nejznámějších baletních 
děl vysíláno živě z Královského Národního ba-
letu v Londýně. 
Labutí jezero je dokonalou symbiózou choreo-
grafie a hudby, a přestože se Čajkovskij sám 
jeho jednoznačného úspěchu nedočkal, platí 
dnes jeho první baletní partitura za synony-
mum baletu jako takového, inspirovala ge-
nerace tanečníků a pronikla do všech kultur.  
Pro Královský balet znamenalo Labutí jezero už 
od jeho nejranějších počátků, ještě jako Vic-Wells 
Ballet, jedno z kmenových děl. Anthony Dowell 
se při současné produkci vrátil k autentické verzi 
vytvořené velkým Mariem Petipou a Lvem Iva-
novem roku 1895 pro Mariinské divadlo. Scéna 
Yolandy Sonnabend, inspirovaná podobou 
ruského carského dvora z doby vzniku díla, je 
vytvořena s historickou přesností a uplatněním 
fantazie. Scény u dvora v 1. a 3. dějství vyvolávají 
ponuře okouzlující atmosféru opulentního stylu 
ruského zlatníka Carla Fabergého, zatímco slav-
ná tzv. „bílá“ jednání se odehrávají v mlze plné 
stínů a měsíčního světla.  
O přestávce bude balet doprovázen rozhovory 
ze zákulisí scény Královského baletu.  
www.kinoaero.cz

beneFiční koncert pro krtka
pátek 27. 3. 19.00 hodin
sál kina Hvězda / předprodej lístků 390 Kč; 
na místě 440 Kč

druhý velikonoční benefiční koncert pro ne-
mocné děti. 
Nadační fond dětské onkologie KRTEK, zřízený při 
Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, 
pořádá druhý ročník velikonočního benefičního 
koncertu pro nemocné děti v Uherském Hradišti. 
Na koncertě vystoupí Tomáš Klus, hudební skupi-
na Neřež a cimbálová muzika Bálešáci ze Starého 
Města.
Výtěžek koncertu bude použit jako příspěvek na vý-
robu speciální protinádorové vakcíny pro buněčnou 
terapii u některých typů zhoubných nádorů u dětí. 
Tato léčba ještě není zcela hrazena zdravotními 
pojišťovnami. Cena vakcíny pro jedno dítě činí cca 
300 000 Kč. Na Klinice dětské onkologie FN Brno, 
která je jedním ze dvou pracovišť poskytujících 
komplexní péči dětským onkologickým pacientům 
v České republice, se léčí děti a adolescenti z celé 
Moravy a z části Východních Čech. Řada pacien-
tů pochází ze Zlínského kraje, někteří jsou přímo 
z Uherského Hradiště a z blízkého okolí.
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jeden svět 2015 praskne vaši 
ocHrannou bublinu
23. – 26. března 
kino Hvězda, klub Mír

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy 
šířené českou společností – to je cí lem 17. roč-
níku festivalu dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět, který své publikum přivítá 
výzvou „Praskněte své bubliny!“. Jeden svět se 
uskuteční v Praze od 2. do 11. března 2015 a ná-
sledně v dalších 33 městech České republiky. 
Do pořádání festivalu se letos zapojila i Městská 
kina Uherské Hradiště. V kině Hvězda a spolu-
pracujících organizacích se bude festival konat 
23. – 26. března. Diváci se mohou těšit nejen 
na filmy, ale také na zajímavé hosty ze zahraničí 
a doprovodný program v podobě besed, kon-
certů nebo nevšedních kulinářských zážitků. 
Jeden svět letos vzniká ve chvíli, kdy světem hý-
bou zásadní události jako útok na redakci sati-
rického týdeníku v Paříži, válka na Ukrajině, roz-

pínání Islámského státu, nárůst rasismu v České 
republice podporovaný čelními politiky. „Díky 
moderním technologiím můžeme dnešní dění 
prožívat takřka v přímém přenosu – sledovat 
vývoj, zaujímat postoje, aktivně reagovat. Přesto 
reagujeme zcela opačně – pouštíme k sobě jen 
vybrané zprávy, uzavíráme se do mentální re-
zervace. V ochranné bublině je nám pří jemně, 
protože máme pocit, že to, co je venku, se nás 
netýká,“ vysvětluje ředitelka festivalu Hana Kul-
hánková. Upozorňuje zároveň, že takový pasiv-
ní postoj je zvlášť v dnešní globalizované době 
nebezpečný. 
Právě proto Jeden svět vyzývá českou veřejnost, 
aby praskla své ochranné bubliny – například 
už tím, že navštíví projekce dokumentárních 
filmů s aktuálními tématy a po nich následující 
debaty. „Sami jsme si při výběru filmů praskli 
pár svých bublin, ať už o islámu, jihoamerických 
migrantech nebo třeba duševních chorobách,“ 
dodává Hana Kulhánková. 
Téma ročníku se letos neodráží v jedné konkrét-
ní filmové kategorii, ale prochází napříč celým 
programem. V Hradišti nebudou chybět sekce 
Hlavní soutěž a Panorama s dokumenty, které 
uspěly na festivalech v zahraničí, Máte právo 
vědět, zahrnující problémy, o kterých se v médi-
ích běžně nedozvíte, Český pohled s novinkami 
z české a slovenské produkce a pro hradišťský 
region určující kategorie Co se v mládí naučíš 
a Dětské filmy. „Nejvíce nás zaujaly snímky, které 
se týkaly dětí a toho, jak se snaží zvládnout ne-
lehké situace nebo prostředí, z kterého pochází. 
Konkrétní příběh více vtáhne do děje, navíc vidí-
me nejen tragédii a těžké životní podmínky, ale 
také jak si s nimi kdo dokáže poradit“, vysvět-
luje dramaturgický klíč Jednoho světa v Hradišti 
Alžběta Medlová z Městských kin. „Do přehlídky 
jsme zařadili také témata ze západního světa, 
která jsou svými problémy bližší naší kultuře. 
Osobně mě nadchly krátké dokumenty – třeba 
příběh chudé dívky z Holandska, která úspěšně 
bojuje se šikanou ze strany bohatých spolužá-
ků, nebo vtipný a zároveň dojemný boj chlap-
ce prosadit se v ženském sportu a stát se první 
mužskou akvabelou“, dodává k výběru Alžběta. 
www.jedensvet.cz
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Fotoohlédnutí za akcemi městských kin

Hvězdný blešák 1. 2. 2015
S velkým úspěchem se 1. 2. od 14.00 hodin konal 
první blešák v kině Hvězda. Zahrát si přišli čtyři 
folkoví muzikanti, k občerstvení byly vege lahůdky  
a otevřená kavárna. 

Ivan Slovenčák a Marek Galbavý 5. 2. 2015
Na  vernisáž ve foyer kina Hvězda se sešli bývalý  
žák i učitel Ivan Slovenčák a Marek Galbavý ze 
Slovenska. Výstava jejich maleb, soch a instalací 
potrvá do 2. 3. 2015. 

Kočébr 2014: Cykly 3. 2. 2015
Výborný dokument Lucie Harapátové. Sympa-
tická parta divadelníků a jejich zážitky z cest po 
Turecku–takový byl program v úterý 3. února  
2015 na Portále.

Psí kino 5. 2. 2015
V rámci „artového“ programu v kině Hvězda 
proběhla akce Psí kino, kdy na film Bílý Bůh  
o vztahu psů a lidí mohli diváci pozvat svého 
psího kamaráda.
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Fejeton Jana Zapletala

březnové 
Hejlování

Jedna méně 
známá pranos-
tika vztahující se 
k březnu říká, že 
„druhdy i v břez-
nu hýl na nos se 
posadí.“ Zřejmě 
se jedná o odkaz 
na neobyčejnou 
přítulnost tohoto 
pěvce, který bý-
val díky svému 

zbarvení a schopnosti napodobovat melodie 
oblíbeným domácím mazlíčkem. Čižbáři (ptáč-
níci) neměli s jeho odchytem žádný problém, 
takže ještě na začátku minulého století bylo 
v uherskohradišťských domácnostech hýlů 
plno. Svým majitelům zpří jemňovali večerní 
nudu u petrolejových lamp vypiskováním oblí-
bených hudebních melodií té doby, například 
Kde domov můj. Takže i místní Němci a Židé si 
mohli zabroukat Wo ist mein Heim? Mein Va-
terland? Aby si na konci první sloky odpověděli, 
že Böhmen ist mein Heimatland. Bohužel čas 
ukázal, že optimistický závěr druhé sloky, totiž 
že „mezi Čechy domov můj,“ se ani Němců, ani 
Židů dlouhodobě netýkal. To je možná důvod 
toho, proč jsme nakonec ze státní hymny tu 
druhou sloku raději vypustili.
Stojí za připomenutí, že existovala i slovenská 
verze. Určená však byla pouze pro chví le do-
mácího hejlování, protože oficiálně se hymnou 
nikdy nestala. V její první sloce se pěje: „Kde 
domov môj, kde domov môj? Kde sa pnie Kri-
váňa hlava, kde bystrý Váh spod skál vstáva, 
dcéry kde Sláva rodí a spev srdciam lahodí: 
a to je tá spanilá zem, zem slovenská, domov 
môj!“ Hromy a blesky však nakonec zvítězily 
nad srdci lahodícím zpěvem. Zřejmě se tím 
chtělo naznačit, že v kraji pod Kriváněm není 

pro nějaké bratříčkování místo. Nelze se obyva-
telům Horních Uher divit. Trpěli pod Maďarem, 
nechtěli trpět pod Čechem. Nakonec všechno 
dobře dopadlo, takže nadvakrát (14. března 
1939 a po krátké přestávce znovu 1. ledna 1993) 
vznikla Slovenská republika.
Hýl (hejl), podobně jako bulík (mladý volek), se 
díky své důvěřivosti stal synonymem pro nai-
vku. Hejl je každý, kdo slepě uvěří druhému 
a přijde kvůli tomu k újmě. Bulík se dokonce 
uvádí jako nadávka; s tím však nelze souhla-
sit: někomu naletět, to z člověka nedělá blba, 
ale pouze blbce. Blb je darebák, který škodí 
druhým, protože k tomu má prostředky. Blbec 
oproti tomu škodí pouze sám sobě. V jidiš se 
pro naivku používá slovo „šmok,“ kdežto pro 
darebáka a nafoukance slovo „gayvedik“. Věč-
ná škoda, že jsme o tento jazyk přišli. Ztratili 
jsme totiž i těžko přeložitelné slovo „chucpe,“ 
které znamená cokoli mezi vychytralostí, dr-
zostí, domýšlivostí a nestydatostí. Kupříkladu 
nechat si od důvěřivého „šmoka“ podepsat bi-
anco šek za slib, že zítra se bude tančit všude, 
to je „chucpe,“ jak když ho vyšije. Kolik včerej-
ších neprotančených zítřků jsme už absolvova-
li, to nikdo nespočítá, ale určitě jich bylo víc, než 
těch opravdu protancovaných.
V uherskohradišťských domácnostech už hý-
lové obecní nepějí. Lidé si zvykli buďto chovat 
nemluvné akvarijní rybičky, nebo se přeori-
entovali na zahraniční opeřence v čele s an-
dulkami a kanáry. Ještě před 100 lety přitom 
probíhal v našem městě urputný boj proti po-
zlátku cizáctví, což pěkně dokládá mnohokráte 
se opakující výzva v tehdejších novinách: Svůj 
k svému. Modifikovanou verzi téhož provolání, 
totiž: Čechy, Čechům, slýcháme často. Neznám 
romskou variantu písně Kde domov můj, avšak 
nepochybuji o tom, že druhá sloka („mezi Če-
chy domov můj“) je v romské verzi, podobně 
jako ve verzi německo-židovské, také pečlivě 
vyškrtnuta. 
 Jan Zapletal
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Sport

slovácko se v generálce rozešlo 
s doněckeM bez branek

Ani ve třetím utkání na soustředění v Turecku se 
fotbalistům 1. FC Slovácko nepovedlo vstřelit gól. 
V generálce před jarním startem nejvyšší fotbalové 
soutěže remizovali se čtvrtým týmem ukrajinské ligy 
Olimpik Doněck 0:0.
„Byl to nejkvalitnější soupeř, se kterým jsme se v pří-
pravě utkali,“ nechal se slyšet trenér Slovácka Sva-
topluk Habanec.

záložník slovácka si zaHrál 
tenis s jiříM novákeM

Neobvyklá dvojice se postavila proti sobě v teniso-
vém zápase v prostějovské hale. Bývalý pátý muž 
světového žebříčku Jiří Novák a záložník fotbalové-
ho Slovácka Jiří Valenta. „Byla to akce pro Českou 
televizi, každý autor gólu měsíce měl svého mimo-
fotbalového patrona, se kterým něco podnikal. Můj 
parťák byl Jirka Novák, proto jsme si to rozdali v te-
nisovém zápase,“ vysvětlil Valenta. 

spanilou jízdu kačerů dirigoval Húsek

Dramatickou podívanou okresní hokejové ligy 
nabídlo ostrožské derby mezi Old Stars a Top 

Moravia. I ve druhém vzájemném duelu v sezo-
ně se radovali z výhry hráči „Topky“, kteří díky 
triumfu 5:2 zdramatizovali dění na čele tabulky. 
Stále sice vede celek Old Stars, už má však pou-
ze jednobodový náskok na své pronásledova-
tele. 

Hradišťský sprinter stroMšík 
zaběHl liMit pro Me

Dvakrát zaostal jen těsně za stanoveným ča-
sem, potřetí už si však limit pro start na březno-
vém halovém mistrovství Evropy uniknout nene-
chal. Sprinter Slovácké Slávie Uherské Hradiště 
Zdeněk Stromšík zaběhl v pražské Stromovce 
na 60 metrů vynikající čas 6,72 sekundy a o tři 
setiny překonal nominační kritérium českého at-
letického svazu.

strana byla připravena ve spolupráci s

Bývalý pátý muž světového žebříčku Jiří No-
vák (vlevo) a záložník fotbalového Slovácka 
Jiří Valenta. Foto: Deník

Souboj Moravin Ducks (v bílém) s Cyclones. 
Na výprasku 11:1 se největší měrou podílel 
útočník Kačerů Jiří Húsek (na snímku), který 
nasázel čtyři branky.  Foto: Deník
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Receptář–březen 2015

Hrníčkové kynuté bucHty

Suroviny

2 hrnky hladké mouky, 1 žloutek, 2 lžíce písko-
vého cukru, 1 vanilkový cukr, 1/2 balíčku droždí, 
7 lžic rozpuštěného tuku–možno i oleje, 1/4 litru 
vlažného mléka, špetku soli

Postup:

Do mísy nasypeme 2 hrnky hladké mouky, udě-
láme uprostřed důlek a rozdrobíme tam půl až 
3/4 kostičky droždí, které má pokojovou teplotu, 
na to nasypeme půl kávové lžičky cukru a asi  
2 lžíce vlažného mléka. Necháme chvilku vzky-
pět a přidáme rozpuštěný tuk, žloutek a cukr. To 
vše zalijeme asi 1/4 l vlažného mléka a propra-
cujeme tak, aby se těsto nelepilo o stěnu mísy. 
Když je řídké, přidáme trochu mouky, když tuhé, 
mléko. Dáme kynout alespoň na dvě hodiny 
na teplé místo. K urychlení kynutí si můžeme po-
moci rozehřátou troubou asi na 30 stupňů.

Po vykynutí oddělujeme po lžíci těsto, které roz-
mačkáme na placičku, doprostřed dáme náplň 
(nejlépe povidla), zabalíme a upravíme do tvaru 
buchtičky. Klademe vedle sebe do vymaštěné-
ho pekáče a každou buchtu potřeme po straně 
i shora rozpuštěným máslem.

Buchty necháme v pekáči ještě trochu nakynout 
a pak pečeme v předehřáté troubě asi 30 mi-
nut. Hotové vyklopíme nebo necháme v pekáči 
a pocukrujeme.

Hovězí stroganov 

Suroviny

1/2 kg  hovězí svíčkové, 1 kelímek zakysané sme-
tany, 1/2 lžičky cukru krupice, 2 ks větší cibule,  
2–3 lžíce hladké mouky, 2–3 lžíce rajčatové-
ho protlaku nebo (kečupu), 1/2 vývaru, 3 lžíce 
tuku, 3 lžíce dijonské hořčice, mletý bí lý pepř,  
250 g žampionů, 6 ks sladkokyselé okurky, sůl

Postup:

Hovězí maso opláchneme a nakrájíme na nud-
ličky. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. 
Kloboučky žampionů oloupeme a žampiony na-
krájíme na tenké plátky. Sterilované okurky na-
krájíme na drobné kostičky.

Cibulku osmahneme na rozpáleném tuku, při-
dáme maso a opečeme, podle chuti osolíme 
i opepříme. 

Přidáme žampiony a okurky. Zalijeme vše vý-
varem a dusíme, dokud maso není měkké. 
Pak vlijeme smetanu, protlak (kečup) i hořčici. 
Omáčku ochutíme solí, bí lým pepřem i cukrem 
a ještě chví li provaříme. Můžeme zahustit tro-
chou mouky rozmíchané ve studené vodě.

Jako přílohu k hovězímu Stroganov podáváme 
pečené brambory nebo dušenou rýži.

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště
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Společenská kronika města

jubilanti v Měsíci lednu
 
 1. 1. Marie Hyrošová
 1. 1. Jaroslava Klabníková
 1. 1. Božena Dostálková
 1. 1. Zdeněk Gallas
 1. 1. Silvestr Novák
 2. 1. Zdeněk Maňásek
 4. 1. Drahomíra Hovorková
 4. 1.  Jindřich Malina
 5. 1. Jitka Brázdilová
 5. 1. Josef Cahel
 6. 1. Ludmila Koišová
 6. 1. Věra Schwarczová
 7. 1. Čestmír Borek
 9. 1. Josef Psotka
 10. 1. Emilie Častulíková
 12. 1. Jarmila Kročilová
 12. 1. Marie Štěrbová
 12. 1. František Králík
 12. 1. Věra Schramhauserová
 13. 1. Augustin Jahůdka
 13. 1. Viliam Otiepka
 15. 1. Jarmila Homolová
 15. 1. Marta Kováříková
 15. 1. Jaroslav Čechmánek
 16. 1. Milada Hrabálková
 17. 1. Květoslava Maturová
 17. 1. Antonín Kejík
 18. 1. Josef Hlavinka
 19. 1. Božena Šustková
 19. 1. Helena Chytková
 20. 1. Věra Doubravová
 20. 1. Ludmila Hřibová
 20. 1. Marta Klímová
 23. 1. Dagmar Melšová
 24. 1. Karel Smetana
 24. 1. Miroslav Fabián
 25. 1. Běla Vozarová
 25. 1. Justina Šimčíková
 25. 1. Alžběta Križanová
 26. 1. Marie Janošová
 28. 1. Marie Zuzaníková
 29. 1. Milena Pancnerová

Společenská kronika města

narodili se
 
Veronika Holáková  3. 11. 2014
Nikolas Gardoň   4. 11. 2014
Berenika Kročová  6. 11. 2014
David Hladník  21. 11. 2014
Šarlota Dufková  28. 11. 2014
Laura Gregorová  12. 12. 2014
Rozárie Kubíková  29. 12. 2014
Agáta Straňáková  30. 12. 2014
Matyáš Postránecký  3. 1. 2015
Liliana Komnacká  8. 1. 2015
Samuel Šnajdar  21. 1. 2015
Anna Hradilová  23. 1. 2015
Tomáš Polýnek  29. 1. 2015
Anna Řezníčková  3. 2. 2015

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

dotazník, který získáte na městském úřadě.

 29. 1. František Zachar
 29. 1. Miroslav Jůzek
 30. 1. Dagmar Volková
 30. 1. Růžena Šrámková
 31. 1. Marie Pavlíková
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stará tenice 1195, uh. Hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

kalendář akcí na Měsíc březen

3. 3. 2015–něžná náruč–odpolední kurz pro 
dospělé 

5. 3. 2015–dance aerobik s posilováníM - 
aerobní sktivita 

9.–13. 3.–jarní příMěstské tábory–Cesta ko-
lem světa, Aerobik tour, Výtvarný ateliér

14.–15. 3. 2015 - astroHry–víkendový kurz pro 
dospělé Intuitivní astrologie

jarní příMěstské tábory 2015
Centrum Akropolis po dobu jarních prázdnin  
9.–13. 3. 2015
pořádá 3 tábory pro děti školního věku na téma:

cestou koleM světa
Přijďte za námi a budeme putovat po celém světe. 
Každý den navštívíme jeden světadíl, zahrajeme 
si plno her, budeme soutěžit a hlavně–najdeme 
si kamarády. 
tábor je pro děti 6–8 let.

aerobik tour
Naučíme se technice aerobiku, tanečním krokům, 
užijeme si spoustu zábavy, her a soutěží, a na zá-
věr týdne ukážeme svým rodičům a blízkým naši 
taneční sestavu. 
tábor je pro děti 7–10 let.

Centrum AKROPOLIS

výtvarný ateliér
Výtvarný tábor pro děti, kde se naučí pracovat růz-
nými výtvarnými technikami, vyzkouší práci s vý-
tvarným materiálem. Na konci týden si děti uspo-
řádají vlastní galerii svých prací. Nebudou chybět 
ani hry a zábava venku. 
tábor je určený pro školáky.

co s sebou?
Sebou si děti vezmou pohodlné oblečení a obuv 
do budovy i ven, přezůvky a PET lahev, do které 
děti budou dostávat pitnou vodu po celý den. Po 
celou dobu tábora je pro děti zajištěn pitný režim 
a teplý plnohodnotný oběd. Svačinku na celý den 
si děti přinesou z domu. Přihlašovat se můžete 
přes webové stránky, email jitka.kralikova@akro-
polis-uh.cz nebo telefonicky na tel.: 608 851 095.

Již nyní je možné se přihlašovat na letní  
příMěstské tábory 2015, podrobný popis jed-
notlivých táborů najdete na našich webových 
stránkách www.akropolis-uh.cz
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důM dětí a Mládeže, purkyňova 494, 
uH. Hradiště, tel. 572 551 347

jarní  prázdniny  v ddM  šikula uH 
v termínu 9. – 13. 3. 2015:

9. 3. – pondělí – vyrábění  Motýlku a květin – 
od 9–13.00 hod., přezůvky, svačinu, cena 70 Kč. Den 
plný tvoření, ale i her. Info: Zuzana Šoustková, tel. 
605 203 063, email: zuzana.soustková@ddmsikula.cz

10. 3. – úterý – Hledání pokladu!!!  od 9.00–13.00 
hod., přezůvky a oblečení, obuv na ven, cena 80 
Kč. Info: Zuzana Šoustková, tel. 605 203 063, email:  
zuzana.soustková@ddmsikula.cz

11. 3. – středa – deskové  Hry – od 9.00–13.00 
hod, přezůvky a svačinu, cena 60 Kč. Deskovky, 
soutěže a turnaj. Na závěr vyhlášení nejlepších 
hráčů.  Info: Zuzana Šoustková, tel. 605 203 063, 
email: zuzana.soustková@ddmsikula.cz

12. 3. – čtvrtek – HrajeMe  si  s  angličtinou  - 
od 9. –13.00 hod., přezůvky a svačinu, dobrou náladu. 
cena 70 Kč. Info: Zuzana Šoustková, tel. 605 203 063, 
email: zuzana.soustková@ddmsikula.cz

13. 3. – pátek – po  stopácH  přírody  
v Kunovském lese od 9.00–13.00 hod. vhod-
né oblečení a obutí do lesa. Cena 60 Kč Info: 
Zuzana Šoustková, tel. 605 203 063, email:  
zuzana.soustková@ddmsikula.cz

všechny akce se platí až na místě. přihlaste se, ale 
předem na výše uvedených kontaktech.

19. 3. – čtvrtek – přírodovědná akademie 
od 18.30 hod., přednáší Doc. RNDr. Martin Ru-
lík, Ph.D. – téma: ekologická rizika plánova-
ného koridoru dunaj-odra-labe. Vstupné 
pro neregistrované účastníky akademie 50 
Kč na místě. Přednáška proběhne v Příro-

dovědném 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

21. 3. – neděle – výlet s přírodovědným cen-
trem trnka – cestovatelský klub – jarní vý-
let do kroměříže. Pojedeme do Záhlinic, ob-
lasti mnoha rybníků a vodního ptactva. Odtud 
po naučné stezce lužním lesem. Cí lem je Květ-
ná zahrada, kde navštívíme skleník a výstavu 
kvetoucích kamélií . Bližší informace sledujte 
na www.trnka.xf.cz nebo na našem face-
booku, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,  
info.trnka@seznam.cz

21. 3. – sobota – sobotní  tvoření – malování ke-
ramické misky na velikonoční stůl. akce je určena 
pro dospělé. V době od 9.00–12.00 hod. v budově 
DDM Šikula. Cena 120 Kč. přihlásit nejpozději do  
16. 3. na tel. číslo 572 551 347.  Info: Bronislava 
Krystová, tel. 605 203 064, email: brona.krystova@
ddmsikula.cz

25. 3. – středa – okresní kolo recitační soutěže 
– v budově Gymnázia Uh. Hradiště od 9.00 hod. 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email:  
martina.dorrova@ddmsikula.cz

28. 3. – sobota – orient tance – nesoutěžní pře-
hlídka tanečních družstev, Diakonie UH  Bližší infor-
mace - Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email:  
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.

akce v jarošově – sídliště louky 519 (vedle 
knihovny):
18. 3. – středa – pitales – od 19.00–20.00 hod. Přijď-
te si zacvičit  se zkušenou lektorkou, cena 30 Kč. Info: 
Jana Skuciusová , tel. 605 203 065, jana.skuciusova@
ddmsikula.cz

nabízíMe:
letní  pobytové  i  příMěstské  tábory – více 
na www.ddmsikula.cz

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

www.aquapark-uh.cz

CVIČTE A RELAXUJTE S PROGRAMEM AQUAEROBIC!

ÚTERÝ  16.30 – 18.00 hod.
ČTVRTEK  18.30 – 20.00 hod.

Každá lekce zahrnuje 45 min. intenzivní cvičení ve vodě
+ 45 min. relaxace ve wellness centru + 15 min. šatna

Cvičení probíhá v hluboké vodě plaveckého bazénu 
s využitím cvičebních pomůcek (vodní činky, nudle, pásy a rukavice).

Vhodné i pro neplavce.

Pro relaxaci můžete využít všech  služeb wellness centra
(sauny, odpočívárny, masáže a wellness procedury, wellness bar ad.)

Jednorázový vstup: 110,- Kč
(permanentka na 10 lekcí za 1.000,- Kč)

Zvýhodněný jednorázový vstup (abonenti, studenti, senioři): 80,- Kč 
(permanentka na 10 lekcí 700,- Kč)

Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.

www.aquapark-uh.cz

Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.

Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Placená inzerce

Můžete cokoli

14204 Uherskohradistsky zpravodaj 140x185_Unorova kampan GEO_2_cb(UH)_kr.indd   1 18.02.15   11:51
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Placená inzerce

Únorová sněhová nadílka podnítila obyvatele města k tvořivosti. Sněhové sochy na Masarykově náměstí sice 
vydržely jen do druhého dne, ale radost  přinesly spoustě lidí.   Foto: B. Kamenská a J. Šimíček
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zpravodaj města uherské Hradiště
Periodický tisk územního samosprávného celku
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14 Kč
První strana obálky: Divadelní ples
Foto: Pavel Paška
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