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PŘEHLED USNESENÍ 57 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 23.10.2012                  

Rada města schválila
•	uzavření	Dodatku	č.	2	ke	Smlouvě	o	výpůjčce	č.	
2004/390/SMM,	ve	znění	Dodatku	č.	 1,	uzavřené	
dne	 12.05.2004	mezi	městem	Uherské	Hradiště,	
Masarykovo	náměstí	19,	686	70	Uherské	Hradiště,	
IČ	 002	91	 471	 a	Mgr.	 Boleslavem	 Lysákem	 -	 BEL,	
týkající	 se	 výpůjčky	 přístřešků	 autobusových	 za-
stávek;	dle	přiloženého	návrhu	Dodatku	č.	2	v	dů-
vodové	zprávě.

•	 uzavření	 Dodatku	 č.	 3	 ke	 Smlouvě	 o	 nájmu	
nebytových	prostor,	 ve	znění	Dodatků	č.	 1	a	č.	2,	
uzavřené	dne	08.09.2006	mezi	městem	Uherské	
Hradiště,	Masarykovo	náměstí	19,	686	70	Uherské	
Hradiště,	IČ	002	91	471	a	Univerzitou	Tomáše	Bati	
ve	Zlíně,	nám.	T.	G.	Masaryka	5555,	760	01		Zlín,	IČ	
708	83	521;	dle	přiloženého	návrhu	Dodatku	č.	3	
v	důvodové	zprávě.

•	nákup	elektrické	energie	pro	 rok	2013	na	Čes-
komoravské	 komoditní	 burze	 Kladno	 prostřed-
nictvím	 FIN-servis	 a.s.,	 ul.	 Dr.	 Vrbenského	 2040,	
272	 01	 Kladno,	 IČ	 264	 39	 573;	 nákup	 elektrické	
energie	pro	rok	2013	proběhne		na	základě	Smlou-
vy	o	zprostředkování	burzovních	komoditních	ob-
chodů	uzavřené	mezi	městem	Uherské	Hradiště,	
Masarykovo	 nám.	 19,	 686	 70	 Uherské	 Hradiště,	
IČ	002	91	471	a	FIN-servis	a.s.,	ul.	Dr.	Vrbenského	
2040,	272	01	Kladno,	IČ	264	39	573	dle	rozhodnutí	
rady	města	číslo	381/24/RM/2011,	jejímž	účelem	je	
zprostředkování	 burzovních	 komoditních	 obcho-
dů	vedoucích	k	nákupu	elektrické	energie

•	Vyhodnocení	záměru	města,	uzavření	smlouvy	
o	příspěvku	na	bydlení	a	uzavření	nájemní	smlou-
vy	na	byt	č.	12,	o	velikosti	2+1,	o	výměře	bytu	74,40	
m2,	umístěného	ve	IV.	NP	domu	č.p.	107,	ul.	Otaka-
rova,	Uherské	Hradiště,	s	výší	nájemného	70,-	Kč/
m2/měsíc,	 nejvyšší	 nabídce	 předplaceného	 ná-
jemného,	se,	trvale	bytem	Náměstí	401,	Koryčany,	
PSČ	768	05.

•	 Uzavření	 nájemní	 smlouvy	 na	 byt	 č.	 23,	 o	 ve-
likosti	 2+1,	 výměře	 52,52	m2,	 umístěný	 v	 VII.	 NP	
domu	 č.p.	 880,	 tř.	 Marš.	 Malinovského	 Uherské	
Hradiště	 s	 XX,	 trvale	 bytem	 Uherské	 Hradiště,	
tř.	 Marš.	 Malinovského	 880,	 na	 dobu	 určitou	 2	
let,	za	podmínky	složení	kauce	ve	výši	5.000,-	Kč;	
výše	 nájemného	 50/Kč/m2/měsíc,	 po	 opuštění	
společné	domácnosti	nájemcem	XX

•	Uzavření	nájemní	smlouvy	na	byt	č.	8,	o	velikosti	
1+1,	výměře	35,85	m2,	umístěný	ve	II.	NP	domu	č.p.	
107,	 ul.	Otakarova,	Uherské	Hradiště,	 s	XX,	 trva-
le	 bytem	Uherské	Hradiště,	 Pplk.	 Vl.	 Štěrby	 1331,	
na	dobu	neurčitou,	po	opuštění	společné	domác-
nosti	vnukem	XX,	za	podmínky,	že	mezi	nimi	pro-
běhne	finanční	vyrovnání,	týkající	se	nevyčerpané	
částky	předplaceného	nájemného.
•	4.	Uzavření	nájemní	smlouvy	na	byt	č.	19,	o	ve-
likosti	 1+1,	 výměře	 28,65	m2,	 umístěný	 ve	 III.	 NP	
domu	 č.p.	 721,	 ul.	Mojmírova,	 Uherské	Hradiště,	
se	XX,		trvale	bytem	Uherské	Hradiště,	Mojmírova	
721,	na	dobu	určitou	1	roku.
•	 konání	 veřejné	 sbírky	 za	 charitativním	 účelem	
pro	 Nízkoprahové	 zařízení	 pro	 děti	 a	 mládež	
TULiP,	 Nádražní	 29,	 Uherské	 Hradiště,	 ve	 dnech	
5.12.2012	-	18.12.2012.

•	 pronájem	bytu	 č.	 406	o	 velikosti	 1+KK	 v	Domě	
s	pečovatelskou	službou,	ul.	Kollárova	1243,	Uher-
ské	Hradiště	v	následujícím	pořadí:	1.	Drahomíra	
Jirásková,		2.	Milan	Anger,	
•	Operační	plán	zimní	údržby	místních	komunika-
cí	v	Uherském	Hradišti	na	zimní	období	2012/2013	
včetně	pří loh	1	-	6	dle	přiloženého	návrhu.

•	 uzavření	 dodatku	 ke	 smlouvě	 o	 spolupráci	 při	
poskytování	 služeb	 uzavřené	 dne	 7.5.2010	 mezi	
městem	Uherské	Hradiště,	IČ	291471,	sídlem	Ma-
sarykovo	 náměstí	 19,	 686	 70	 Uherské	 Hradiště,	
a	 společností	 ERIKA,	 a.s.,	 IČ	 25098900,	 sídlem	
Na	Příkopě	9-11,	 110	 00	 Praha	 1,	 dle	 přiloženého	
návrhu.	Předmětem	dodatku	je	změna	výše	úpla-
ty	za	poskytované	služby	-	22%	včetně	DPH	z	cel-
kové	(konečné)	ceny	VPL.
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•	 uzavření	 „Dohody	 o	 vytvoření	 pracovního	mís-
ta	 a	 úhradě	 mzdových	 nákladů“	 mezi	 městem	
Uherské	 Hradiště,	 IČ	 00291471,	 DIČ	 CZ00291471,	
se	sídlem	Uherské	Hradiště,	Masarykovo	nám.	19,	
PSČ	68670	a	Charitou	sv.	Vojtěcha,	 IČ	 	70435618,	
DIČ	CZ70435618,	se	sídlem	Slavičín,	Komenského	
115,	PSČ	76321.		Předmětem	dohody	je	úprava	vzá-
jemného	vztahu	mezi	městem	Uherské	Hradiště	
a	 zaměstnavatelem,	 který	 se	 tímto	 zavazuje	 vy-
tvořit	pracovní	místo	pro	účastníka	projektu	„Měs-
to	Uherské	Hradiště	pomáhá	dlouhodobě	neza-
městnaným	II.“,	a	stanovení	výše,	doby	a	způsobu	
poskytování	mzdových	příspěvků	na	toto	vytvoře-
né	pracovní	místo.

•	 uzavření	 „Dohody	 o	 vytvoření	 pracovního	mís-
ta	 a	 úhradě	 mzdových	 nákladů“	 mezi	 městem	
Uherské	 Hradiště,	 IČ	 00291471,	 DIČ	 CZ00291471,	
se	 sídlem	 Uherské	 Hradiště,	 Masarykovo	 nám.	
19,	 PSČ	 68670	 a	 společností	 I.B.A.	 holdings	 a.s.,	
IČ		26220415,	DIČ	CZ26220415,	se	sídlem	Uherské	
Hradiště,	 Třída	 Maršála	 Malinovského	 388,	 PSČ	
68601.	 Předmětem	dohody	 je	 úprava	 vzájemné-
ho	 vztahu	mezi	městem	Uherské	Hradiště	a	 za-
městnavatelem,	 který	 se	 tímto	 zavazuje	 vytvořit	
pracovní	 místo	 pro	 účastníka	 projektu	 „Město	
Uherské	 Hradiště	 pomáhá	 dlouhodobě	 neza-
městnaným	II.“,		a	stanovení	výše,	doby	a	způsobu	
poskytování	mzdových	příspěvků	na	toto	vytvoře-
né	pracovní	místo.

•	 	 změnu	Pří lohy	č.1/3	Smlouvy	o	odběru	obalo-
vých	 a	 dalších	 druhů	 odpadů	 ze	 dne	 14.1.2004	
uzavřené	 mezi	 městem	 Uherské	 Hradiště	 IČO	
00291471,	 DIČ	 CZ00291471,	 se	 sídlem	 Uher-
ské	 Hradiště,	 Masarykovo	 nám.	 19,	 PSČ	 686	 70	
a	 Sběrnými	 Surovinami	 UH,	 s.r.o.	 IČO	 25599895,	
DIČ	 CZ25599895	 se	 sídlem	 	 Uherské	 Hradiště,	
Průmyslová	 1147,	 PSČ	686	01.	 Předmětem	 změny	
Pří lohy	 č1/3	 je	 navýšení	 počtu	 nádob	 na	 tříděný	
odpad	a	navýšení	ceny	za	svoz	těchto	nádob.

•	 zahraniční	 služební	 cestu	 do	 partnerského	
města	 Mayen	 ve	 dnech	 4.	 -	 	 6.	 listopadu	 2012	

pro	 starostu	 města	 pana	 Květoslava	 Tichavské-
ho,	předsedkyni	Freundschaftkreisu	PhDr.	Blanku	
Rašticovou,	tlumočníka	a	řidiče	včetně	úhrady	ná-
kladů	na	dopravu,	 ubytování,	 stravování,	 kapes-
né	 a	 pojištění	 léčebných	 výloh.	 Kapesné	 bude	
poskytnuto	ve	výši	40	%	stravného.
 
Schválila ke zveřejnění
•	pronájem	 části	 pozemku	p.	 č.	 725/5	 o	 výměře	
cca	1	m2	v	k.	ú.	Jarošov	u	Uherského	Hradiště

•	výpůjčku	části	pozemku	p.	č.	3023/77	o	výměře	
cca	150	m2	v	k.	ú.	Mařatice

•	uzavření	 Smlouvy	o	budoucí	 smlouvě	o	 zřízení	
věcného	 břemene	 spočívajícího	 v	 právu	 zříze-
ní	 a	 provozování	 zařízení	 distribuční	 soustavy	 -	
umístění	 sloupu	 NN	 na	 části	 pozemku	 p.	 č.	 807	
a	venkovního	vedení	NN	nad	části	pozemků	p.	č.	
807	v	délce	cca	34	bm,	p.	č.	2065/14	v	délce	cca	60	
bm,	p.	č.	2065/90	v	délce	cca	5	bm	a	p.	č.	2068/10	
v	délce	cca	8	bm,	vše	v	k.	ú.	Mařatice,	pro	opráv-
něného	 E.ON	 Distribuce,	 a.	 s.,	 F.	 A.	 Gerstnera	
2151/6,	 370	49	České	Budějovice,	 IČ	280	85	400,	
zastoupena	 E.ON	 Česká	 republika,	 s.	 r.	 o.,	 F.	 A.	
Gerstnera	 2151/6,	 370	 49	 České	 Budějovice,	 IČ	
257	33	591

•	zřízení	věcného	břemene	spočívajícího	v	právu	
zřízení	 a	 provozování	 plynárenského	 zařízení	 -	
plynovodu	a	plynovodní	přípojky	na	části	pozem-
ku	p.	č.	203/8	v	délce	6,28	bm	v	k.	ú.	Vésky,	včetně	
práva	 vstupu	 a	 vjezdu	 v	 souvislosti	 se	 zřízením,	
stavebními	úpravami,	opravami	a	provozováním	
distribuční	 soustavy	 a	 plynovodní	 přípojky,	 pro	
oprávněného	JMP	Net,	s.	r.	o.,	Plynárenská	499/1,	
657	02	Brno,	IČ	276	89	841
•	pronájem	částí	pozemků	p.	č.	653/23	o	výměře	
cca	 2	m2,	 p.	 č.	 653/28	 o	 výměře	 cca	 1	m2,	 p.	 č.	
653/20	o	výměře	cca	1	m2,	p.	č.	1028/10	o	výměře	
cca	1	m2,	p.	č.	788/30	o	výměře	cca	1	m2,	p.	č.	137	
o	výměře	cca	1	m2	a	p.	č.	295/1	o	výměře	cca	1	m2,	
vše	v	k.	ú.	Uherské	Hradiště
•	uzavření	 Smlouvy	o	budoucí	 smlouvě	o	 zřízení	
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věcného	břemene	spočívajícího	v	právu	umístění	
(uložení ),	údržby	a	oprav	optického	kabelu	od	pří-
pojného	 uzlu	 u	 BD	 č.	 p.	 1008,	 Derflanská,	 Uher-
ské	 Hradiště	 do	 objektu	 bývalého	 OP	 Prostějov,	
třída	 Maršála	 Malinovského,	 Uherské	 Hradiště,	
na	částech	pozemků	p.	č.	3023/60	v	délce	cca	5	
bm,	p.	č.	3023/59	v	délce	cca	85	bm,	p.	č.	3000/39	
v	délce	cca	39	bm,	p.	č.	3000/275	v	délce	cca	60	
bm,	p.	č.	3000/116	v	délce	cca	20	bm,	p.	č.	3058/12	
v	délce	cca	8	bm,	p.	č.	3139/1	v	délce	cca	1	bm,	p.	č.	
3061/19	v	délce	cca	52	bm,	p.	č.	3061/1	v	délce	cca	
190	bm,	p.	č.	3061/6	v	délce	cca	3	bm,	p.	č.	3063/3	
v	délce	cca	20	bm,	p.	č.	3063/2	v	délce	cca	15	bm,	
p.	 č.	 3063/1	 v	 délce	 cca	 175	bm,	 vše	 v	 k.	 ú.	Ma-
řatice	a	na	částech	pozemků	p.	 č.	323/3	v	délce	
cca	460	bm,	p.	č.	813/20	v	délce	cca	15	bm	a	p.	č.	
813/22	v	délce	cca	35	bm,	vše	v	k.	ú.	Sady,	vše	pro	
oprávněného	 Samosprávu	 nemovitostí	 Prakšice	
s.	r.	o.,	687	56	Prakšice	256,	IČ	292	85	551
•	převod	pozemku	p.	č.	841/1	o	celkové	výměře	45	
m2	v	k.	ú.	Jarošov	u	Uherského	Hradiště
•	pronájem	části	pozemku	p.	č.	1300/2	o	výměře	
cca	20	m2	v	k.	ú.	Uherské	Hradiště
•	uzavření	Smlouvy	o	právu	provést	stavbu	„Svah	
Rochus	-	pří jezdová	komunikace	a	záchytné	par-
koviště“	na	pozemcích	p.	č.	458	o	celkové	výměře	
3	172	m2,	p.	č.	459	o	celkové	výměře	217	m2	a	části	
pozemku	p.	č.	460	o	výměře		cca	1	178	m2,	vše	v	k.	
ú.	 Jarošov	 u	 Uherského	 Hradiště,	 mezi	 městem	
Uherské	Hradiště,	Masarykovo	náměstí	19,	686	70	
Uherské	 Hradiště,	 IČ	 002	 91	 471	 a	 společností	
Svah	Rochus,	o.	p.	s.,	Drahy	406,	686	01	Uherské	
Hradiště,	IČ	292	43	548
•	budoucí	převod	pozemků	p.	č.	458	o	celkové	vý-
měře	3	172	m2,	p.	č.	459	o	celkové	výměře	217	m2	
a	části	pozemku	p.	č.	460	o	výměře	cca	1	178	m2,	
vše	v	k.	ú.	Jarošov	u	Uherského	Hradiště
•	převod	budovy	č.	p.	611	umístěné	na	pozemku	st.	
p.	č.	802,	pozemku	st.	p.	č.	o	celkové	výměře	183	
m2	 a	 pozemku	 p.	 č.	 90/8	 o	 celkové	 výměře	 103	
m2,	vše	v	k.	ú.	Uherské	Hradiště
•	 budoucí	 převod	 pozemku	 p.	 č.	 90/3	 o	 celkové	
výměře	 158	m2	 v	 k.	 ú.	 Uherské	 Hradiště	 s	 pod-
mínkou	vyřešení	vlastnictví	přilehlých	garáží	a	po-

zemků	pod	nimi	s	jejich	majiteli
•	převod	id.	1272/4800	pozemku	p.	č.	337/4	o	cel-
kové	 výměře	 797	 m2	 v	 k.	 ú.	 Uherské	 Hradiště	
s	 podmínkou	 předložení	 vzdání	 se	 zákonného	
předkupního	 práva	 od	 ostatních	 spoluvlastníků	
této	nemovitosti
•	pronájem	části	pozemku	p.	č.	1647	o	výměře	cca	
815	m2	a	pozemku	p.	č.	425/3	o	celkové	výměře	
185	m2,	oba	v	k.	ú.	Jarošov	u	Uherského	Hradiště
•	pronájem	nebytového	prostoru	č.	5.02	o	výměře	
18,40	m2	v	budově	č.	p.	123,	Mariánské	náměstí,	
Uherské	Hradiště
•	 převod	 budovy	 č.	 p.	 122	 na	 pozemku	 st.	 p.	 č.	
877,	 pozemku	 st.	 p.	 č.	 877	 o	 celkové	 výměře	 99	
m2	a	pozemku	p.	č.	8262/15	o	celkové	výměře	699	
m2,	vše	v	k.	ú.	Vyškovec,	a	to	s	podmínkami	zve-
řejnění	uvedenými	v	důvodové	zprávě

•	Záměr	města	na	pronájem	bytu	č.	3,	o	velikosti	
3+1,	 výměře	 	 103,19	m2	 (3	 pokoje,	 kuchyň,	 před-
síň,	koupelna,	 	WC,	chodba,	spíž,	šatna	a	sklep-
ní	 kóje),	 	umístěného	ve	 	 III.	NP	domu	č.p.	41,	ul.	
Prostřední,	 	Uherské	Hradiště,	 s	 výší	nájemného	
90,-	Kč/m2/měsíc,	nejvyšší	nabídce	předplacené-
ho	nájemného,	dle	podmínek	uvedených	v	důvo-
dové	zprávě.
•	Záměr	města	na	pronájem	bytu	č.	4,	o	velikosti	
3+1,	výměře		82,87	m2	(3	pokoje,	kuchyň,	předsíň,	
koupelna,	WC,	šatna	a	sklepní	kóje),		umístěného	
ve	 	 III.	 NP	 domu	 č.p.	 41,	 ul.	 Prostřední,	 	 Uherské	
Hradiště,	 s	 výší	 nájemného	 90,-	 Kč/m2/měsíc,	
nejvyšší	nabídce	předplaceného	nájemného,	dle	
podmínek	uvedených	v	důvodové	zprávě.

Vydala
•	 Nařízení	 města	 Uherské	 Hradiště	 O	 zajištění	
schůdnosti	chodníků,	místních	komunikací	a	prů-
jezdních	úseků	silnic	a	o	neudržovaných	úsecích	
místních	komunikací	a	chodníků	dle	přiloženého	
návrhu.

Jmenovala
•	Ing.	Jiřího	Durďáka,	ředitelem	organizace	Aqua-
park	 Uherské	 Hradiště,	 příspěvková	 organizace,	
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se	 sídlem	 Sportovní	 1214,	Uherské	Hradiště,	 PSČ	
686	01,	IČ	720	63	904.	Dnem	nástupu	do	funkce	je	
1.	prosinec	2012.

•	 paní	 Jarmilu	 Magdálkovou,	 nominovanou	 vo-
lební	 stranou	 Zdravé	 Hradiště,	 členkou	 sociální	
a	zdravotní	komise.
•	 2.	Mgr.	Oldřicha	 Šipku,	 nominovaného	 volební	
stranou	ODS,		členem	místní	komise	Jarošov.	

Vzala na vědomí
•	 zprávu	 o	 činnosti	 komise	 finanční,	 komise	 pro	
oblast	vzdělávání	a	místních	komisí	za	III.	čtvrtletí	
2012

•	 ukončení	 Nájemní	 smlouvy	 č.	 2007/857/SMM	
uzavřené	 dne	 15.11.2007	 mezi	 městem	 Uherské	
Hradiště,	Masarykovo	náměstí	19,	686	70	Uherské	
Hradiště,	 IČ	002	91	471	a	paní	Věrou	Baroňovou,	
týkající	se	pronájmu	nebytového	prostoru	č.	5.02	
o	 výměře	 18,40	m2	 v	 budově	 č.	 p.	 123,	 Marián-
ské	 náměstí,	 Uherské	 Hradiště;	 výpovědí	 ke	 dni	
31.12.2012

•	Nehodnocení	záměru	města	na	pronájem	bytu	
č.	3,	o	velikosti	3+1,	výměře		103,19	m2,		umístěné-
ho	ve		III.	NP	domu	č.p.	41,	ul.	Prostřední,		Uherské	
Hradiště,	 s	 výší	 nájemného	 90,-	 Kč/m2/měsíc,	
nejvyšší	nabídce	předplaceného	nájemného,	dle	
podmínek	uvedených	v	důvodové	zprávě;	z	důvo-
du	nepodání	žádné	nabídky.

•	Nehodnocení	záměru	města	na	pronájem	bytu	
č.	4,	o	velikosti	3+1,	výměře		82,87	m2,		umístěné-
ho	ve		III.	NP	domu	č.p.	41,	ul.	Prostřední,		Uherské	
Hradiště,	 s	 výší	 nájemného	 90,-	 Kč/m2/měsíc,	
nejvyšší	nabídce	předplaceného	nájemného,	dle	
podmínek	uvedených	v	důvodové	zprávě;	z	důvo-
du	nepodání	žádné	nabídky.

Neschválila
•	pronájem	pozemku	p.	č.	679	o	celkové	výměře	
204	m2	v	k.	ú.	Vésky	od	paní	Boženy	Řezníčkové2.	
uzavření	Dodatku	č.	2	ke	Smlouvě	o	nájmu	neby-

tových	 prostor,	 ve	 znění	 Dodatku	 č.	 1,	 uzavřené	
dne	29.03.2002	mezi	městem	Uherské	Hradiště,	
Masarykovo	náměstí	19,	686	70	Uherské	Hradiště,	
IČ	002	91	471	a	panem	Pavlem	Mošťkem,	týkající	
se	pronájmu	nebytových	prostor	o	celkové	výměře	
735,00	m2	v	I.	NP	a	II.	NP	budovy	č.	p.	1156,	Štěp-
nická,	 Uherské	 Hradiště;	 spočívajícího	 ve	 zúžení	
předmětu	 nájmu	 o	 nebytové	 prostory	 o	 celkové	
výměře	536,75	m2	ve	II.	NP	předmětné	budovy

Neschválila  ke zveřejnění
•	 výpůjčku	 pozemků	 p.	 č.	 458	 o	 celkové	 výměře	
3	172	m2,	p.	č.	459	o	celkové	výměře	217	m2	a	části	
pozemku	p.	č.	460	o	výměře		1	178	m2,	vše	v	k.	ú.	
Jarošov	u	Uherského	Hradiště

Zrušila
•	 usnesení	 RM	 č.	 816/55/RM/2012	 ze	 dne	
17.09.2012	 v	 odst.	 I.	 v	 bodě	 1.,	 a	 to	 ve	 znění:	 RM	
schvaluje	provedení	veřejné	zakázky	na	výběr	bu-
doucího	dodavatele	elektrické	energie	pro	město	
Uherské	Hradiště	a	 jeho	příspěvkové	organizace	
pro	 rok	2013-2014	elektronickou	aukcí	 systémem	
PROe.biz

•	 usnesení	 RM	 č.	 816/55/RM/2012	 ze	 dne	
17.09.2012	 v	 odst.	 I.	 v	 bodě	2.,	 a	 to	 ve	 znění:	 RM	
schvaluje	členy	komise	pro	posouzení	a	hodnoce-
ní	nabídek	dle	§74:Mgr.	Evžen	Uher,	místostarosta	
města	Uherské	Hradiště;	Ing.	Vladimír	Moštěk,	ve-
doucí	ekonomického	odboru;	Ing.	Stanislav	Blaha,	
místostarosta	města	Uherské	Hradiště;	Ing.	Jind-
řich	Havelka,	vedoucí	odboru	dopravy;	Ing.	Karel	
Lecián,	vedoucí	odboru	SMM;	Ing.	Václav	Škrabal,	
referent	odboru	investic;	Mgr.	Josef	Botek,	tajem-
ník;	 JUDr.	 Pavlína	 Pančochová,	 vedoucí	 právní-
ho	 oddělení	 právního	 odboru;	 Tajemník	 komise:	
Ing.	Vladimír	Šenekl,	referent	odboru	SMM

Odvolala
•	Mgr.	Lubomíra	Náplavu,	nominovaného	volební	
stranou	Zdravé	Hradiště,	 z	 funkce	člena	sociální	
a	zdravotní	komise.
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KVětOSLaV ticHaVSKý
StaROSta měSta

1. OSObNÍ úDaJE
Narodil	 jsem	 se	 3.	 6.	 1950	 v	 Dobrkovicích.	 Vy-
studoval	 jsem	 SVVŠ	 v	 Uherském	Hradišti	 a	 poté	
SASŠ	–	nádstavbové	studium	s	maturitou	na	SEŠ.	
Na	 FTVS	UK	 Praha	 jsem	absolvoval	 nejvyšší	 tre-
nérské	 studium.	 V	 rozmezí	 let	 1971	 –	 1998	 jsem	
pracoval	 jako	 vedoucí	 strojírenské	 skupiny	 ná-
kupu	 v	 podniku	Mesit,	 poté	 jsem	byl	 až	 do	 roku	
2010	 místostarostou	 města	 Uherské	 Hradiště	
a	v	roce	2010	jsem	byl	zvolen	starostou.	Jsem	že-
natý,	mám	dvě	dospělé	dcery.	Mým	celoživotním	
zájmem	je	sport	se	zaměřením	na	atletiku,	které	
jsem	se	po	většinu	života	věnoval	i	aktivně,	mimo	
to	 jsem	 hrál	 také	 basketbal.	 Stál	 jsem	 u	 zrodu	
atletických	 sportovních	 tříd	 na	 ZŠ	 Sportovní,	 kde	
jsem	dlouho	působil	 jako	 vedoucí	 trenér.	 Pracuji	
také	 jako	 předseda	 Krajského	 atletického	 svazu	
a	 jako	 předseda	 Atletického	 klubu	 v	 Uherském	
Hradišti.	Aktivně	se	podílím	také	na	organizování	
nejrůznějších	sportovních	akcí	ve	městě.		

2. POLiticKá PŘÍSLUšNOSt a fUNKcE
Jsem	členem	Občanské	demokratické	strany

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a KOmiSÍcH
Starosta	města,	člen	rady	a	zastupitelstva	města
Komise	cestovního	ruchu,	Sportovní	komise
předseda	dozorčí	rady	společnosti	EDUHA,	s.r.o.		
předseda	správní	rady	Region	Slovácko
předseda	správní	rady	Park	Rochus,	o.p.s.

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO měStO
Těžko	se	mi	hodnotí	osobní	přínos,	považuji	spíše	
za	velkou	čest,	že	jsem	se	mohl	podílet	na	mnoha	
důležitých	akcích	a	projektech	v	Uherském	Hradi-
šti	nebo	stát	přímo	u	jejich	zrodu.	Z	oblasti	cestov-
ního	 ruchu	se	 jednalo	o	vznik	Regionu	Slovácko,	
obou	 městských	 informačních	 center	 nebo	 také	
o	 zavedení	 koncepce	 rozvoje	 šetrného	 cestov-
ního	 ruchu	 regionu	 Slovácko.	 Z	 oblasti	 životního	
prostředí	bych	vyzdvihl	zejména	projekt	renovace	
dětských	hřišť,	projekt	zavodňování	Kněžpolského	
lesa,	 projekt	 regenerace	 parku	 Smetanovy	 sady	
a	 také	mimořádně	 rozsáhlý	proces	 vzniku	Parku	
Rochus.	 Nejbližší	 mně	 ale	 stále	 zůstává	 oblast	
sportu;	 	 zde	 bych	 připomněl	 celou	 systémovou	
změnu	 řízení	městských	 sportovišť	 a	 vznik	orga-
nizace	Sportoviště	města	Uherské	Hradiště,	zalo-
žení	 příspěvkové	 organizace	 Aquapark	 Uherské	
Hradiště,	rozjezd	a	fungování	Centra	sportovních	
nadějí	a	množství	tradičních	sportovních	akcí	po-
řádaných	 městem,	 za	 všechny	 jmenuji	 alespoň	
Plaveckou	 soutěž	 měst	 nebo	 Atletický	 čtyřboj	
žáků.	Snad	jsem	svým	dílem	přispěl	také	ke	zdár-
nému	 dokončení	 investičních	 akcí	 jako	 byla	 re-
konstrukce	atletického	a	fotbalového	stadionu,	tří	
etap	oprav	zimního	stadionu	včetně	vzniku	in-line	
plochy,	vybudování	hřiště	pro	Discgolf	 	a	mnoha	
dalších	akcí.	V	oblasti	dopravy	jsem	se	v	minulos-
ti	 podílel	 zejména	 na	 regulaci	 statické	 dopravy	
v	 centru	 města,	 rozvoji	 cyklodopravy,	 cykloste-
zek	 a	 s	 tím	 souvisejícím	 generelu	 cyklodopravy	
v	Uherském	Hradišti.	

5. cO JE mOU SNaHOU DOKáZat VE měStě 
V bUDOUcNU
Věřím,	že	se	mi	za	mé	funkční	období	podaří	udržet	
a	posílit	úroveň	Uherského	Hradiště	 jako	kulturní-
ho,	po	všech	stránkách	rozvíjejícího	se	města	a	ne-
zklamat	 jeho	 obyvatele	 v	 plnění	 slibů,	 které	 jsem	
dal	při	svém	nástupu	do	funkce	starosty	města.
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PhDr. iVO fROLEc

1. OSObNÍ úDaJE
Narodil	 jsem	se	na	Slovácku.	Nikoliv	 však	 v	Uher-
ském	 Hradišti,	 ale	 v	 Hodoníně.	 Část	 dětství	 jsem	
prožil	v	nedaleké	vesnici	Ratíškovice.	Období	dospí-
vání	a	maturitní	zkouška	na	gymnáziu	mne	čekaly	
v	Brně.		Následovalo	studium	na	Filozofické	fakultě	
Univerzity	 Karlovy	 v	 Praze	 na	 tehdejší	 katedře	 et-
nografie	 a	 folkloristiky.	 Po	 absolvování	 školy	 jsem	
nastoupil	na	několik	let	do	Ústředí	lidové	umělecké	
výroby	 v	 Uherském	 Hradišti.	 Profesní	 zájem	mne	
koncem	 osmdesátých	 let	 přivedl	 do	 Národního	
ústavu	 lidové	 kultury	 ve	 Strážnici,	 se	 kterým	 jsem	
do	 té	 doby	 spolupracoval	 externě.	 Mým	 trvalým	
bydlištěm	a	domovem	však	bylo	Uherské	Hradiště,	
kam	jsem	se	i	pracovně	vrátil	v	roce	1991,	kdy	jsem	
nastoupil	 jako	 ředitel	 do	 Slováckého	muzea.	 Této	
instituci	 jsem	věrný	dodnes,	pouze	po	vzniku	Zlín-
ského	kraje	jsem	souběžně	a	přechodně	vykonával	
na	krajském	úřadu	i	 funkci	vedoucího	odboru	kul-
tury	a	památkové	péče.	V	rámci	mého	odborného	
zaměření	jsem	řadu	let	činný	jako	předseda	Národ-
ní	rady	pro	tradiční	lidovou	kulturu	na	ministerstvu	
kultury	a	předseda	Programové	rady	Mezinárodní-
ho	 folklorního	 festivalu	Strážnice.	Na	koníčky	času	
mnoho	 nezbývá,	 ale	 rád	 se	 účastním	 akcí	 Aca-
demic	 Pipe	 Clubu	 Uherské	 Hradiště,	 Společnosti	

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

přátel	slivovice	ČR	a	Muzejního	spolku	v	Uherském	
Hradišti,	 jichž	 jsem	 spoluzakladatelem.	 Ženatý	
jsem	30	let,	vychoval	jsem	dva	syny.

2. POLiticKá PŘÍSLUšNOSt a fUNKcE
Do	zastupitelstva	města	jsem	kandidoval	jako	člen	
občanského	sdružení	Koalice	pro	rozvoj	Uherského	
Hradiště	(KRUH),	jsem	rovněž	zakládajícím	členem	
politického	hnutí	ZVUK	2012.

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a KOmiSÍcH
Již	 potřetí	 jsem	 členem	 zastupitelstva	města,	 po-
druhé	 členem	 rady.	 Předsedám	 komisi	 kultury	
a	jsem	místopředsedou	místní	komise	ve	Véskách.

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO měStO
Práce	každého	občana,	který	byl	zvolen	do	zastupi-
telstva,	je	velmi	různorodá	a	postihuje	snad	všech-
ny	oblasti	života	v	obci.	Tak	jako	ostatní	kolegové	se	
snažím	řešit	problémy	lidí,	chodu	a	rozvoje	města.	
Je	přirozené,	že	z	profesního	hlediska	věnuji	zvlášt-
ní	 pozornost	 oblasti	 kultury	 a	 cestovního	 ruchu.	
Vzhledem	k	tomu,	že	bydlím	v	jedné	z	místních	částí	
a	znám	její	specifické	problémy,	snažím	se	obrátit	
či	 zvýšit	 pozornost	 vedení	města	 i	 tímto	 směrem.	
Do	 jaké	míry	 je	moje	práce	úspěšná,	 to	nechť	po-
soudí	jiní.

5. cO JE mOU SNaHOU DOKáZat VE měStě 
V bUDOUcNU
V	rámci	svého	povolání	často	cestuji	a	mám	mož-
nost	 srovnávat	 Uherské	 Hradiště	 s	 jinými	 městy.	
Bez	 nadsázky	 tvrdím,	 že	 Uherské	 Hradiště	 patří	
mezi	ty	nejkrásnější.	Navíc	jsem	hrdý	na	jeho	neo-
pakovatelnou	atmosféru,	kulturnost	a	všeobecnou	
vstřícnost.	Aby	to	i	nadále	platilo,	je	nutné	být	dob-
rým	hospodářem,	avšak	zachovávat	a	dále	rozvíjet	
stávající	i	nové	prospěšné	aktivity	bez	neúměrného	
zadlužování.	Mezi	 tyto	prioritní	aktivity	řadím	i	čin-
nost	Knihovny	B.	B.	Buchlovana	a	Slováckého	diva-
dla,	 tedy	 institucí,	které	se	v	současnosti	dostávají	
díky	nevhodným	zásahům	státu	do	vážných	finanč-
ních	potíží.	 A	 když	 jsem	zmínil	 všeobecnou	 vstříc-
nost	ve	městě,	tu	bych	rád	pociťoval	i	při	zasedáních	
zastupitelstva	mezi	zúčastněnými	stranami.	Všichni	
žijeme	v	 jednom	městě,	máme	 jej	 rádi	a	plujeme	
tak	na	stejné	lodi,	která	se	nesmí	potopit.
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Jako	výraz	poděkování	za	zisk	titulu	Městská	knihovna	roku	2012	přijal	dne	7.	listopadu	starosta	měs-
ta	Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský	vedení	a	zaměstnance	Knihovny	Bedřicha	Beneše	Buchlo-
vana.	„Vaše	práce	dělá	dobré	jméno	celému	městu	Uherské	Hradiště.	Město	udělá	všechno	pro	to,	
aby	„vlajkové	lodi“	kultury	ve	městě,	mezi	které	knihovna	neodmyslitelně	patří,	mohly	i	nadále	po-
skytovat	své	služby	občanům	v	nezměněné	podobě,“	řekl	ve	svém	projevu	starosta	města	Květoslav	
Tichavský.																																																																																																																																		Foto:	Jan	Pášma

 

60.	výročí	svatby	oslavili	v	říjnu	Marie	a	Jan	Dudkovi	z	Uherského	Hradiště.		Ke	gratulantům	se	připojil	
také	starosta	města	Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.	Hodně	dalších	společných	let	 jim	přeje	
také	redakční	rada	zpravodaje.																																																																																														Foto:	město	UH
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Slavnostní	přijetí	studentů	uherskohradišťského	gymnázia	konané	dne	17.	října	v	obřadní	síni	radnice	
bylo	poděkováním	města	studentům	a	pedagogům	za	spolupráci	při	Dnech	evropského	dědictví	
2012.	Studenty	Gymnázia	Uherské	Hradiště	přijal	ve	dvou	sledech	místostarosta	města	 Ing.	Stani-
slav	Blaha.	„Svým	dílem	jste	výrazně	pomohli	nejen	 jubilejnímu,	desátému	ročníku	největší	kultur-
ně	–	společenské	akce	na	Slovácku,	ale	zapojili	 jste	se	vlastně	také	do	ještě	stále	aktuálních	oslav	
titulu	Historické	město	roku	2011.	Úsilí	města	kvalitně	pečovat	o	historické	památky	a	činit	z	nich	živý	
prostor	pro	život	je	značné	a	letos	jste	nám	v	tom	významně	pomohli	právě	vy,“		řekl	místostarosta	 
Ing.	Stanislav	Blaha	ve	svém	projevu	ke	studentům.																																																																																																												
																																																																																																																																																				Foto:	Jan	Pášma
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Rozhovor s paní Danou Zátopkovou

Jak se vám aktuálně daří? 
Přiznám	 se,	 že	mě	 poprvé	 trochu	 zaskočilo	 stáří.	
Vloni	touto	dobou	mně	dali	dort	a	na	něm	bylo	na-
psáno	89	a	já	když	jsem	si	uvědomila,	že	se	to	týká	
mě,	 tak	 jsem	se	 trošku	 lekla.	Letos	už	 jsem	slavila	
devadesát	a	začalo	se	to	na	mě	trochu	sypat.	Za-
tím	 jsem	stáří	moc	nebrala	na	vědomí,	ale	člověk	
to	musí	 začít	 sledovat	a	počítat	 s	 tím,	 že	 to	přijde	
a	že	se	nedá	nic	dělat.	Naráz	zjistíte	„	Lásko,	mně	
ubývá	sil“
Jste stále ve sportovním dění? 
Celoživotní	vazba	se	nedá	 tak	 jednoduše	uříznout	
a	říct	si	 :	 teď	skončím	a	 teď	začnu	myslet	na	něco	
jiného.	Navždycky	vás	to	spoutá	a	stáhne	a	navždy	
už	to	budete	sledovat.	Nedá	vám	to.	Celý	život	jsem	
žila	 ve	 sportovní	oblasti,	 po	mé	oštěpařské	 karié-

ře	jsem	ještě	dělala	trenérku,	takže	jsem	si	říkala	:	
copak	 já	 teďka	půjdu	prodávat	zelí,	když	rozumím	
nejvíc	oštěpu?	 Jsou	 to	 celoživotní	 vazby,	 které	ne-
jdou	 hned	 tak	 přerušit.	 I	 před	 letošní	 olympiádou	
v	Londýně	jsem	si	říkala:	já	půjdu	do	penze.	Ale	ono	
to	nejde,	protože	vás	to	pořád	připoutává.	
Kam se posunula vaše disciplína (hod oštěpem) 
od dob, kdy jste vyhrávala vy? 
Naráz	se	objevila	holka,	která	je	daleko	nadanější,	
než	jsem	byla	já	a	která	prostě	začala	dobře	házet.	
Tak	to	má	určitě	pokračování.	A	to	jsem	ráda,	pro-
tože	 tím	se	oštěp	stal	 takovou	určitou	naší	oporou	
v	atletických	disciplínách.	Mně	těší,	že	 to	se	mnou	
nevyhyne.	A	to	neříkám	proto,	že	bych	si	chtěla	ně-
jak	dávat	 zásluhy.	 Ty	byly	 jen	 takovým	semínkem,	
které	se	pak	dále	rozvíjelo.	
co byste vzkázala mladým lidem, třeba i začína-
jícím sportovcům? 
Dívám	se	na	to	dnes	trochu		i	ze	zdravotního	hledis-
ka.	Vidím,	že	lidské	pokolení	začíná	trochu	degene-
rovat,	 je	hodě	 tlustých	 lidí,	 líných	 lidí.	A	 vidím	 taky	
skupiny	dětí,	které	lítají	po	venku		a	nebyl	by	žádný	
problém	přesvědčit	je,	aby	se	daly	na	sport.	Dneska	
je	zvlášť	důležité,	aby	děti	dělaly	něco	spojeného	se	
sportem.	A	nemusí	to	být	hned	olympijské	medaile,	
světové	výkony	a	veliká	dřina.		Jen	aby	si	děti	uvě-
domily,	jak	pěkný	je	sport	a	jak	je	dobré	nevzdálit	se	
příliš	od	svých	přírodních	vlastností.	
Kde a jak se chystáte strávit Vánoce?
Na	 to	 už	 mám	 takový	 tradiční	 způsob.	 Obyčejně	
dělám	pro	několik	nejbližších	přátel	rybí	polévku,	ta	
se	u	nás	jí	dopoledne.	Popřejeme	si	pěkné	Vánoce	
a	pak	je	všechny	rozeženu	domů	ke	svým	rodinám,	
aby	si	užili	té	pravé	rodinné	vánoční	atmosféry.	Po-
tom	si	pozvu	já	osobně	pár	starších	dam,	mých	ka-
marádek,	které	už	jsou	taky	vdovy,	a	s	nimi	si	udě-
lám	normální	Štědrý	večer.	Musím	ale	pohlídat,	aby	
na	ně	zbyla	ta	rybí	polévka.	Smažíme	kapra,	baví-
me	se,	vykládáme.	Jde	nám	o	to	přátelsky	posedět,	
dobře	pojíst,	pobavit	se,	žádná	smuteční	hostina.	

Už mnohokrát jste se vyznala ze své lásky k Hra-
dišti, co byste vzkázala Hradišťanům? 
Mně	 se	 v	 Hradišti	 vždycky	 líbilo	 a	 líbí	 se	mi	 tady	
i	dál,	i	když	jsem	viděla	spoustu	světa	a	zajímavostí	
ve	světě.	Vyrostla	 jsem	na	Slovácku	a	 jsem	zarytý	

Dana	Zátopková	se	starostou	 
Květoslavem	Tichavským.

Olympioničku	a	 jednu	z	největších	 žijících	českých	
sportovních	legend	Danu	Zátopkovou	přijal	u	příle-
žitosti	 jejího	významného	životního	jubilea	dne	15.	
listopadu	starosta	města	Uherské	Hradiště	Květo-
slav	Tichavský.	Jako	výraz	úcty	a	ocenění	byl	Daně	
Zátopkové	předán	pamětní	klíč	od	města	Uherské	
Hradiště.	
„Paní	Dana	Zátopková	umí	rozdávat	úsměv	a	dob-
rou	 náladu	 svým	 blízkým	 a	 celému	 svému	 okolí.	
Myslím,	že	by	 i	 řady	mnohem	mladších	 lidí	mohly	
takovou	 míru	 entusiasmu,	 životní	 energie,	 dobré	
nálady	 a	 nadšení	 pro	 všechno	 dobré	 paní	 Daně	
závidět,“		řekl	při	slavnostním	přijetí	české	sportovní	
legendy	starosta	Květoslav	Tichavský.	Při	této	příle-
žitosti	jsme	s	jubilantkou	připravili	rozhovor.
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folklorista	 a	 ty	místní	 zvyky	mám	 opravdu	 hodně	
ráda.	Velice	si	vážím	folkloru,	který	tady	ještě	vytrval	
a	přežil	 vlastně	 všechny	ústrky	a	 všechnu	moder-
nizaci.	Vím,	že	se	dneska	nedá	chodit	 „v	šorcách“,	
ale	přece	aspoň	ty	hlavní	vlastnosti,	které	jsem	tady	
vždycky	 milovala,	 ty	 zůstaly.	 Chtěla	 bych,	 aby	 se	
tady	zachovala	taková	sousedská	dobrota,	ve	světě	
to	tak	nikde	neexistuje.	Lidé	tady	mají	rádi	pohodu;		
posedět	si,	zazpívat	si	u	dobrého	vínka	a	klobásek.	
To	je	v	životě	nutné,	záměrně	si	dovolit	pohodu,		ho-
nění	se	za	penězi	není	všechno.	To	přece	patří	k	ži-
votu,	posedět	si	s	kamarády	a	užít	si	pěkné	životní	
chvíle.	Je	potřeba	si	tohle	pohlídat.

Dana	 Zátopková,	 rozená	 Ingrová,	 se	 narodila	
v	Karviné	–	Fryštátě,	ale	za	své	rodné	město	pova-
žuje	Uherské	Hradiště.	Zde	v	roce	1941	maturovala	
a	v	roce	1948	se	vdala	za	Emila	Zátopka.	Začínala	
jako	 gymnastka	 a	 později	 házenkářka.	 S	 celkem	
Slovácké	 Slavie	 to	 dotáhla	 až	 k	 titulu	mistryně	 re-
publiky.	 K	 oštěpu	 se	dostala	 náhodou	 za	 vysoko-
školských	 studií.	 Je	 olympijskou	 vítězkou	 v	 hodu	
oštěpem	 (Helsinky,	 1952),	 držitelkou	 stříbrné	 me-
daile	z	OH	v	Římě	 (1960)	a	dvojnásobnou	mistryní	
Evropy.	Po	skončení	aktivní	kariéry	16	let	pracovala	
jako	ústřední	trenérka	vrhačských	disciplin	a	12	let	
byla	 členskou	 ženské	 komise	Mezinárodní	 atletic-
ké	 federace	 IAAF.	 Jedním	z	nejvyšších	ocenění	 její	
práce	bylo	udělení	Olympijského	řádu	v	roce	1988.

Text	a	foto:	JP			

Kdo dostane Cenu města? 

Vážení	občané,	

dovolujeme	si	Vám	připomenout,	že	do 31. pro-
since 2012	 je	 možné	 podávat	 návrhy	 na	 Cenu	
města	 Uherské	 Hradiště.	 Cena	 města	 Uherské	
Hradiště	je	udělována	zastupitelstvem	města	jed-
nou	ročně	za	podstatný	přínos	pro	město	Uherské	
Hradiště.	Nositelem	ceny	města	se	může	stát	žijí-
cí	 fyzická	osoba	 i	právnická	osoba	s	působností	
v	Uherském	Hradišti.	Návrh	na	udělení	ceny	mo-
hou	podávat	fyzické	i	právnické	osoby,	výhradně	
písemnou	 formou.	 Návrhy	 se	 podávají	 Odboru	
kanceláře	starosty	(KST).

V	návrhu	musí	být	uvedeno:
-	 jméno	 a	 příjmení,	 adresa	 bydliště,	 případně	
pracoviště	či	místo	působení	fyzické	osoby,	které	
má	být	cena	udělena	nebo	název	a	sídlo	právnic-
ké	osoby,	které	má	být	cena	udělena
-	 zdůvodnění,	 za	 jaké	 dílo	 nebo	 aktivitu	má	 být	
cena	udělena.

Návrhy na udělení ceny přijímá do 31. prosin-
ce příslušného roku Odbor kanceláře starosty 
městského úřadu Uherské Hradiště, který za-
jistí další průběh jejich projednání. 

Letos	 byla	 Cena	 města	 za	 rok	 2011	 udělena	
MUDr.	Igoru	Stanclovi,	CSc.	za	zásluhy	o	materiál-
ní	i	kulturní	obnovu	domu	u	Zlaté	koruny	(Stanclo-
va	lékárna)	v	Uherském	Hradišti.	
                                                                                           

JP

Jubilantka	s	Cimbálovou	muzikou	
Jaroslava	Čecha.

Rozhovor s paní...
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Do čela partnerského města 
Mayen usedl nový primátor 

V	pondělí	5.	listopadu	se	uskutečnilo	veřejné	za-
sedání	 městské	 rady	 partnerského	 města	 Ma-
yen,	na	němž	byl	uveden	do	funkce	nový	primátor	
města,	pan	Wolfgang	Treis.	K	slavnostnímu	aktu,	
kterého	se	zúčastnila	 řada	hostů,	mj.	ministryně	
zemské	 vlády	 Eveline	 Lemke,	 byli	 pozváni	 také	
starostové	 partnerských	měst	 Godalming	 (Velká	
Británie),	Joigny	(Francie)	a	Uherské	Hradiště	spo-
lu	s	předsedy	spolků	přátel.	Nový	primátor	Wolf-
gang	Treis	vyjádřil	potěšení	ze	setkání	a	přislíbil,	
že	 jako	 první	 v	 řadě	 partnerských	měst	 navštíví	
Uherské	Hradiště.
Za	Uherské	Hradiště	 se	 inaugurace	nového	pri-
mátora	 partnerského	 města	 zúčastnili	 starosta	
města	Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský	spo-
lečně	s	předsedkyní	Spolku	přátel	města	Mayen	
PhDr.	Blankou	Rašticovou.	
Partnerské	město	Mayen	bylo	po	úmrtí	paní	pri-
mátorky	Veroniky	Fischer	bez	primátora	od	května	
letošního	roku.	Wolfgang	Treis	ze	strany	Zelených	
zvítězil	ve	volbách	konaných	9.	září	tohoto	roku.	
Ze	všech	partnerských	měst	Uherského	Hradiště	
jsou	styky	s	městem	Mayen	nejrozvinutější.	Obě	
města	spojuje	aktivní	spolupráce	 (od	 roku	1994),	
založená	na	výjimečně	dobrých	vzájemných	vzta-
zích.

JP

Rekonstrukce ulice Podboří 
v Míkovicích

Zásadní	 rekonstrukce	se	na	 jaře	příštího	 roku	do-
čká	 přes	 pět	 set	 metrů	 dlouhá	 komunikace	 ulice	
Podboří	v	místní	části	Uherské	Hradiště	-	Míkovice.	
Nepůjde	 pouze	 o	 nový	 povrch	 vozovky	 ,	 zlepše-
ní	 komfortu	 pro	 obyvatele	 zmíněné	 ulice	 přinese	
rovněž	 rekonstrukce	parkoviště	u	hřbitova	o	ploše	
120	m2,	přibude	nové	veřejné	osvětlení,	úpravy	se	
dočkají	také	zelené	plochy.	Na	silnici	přibudou	bez-
pečnostní	prvky	v	podobě	tří	příčných	prahů	ome-
zujících	 rychlost	 vozidel.	 Práce	 si	 vyžádají	 investici	
ve	výši	takřka	4,	5	milionů	korun.	O	rekonstrukci	uli-
ce	Podboří	město	usiluje	 již	několik	 let.	 „Akce	byla	
naplánována	 již	 v	 roce	 2008,	 teprve	 nyní	 se	 ale	
podařilo	dořešit	veškeré	majetkové	vztahy	a	město	
může	na	jaře	příštího	roku	k	akci	přistoupit,“	popsal	
místostarosta	města	Uherské	Hradiště	Zdeněk	Pro-
cházka.	„Pro	obyvatele	místní	části	je	rekonstrukce	
ulice	 velmi	 potřebná,	 jedná	 se	 o	 hlavní	 a	 jedinou	
přístupovou	cestu	ke	hřbitovu,	nacházející	se	záro-
veň	ve	velmi	špatném	technickém	stavu,“		přiblížil.	
Předpoklad	zahájení	prací	 je 1. března 2013, ter-
mín dokončení je naplánovaný na 28. června. 

JP

Nová centrální spisovna 

Bývalá	kotelna	Základní	školy	UNESCO	v	Uherském	
Hradišti	 se	 stane	 místem,	 kam	město	 shromáždí	
veškeré	své	dokumenty,	 které	ze	zákona	musí	ar-
chivovat.	 Takové	 místo	 doposud	 městu	 chybělo.	
Do	 nové	 centrální	 spisovny	město	 shromáždí	 do-
kumenty,	 které	má	 nyní	 na	 několika	místech,	 což	
je	nevyhovující.	Spisovna	bude	vybavena	moderní	
technikou	 napojenou	 na	 software	 a	 dokumenty	
města	zde	budou	chráněny	 také	před	případnými	
povodněmi.	„Zákon	nám	ukládá,	abychom	měli	do-
kumenty	na	jednom	místě.	Již	delší	dobu	jsme	hle-
dali	vhodné	prostory	pro	takové	zařízení.	V	nevyuží-
vaných	prostorách	 kotelny	 základní	 školy	UNESCO	
budeme	mít	k	dispozici		bezmála	1500	metrů	úložní	
plochy,	 přičemž	 zařízení	 archivačního	 systému	
bude	odpovídat	požadavkům	dnešní	doby,“	nastí-
nil	 tajemník	 Městského	 úřadu	 Uherské	 Hradiště	
Josef	Botek.	Přestavba	bývalé	kotelny	na	centrální	
spisovnu	 by	měla	 začít	 koncem	měsíce	 listopadu 
a		hotová	bude	do	konce	února	2013.		Akce	si	vyžá-
dá	investici	v	hodnotě	2,5	milionu	korun.																				JP

Nový	primátor	partnerského	města	
Mayen	Wofgang	Treis	při	slavnostním	
uvedení	do	funkce.
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Vzpomínkový akt  
k 28. říjnu

Ve	dvoudenním	předstihu	oslavilo	město	Uherské	
Hradiště	v pátek 26. října	vznik	Československé	
republiky	pietním	aktem	na	Komenského	náměs-
tí.	Položením	věnců	k	pomníku	Obětem	I.	světové	
války	 na	 Komenského	 náměstí	 uctili	 Den	 vzniku	
samostatného	československého	státu	představi-
telé	města	Uherské	Hradiště,	členové	Přípravné-
ho	výboru	Slavnosti	bratrství	Čechů	a	Slováků	na	
Javořině	a	 členové	Rady	a	Zastupitelstva	města	
Uherské	Hradiště	a	další	hosté.	Pietní	akt	dopro-
vodil	citlivým	výběrem	hudebních	skladeb	Smíše-
ný	pěvecký	sbor	Svatopluk	pod	vedením	sbormis-
tra	Filipa	Macka.																																																					JP

Starosta	Květoslav	Tichavský	položil	kytici 
	k	pomníku	Obětem	první	světové	války.	 

Foto:	Jana	Matůšová

Uherské Hradiště ukončilo 
kampaň Město stromů

V	 Uherském	 Hradišti	 byla	 dne	 21.	 listopadu	
slavnostně	 ukončena	 Kampaň	 Město	 stromů	
2011/2012.	 Ta	 se	 ve	městě	 uskutečnila	 v	 	 několika	
etapách,	 zaměřených	 zejména	 na	 životní	 pro-
středí.	 Konalo	 se	 množství	 veřejných	 projednání	 
a	kulatých	stolů	k	 tématům	z	oblasti	veřejné	zele-
ně	 a	 nechyběly	 ani	 besedy,	 výukové	 programy	 či	
výlety.	 Vyvrcholením	kampaně	Město	 stromů	byla	
možnost	 města	 reprezentovat	 Českou	 Republiku	 
v	mezinárodní	soutěži	Evropská	kvetoucí	sídla	 (En-
tente	Florale	Europe),	ve	které	město	získalo	stříbr-
né	ocenění.	Žezlo	Město	stromů	nyní	převzala	Pra-

Z	rukou	starosty	Květoslava	Tichavského	
převzala	symbol	Města	stromů	místosta-

rostka	Prahy	10	Ivana	Cabrnochová.

ha	10.	Velkým	přínosem	realizace	kampaně	Město	
stromů	v	Uherském	Hradišti	se	stalo	hlavně	navá-
zání	spolupráce	s	několika	organizacemi,	základní-
mi	a	mateřskými	školkami	 i	občany	města.	Město	
podpořilo	 environmentální	 projekty	 škol	 a	 školek,	
přičemž	většinu	akcí	směřovalo	svým	místem	koná-
ní	 k	přírodě.	 „Uherské	Hradiště	bylo	a	 je	 v	oblasti	
čistoty	 a	 vzhledu	 veřejných	 prostranství	 považo-
váno	za	jedno	z	těch	kvalitních,	ne	–	li	příkladných	
měst.	Titul	Město	stromů	získalo	především	za	svou	
přípravu	kampaně	na	rok	2012,	ve	které	se	jednalo	
zejména	o		zvyšování	zájmu	obyvatel	o	životní	pro-
středí	města,	 ve	 kterém	 žijí,	motivování	 široké	 ve-
řejnosti,	aby	se	aktivně	zapojila	do	ochrany	přírody,	
zkvalitňování	životního	prostředí	a	veřejného	života.	

Myslím,	že	se	mnohé	z	našich	cílů	podařilo	naplnit,“	
okomentoval	závěr	kampaně	starosta	města	Uher-
ské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.	Díky	získání	titulu	
Město	 stromů	 se	Uherské	Hradiště	mohlo	 zapojit	
do	 mezinárodní	 soutěže	 Evropská	 kvetoucí	 sídla	
(EFE),	ze	které	vyšlo	s	prestižním	stříbrným	ohodno-
cením.	Odborná	mezinárodní	komise	EFE	ve	svém	
závěrečném	hodnocení	označila	za	mimořádně	sil-
né	stránky	města	velmi	kvalitní	strategické	a	územ-
ní	plánování,	unikátní	bohatství	historických	staveb	
a	celkový	urbanistický	vývoj,	dále	komise	vyzdvihla	
rozvoj	cyklodopravy,	velmi	pozitivně	hodnotila	rov-
něž	květinovou	výsadbu	ve	městě.	Naopak	zlepšení	
se	očekává	v	boji	s	graffiti	po	celém	městě.
Soutěž	Město	stromů	je	společným	projektem	Na-
dace	Partnerství	a	města	Strakonice.	Cílem	soutě-
že	 je	 zvyšování	 zájmu	obyvatel	 o	 životní	 prostředí	
města,	ve	kterém	žijí.	Soutěž	se	pravidelně	koná	od	
roku	2006	a	 jejími	vítězi	se	postupně	stala	města:	
Kroměříž,	 Tachov,	 Krnov,	Havířov,	 Broumov,	Uher-
ské	Hradiště	a	Praha	10.																														Text	a	foto:	JP
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Provoz mateřských škol a školních družin 
v době vánočních prázdnin 2012

tak jako každý rok, také letos dojde po dobu vá-
nočních prázdnin k omezení	nebo	přerušení	pro-
vozu	mateřských	škol	a	školních	družin.	Vánoční 
prázdniny jsou vyhlášeny od  soboty 22. 12. 2012 
do středy 2. 1. 2013, přičemž	pracovní	dny	 jsou 
27.	12.	-	28.	12.	2012,	31.	12.	2012	–	celkem	3	dny.

Provoz mateřských škol v době vánočních 
prázdnin v r. 2012:
Dle	§	3,	odst.	2,	Vyhlášky	č.	14/2005	Sb.,	o	před-
školním	vzdělávání,	v	platném	znění,	 	 lze	provoz	
mateřské	 školy	 ze	 závažných	 důvodů	 a	 po	 pro-
jednání	 se	 zřizovatelem	 omezit	 nebo	 přerušit. 
Za	 závažné	 důvody	 se	 považují	 organizační	 
či	technické	příčiny.	Rozsah	omezení	nebo	přeru-
šení	stanoví	ředitel	mateřské	školy	po	projednání	
se	zřizovatelem.
Z	dosavadních	zkušeností	vyplývá,	že	po	dobu	vá-
nočních	prázdnin	je	o	mateřskou	školu	minimální	
zájem.	Důvod	nezájmu	lze	považovat	za	organi-

zační	 příčinu,	 na	 základě	 které	budou	mateřské	
školy	zřízené	městem	Uherské	Hradiště	uzavřeny	
následovně:	
Provoz všech mateřských škol bude opět zahá-
jen 2. 1. 2013.

Provoz školních družin v době vánočních 
prázdnin v  r. 2012:
Dle	§	8,	odst.	2,		Vyhlášky	č.	74/2005	Sb.,	o	zájmo-
vém	vzdělávání,		lze	činnost	školní	družiny	v	době	
školních	prázdnin	přerušit	po	projednání	se	zřizo-
vatelem.

Rovněž	 u	 školních	 družin	 z	 dosavadních	 zkuše-
ností	vyplývá,	že	po	dobu	vánočních	prázdnin	 je	 
o	družinu	minimální	zájem,	proto	budou v době 
vánočních prázdnin 2012 všechny školní druži-
ny základních škol zřízených městem uzavře-
né. Provoz školních družin  bude opět zahájen  
3. 1. 2013.                                                               JP

Mateřská	škola Termín	uzavření

mš Lomená, Větrná		(součást		p.o.	ZŠ	a	MŠ	Větrná) 27.	12.	2012	–	1.	1.	2013

mš Jarošov	(součást	p.o.	ZŠ	a	MŠ	Jarošov) 27.	12.	2012	–	1.	1.	2013

mš, které jsou součástí příspěvkové organizace mš Svatováclavská:
MŠ	 Svatováclavská,	 MŠ	 Štěpnice,	 MŠ	 Pod	 Svahy,	 	 MŠ	 Komenského, 
MŠ	28.	Října,		MŠ	Míkovice,		MŠ	Sady,	MŠ	Husova 27.	12.	2012	–	1.	1.	2013
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Městský úřad Uherské Hradiště upozorňuje

Městský	 úřad	 v	 Uherském	 Hradišti	 upozorňuje	
na	následující	skutečnost:	dne 31. prosince 2012 
končí	platnost	 zvláštních	označení	pro	motorová	
vozidla	01	(vzor	–	viz	obr.	č.	1):

Obr.	č.	1:	Zvláštní	označení	do	motorového	vozidla	
01	–	platné	do	31.12.2012	
 
Výměnu	 za	 nové	 Parkovací	 průkazy,	 označující	
vozidlo	přepravující	osobu	těžce	zdravotně	posti-
ženou	07	(vzor	-	viz	obr.	č.	2),	zajišťuje	odbor	soci-
álních	služeb	a	zdravotnictví,	oddělení	plánování	
a	rozvoje	sociálních	služeb.	
Kontaktní	osoba:	Miroslava	Novotná
Telefon,	e-mail:	572	525	782,	
miroslava.novotna@mesto-uh.cz
Výměnu	 je	možné	provést:	v	úřední	dny,	pondělí	 
a	středu	(8	-	17	hod.),		mimo	úřední	dny	po	před-
chozí	telefonické	domluvě
Místo:	 4.	 podlaží	 odloučeného	 pracoviště	Měst-
ského	 úřadu,	 Protzkarova	 33,	 Uherské	 Hradiště	
(nad	„Hradišťankou“),	kancelář	č.	432

Je	třeba	osobní	účast	držitele	průkazu	ZTP	nebo	
ZTP/P	a	předložení	následujících	dokladů:
-	občanský	průkaz
-	platný	průkaz	ZTP	nebo	ZTP/P
-	zvláštní	označení	do	motorového	vozidla	(AA	+	

		číselná	kombinace)	–	viz	obr.	1
-	1	ks	barevné	fotografie	o	rozměru	35	x	45	mm	
		(odpovídající	současné	podobě)
-	u	osob	zbavených	způsobilosti	k	právním
		úkonům	–	listina	o	ustanovení	opatrovníka
  
Nové parkovací průkazy s mezinárodní plat-
ností (EU) je možno využívat již nyní! Doporuču-
jeme občanům nenechávat výměnu označení 
na poslední dny v roce.  

Po	 31.	 prosinci	 2012	 již	 nelze	 původní	 označení	
(viz	obr.	1)	dále	využívat	a	i	ti	držitelé,	kteří	nemají	 
o	 výměnu	 zájem,	mají	 po	 tomto	 datu	 povinnost		
na	Odbor	sociálních	služeb	a	zdravotnictví	Měst-
ského	úřadu	v	Uherském	Hradišti	původní	ozna-
čení	bezodkladně	vrátit!

Obr.	č.	2:	Nový	parkovací	průkaz	07	
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Galerie	 Art	 pana	Miklíka	 pořádala	 ve	 dnech	 ve	
dnech	9.	až	18.	listopadu	ve	svých	původních	pro-
storách	 na	 Mariánském	 náměstí	 v	 Uh.	 Hradišti	
(nyní	sídlí	v	Rybárnách)	tradiční	podzimní	výstavu	
České	krajinomalby	19.	a	20.	století.	Reprezenta-
tivní	kolekce	112	obrazů	příjemně	překvapila	četné	
příznovce	 výtvarného	 umění,	 stejně	 jako	 spole-
čenská	úroveň	prezentace.	K	vidění	(i	zakoupení)	
byla	 vynikající	 díla	 např.	 Stanislava	 Lolka,	Aloise	
Kalvody,	 Augustina	Mervarta,	 Františka	 Kavána,	
Oldřicha	 Blažíčka,	 Antoše	 Frolky,	 Jakuba	Obrov-
ského,	Jiřího	Heřmana,	Antonína	Hudečka,	Jose-
fa	Jambora,	Romana	Havelky,	Oty	Bubeníčka,	Joži	
Uprky	a	dalších.	
																																							Text	a	foto:	Miroslav	Potyka

Česká krajinomalba  
v Galerii Art

Žehnání  
svatomartinského vína

Česká	krajinomalba	zaujala	návštěvníky.																															

Výstavu	uspořádal	majitel	galerie
Milan	Miklík	(uprostřed).																														

Již	 tradiční	 obřad	 přivítání	 mladých	 vín	 proběhl	
v	 Uh.	Hradišti	 na	Masarykově	 náměstí	 jako	 ob-
vykle	11.	11.	v	11	hodin	11	minut.	Požehnání	se	ujali	
hradišťský	farář	Ján	Turko	a	starosta	města	Květo-
slav	Tichavský.	Nechyběl	ani	sv.	Martin	na	bílém	
koni	-	sníh	však	nepřivezl,	naopak	krásné,	slunné	
počasí.	K	tomu	všemu	zazpíval	mužský	sbor	Old	
Stars	Hradišťanu.	A	pak	už	se	ve	stanu	koštovala	
mladá	vína	z	Vinařství	Vaďura	 (Polešovice),	Víno	
Hruška	(Blatnička),	Víno	Blatel	(Blatnice),	Vinařství	
Vitis	a	Víno	Botur	(Strážnice)	a	další	vína	z	Rohat-
ce,	 Skalky	u	 Ježova,	Mutěnic,	Dolních	Dunajovic,	
Mikulova	 a	 Moravského	 Žižkova.	 Hrála	 k	 tomu	
cimbálová	muzika	Kunovjané.
																																										Text	a	foto:	Miroslav	Potyka

Martinskému	vínu	požehnali	starosta	
Květoslav	Tichavský	a	farář	Ján	Turko.																														

V	příjemné	atmosféře	hrála 
cimbálová	muzika	Kunovjané.																															
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Slovácko v tradici potřetí

Region	 Slovácko	Uherské	Hradiště,	 sdružení	pro	
rozvoj	 cestovního	 ruchu,	 pořádalo	 11.	 listopadu	
v	prostorách	Reduty	 III.	přehlídku	Slovácko	v	 tra-
dici.	 Připraven	 byl	 jarmark	 tradičních	 výrobků,	
ukázky	prací	řemeslných	dílen	a	ochutnávka	vín,	
oceněným	výrobcům	byly	předány	certifikáty.	Zá-
štitu	převzal	starosta	města	Květoslav	Tichavský.

Text	a	foto:	Miroslav	Potyka

Výrobky	lidových	tvůrců	zaujaly 
návštěvníky.																														

Nejvíce	se	líbila	tvorba	keramiků.																														

ZŠ Uprkova v Galerii J. Uprky

Galerii	Joži	Uprky	navštívila	12.	listopadu	delega-
ce	Základní	školy	Uprkova	z	Hradce	Králové.	Při-
vítal	ji	ředitel	galerie	Jaroslav	Pelikán	a	Petr	Vašát.	
Čtyřicítka	 žáků	 a	 pedagogický	 doprovod	 v	 čele	
s	ředitelem	školy	Petrem	Lehkým	si	prohlédla	ob-
razy	a	navštívila	i	stálou	expozici	města	Uh.	Hra-
diště.	 Škola	 získala	 název	 po	moravském	malíři	
v	 roce	 1973,	neboť	 se	nachází	 v	ulici,	 která	nese	
jméno	Joži	Uprky	již	od	roku	1942.	Vedení	školy	or-
ganizuje	celou	řadu	akcí	zaměřených	na	Uprko-
vu	osobnost	-	v	loňském	roce	uspořádalo	zájezd	
na	pražskou	výstavu	ke	 150.	výročí	malířova	na-
rození,	zpracován	byl	 i	celoškolský	projekt,	 jehož	
cílem	bylo	bližší	seznámení	s	osobností	a	dílem	
Uprky.	Škola	se	také	může	pochlubit	titulem	eko-
logická.	S	návštěvou	v	Uh.	Hradišti	byli	všichni	vel-
mi	spokojeni.

		Text	a	foto:	Miroslav	Potyka

Delegace	ZŠ	Uprkova	z	Hradce	Králové 
	v	Galerii	Joži	Uprky.

Hosté	si	vyslechli	výklad	ředitele	galerie	
Jaroslava	Pelikána.																												
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O  netopýrech  a  rorýsech v našem městě

Dnes	si	budeme	povídat	o	živočiších,	kteří	 jsou	
chránění	a	kteří	se	přizpůsobili	životu	v	lidských	
sídlech.	Pokud	jim	budeme	jenom	trochu	vychá-
zet	vstříc	a	budeme	respektovat	a	trochu	i	tole-
rovat	 jejich	požadavky	na	bytí,	odvděčí	se	nám	
svojí	 přítomností	 a	 radostí	 ze	 života,	 která	 nás	
naplní	pocitem,	že	nejsme	na	světě	sami.	Co	je	
krásnější,	než	akrobatický	let	rorýsa	nebo	lovec-
ké	schopnosti	netopýra?
Žijí	a	lítají	kolem	nás	a	přesto	o	nich	spousta	lidí	
ani	neví.	Ano,	řeč	je	o	netopýrech.	Malých	léta-
jících	savcích	s	převážně	noční	aktivitou,	živících	
se	 hlavně	 hmyzem,	 loveným	 za	 letu.	 Jedná	 se	
o	 živočichy	 opředené	 rouškou	 tajemství,	 která	
se	postupně	rozpřádají	až	v	okamžiku,	když	na-
stoupí	moderní	věda	a	dnes	dostupná	technika,	
která	 je	 schopná	 registrovat	 vysokofrekvenční	
zvuky	 těchto	 tvorů.	 Podle	 harmonických	 rysů	
těchto	zvukových	signálů	určí	odborník	hlas	ne-
topýra	 přímo	 v	 terénu.	 Ano,	 dnešní	monitoring	
živočichů,	ať	už	netopýrů	nebo	třeba	taky	ptáků,	
je	mnohdy	 postaven	 na	 tzv.	 akustickém	moni-
toringu.	Je	to	hit.	V	terénu	se	přes	“sezónu“,	po-
mocí	záznamníků	sesbírají	data,	která	se	potom	
v	teple	domova,	během	zimy,	analyzují	a	určí.	Je	
to	 dobrý	 způsob,	 jak	 nahlédnout	 pod	 pokličku	
tajemství	matky	 přírody	 a	 pří ležitost,	 jak	 zjistit,	
co	kolem	nás	žije	nebo	lítá.	Vím,	o	čem	mluvím.	
Na	 jaře	se	netopýří	samice	slétávají	do	 tzv.	 let-
ních	kolonií,	kde	odchovávají	mláďata	(přetrvají	
v	nich	od	dubna	do	srpna).	Samečci	žijí	většinou	
jinde.	 Samička	 má	 každoročně	 většinou	 jed-
no	mládě,	 které	 kojí	 po	 dobu	 jednoho	měsíce	
a	potom	o	něj	 dále	pečuje.	 Toto	období	 je	 pro	
vývoj	netopýrů	nejkritičtější	a	zároveň	může	pů-
sobit	problémy	 i	v	soužití	 lidí	s	netopýry,	pokud	
tito	obsadí	některou	z	dutin	na	rodinném	nebo	
bytovém	 domu.	 Lidi	 většinou	 obtěžují	 zvuky,	
které	 netopýři	 vydávají.	 Na	 konci	 léta	 se	 sam-
ci	 se	 samicemi	 slétají	 v	 přechodných	 úkrytech	
(v	 místech,	 kde	 je	 dostatek	 potravy)	 a	 páří	 se.	
Přes	zimu	(listopad	až	březen)	netopýři	upadají	
do	hibernace	 	v	zimních	koloniích,	kterými	 jsou	
taková	místa,	kde	je	dostatečné	teplo.	Ano,	je	to	

tak.	Mizí	přirozené	dutiny	v	přírodě,	nacházející	
se	 v	 doupných	 stromech,	 puklinách	 skal	 nebo	
v	 jeskyních	 	 a	 živočichové	 se	adaptují	 na	nově	
vzniknuvší	 pří ležitosti,	 vytvořené	 činností	 lidí.	
Přežije	jen	ten,	kdo	se	přizpůsobí.	V	těchto	úkry-
tech	většinou	spí	a	budí	se	jenom	v	nezbytných	
případech,	když	musí.						
A	 co	 rorýsi	 obecní?	 Taky	 se	 jedná	 o	 zajímavé	
živočichy-	ptáky.	 Jsou	 to	 letci	 k	pohledání.	 Jed-
ni	 z	nejlepších	 v	 říši	ptáků.	A	zároveň	 taky	úzcí	
potravní	specialisté.	Rorýs	není	schopný	dosed-
nout	 na	 zem	a	 vzlétnout.	 Proto	 hnízdí	 většinou	
vysoko	 ve	 spárách	 střech,	 pod	 oplechováním	
střešních	 konstrukcí	 nebo	 v	 různých	 úkrytech	
na	 fasádách	 budov.	 Jde	 o	 přísně	 tažný	 druh,	
který	hnízdí	pospolitě	a	na	hnízdišti	stráví	jenom	
velmi	krátkou	dobu.	Prakticky	od	druhé	poloviny	
května	do	konce	měsíce	srpna.	Na	dvou	vejcích	
sedí	oba	rodiče	18-	20	dnů	a	péče	o	mláďata	trvá	
kolem	 50	 dnů.	 Zajímavá	 je	 schopnost	 mláďat	
přečkat	období	bez	potravy	stejně	jako	nenapo-
dobitelný	 let	a	hlasový	projev	dospělých	ptáků.	
Někteří	lidé	se	obávají,	že	hnízdící	rorýsi	mohou	
znečisťovat	okolí	svého	hnízdiště.	Tato	obava	je	
zbytečná.	 Ptáci	 totiž	 vynášejí	 trus	 mláďat	 pryč	
z	hnízda.	Jejich	přítomnost	odmění	každého	po-
zorovatele	spoustou	pří jemných	zážitků.	
Příště	si	povíme	něco	o	praktické	ochraně	těchto	
živočichů,	na	které	se	aktivně	podílí	 i	odbor	ži-
votního	prostředí	MěÚ	v	Uherském	Hradišti.	

Ing.	Květoslav	Fryšták, 
OŽP	MěÚ	v	Uherském	Hradišti
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Koledy Gabrielovců 
a Harafice pomůžou potřebným

Na	Boží	hod	vánoční	si	v	uherskohradišťském	kos-
tele	svatého	Františka	Xaverského	přijdou	na	své	
nejenom	věřící,	ale	také	milovníci	folkloru.	Odpole-
dne	tam	totiž	vystoupí	cimbálová	muzika	Stanisla-
va	Gabriela.	 Tentokrát	 svůj	muzikantský	um	spojí	
s	neméně	známou	cimbálovou	muzikou	Harafica.	
Výsledkem	tohoto	originálního	spojení	budou	dva	
koncerty	 nazvané	Od	 srdce.	 Jak	 už	 název	 napo-
vídá,	 výtěžek	 ze	 vstupného	 účinkující	 věnují	 Ob-
lastní	Charitě	Uherské	Hradiště	a	středisku	Cesta	
Diakonie	Českobratrské	církve	evangelické.	Přijďte	
i	vy	otevřít	svá	srdce	a	podpořit	 ty,	kteří	 to	nejvíce	
potřebují.	 Vynikající	 instrumentální	 a	 pěvecké	 vý-
kony	rozezní	svatostánek	na	Masarykově	náměstí	
v	úterý	25.	prosince	od	15	a	od	18	hodin.														ik

Cimbálová	muzika	Harafica.																													
                               

Cimbálová	muzika	Stanislava	Gabriela. 
Foto:	Miroslav	Potyka

Přehlídka HVĚZDY A MÓDA 

Jak	 to	 na	módním	molu	 sekne	mladé	 zpěvačce	
Kristýně	Daňhelové?	Bude	Robert	Bellan	režírovat	
i	v	zákulisí?	Co	se	stane,	když	 fotbalisté	1.	FC	Slo-
vácko	vyzují	kopačky	a	navléknou	se	do	ženichov-
ských	obleků	a	lakýrek?	
Přesně	 to	 se	 můžete	 dozvědět	 už	 v sobotu 
1. prosince od  19 hodin v Klubu kultury Uherské 
Hradiště na iii. ročníku benefiční módní show 
HVěZDY a mÓDa. 
Modely	předních	módních	 firem	regionu	zde	bu-
dou	opět	předvádět	osobnosti	nejen	regionálního	
společenského	 a	 sportovního	 života.	 Mimo	 jiné	
například	 fotbalisté	Lukáš	Kubáň	a	Petr	Reinberk,	
fotbalistka	Zdeňka	Skupinová,	režisér	mnoha	vele-
úspěšných	hitů	Slováckého	divadla	Robert	Bellan,	
zpěvačka	 Kristýna	Daňhelová,	 ale	 taky	 například	
místostarosta	Stanislav	Blaha	nebo	etnografka	Slo-
váckého	muzea	Romana	Habartová	a	mnozí	další.	
Jedinou	ryzí	profesionálkou,	stejně	jako	vloni,	bude	
hradišťská	rodačka	a	vicemiss	Eva	Čerešňáková.
Večer	 ozdobí	 nejen	 humor,	 nadsázka	 a	 kouzel-
nické	 vystoupení	 moderátora	 Jirky	 Hadaše,	 ale	
taky	 prodejní	 výstava	 originálních	 šperků	 z	 ateli-
éru	 Jára,	 barmanská	 show,	 ochutnávkou	 drinků	
a	 vstupenky	 slosovatelné	 o	 atraktivní	 ceny.	 Ty	 si	
můžete	 zakoupit	 v	 Klubu	 kultury,	 v	Městském	 in-
formačním	centru,	nebo	 i	přímo	před	přehlídkou.	
Cena	je	250	korun.

Přijďte	se	pobavit	a	přispět	na	dobrou	věc.	Veškerý	
výtěžek	z	akce	bude	předán	Diakonii	ČCE	–	středis-
ku	CESTA	Uherské	Hradiště.	

Petra	Kučerová
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Dospěli	jsme	opět	na	nároží	ulice	Josefa	Stancla	
s	 Františkánskou,	 k	 majestátní	 budově	 dnešní	
poliklinky	čp.	152.	Historicky	to	byl	jeden	z	mála	
velkoměšťanských	 a	 právovárečných	 domů	
v	 této	ulici	a	 jeho	první	doložený	majitel	 v	 roce	
1678	 byl	 kožešník	 František	 Křivka.	 Roku	 1807	
dům	získal	zámečnický	mistr	 Jan	Fridrich.	Když	
v	 roce	 1831	 ve	 věku	 53	 let	 zemřel,	 jeho	 sedm-
advacetiletá	 vdova	 Josefa	se	do	 roka	provdala	
za	 mladého	 vdovce,	 barvíře	 Matouše	 Jelínka,	
a	dům	odkoupila.	Manželé	 tu	pak	žili	 s	dvěma	
syny	–	Matoušem	a	Josefiným	synem	z	prvního	
manželství	Janem	Friedrichem,	který	se	později	
vyučil	pernikářem.	Otec	Matouš	Jelínek	vstoupil	
do	 státní	 služby	 a	 stal	 se	 respicientem	 finanč-

ní	 stráže.	 Josefa	 Jelínková	 i	 druhého	 manžela	
přežila	a	jako	vdova	žila	v	tomto	domě	se	syno-
vou	rodinou.	Zemřela	roku	1874	a	dědicové	hned	
v	následujícím	roce	dům	prodali	za	7	000	zl.	Leo-
poldu	a	Salomonu	Taussovým.	Byly	tu	ještě	další	
dva	až	tři	byty,	pronajímané	většinou	řemeslní-
kům,	z	nichž	dlouhodobě	tu	žila	např.	rodina	ko-
vářů	Mazanců	 (tehdy	ovšem	psáno	Masanz)	 či	
řezníka	Tomáše	Uiberbachera.	Taussovi	zde	ne-
bydleli,	zato	jeden	byt	obývali	jejich	zaměstnanci	
–	hospodářský	adjunkt	Jakob	Reich	a	tři	pacholci	
od	koní.	V	devadesátých	letech	dům	získal	stavi-
tel	Josef	Schaniak,	který	ho	v	roce	1897	přestavěl	
na	dvoupatrový.	Oproti	dnešní	podobě	však	bylo	
celé	druhé	patro	mezi	okny	i	nad	nimi	a	rovněž	
i	oba	štíty	bohatě	zdobeny	sgrafitem.	Takto	ho-
nosná	stavba	znamenala	v	příštích	 letech	 také	
jinou	úroveň	nájemníků.	Mezi	prvními	 tu	bydlel	
archeolog	 a	 profesor	 náboženství	 Jan	 Nevě-
řil	 a	 rodiny	 soudce	 Aloise	 Grimmicha,	 soudní-
ho	 tajemníka	 Jana	 Onze	 a	 zástupce	 státního	
návladního	 Karla	 Kalliwody.	 V	 roce	 1910	 byla	
společnost	 ještě	pestřejší.	Bydleli	 tu	učitel	Josef	
Dočkal,	mladý	stavitel	Jan	Koča,	v	druhém	patře	
inženýr	na	dráze	Felix	Kittner	a	městský	úředník	
Gustav	 Haberda,	 v	 přízemí	 pak	 výčepní	 Měš-
ťanského	pivovaru	Hugo	Málek.	Josef	Schaniak	
v	 přízemí	 prostřednictvím	 zástupců	 provozoval	
hostinec,	který	po	jeho	smrti	i	s	domem	zdědily	
jeho	dcery.	V	roce	1915	byl	uzavřen,	ale	po	válce	
Schaniakovy	dědičky	usilovaly	o	znovuotevření,	
což	 však	 zemská	 správa	 politická	 nepovolila.	
V	téže	době	tu	byla	ještě	jiná	živnost.	Roku	1913	
Jakub	 Plaček	 získal	 licenci	 k	 zařízení	 a	 vedení	
stálého	 „kinematografického	 divadla“,	 kterou	
od	roku	1915	provozoval	Václav	Jägermann,	po-
tažmo	jeho	manželka	Františka	Jägermannová,	
do	roku	1921.	V	roce	1924	budovu	koupila	Okres-
ní	nemocenská	pokladna,	 která	 v	následujícím	
roce	adaptovala	přízemí	a	provedla	 částečnou	
přístavbu	podle	plánů	 stavitele	 Josefa	Horáka.	
Pojišťovna	užívala	místnosti	v	přízemí	a	prvním	
patře,	 v	 druhém	 patře	 byly	 dva	 služební	 byty.	
V	roce	1948	se	vlastníkem	budovy	stala	Ústřední	
národní	pojišťovna	 v	Praze.	 To	už	užívala	míst-

Budova	dnešní	polikliniky	v	období	první	
republiky.																															Foto:	archiv	SM
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nosti	 ve	 všech	patrech,	 zůstal	 pouze	 jeden	byt	
zřízence	a	nakrátko	jeden	pokoj	pro	ředitele	Jo-
sefa	Kalu.	Pojišťovna	se	po	několika	letech	stala	
Sociálním	 pojišťovacím	 ústavem,	 brzy	 změně-
ným	 na	 oddělení	 důchodového	 zabezpečení	
sociálního	odboru	ONV,	které	 tu	sídlilo	do	roku	
1955.	Pak	budovu	převzal	Okresní	ústav	národ-
ního	zdraví	a	vybudoval	tu	polikliniku,	dokonče-
nou	zřejmě	v	roce	1960.	
Přilehlý	 dům	 čp.	 144	 na	 nároží	 Františkánské	
a	Šromovy	ulice	byl	domem	maloměšťanským,	
který	v	 roce	 1800	koupil	nám	 již	známý	Kašpar	
Číž	 a	 po	 dvou	 dalších	 majitelích	 ho	 roku	 1847	
získali	Karel	a	Veronika	Chalupovi.	V	nevelkém	
domě	byly	další	tři	byty,	v	nichž	bydleli	nájemníci	
někdy	 zajímavých	 povolání,	 např.	 zvedač	mýt-
ních	 závor	 či	dozorce	 z	nedaleké	 věznice.	Byd-
lela	tu	také	kuchařka	u	zdejšího	četnictva	Marie	
Karasová.	 Před	 rokem	 1880	 dům	 získal	 pekař	
Florián	 Miškář.	 Z	 jeho	 tří	 dětí	 byli	 dva	 synové	
pekařskými	pomocníky	a	dcera	pomáhala	v	do-
mácnosti,	s	rodinou	bydlela	ještě	zaměstnanky-
ně	–	prodavačka	housek.	V	jednom	ze	dvou	pro-
najímaných	bytů	žila	ovdovělá	pětašedesátiletá	
Židovka	Fani	Grünspan	s	pěti	vnoučaty	ve	věku	
od	 šesti	 do	 dvanácti	 let.	 Pocházely	 ze	 tří	 rodin	
a	 rozdílných	míst	 –	 nejstarší	 Betti	 Koppenstein	
z	Mistřic,	Moritz	Löw	z	Holešova	a	tři	sourozen-
ci	Deutschovi	byli	z	Uherského	Ostrohu.	Během	
následujícího	 desetiletí	 majitel	 domu	 Florián	
Miškář	zemřel	a	zůstala	tu	jen	vdova	Marie	Miš-
kářová	 se	 starším	 synem	 Ferdinandem,	 který	
otcovu	 živnost	 nepřevzal	 a	byl	 stále	 jen	pekař-
ským	 tovaryšem.	 Později,	 po	matčině	 smrti,	 už	
Ferdinand	Miškář	neměl	ani	vlastní	byt	a	bydlel	
jako	noclehář	u	Vojtěcha	Ferdinyho,	zaměstna-
ného	jako	obuvnický	pomocník	u	Antonína	Bati	
v	Rybárnách.	Na	konci	19.	století	bychom	v	domě	
našli	další	zajímavé	zaměstnání,	a	sice	„průvod-
čí	hnanců“.	Jeho	práce	spočívala	v	doprovázení	
osob,	které	v	případě	ztráty	obživy	v	místě	své-
ho	 pobytu	 byly	 posílány	 tzv.	 postrkem	 (šupem)	
do	své	domovské	obce.	V	prvním	desetiletí	20.	
století	 došlo	 ke	 změně	 majitele	 a	 k	 přestavbě	
domu	 na	 jednopatrový	 s	 šesti	 byty.	 Pro	 Jana	

Adama	 a	 Antonii	 Rosmanithovy	 novostavbu	
s	pozdně	historizujícím	eklektickým	průčelím	re-
alizoval	zřejmě	stavitel	K.	Jedlička	podle	projek-
tu	 Františka	Wintera	 roku	 1904.	Brzy	na	 to	však	
dům	opět	změnil	majitele,	neboť	v	roce	1910	už	
patřil	 Ignátu	 a	 Vincencii	 Kozovým,	 kteří	 bydleli	
se	 třemi	 dětmi	 v	 jednom	 ze	 tří	 bytů	 v	 přízemí.	
Ignát	 Koza	 byl	 zřízencem	 v	 továrně	 na	 lihovi-
ny.	 Další	 dva	 přízemní	 byty	 obývali	 soukrom-
nice	 Antonie	 Procházková	 a	 kominický	 mistr	
František	 Jakerle	 s	manželkou	a	dvěma	dětmi.	
V	 prvním	 patře	 žili	 s	 poměrně	 početnými	 rodi-
nami	dva	úředníci	 –	 Leopold	Mazurek	 z	okres-
ního	hejtmanství	a	Vojtěch	Hübner,	zaměstnaný	
na	dráze,	dále	pak	školník	z	českého	gymnázia	
Jan	Bureš	s	manželkou.	Na	konci	druhé	světové	
války	dům	vlastnil	advokát	JUDr.	Jaromír	Zemek,	
později	 první	 poúnorový	 předseda	 ONV,	 který	
bydlel	 s	 rodinou	 v	prvním	poschodí.	 V	 každém	
patře	tehdy	byly	jen	dva	byty,	další	prostory	byly	
využívány	 jako	 nebytové.	 V	 letech	 1945–1950	
tu	 sídlila	 firma	 s	 předlouhým	 názvem	 Lahoda,	
slovácké	 družstevní	 podniky	 pro	 výrobu	 a	 pro-
dej	lihovin	a	vína	s.	r.	o.,	nákup	a	výroba	lihovin	
studenou	cestou	a	destilací,	vína,	ovocných	šťáv,	
marmelády,	ovocných	konzerv,	 sodových	a	mi-
nerálních	vod,	ovoce,	změněná	pak	na	Morav-
ské	lihovary	a	octárny.	Prostory	v	přízemí	užívaly	
ještě	Svaz	národní	revoluce	a	Hospodářská	sku-
pina	hostinských	 živností,	 v	 polovině	 roku	 1946	
přibyl	 ještě	 Ústřední	 svaz	 pro	 cizinecký	 ruch,	
roku	1950	vystřídaný	Ústředím	pro	hospodaření	
se	zemědělskými	výrobky.	V	témž	roce	ale	dům	
převzal	nově	vznikající	Ústav	národního	zdraví,	
když	Dr.	Zemek	dostal	náhradou	dům	jiný.	Dlou-
há	desetiletí	zde	pak	působila	Okresní	hygienic-
ko-epidemiologická	 stanice,	 která	 jako	Krajská	
hygienická	 stanice	dům	 vlastní	 dodnes.	 V	 roce	
1988	se	uvažovalo	o	demolici	budovy,	k	níž	však	
nedošlo.	 V	 letech	 1994–1995	 část	 přízemních	
prostor	 z	 Františkánské	 ulice	 užívalo	 knihku-
pectví	 List,	 které	se	pak	přestěhovalo	do	domu	
U	Sovy,	a	v	následujících	dvou	letech	dům	prošel	
zásadní	rekonstrukcí.	

PhDr.	Jaromíra	Čoupková
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ZUŠ Uherské Hradiště 
v prosinci

Region	Slovácko	vydal	na	rok	2013	barevný,	stolní,	
plánovací	kalendář,	kde	najdete	více	než	pět	desí-
tek	barevných	fotografii	z	fotoaparátu	významných	
regionálních	fotografů,	fotografů	amatérů	i	archivů	
spolupracujících	organizací.	Originalitu	 tohoto	 re-
gionálního	kalendáře	zvyšuje,	nejen	vysoká	kvali-
ta	fotografii,	ale		 i	řada	TOP	kulturních,	 folklorních	 
i	sportovních	akcí,	které	se	váží	k	Uherskohradišťku	
a	Uherskobrodsku.	

Věříme,	že	se	Vám	tento	kalendář	stane	užitečným	
i	příjemným	průvodcem	rokem	2013.

Kalendář Slovácko 2013 můžete zakoupit 
v městském informačním centru na masarykově 
náměstí 21 v Uherském Hradišti.

Kalendář Slovácko 2013

 
Loutkové	divadlo	Sokola	Uherské	Hradiště	 

 
v neděli 8. prosince 2012 v 15 hod.  

zahraje pohádku ČaROVNÉ baČKŮRKY
 

 a v neděli 16. prosince 2012 v 15 hod.  
zahraje pohádku štěDRý VEČER  

 
v	sokolovně	(za	Slováckým	divadlem).

V	předvánočním	 čase	 se	 žáci	 hudebního,	 taneč-
ního	a	literárně-dramatického	oboru	ZUŠ	Uherské	
Hradiště	představí	třemi	koncerty:

v	pátek	7.	12.	2012	–	v	Redutě	-	od	17:30
miKULášSKý KONcERt

ve	čtvrtek		13.	12.	2012	–	v	Klubu	kultury	–	od	19:00
taNEČNÍ VáNOČNÍ KONcERt
aNEb POJďtE S Námi DO bEtLÉma…

v	pondělí		17.	12.	2012	–	v	Redutě	–	od	19:00
VáNOČNÍ KONcERt

Žákyně	tanečního	oboru	ZUŠ.											

Vánoční	koncert	navodí	tu	správnou	
předvánoční	atmosféru.

Foto:	Martina	Gogolová
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Fejeton Petry Kučerové

Občas	 se	 člověk	
v	 dobré	 víře	 ne-
chá	navézt	do	si-
tuace,	 která	 se	
na	 první	 pohled	
jeví	 jako	smyslu-
plná,	 ušlechtilá	
a	zábavná.	A	ani	
neví	 jak,	 ale	 na-

jednou	si	 rve	vlasy,	mlátí	hlavou	do	zdi	a	pořád	
dokola	 mumlá	 „Proč,	 proč,	 proč?	 Proč	 já	 blbec	
jsem	do	 toho	 lezl?“	 Ale	 v	 tu	 chvíli	 už	 není	 zbytí,	
protože	 když	 jste	 se	dali	 na	 vojnu,	musíte	 bojo-
vat,	a	 ten	vlak	už	nejde	zastavit.	Pak	 je	po	všem	
a	člověk	se	koupe	v	nadšení,	spokojenosti	a	po-
citu	dobře	odvedené	práce.	 Pár	měsíců	má	 klid	
a	všechno	se	 to	opakuje.	Tak	nějak	se	cítím	 i	 já.	
A	to	už	potřetí.

Před	třemi	lety	a	třemi	měsíci	jsem	přišla	na	kafe	
ke	své	kamarádce	Zuzce	Hofmannové,	 ředitelce	
Diakonie	ČCE	-	střediska	CESTA,	které	se	v	Uher-
ském	Hradišti	stará	o	postižené	klienty.	Toho	času	
ovšem	byla	Zuzka	na	mateřské	dovolené	a	asi	se	
nudila	nebo	co,	protože	ji	evidentně	honily	roupy	
něco	 dělat.	 Cokoliv.	 „Poslouchej,	 co	 kdybychom	
vymyslely	nějakou	charitativní	akci	pro	středisko,	
která	ale	bude	zároveň	originální	a	vtipná?“	Po-
krčila	jsem	rameny	a	nic	neřekla,	měla	jsem	pusu	
plnou	nějakého	dortu.	Vyložila	si	to	jako	souhlas.	
„Tak	já	už	jsem	to	vymyslela.	Uděláme	módní	pře-
hlídku!“	vykřikovala	nadšeně,	až	si	málem	probu-
dila	dítě.	

V	tu	chvíli	mi	zákusek	mírně	zhořkl	v	ústech.	Před-
stavila	jsem	si,	co	všechno	s	takovou	„drobností“,	
jakou	 je	módní	přehlídka,	souvisí.	 	 „A	předvádět	
nebudou	modelky,“	 fantazírovala	Zuzka	dál	dřív,	
než	jsem	se	stihla	zeptat,	„ale	lidi	známí	tady	z	re-
gionu,	naši	 kolegové,	herci	 ze	Slováckého	a	 tak.	
No	nebude	to	originální?“	Když	jsem	viděla,	jak	je	
nadšená,	nemohla	jsem	říct:	„Proboha,	zadrž,	to	
nikdy	nedáme	dohromady!“	Určitě	byla	ještě	pod	

vlivem	hormonů	a	co	kdyby	se	mi	tam	rozbrečela?
A	 tak	 jsem	 se	 do	 toho	 pustily.	 Nazuly	 tenisky	
a	 začaly	 po	městě	 obíhat	 butiky.	 Vymyslely	 ná-
zev		HVĚZDY	A	MÓDA.	Psaly	maily	a	telefonovaly	
na	 všechny	 strany.	 Vysvětlovaly	 a	 přemlouvaly.	
Zařídily	 kulturák,	 osvětlovače	 a	 zvukaře,	 foto-
grafku	a	kameramana.	Přemluvily	Romana	Fojtu	
z	TV	Prima,	aby	nám	celou	tu	srandu	moderoval.	
Oslovily	 vizážistky	 a	 kadeřnice.	 Červený	 běhoun	
a	 květiny	 -	 zařízeno.	 Na	 poslední	 chvíli	 měnily	
a	škrtaly	scénář.	Dva	dny	před	dnem	D	téměř	pa-
daly	na	ústa.	A	pak	už	to	nešlo	vrátit	ani	zastavit,	
protože	naneštěstí	přišli	i	nějací	diváci.	Pokřižova-
ly	jsme	se	a	vlezly	do	jámy	lvové...

Dopadlo	to	dobře,	skvěle,	úžasně.	Diváci	byli	nad-
šení,	 všichni	 modelové-amatéři	 ochotní	 a	 milí,	
víno	vypité	a	buchty	snědené.	A	když	se	nás	pak	
příští	 léto	 začali	 lidi	 ptát,	 jestli	 opět	 před	 Váno-
ci	bude	 ta	 supr	akce,	podívaly	 jsme	se	na	 sebe	
a	nějak	jsme	nedokázaly	říct	ne.	A	všechno	začalo	
nanovo.	A	další	rok	znovu.	A	proto	v	tuto	dobu	už	
potřetí	za	sebou	mlátíme	hlavou	do	zdi,	trháme	si	
vlasy	a	mumláme:	„Proč,	proč...“	

A	víte	 tedy	proč?	Protože	až	 ten	maraton	skončí,	
zase	budeme	nadšené,	že	naši	kamarádi	a	zná-
mí	 byli	 ochotní	 zadarmo	 a	 za	 náš	 úsměv	 vlézt	
na	 molo,	 že	 diváci	 byli	 ochotní	 přijít	 a	 podpořit	
nás.	Že	ještě	spousta	lidí	má	dobré	srdce.	

Tak	nás	prosím	přijďte	podpořit	 znovu.	V	sobotu	
1.	prosince	večer	se	vám	v	Klubu	kultury	zase	vy-
dáme	všanc	do	roztrhání	těl	i	duší.	Může	vás	hřát,	
že	 jste	podpořili	dobrou	věc.	A	pevně	věříme,	že	
se	 i	pobavíte.	Naši	modelové	 si	 totiž	umí	udělat	
srandu	sami	ze	sebe.	A	 to	 je	právě	 to,	čím	 jsme	
originální.	 Nebereme	 se	 vážně.	 A	 budeme	moc	
rádi,	když	nás	v	tom	nenecháte	samotné.
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Město vydává třetí díl průvodce 
Uherským Hradištěm na DVD

Pohádka ve škole. 
Zachráněné vzpomínky

V	 uplynulých	 dvou	 letech	 vydalo	 město	 Uher-
ské	 Hradiště	 dva	 díly	 průvodce	 „Za	 památkami	
a	 historií	 královského	 města	 Uherské	 Hradiště“,	
od	prosince	je	k	dispozici	další	pokračování.	Ten-
tokrát	je	věnována	pozornost	období	mezi	dvěma	
světovými	válkami,	které	bylo	v	Uherském	Hradiš-
ti	 z	hlediska	 stavebního	 ruchu	oproti	 předchozím	
letům	 nesrovnatelné.	 Město	 se	 tehdy	 výrazně	
rozrostlo	 a	 nebývale	 se	 zlepšil	 také	 jeho	 vzhled.	
Sídlila	v	něm	řada	úřadů	a	 institucí,	od	krajského	
soudu	 a	 státního	 zastupitelství	 až	 po	 okresní	 or-
gány	politické	 správy	 či	 vojenské	a	bezpečnostní	
složky.	 V	 té	 době	 přesahovalo	 význam	 běžného	
okresního	města	a	bylo	považováno	za	skutečnou	
metropoli	Slovácka.	Stejně	jako	tomu	bylo	u	před-
chozích	dílů,	i	třetí	pokračování	je	rozděleno	do	tří	
částí.	V	první	je	věnována	pozornost	urbanistické-
mu	 vývoji	 města,	 zejména	 zpracování	 ideových	
zastavovacích	plánů	dvěma	zkušenými	architekty,	
Vladimírem	 Zákrejsem	 a	 Bohuslavem	 Fuchsem.	
Druhá	část	zaměřuje	pozornost	na	vznik	veřejných	
staveb	 ve	městě,	 za	 všechny	 vzpomeňme	 novo-
klasicistní	 budovu	 bývalé	 Národní	 banky	 česko-
slovenské,	sokolovnu	či	nádraží	a	na	druhé	straně	
reprezentanty	 nově	 nastupujícího	 slohu,	 jímž	 byl	
funkcionalismus.	 K	 nim	 patří	 budova	 finančních	
úřadů	ve	Svatováclavské	ulici,	objekt	Živnostenské	
školy	Tomáše	Bati	v	Kollárově	ulici,	ale	také	obytný	
a	kancelářský	dům	firmy	Keramospol	ve	Velehrad-
ské	třídě.	A	samozřejmě	i	největší	z	funkcionalistic-
kých	staveb,	pavilon	infekčního	oddělení	v	nemoc-
nici.	 Ve	 třetí	 části	 jsou	 zachyceny	 rodinné	 domy	
a	 vily	 stavěné	 jak	 v	 duchu	 konzervativních	 slohů,	
tak	 funkcionalistické.	 Seznámíte	 se	 s	 prvním	 do-
mem	ve	městě,	který	měl	rovnou	střechu,	vlastními	
domy	stavitelů	Ladislava	Šupky,	Otakara	Jedličky	či	
lékařů	 Františka	Kudláče	a	Antonína	 Šáchy.	 Sou-
dobé	pohledy	na	město	jsou	doplněny	archivními	
snímky	 z	 fondu	 Slováckého	 muzea	 a	 filmovými	
záběry	ze	soukromého	archivu.	Komentář	k	doku-
mentu	namluvil	herec	Slováckého	divadla	Vladimír	
Doskočil.	Kromě	češtiny	 je	 součástí	 také	anglická	
a	 německá	 verze.	 DVD	 pro	 město	 Uh.	 Hradiště	
vyrobila	TV	Slovácko,	k	dostání	bude	v	městském	
informačním	centru	a	Slováckém	muzeu.

PhDr.	Blanka	Rašticová

Slovácké	muzeum	v	Uherském	Hradišti	připravilo	
v	 předvánočním	 čase	 pro	 své	 návštěvníky	 výsta-
vu	vzácných	školních	obrazů	ze	sbírek	Národního	
pedagogického	muzea	 a	 knihovny	 J.	 A.	 Komen-
ského	 v	 Praze	 s	 tematikou	 pohádkových	 příbě-
hů.	Nejstarší	obrazy,	které	dříve	visely	ve	školních	
třídách	 a	 byly	 využívány	 ve	 vyučování,	 pocházejí	
z	 počátku	 20.	 století	 a	 jsou	 inspirovány	 nejzná-
mějšími	 pohádkami	 bratří	 Grimmů	 (O	 Popelce,	
O	 Šípkové	 Růžence,	 Kocour	 v	 botách,	O	Červené	
Karkulce	aj.).	Ztvárnil	je	nejen	významný	německý	
malíř,	grafik	a	ilustrátor	Paul	Hey	(1867–1952),	ale	
také	další	autoři,	např.	Karl	Friedrich	Bell,	Wilhelm	
Claudius,	Hans	Printz.	Ve	výstavě	jsou	zastoupeny	
rovněž	ilustrace	českých	autorů	k	pohádkám	Karla	
Jaromíra	 Erbena	 a	 Boženy	 Němcové	 pocházející	
z	období	od	první	republiky	až	do	90.	 let	20.	sto-
letí.	K	nejstarším	náležejí	 školní	obrazy	vydávané	
pražským	 nakladatelem	 Čeňkem	 Semerádem	
ve	třicátých	letech	minulého	století.	Mezi	autory	je	
zastoupena	celá	řada	českých	malířů	a	ilustrátorů	
(František	Ženíšek,	Antonín	Zhoř,	Josef	Lada,	Vlas-
ta	Švejdová	a	další).	Školní	obrazy	doplňují	učebni-
ce	s	pohádkami,	české	pohádkové	knihy,	reklamní	
pohádky	a	hry.	Atmosféru	„školních	škamen“	z	dob	
dávno	minulých	ztvárňují	sbírkové	předměty	z	fon-
du	 Slováckého	muzea	 a	 soukromých	 sbírek.	 Pro	
své	nejmenší	návštěvníky	připravilo	muzeum	malé	
loutkové	divadlo,	 v	 němž	 si	 děti	 během	návštěvy	
výstavy	budou	moci	zahrát	pohádku	O	Budulínko-
vi,	Červené	Karkulce	a	Perníkové	chaloupce.	K	vý-
stavě	 jsou	 připraveny	 také	 další	 doplňkové	 akce	
a	výukové	programy.
	 	 PhDr.	Blanka	Rašticová
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HRácH a KROUPY, tO NENÍ JÍDLO HLOUPý!

Sobotní	dopoledne	3.	 listopadu	patřilo	v	hlavní	
budově	Slováckého	muzea	již	čtrnáctému	tvoři-
vému	programu	 z	 cyklu	 „Tvoříme	 v	muzeu“.	 Až	
ven	 se	 linula	 vůně	dalších	 z	 tradičních	pokrmů	
lidové	 kuchyně	 Slovácka	 a	 přilákala	 na	 osm-
desát	 návštěvníků,	 od	 pamětníků	 této	 stravy	
až	po	nejmenší.	 Zkušené	 kuchařky,	 paní	Anna	
Káčerová	a	Ludmila	Machová,	připravovaly	 jíd-
la	z	krup,	fazolí,	hrachu,	pohanky	a	cizrny.	Dříve	
byly	 tyto	 pokrmy	 zvané	 manželstvo,	 šumajstr,	
kočičí	vdávání,	kočičí	 tanec	či	kočičí	svatba.	Vy-
nikající	byla	i	pohanková	buchta	s	kakaem.

cYRiLOmEtODěJSKá aKaDEmiE 2012/2013

Výukový	 program	 Cyrilometodějská	 akademie	
byl	v	 listopadu	zahájen	v	Památníku	Velké	Mo-

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

ravy	ve	Starém	Městě.	Přednášky	o	dějinách	Vel-
ké	Moravy	 a	 hmotné	 kultuře	 jejích	 obyvatel	 již	
absolvovalo	na	dvě	stě	žáků	ze	základních	škol	
v	Uherském	Brodě	 a	 Starém	Městě.	 Akademie	
bude	pro	ně	pokračovat	počátkem	příštího	roku,	
kdy	se	seznámí	se	životy	věrozvěstů	Cyrila	a	Me-
toděje	a	cyrilometodějskou	tradicí.

LiDOVá aRcHitEKtURa, JEJÍ OcHRaNa
a mUZEa V PŘÍRODě

Čtvrteční	podvečer	8.	listopadu	patřil	v	Přednáš-
kovém	 centru	 Slováckého	 muzea	 v	 Uherském	
Hradišti	přednášce	PhDr.	Věry	Kovářů	s	názvem	
Lidová	architektura,	její	ochrana	a	muzea	v	pří-
rodě.	Na	 třicet	zúčastněných	mělo	možnost	vy-
slechnout	 poutavý	 výklad	 o	 současném	 stavu	
venkovských	 staveb	 a	 dlouhodobém	úsilí	 o	 je-
jich	 záchranu.	 Lidová	architektura	 je	neodmys-
litelnou	součástí	 venkovské	zástavby	a	charak-
terizují	 ji	 rolnické	 usedlosti	 i	 samostatně	 stojící	
obytné	domy	domkářů	a	bezzemků.

Mgr.	Kateřina	Kamrlová
Foto:	archiv	SM



prosinec

  

 

připravujeme 

GALERIE
V. HROCHA

 

  neděle  2. 12.      15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 75 Kč    

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - TSTTT (24. 11 - 4. 1.)

PODKROVÍ
REDUTY MŠ - PTÁCI OČIMA DĚTÍ (27. 11 - 2. 1.)

2. 1. NOVOROČNÍ KONCERT • 12. 1. XXII. PLES MĚSTA • 9. 1. TELEGRAFNÍ COUNTRYBÁL • 24. 1. JAZZ - RAFAL SARNECKI TRIO • 27. 1. MUZIKÁL O SNĚHURCE • 30. 1. HADIVADLO – MODELKA XXL • 17. 3. ŠTIKA K OBĚDU (V. Postránecký, K. Fialová, N. Konvalinková…) 
25. 4. HVĚZDA (E. Holubová) • 20. 5. MOJE HRA – DIVADLO KALICH (J. Bartoška, Z. Bydžovská, N. Divíšková…)

TICHÁ NOC S GENTLEMEN SINGERS
III. ABONENTNÍ KONCERT

    úterý  4. 12.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)    

TURNAJ V PÉTANQUE
O POHÁR STAROSTY MĚSTA

TRADIČNÍ TURNAJ PRO VEŘEJNOST

    sobota 8. 12.      08:00 hodin, MKZ Sady     

ČAJÁK KLASIK
HRAJÍ: GONG, REFLEXY ORIGINAL, HOST: DOCTOR‘S BAND

    sobota 8. 12.      19:30 hodin, Klub kultury         • vstupné: 99 Kč

SCREAMERS
VÁNOČNÍ SPECIÁL

      úterý 11. 12.      19:30 hodin, Klub kultury         • vstupné: 280 Kč, 250 Kč, 200 Kč

ŠTEFAN BARTUŠ & JAZZBROTHERS
V. JAZZ V REDUTĚ

  čtvrtek 13. 12.      19:30 hodin, Reduta          • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)

4TET
    úterý 18. 12.      19:00 hodin, Klub kultury         • vstupné: 480 Kč, 460 Kč, 440 Kč

ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
ZMĚNA JE ŽIVOT 
HRAJE CM OHNICA

  středa 26. 12.      19:00 hodin, Klub kultury         • vstupné: 100 Kč 

VÝSTAVY 
Výstavy otevřeny v době konání kulturních akcí a na požádání.

    • startovné: 150 Kč / tým
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Klub kultury Uh. Hradiště informuje

 
ScREamERS PŘiVEZOU VáNOČNÍ SPEciáL

Stejnou	jistotou,	jako	je	v	čase	vánočním	televiz-
ní	Mrazík,	je	pro	hradišťské	publikum	prosincové	
vystoupení	SCREAMERS	na	pódiu	Klubu	kultury.	
Také	letos	k	nám	tato	populární	travesti	skupina	
přiveze	svou	blyštivou	parodizující	show.	Na	je-
jich	 vánoční	 speciál	 se	můžete	 těšit	v úterý 11. 
prosince od 19:30.

SCREAMERS	vystupovali	se	spoustou	hvězd	naší	
i	 světové	populární	 hudby,	 které	 sami	parodují	
a	předvádějí	ve	svém	programu.	Zpěvačky	jako	
Bára	Basiková,	Ilona	Csáková,	Marcela	Holano-
vá,	Heidi	Janků,	Petra	Janů,	Eva	Pilarová	a	Hana	
Zagorová	byly	přítomny	vystoupení	skupiny	a	při	
zaznění	svých	skladeb	se	k	programu	často	při-
pojily.	Velkým	zážitkem	bylo	společné	vystoupe-
ní	SCREAMERS	se	skupinou	Boney	M.

 
ZaHRaJtE Si PÉtaNQUE O POHáR StaROStY 

V sobotu 8. prosince se od 8:00 v kulturním 
domě v Sadech	 uskuteční	 tradiční	 turnaj	 v	PÉ-
TANQUE	O	pohár	starosty	města	Uherské	Hra-
diště.	 „Turnaj	 vznikl	 před	 sedmi	 lety	 spontánní	
domluvou	Klubu	kultury	a	Pétanque	klubu	Stří-
brné	kule	Buchlovice	s	jednoduchým	cílem	–	aby	
se	tento	rodinný	sport	dostal	na	veřejnost	a	lidé	
si	 užili	 pěknou	 sobotu,“	 uvedl	 Antonín	 Mach,	
ředitel	 Klubu	 kultury,	 který	 stál	 u	 zrodu	 turnaje	
a	sám	je	aktivním	hráčem	pétanque.
Důstojný	název	akce	svědčí	o	tom,	že	ačkoliv	má	
turnaj	podtitul	„pétanque	vážně	i	nevážně“,	má	
svůj	pevný	řád	a	jasná	pravidla.	Od	prvopočátku	
nad	ním	převzal	záštitu	starosta	města	Uherské	
Hradiště	 Květoslav	 Tichavský,	 který	 se	 se	 svým	
týmem	turnaje	také	pravidelně	zúčastňuje.	
Na	 místě	 bude	 zajištěno	 občerstvení,	 nebude	
chybět	 tradiční	 guláš.	 Startovné	 je	 150	 Kč/tým,	
registrace	 hráčů	 na	 místě	 proběhne	 od	 8:00,	
samotný	 turnaj	 pak	 vypukne	 v	 9:00.	 Jedná	 se	
o	unikátní	 turnaj	už	 tím,	že	 je	halový	-	hraje	se	

na	umělé	trávě.
Přihlásit se můžete na e-mailu:
kotkova@kkuh.cz nebo na čísle: 572 430 426. 
Uzávěrka přihlášek je 5. 12. 2012. „Běžně	 se	
turnaje	 účastní	 asi	 dvanáct	 trojčlenných	 týmů,“ 
přiblížil	velikost	akce	Mach.	„Jak	už	název	napo-
vídá,	soutěží	se	o	pohár,	který	je	putovní.	Mimo	
něj	je	pak	ve	hře	řada	atraktivních	cen,	věnova-
ných	Městem	Uherské	Hradiště	a	partnery	Pé-
tanque	klubu.“

 
ZVÍŘátKa a LOUPEŽNicE VE VÉSKácH

Divadelní	 soubor	 Napajedla	 představí	 v ne-
děli 9. prosince od 15:00 v kulturním domě  
ve Véskách	 milou	 a	 zábavnou	 pohádku	 pro	
malé	i	velké	diváky	s	názvem	Zvířátka	a	loupež-
nice.	Pod	režijním	vedením	Miroslavy	Medkové	
a	 Tomáše	 Stolaříka	 nastudoval	 herecký	 sou-
bor	 řadu	 veselých	 scének	 okořeněných	 živým	
zpěvem.	Honzíkův	projev	 spíše	připomíná	 rap,	 
a	 když	 to	 rozjede	 naplno	 loupežnice	 Štípalka,	
může	se	stydět	i	celá	Hvězdná	pěchota.	Ale	jak	
to	 v	 pohádkách	 bývá,	 zlo	 je	 i	 zde	 potrestáno	 
a	Mařenka	po	krátkém	otálení	řekne	Honzíkovi	
„ano”.

Vezměte	 své	děti	 a	 udělejte	 si	 s	 celou	 rodinou	
pohádkovou	neděli.

 
NaVštiVtE VáNOČNÍ DÍLNiČKY

Předvánoční	atmosférou	a	uměleckou	tvořivos-
tí	bude v pátek 14. prosince naplněn kulturní 
dům v mařaticích,	kde	jsou	pro	děti	i	jejich	do-
spělý	doprovod	připraveny	VáNOČNÍ DÍLNiČKY.	
„Dle	přání	a	talentu	si	tu	mohou	všichni,	kdo	mají	
chuť,	vyzkoušet	zdobit	perníčky,	vyrobit	si	vánoč-
ní	 řetězy,	 uplést	 si	 misku,	 namalovat	 obrázek	
na	 sklo	nebo	 si	 jen	 vybarvit	 vitráž,“	 uvedla	 Lea	
Slováčková,	koordinátorka	akce.	Srdečně	zveme	
nejen	děti	z	Mařatic,	ale	všechny	tvořivce	z	blíz-
kého	i	dalekého	okolí.

deli



Ohlédnutí za módní přehlídkou

Podzimní	 přehlídka	 Klubu	 módy	 nabídla	 spo-
kojeným	divákům	sezónní	kolekce,	kde	si	mohl	
vybrat	 každý.	 Bohatá	 ukázka	 kabátů	 Jany	 Bo-
gárové	byla	pestrou	paletou	vzorů	i	fazón	v	růz-
ných	délkách.	Pánská	móda	Lenky	Basovníkové	
umožnila	 jen	malou	ukázku	úspěšného	obcho-
du.	 Dámská	 móda	 dotvořená	 kolekcí	 kožichů	
z	 butiku	 Style	mode	 představovala	 v	 přehlídce	
neskrývaný	 luxus.	 Společenské	 šaty	 ze	 salonu	
Vivianna,	 to	 byla	 záplava	 barev	 i	 nápadů,	 jak	
být	v	plesové	sezóně	nepřehlédnutelná.	Oživení	
programu	 přinesla	 kolekce	 dámského	 prádla	
zn.	Lisca	z	obchodu	Vera	intimo,	pečlivě	vybraná	
majitelkou	 Věrkou	 Hanusovou.	 Očekávaná	 au-
torská	kolekce	oděvního	designera	Pavla	Jevuly	
byla	opět		překvapením	a	dalším	velkým	úspě-
chem	 jeho	 projektu	 pro	 časopis	 Nový	 prostor.	
Jeho	 modely	 z	 3D	 síťoviny	 odměňovalo	 publi-
kum	 opakovaným	 potleskem.	 Pří jemné	 ožive-
ní	 pořadu	 zprostředkovala	 moderátorka	 Bára	
Majíčková	 z	 rádia	 Kisspublikem	 představením	
finalistek	soutěže	Tvář	dobrého	dne.	Děkujeme	
tímto	všem	podporovatelům	i	věrným	divákům.	

Text:	eka,	foto:		Milan	Zámečník
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     pátek 7. 12.     19:00 hodin, MKZ Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic) 

VRAŽDA SEXEM - KUNOVŠTÍ KOMEDIANTI

pátek 14. 12.     20.00 hodin, MKZ Míkovice   • vstup volný  

ROCKGANGPARTY VOL. 6
PŘEHLÍDKA ROCKOVÝCH KAPEL - POŘÁDÁ P.Z.V. O.S. - VÍCE INFO NA WWW.KLUBPZV.CZ

Sobota 1. 12   HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY – KONÍČKY, 19:00 hodin, MKZ Míkovice, Vstupné: 40 Kč 
Pondělí 3. 12.   NOVINKY Z BLÍZKÉHO I VZDÁLENÉHO VESMÍRU, přednáška - Ing. J. Hradský, 14:30 hod., Reduta (zkušebna)
Čtvrtek 6. 12.   MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK – program, pohoštění, překvapení, 15:00 hod., Reduta (velký sál)
Pátek 7. 12.   TRÉNINK PAMĚTI A KONCENTRACE, přednáška - Mgr. J. Bílková, 14:30 hod., Reduta (komorní sál)
Pátek 7. 12.   Divadelní pátek ve Véskách, DIVADLO KUNOVICE – VRAŽDA SEXEM, 19:00 hodin, MKZ Vésky, Vstupné: 40 Kč 
Úterý 11. 12.   DÍVKA BOJOVNICE, přednáška - PhDr. B. Petráková, 14:30 hod., Reduta (komorní sál)
Čtvrtek 13. 12.  ZAJÍMAVOSTI ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY, přednáška - Mgr. H. Jarocká, 14:30 hod., Reduta (velký sál)
Pátek 14. 12.   PROCHÁZKA OPEROU AIDA, přednáška - Mgr. J. Velebová, 14:30 hod., Reduta (zkušebna)
Úterý 18. 12.   CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, přednáška - RNDr. D. Trávníček, 14:30 hod., Reduta (komorní sál)
Čtvrtek 20. 12.  PATAGONIE, přednáška - Mgr. S. Ohera, 14:30 hod., Reduta (zkušebna)

    neděle 9. 12.    15:00 hodin, MKZ Vésky  • vstupné: 50 Kč 

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE 
POHÁDKA PRO DĚTI - HRAJE DIVADELNÍ SOUBOR NAPAJEDLA

 

   pátek 14. 12.     17:00 hod., MKZ Mařatice   

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI 
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ, PLETENÍ MISEK, MALBA NA SKLO ATD. 

      sobota 15. 12.     19.00 hodin, MKZ Míkovice   • vstupné: 60 Kč 

VÁNOČNÍ BESEDA 
VYSTUPUJÍ FOLKLORNÍ SLOŽKY Z MÍKOVIC

       neděle 16. 12.    15:00 hodin, Klub kultury   • vstupné: 50 Kč 

JENÍČEK A MAŘENKA MAJÍ DĚŤÁTKO  
DIVADELNÍ SOUBOR ŠPÍLBERK, BRNO

       středa 26. 12.     15:00 hodin, MKZ Vésky   • vstupné: 50 Kč 

KAŠPÁREK A KALUPINKA  
DIVADLO PRO RADOST

      neděle 30. 12.     19:30 hodin, Slovácká búda   • vstup volný, občerstvení zajištěno 

PŘEDSILVESTROVSKÁ BESEDA S CM OHNICA  
DIVADLO PRO RADOST
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea ve Smetanových 
sadech

Malý sál

PoHádka ve škole
ZacHráněné vZPomínky
Výstava představí vzácné školní obrazy ze sbírek 
Národního pedagogického muzea a knihovny  
J. A. Komenského v Praze.
výstava potrvá do 24. února 2013.

Doprovodný program:
Výukové programy pro školy v předem objedna-
ném termínu

Z PoHádky do PoHádky 
– aktivní výukové programy 

I. mateřSké školy
Děti si společně prohlédnou výstavu a poslech-
nou si vybranou pohádku.

II. Základní školy
kreslíme pohádku
Hrajeme pohádku
Hledáme pohádku
Žáci I.–II. stupně základních škol budou mít 
možnost poznat vyučování před sto lety, kdy se 
pohádkové obrazy využívaly v nižších ročnících 
především při výuce čtení a počítání. Prohléd-
nou si výstavu, společně si přečtou vybranou 
pohádku a poté si ji namalují, zahrají nebo bu-
dou určovat pohádky podle obrázků.

Účast na programu pro jednu třídu s lektorským 
vedením je třeba předem objednat. Program 
trvá cca 60–90 minut.

Vstupné pro MŠ je 10,- Kč na jednoho žáka,  
pedagogický doprovod zdarma.
Vstupné pro ZŠ je 40,- Kč na jednoho žáka,  
pedagogický doprovod zdarma.
Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamr-

lová, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel. 572 552 425, mobil: 734 282 498

vánoce ve Slováckém muzeu

Pondělí 17. 12. 2012

Petra BItnerová – stínítka na čajovou svíč-
ku / Iveta langová – vánoční přání / marIe 
májíčková – pečení vánočních oplatků

Úterý 18. 12. 2012

StanISlava ŽaBková – vizovické pečivo  
/ jarmIla vajďáková – drátování drobných 
předmětů / marIe BIlíková – andílci z kuku-
řičného šustí

Středa 19. 12. 2012

cukrářI Střední školy PrůmySlové, 
Hotelové a ZdravotnIcké v uHer-
Ském HradIštI – pečení perníků a čertů  
/ jana kocáBová – malování malých vitráží 
/ ludmIla Benešíková – slaměné ozdoby  
/ BoŽena malInová – vánoční ozdoby z ko-
rálků 

Součástí předvádění budou i „tvořIvé vá-
noční dílny Pro dětI“. Ve dnech 17.–19. 
prosince budou připraveny pro školy (MŠ, ZŠ, 
SŠ, ZUŠ, SUPŠ) pracovní dílničky s tvůrci-lektory, 
kteří se zaměřují na rukodělné práce a budou se 
názorně věnovat zhotovování vánočních ozdob, 
pečiva, figurek do betlémů ad. Žáci si tak mo-
hou pod jejich dohledem prakticky vyzkoušet 
předváděné techniky.

Vstupné na tvořivé dílny 20,- Kč pro jednoho 
žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Bonusem ke vstupence je volný vstup na 
výstavu Pohádka ve škole.

Termín si můžete (pro skupinu max. 45 dětí 
s doprovodem) rezervovat: 

Mgr. Kateřina Kamrlová, e-mail: katerina.ka-
mrlova@slovackemuzeum.cz, tel. 572 552 425, 
mobil: 734 282 498
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centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

tvoříme v muZeu!
…tentokrát na téma „vánočky, 
BoBálky čI vrany, recePt Snadný Pro 
dámy I Pány.“
K tradičnímu pečivu, které nechybělo na štědro-
večerním stole, patřily pletené vánočky z kynu-
tého těsta, ale také dnes již téměř zapomenuté 
jídlo nazývané jako bobálky či vrany. Z hutné-
ho těsta upečené buchtičky se spařily horkým 
mlékem a osladily medem. Začátečníky i zběh-
lé kuchaře a kuchařky naučí domácí vánočku  
i tradiční štědrovečerní pokrm, dodnes v někte-
rých domácnostech vařený, zkušené pekařky. 

Hlavní budova Slováckého muzea, Sme-
tanovy sady 179, sobota 1. prosince 2012, 
9.00–12.00 hodin.

Portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

v prosinci představujeme:
Soubor papírových vystřihávaných betlémů, 
které si můžete v prodejně Slovácká jizba přímo 
zakoupit.

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál, velký a malý sál

PřírůStky 1992–2012
výstava k 50. výročí otevření galerie Slo-
váckého muzea v uherském Hradišti.
Padesát let existence Galerie SM v budově bý-
valé zbrojnice je příležitostí představit veřejnosti 
výběr z přírůstků za posledních dvacet let. Jubi-
lejní projekt doprovází obsáhlý katalog s výčtem 
přírůstků, výstav a vydaných tisků.
Výstava potrvá do 6. ledna 2013.

Doprovodný program:
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě pro 
skupiny/třídy: objednávky na tel. 572 552 425.

rockové koledování u Stromečku 
Se Svatým Plukem, Janem Gajdošíkem  
a jeho přáteli. Pouze v případě příznivého počasí.
nádvoří galerie Slováckého muzea, otaka-
rova 103, středa 12. prosince v 18 hodin.

vIva la muSIca a cm HradIšťánek, 
Předvánoční ZPívání
galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
pondělí 17. prosince v 17 hodin.

Památník velké moravy ve Starém městě
 
multImedIální exPoZIce o dějInácH 
velkomoravSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vamPyrISmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města  
a Modré u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2012.

StuPavSká falZa
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku vystaveny dva falzifikáty údaj-
ných náhrobních kamenů sv. Metoděje objeve-
ných v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 
1932. 
výstava potrvá do 31. prosince 2012.

SedmIPočetnícI. Po StoPácH učedníků 
Sv. cyrIla a metoděje
Autorské fotografie Mgr. Petra Francána.
výstava potrvá do 2. prosince 2012.

SedmIPočetnícI. Po StoPácH učedníků 
Sv. cyrIla a metoděje
Promítání nového filmu, který o Sedmipočetní-
cích natočil Mgr. Petr Francán s otcem Koutným.
Vstupné – 20,-/osoba.
Památník velké moravy ve Starém městě, 
čtvrtek 6. prosince 2011 v 17 hodin.
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Máme	 za	 sebou	 listopadovou	 přehlídku	 RgP,	
kde	 jste	mohli	 vidět	živá	vystoupení	kapel	Mis-
take,	Livemore,	No	Worries	a	Longplay.	Všechny	
kapely	ukázaly,	 že	 jim	na	 jejich	produkci	 záleží	
a	předvedly	velmi	kvalitní	 vlastní	 tvorbu.	Kape-
la	Mistake	přiblížila	všem	návštěvníkům,	 jak	 to	
letos	v	 létě	 rozbalila	např.	na	 festivalu	Rock	 for	
People	nebo	Masters	of	Rock,	a	musím	podotk-
nout,	že	nasbírala	hodně	zkušeností,	které	může	
směle	předávat	dál.
Další	 vystoupení	 mladých	 kapel	 z	 Uherské-
ho	 Hradiště	 a	 okolí	 RGP	 si	 nenechte	 ujít	 již	 
14. 12. 2012 od 20:00 hod. opět v KD mÍKO-
VicE u Uherského Hradiště. Vystoupí na ní 
kapely Side Effect, ill Pigs, 9-Days Wonder 
a host. Vstupné na akci je opět VOLNý!!!

RGP	je	zaměřená	na	hudební	skupiny,	které	za-
čínají,	nebo	si	ještě	nenašly	své	širší	publikum,
a	 proto	 jim	 dáváme	 šanci	 ukázat	 se	 na	 pódiu	 
s	 profesionální	 zvukovou	 aparaturou.	 Akce	 se	
ale	neomezuje	 jen	na	poslech	hudby,	chceme,	
aby	 se	na	ní	 také	debatovalo	 nad	hudební	 te-
matikou	a	mladí	umělci	si	předávali	své	zkuše-
nosti	a	postřehy	ze	světa	hudebního	průmyslu.
Chceme	docílit,	aby	RGP	byla	víc	než	jen	přehlíd-
kou	hudebních	skupin.	

Pokud	máte	 hudební	 skupinu	 a	měli	 byste	 zá-
jem	 si	 na	 RGP	 v	 budoucnu	 zahrát,	 kontaktujte	
nás	 na	 mailu:	 info@klubpzv.cz	 nebo	 telefonu:	
604	171	281.
Více informací o RgP a o našem sdružení  
najdete na webové adrese www.klubpzv.cz.

ef

občanské sdružení

KlUb P.Z.V. informuje 
co PřIneSl nejnovější arcHeologIcký 
výZkum na veleHradě
Přednáška Mgr. Zdeňka Schenka a Jana Mi-
kulíka o výsledcích tříletého archeologického 
výzkumu středověkého kláštera. V rámci před-
nášky se budou moci zájemci o historii nejvý-
znamnějšího cisterciáckého kláštera na Moravě 
a zároveň jednoho z nejvýznamnějších poutních 
míst v České republice seznámit s výsledky no-
vého záchranného archeologického výzkumu. 
Ten je zajišťován v souvislosti s realizací projektu 
„Velehrad – centrum kulturního dialogu západ-
ní a východní Evropy“ pracovníky společnosti 
Archaia Olomouc o.p.s. od září roku 2009. 
Po přednášce prezentace knihy Hledání hrobu 
sv. Metoděje autorů B. Žižlavského a V. Kořínka.
Pořádá Slovácké muzeum ve spolupráci s Histo-
rickou společností Starý Velehrad.
Vstupné – 20,- Kč / osoba.
Památník velké moravy ve Starém městě, 
úterý 11. prosince 2011 v 17 hodin.

výstavy a akce mimo objekty muzea

uHerSké HradIště – měSto královSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Moravě  
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve 
Slováckém centru kultury a tradic (bývalé jezuit-
ské koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci 
se Slováckým muzeem.
otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.

Fotografie z expozice Uherské Hradiště – město 
královské. Foto: Petr Titz
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Dobrá hra, ale ztráty bodů

Poslední	 čtyři	 kola	podzimní	 části	Gambrinus	 ligy	
bojovalo	1.FC	Slovácko	o	to,	zda	se	udrží	v	poklid-
ném	 středu	 tabulky	 nebo	 se	 propadne	 k	 sestu-
povým	 příčkám.	 Podařilo	 se	 to	 první,	 i	 když	 pro	
klidné	jaro	mohl	náš	celek	i	z	těchto	zápasů	získat	
víc	bodů	a	mohl	bojovat	o	poháry.	Kvalita	hry	 (až	
na	zakončení)	a	průběh	zápasů	to	naznačovalo... 
V	Hradci	Králové	jsme	měli	více	než	výraznou	pře-
vahu	 se	 spoustou	 neproměněných	 šancí,	 a	 tak	
utkání	 nakonec	 skončilo	 nerozhodně	 1:1,	 když	
branku	vstřelil	Trousil.	V	televizním	utkání	v	Liberci	
s	loňským	mistrem	„prospali“	hráči	poločas	a	pro-
hrávali	2:1,	když	před	přestávkou	snižoval	Trousil.	
Druhá	půle	měla	zcela	jiný	průběh,	náš	celek	sou-
peře	 zatlačil	 do	 defenzivy,	 ale	 branka	 nepřichá-
zela	 (Kerbr	 trefil	břevno...).	A	 tak	 ve	chvíli,	 kdy	byl	
přísně	 vyloučen	 Reinberk,	 domácí	 z	 náhodného	
protiútoku	do	odkryté	obrany	 vstřelili	 třetí	 branku.	

Libor	Došek	číslo	7	právě	střílí	druhou	branku	do	sítě	Jihlavy. 

																																																																																																																																	Foto:	Miroslav	Potyka

Došek	ještě	snížil	na	3:2,	ale	vyrovnat	se	již	nepo-
dařilo.	Doma	 s	 Jihlavou	 to	byl	 festival	 vyložených	
šancí,	proměnit	se	podařilo	tři	(Došek	2	a	Daníček).	
V	Ostravě	sehrálo	Slovácko	další	nešťastný	zápas,	
bez	 vykartovaného	 Doška	 prohrálo	 2:1	 (branku	
vstřelil	Košut),	ale	zasloužilo	si	-	i	podle	sdělovacích	
prostředků	-	minimálně	bod.	A	tak	je	po	podzimní	
části	 na	 8.	místě	 s	 19	 body,	 přičemž	 na	 5.	místě	
má	Mladá	Boleslav	21	bodů	a	na	čtrnáctém,	po-
sledním	 nesestupovém,	 Baník	 Ostrava	 14	 bodů.	
Poslední	Příbram	má	jen	o	dva	body	méně...	Jar-
ní	 boje	 budou	 bezesporu	 zajímavé	 a	 napínavé.	
Poslední	 listopadový	víkend	si	 ještě	všechny	celky	
mohou	 zlepšit	 pozice	 -	 předehrává	 se	 jaro.	 Do	 
Uh.	Hradiště	přijede	24.	11.	Olomouc,	která	v	pod-
zimní	části	skončila	na	čtvrtém	místě.

Miroslav	Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí	diváci!

Není	to	tak	dávno,	co	jsme	trávili	prázdninově-do-
volenkové	volno	a	už	jsou	tu	Vánoce.	Je	to	otřepaná	
fráze,	ale	vždy	znovu	a	znovu	překvapuje	její	prav-
divost.	Přestože	od	léta	uběhlo	již	poměrně	hodně	
času,	naše	divadelní	nasazení	nepolevuje	a	před-
kládáme	 vám	 prosinec	 nabitý	 divadelním	 děním.	
U	nás	v	divadle	se	něco	děje	nejen	jednou	denně,	
ale	i	několikrát	za	den!	Tím	myslíme	něco,	co	může-
te	vidět	právě	vy.	Začněme	od	konce	–	Silvestrem.	
K	 onomu	 poslednímu	 večeru	 v	 roce	 se	 vztahuje	
zvědavost	 mnoha	 z	 našich	 diváků	 již	 dlouho	 do-
předu.	 Věříme,	 že	 ocení,	 když	 budou	moci	 silves-
trovský	večer	zahájit	 s	muzikálem	Donaha!.	Dnes	
už	 slavný	 počin	 režiséra	 Radka	 Balaše,	 který	 je	
na	repertoáru	Slováckého	divadla	osmou	sezónu,	
vypráví	příběh	šestice	nezaměstnaných	z	nouze	se	
rozhodnuvších,	že	nazkouší	striptérské	číslo.	O	der-
niéře	 v	 souvislosti	 s	 muzikálem	 Donaha!	 zatím	
mluvit	nelze	(ač	takové	dohady	i	mezi	diváky	kolují ),	
naposledy	však	zahrajeme	před	koncem	roku	 jiný	
titul	 –	 pohádkovou	 rodinnou	 komedii	Dalskabáty 
hříšná ves aneb Zapomenutý čert.	Protože	 je	 to	
skutečně	hra	vhodná	pro	celou	rodinu,	její	začátek	
jsme	určili	na 16.00 hodin.	Nenechte	si	ji	ujít,	máte	
poslední možnost.	Také	oblíbená	komedie	1+2=6 
(Jeden a dvě je šest)	najde	svůj	čas	mezi	vánoční-
mi	a	novoročními	svátky.	A	samozřejmě	pohádka!	
Představíme	 vám	 ji	 premiérově	 na	2. svátek vá-
noční,	také	odpoledne	(od 15.00 hodin)	a	poté	ješ-
tě	ve	dvou	následujících	dnech	(od	16.00	a	od	10.00	
hodin).	Pokud	byste	raději	vzali	své	ratolesti	na	po-
hádku	 před	 Vánocemi,	 i	 takovou	 možnost	 vám	
můžeme	nabídnout.	Přijďte	na	veřejnou generální 
zkoušku v sobotu 22. prosince od 10.00 hodin. 
O	jakou	pohádku	půjde?	O	 takovou,	která	vás	za-
vede	do	bizarního,	ale	veskrze	vlídného	světa	vy-
pravěče	Miloše	Macourka.	Pohádka	Jak neuvařit 
hlavu naměkko	 se	 vyznačuje	 svěžím	 jazykem,	
bezstarostnou	 fantazií,	 jiskrnými	 fabulemi	 i	 trochu	
černým	 humorem.	 To	 je	 tedy	 konec	 roku…	 Jaké	
tipy	 pro	 vás	 máme	 v	 předvánočním	 čase?	 Před-
platitele skupin g a f upozorňujeme,	že	náhradní	
termíny	 za	 neuskutečněná	 představení	 Višňové-
ho	 sadu	 v	 ří jnu	 (z	 důvodu	 nemoci)	 jsme	 stanovili	

Oleanna	-	Klára	Vojtková,	Pavel	Hromádka																																											
Foto:	Jan	Karásek		

na	víkend	15.	a	16.	prosince.	Hned	před	ním	v	pátek	
uvedeme	muzikál	Kdyby tisíc klarinetů,	a	to	mimo 
předplatné.	Také	vás	zveme	na	naši	malou scénu 
na	 tři	 prosincové	 reprízy	 současné	 hry	Oleanna. 
Ke	dvěma	již	dříve	naplánovaným	jsme	později	při-
dali	 ještě	 sobotu	 8.	 prosince	 od	 19.00	 hodin,	 aby	
si	výsostné	herectví	v	netradičním	prostoru	mohlo	
užít	 více	z	vás.	Na	Malé	scéně	 také	uvedeme	hu-
dební	 titul	v	produkci	agentury	Pierrot	tři strážní-
ci	 –	 ano:	 o	 životě,	 dí le,	 písničkách	 Jaroslava	 Jež-
ka.	Na	velkém	 jevišti	 se	představí	 také	ochotnický	
věhlasný	 soubor	Hrozen,	 tentokrát	 s	 komedií	Ko-
níčky,	dalším	dílkem	ze	série	Hroznolhotské	etýdy	
(do	níž	patřila	i	před	časem	u	nás	uvedená	kome-
die	Taková	léčivá	romance).	V	prosinci	je	skutečně	
z	čeho	vybírat.	A	to	už	pro	vás	připravujeme	novou	
hru.	Ale	o	tom	až	příště.	Do	té	doby	mějte	pří jemné,	
radostné,	pokojné,	kouzelné	a	požehnané	všední,	
adventní,	vánoční,	silvestrovské	i	novoroční	dny.													

-pah-

Donaha!	-	Tomáš	Šulaj,	Pavel	Majkus,	 
Martin	Vrtáček	a	Míra	Zavičár	
																																											Foto:	Miroslav	Potyka
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Válka	s	mloky	-	David	Vacke,	Jitka	Josková,	
Martin	Vrtáček,	Jan	Horák,	Petr	Čagánek,	

Alžběta	Kynclová

Tyršovo	náměstí	480,	www.slovackedivadlo.cz

1.12.  so 19.00 C Válka s mloky
2.12.   ne 19.00 F Válka s mloky
4.12.		 út	 10.00	 Š Dalskabáty hříšná ves...
5.12.		 st	 17.00	 N Kdyby tisíc klarinetů
6.12.		 čt	 18.00	 MS Oleanna
6.12.		 čt	 19.00	 B Válka s mloky
8.12.		 so	 19.00	 G Válka s mloky
9.12.  ne 19.00  Koníčky (host - soubor Hrozen)
11.12.	út	 18.00		 S Kalibův zločin
13.12.	čt	 19.00	 Q	 Jak důležité je ho mít...
14.12.	pá	 19.00		  Kdyby tisíc klarinetů
15.12.	so	 19.00	 G Višňový sad
16.12  ne 19.00 F Višňový sad
18.12.	út	 10.00	 Š Jak důležité je ho mít...
19.12.	st	 17.00	 M Kdyby tisic klarinetů 
20.12.	čt	 19.00	 J Válka s mloky
21.12.	pá	 20.00	  Vánoční jízda CM Harafica...
22.12.	so	 10.00	 VG Jak neuvařit hlavu naměkko

22.12. so 19.00 L Válka s mloky 
26.12.	st	 15.00	  Jak neuvařit hlavu naměkko (P)

27.12.	čt	 16.00	  Jak neuvařit hlavu naměkko

28.12.	pá	 10.00	  Jak neuvařit hlavu naměkko

28.12.	pá	 19.00	  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
29.12. so 16.00  Dalskabáty hříšná ves
31.12.	po	 18.00	  Donaha!

	 den	 	 čas	 	 skupina

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

Válka	s	mloky	-	Jan	Horák	(zády),	Anna	
Pospíchalová,	Jitka	Josková,	Irena	Vacková,	
Jaroslava	Tihelková,	Jiří	Hejcman, 
David	Vacke																									Foto:	Jan	Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

6.,20.12.	 	18.00	  Oleanna
8.12.	 	 	 	19.00	  Oleanna

17.12.	po	 19.00	  3 strážníci (Agentura Peirrot) 

MALá sCénA

Válka	s	mloky	-	Alžběta	Kynclová,	
David	Vacke				
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Knihovna b. b. buchlovana

Knihovna v čase adventu připravila pestrou nabídku akcí

Prosincový	 kalendář	 akcí	 Knihovny	 BBB	 zahajuje	
již	tradičně	Den pro dětskou knihu,	který	se	letos	
uskuteční	již	pošesté.	Populární	rodinná	akce	má	
v	letošním	roce	následující	program:

9.	00	 RUSaLKa Z HRaDNÍ StUDNY
	-	loutkové	představení	v	podání	souboru	Sokola
9.	30		PÍSNiČKY HRaDišťáNKU  
-	malí	čtenáři	s	paní	učitelkou	Janou	Venclovou
10.00	ČaRODěJNicE	-	scénické	čtení	herců	Slo-
váckého	divadla	(Irena	a	Davida	Vackovi)
10.30 NEZaPOmEňmE Si S Dětmi 
HRaDišťáNKU JEště ZaZPÍVat… 
11.00	StRašiDELNá POHáDKa Na PŮDiČcE
-	přečte	herec	SD	David	Vacke
11.30 KONČÍmE PÍSNiČKOU… 

9.00–12.00	PRODEJ KNiH	 (Karmelitánské	knihku-
pectví	 v	 Uherském	 Hradišti),	 PRODEJ RUČNÍcH 
PaPÍROVýcH PŘáNÍČEK	(Iveta	Langová),	PRODEJ 
POLštáŘKŮ a baČKOR	 (vyrobené	 klienty	 Ústa-
vu	 sociálních	 služeb	 Borovice),	 zdarma pexesa 
a omalovánky od	GE	Money	Bank.
Po	celé	dopoledne	budou	fungovat	také	výtvarné	
dílničky,	hrát	a	tvořit	s	dětmi	budou	Ester	Benešová	
a	 Lucie	 Leinweberová,	 vánoční	 perníčky	 pomůže	

ozdobit	Kateřina	Krátká.
V	 úterý	 4.	 prosince	 pořádá	 pobočka	 v	 Jarošově	
po	celý	den	výtvarnou	dílnu	Vánoční přáníčka dle 
vlastní fantazie.
Ve	stejný	den	se	od	18.00	uskuteční	v	hlavní	budově	
Zdobení vánočních perníčků s Kateřinou Krát-
kou.	Perníčky	je	nutno	si	přinést	vlastní,	zbylé	po-
třebné	ingredience	obdržíte	v	knihovně.		
cHcEtE POtKat aNDěLa?	Ve	středu	5.	prosince	
jich	bude	plná	knihovna,	na	každého	návštěvníka	
čeká	malé	přání	a	všem	hříšníkům	andělé	v	tento	
den	 odpustí	 platby	 za	 upomínky.	 V	 čítárně	 zase	
najdete	výstavu	knih	s	tematikou	andělů,	která	po-
trvá	po	celý	prosinec.
Ve	 stejný	 den	 se	 od	 17.00	 uskuteční	 na	 pobočce	
ve	Štěpnicích	beseda	O VáNOcÍcH, tENtOKRátE 
PRaVOSLaVNýcH. 
V	 úterý	 11.	 prosince	 vás	 pobočka	 v	 Jarošově	 zve	
na	akci	Vánoce	ve	světě,	která	se	uskuteční	v	době	
od	 15.30-17.00	 hod.	 Pobočka	 v	 Mařaticích	 zase	
přichystala	tradiční	KNiHOmOLNU,	tentokráte	vá-
nočně	–	eskymáckou	(úterý	11.	prosince	v	17	hodin).	
Ve	středu	12.	prosince	(12.00-17.00)	 	se	v	dětském	
oddělení	Knihovny	BBB	koná	 již	 tradiční	VáNOČ-
NÍ DÍLNiČKa,	 nejmenší	 čtenáři	 si	 mohou	 přijít	
vyrobit	 drobné	 vánoční	 dárečky	 či	 ozdoby.	 Kdo	
dává	přednost	 klidu	a	pohodlí	 u	 rodinného	 krbu	
s	knihou	v	ruce,	přijďte	si	vybrat	z	pestré	nabídky	
knihovního	 fondu	knihy	 s	 vánoční	 tématikou,	pro	
milovníky	 hudby	 nabízíme	 nepřeberné	 množství	
céreček	 zaměřených	 na	 koledy,	 vánoční	 gospely	
či	 slavnostní	 varhanní	 koncerty	 a	 pokud	byste	 si	
nevěděli	rady	s	pečením	cukroví	nebo	s	přípravou	
štědrovečerního	stolu,	mám	k	dispozici	celou	řadu	
nevšedních	kuchařek	či	příruček.
 
Příjemné	 prožití	 vánočních	 svátků	 (nejlépe	 s	 kni-
hou	z	naší	knihovny	v	ruce)	vám	za	celou	Knihovnu	
BBB	přeje	Radovan	Jančář.

Den	pro	dětskou	knihu	v	roce	2011.
Foto:	archiv	BBB
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REYNOLDS, a.: LEONaRD cOHEN – POZORUHODNý ŽiVOt 
Navzdory	Cohenově	uhýbavosti,	která	je	příznačná	pro	jeho	vlastní	zpětné	pohledy	
na	 uplynulých	 čtyřicet	 let,	 se	 z	 textu	 knihy	 postupně	 vynořuje	 překvapivě	 upřímný	
obraz	legendární	osobnosti,	jež	se	těší	ojedinělé	loajalitě	obdivovatelů	a	ctitelů	všech	
věkových	skupin.	

Výběr novinek Knihovny bbb 

NESbO, JO: SNěHULáK  
V	Oslu	napadl	první	 sníh.	Birte	Beckerová	přichází	domů	a	chválí	manžela	a	syna,	
jakého	postavili	 v	zahradě	krásného	sněhuláka.	 Jenže	oni	žádného	sněhuláka	ne-
postavili.	Celá	rodina	užasle	zírá	z	okna.	Syn	si	všimne,	že	sněhulákje	obrácen	tváří	 
k	domu	a	jeho	černé	oči	hledí	přímo	dovnitř.	Ráno	je	Birte	pryč.	Zmizela	bez	stopy.	Jen	
sněhulák	má	kolem	krku	její	šálu…

O VáNOcÍcH SE DÍVám DO NEbE   
O	Vánocích	se	říká,	že	jsou	to	svátky	klidu	a	řekněme	tichého	a	neokázalého	štěstí.
Možná	 je	 někteří	 lidé	 prožívají	 právě	 takhle.	 Autoři	 dalšího	 souboru	 edice	 Česká	
povídka	(např.	M.	Urban,	J.	Rudiš,	P.	Soukupová	nebo	J.	Formánek)	to	většinou	vidí	
jinak,	ale	dějí	se	i	zázraky.	

faLcO, E.: cORLEONE
Prequel	 k	 legendárnímu	 Kmotrovi,	 působivý	 román	 o	 tradici	 a	 násilí,	 oddanosti	 
a	zradě,	vychází	z	nerealizovaného	filmového	scénáře	neméně	legendárního	Maria	
Puza.	Zavádí	nás	do	New	Yorku	třicátých	let,	doby	nenávratně	poznamenané	hos-
podářskou	krizí.

HaStiNgS, H.: POLÉVaNÉ PERNÍČKY
V	 této	knize	naleznete	 inspiraci	pro	desítky	nádherných,	až	neuvěřitelných	variací	
sušenek	a	perníčků,	které	můžete	rychle	a	jednoduše	vykouzlit	úplně	sami.		Spoustu	
receptů,	podle	kterých	dokážete	připravit	vynikající	pochoutky,	 jež	 	chutnají	stejně	
pohádkově,	jako	vypadají.	Nápady	pro	každou	pří ležitost!

ViEWEgH, m.: mRáZ PŘicHáZÍ Z HRaDU
Satirický	thriller	je	volným	pokračováním	bestselleru	Mafie	v	Praze.	Autor	se	odvážně	
pohybuje	na	nejzazší	hranici	svobody	slova	a	před	očima	čtenáře	vytváří	napínavou	
a	zábavnou	koláž,	která	je	navzdory	vší	nadsázce	nebezpečně		pravdivým	obrazem	
současného	Česka.

TOP	výběr	z	novinek	ve	fondu	Knihovny	BBB	připravil	Radovan	Jančář
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Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

ZvonIlka: tajemStví křídel [3d] 
so 1. 12. 16.00 hod.
režie: ryan roWe / uSa 2012 / 76 min.  
/ dabing / 130 kč
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává 
napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do 
tajemných Zimních lesů.

ZvonIlka: tajemStví křídel [2d] 
st 5. 12. 15.30 hod.

Sedm PSycHoPatů   
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
so 1. 12. 17.30, ne 2. 12. 17.00, út 11. 12. 17.30 hod.
režie: martIn mcdonagH / v. Británie, 
uSa 2012 / 109 min. / od 12 let / titulky 
/ 100 kč 
Tentokrát unesli špatného psa… 

Skyfall    
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
so 1. 12. 19.30, po 3. 12. 19.30, ne 9. 12. 17.30, 
čt 27. 12. 20.00 hod.
režie: Sam mendeS / v. Británie, uSa 2012 
/ 145 min. / od 12 let / titulky / 100 kč
V pořadí už 23. film nejdéle trvající série na stříbr-
ných plátnech. 

tWIlIgHt Saga:
roZBřeSk - 2. čáSt         Best of 2012
po 3. 12. 17.00, út 4. 12. 17.30, pá 7. 12. 18.00, st 
19. 12. 17.30, ne 23. 12. 18.30  hod.
režie: BIll condon / uSa 2012 / 115 min.  
/ od 12 let / titulky / 100 kč
Poslední díl veleúspěšné série! 

Hotel tranSylvanIa [3d]  
Best of 2012
st 5. 12. 17.00 hod.
režie: genndy tartakovSky / uSa 2012 
/ 91 min. / přístupný / dabing / 130 kč

Málo známý fakt o Drákulovi: není jen princem 
temnoty; je také vlastníkem Hotelu Transylvania, 
kde se mohou světová monstra být jen „sami se-
bou“.

Hotel tranSylvanIa [2d]  
Best of 2012
út 18. 12. 17.00 hod.
uSa 2012 / 91 min. / přístupný / dabing 
/ 80 kč

Paranormal actIvIty 4
st 5. 12. 18.45 hod.
režie: H. jooSt, a. ScHulman / uSa 2012  
/ 95 min. / od 15 let / titulky / 80 kč
Paranormální jevy nás nepřestávají fascinovat. 

anna karenIna    
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
čt 6. 12. 19.30, pá 7. 12. 20.15, so 8. 12. 18.00,
ne 9. 12. 20.00, st 12. 12. 20.15 hod.
režie: joe WrIgHt / v. Británie, francie 
2012 / 130 min. / od 12 let / titulky / 100 kč 
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. 

rauBíř ralf [3d] 
pá 7. 12. 16.00 hod.
režie: rIcH moore / uSa 2012 / 94 min. 
/ přístupný / dabing / děti do 15 let 135, 155 kč
Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako 
perfektní kladný hrdina jménem Felix z jeho hry... 

legendární Parta [3d] 
so 8. 12. 16.00 hod.
režie: Peter ramSey / uSa 2012 / 100 min. 
/ přístupný / dabing / 130, 150 kč
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na ce-
lém světě radost ze života, dá se dohromady parta 
superhrdinů, která se ho pokusí zastavit. 
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led ZePPelIn
– lIve In london 2007      Best of 2012
so 8. 12. 20.30 hod.
režie: dIck carrutHerS / velká Británie 
2012 / 124 min. / přístupný / 150 kč
HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixovaný 
přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážitku!

HoBIt: neočekávaná ceSta [3d]
pá 14. 12. 15.00, 21.15, so 15. 12. 17.45, ne 16. 12. 
16.45, po 17. 12. 16.30, 19.30, út 18. 12. 18.45, 
so 22. 12. 20.15 hod.
režie: Peter jackSon / uSa, nový Zéland 
2012 / 164 min. / přístupný / dabing / 140 kč 
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tol-
kiena Hobit.

HoBIt: neočekávaná ceSta [2d]
pá 14. 12. 18.15, so 15. 12. 21.00, ne 16. 12. 20.00 hod.
uSa, nový Zéland 2012 / 164 min. / přístup-
ný / titulky / d-cinema / 100 kč

koZí PříBěH Se Sýrem [3d]  
Best of 2012
st 12. 12. 16.30, so 15. 12. 16.00 hod.
režie: jan tománek / čr 2012 / 85 min.
/ přístupný / 120 kč 
Největší pohádkové dobrodružství.
 
carmen - PaříŽSká oPera (ŽIvě)
čt 13. 12. 19.30 hod.
Hudba: george Bizet / dirigent: Philippe 
jordan / režie: yves Beaunesne / Účinkují: 
anna caterina antonacci, nikolai Schukoff, 
genia kühmeier ad.
délka: 3 hod. 10 min, přestávka 35 min. 
/ vstupné: 300 kč / 250 kč - abonmá
Philippe Jordan diriguje Bizetovo mistrovské dílo 
v rámci svého dlouho očekávaného návratu na 
pódium Pařížské opery. V ceně vstupenky tištěný 
program představení, sekt a občerstvení o pře-
stávce. Využijte abonmá a dárkových poukazů!

Pí a jeHo ŽIvot [3d] 
čt 20. 12. 18.00, pá 21. 12. 18.00 hod.
režie: ang lee / uSa 2012 / 127 min.
 / od 12 let / dabing / 150 kč 
Chlapec, tygr a moře – hlavní hrdinové neuvěři-
telného příběhu, který nejprve převálcoval svět 
na stránkách knížky a teď se to chystá zopakovat 
filmovou verzí. 

Pí a jeHo ŽIvot [2d]
so 22. 12. 18.00, ne 23. 12. 20.30 hod.
uSa 2012 / 127 min. / od 12 let / dabing 
/ 100 kč 

u2 3d [3d]Hudba a film
čtvrtek 20. 12. 20.15 hod.
režie: m. PellIngton, c. oWenS / uSa 
2007 / 85 min. / 150 kč
Film byl natočen během jihoamerického turné 
Vertigo skupiny U2. 

madagaScar 3 [3d]         Best of 2012
pá 21. 12. 16.00 hod. 
režie: erIc darnell / uSa 2012 / 95 min. 
/ přístupný / dabing / 130 kč
Po panenském ostrově Madagaskaru a širých af-
rických pláních si budou klestit cestičku k domovu 
džunglí evropských velkoměst. 

reBelka [3d]          Best of 2012
so 22. 12. 16.00 hod.
režie: m. andreWS, B. cHaPman / uSa 
2012 / 100 min. / dabing / přístupný / 130 kč
Příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře 
tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou. 

doBa ledová 4: Země v PoHyBu [3d]
Best of 2012
ne 23. 12. 16.45 hod.
režie: S. martIno, m. tHurmeIer / uSa 
2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 130 kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně 
zpět! 

Svatá čtveřIce           Best of 2012
st 26. 12. 17.30 hod.   
režie: jan HřeBejk / čr 2012 / 100 min.  
/ od 15 let / 80 kč
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat 
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala 
Viewegha. 

SammyHo doBrodruŽStví 2  [3d] 
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
čt 27. 12. 18.00, pá 28. 12. 16.00 hod.
režie: Ben StaSSen / Belgie 2012 / 93 min.  
/ přístupný / dabing / 130 kč
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, jsou 
jednoho dne oloveni pytláckou lodí. Podaří se jim 
dokázat nemožné a dostanou se na svobodu?
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. Průkazku artu na rok 2012 si za 60 kč můžete zakoupit 
před představením ART nebo Zlatého fondu. Výhody: slevy od Asociace českých 
filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu  
a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  
50% sleva na průkaz Zf; pravidelné informace mailem.

Sedm PSycHoPatů   
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
so 1. 12. 17.30 hod.
režie: martIn mcdonagH / v. Británie, 
uSa 2012 / 109 min. / od 12 let / titulky 
/ 100 kč 
Tentokrát unesli špatného psa… 

george HarrISon: lIvIng In tHe 
materIal World         Hudba a film
ne 2. 12. 19.00 hod.
režie: martIn ScorSeSe / uSa 2011
/ 208 min. / od 12 let / titulky / 80, 90 kč
Dokument mapuje život jednoho z nejslavněj-
ších muzikantů všech dob. 

SammyHo doBrodruŽStví 2  [2d] 
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
so 29. 12. 16.00 hod.
Belgie 2012 / 93 min. / přístupný / dabing 
/ 100 kč

jack reacHer: PoSlední výStřel 
pá 28. 12. 18.00, so 29. 12. 18.00, ne 30. 12. 
18.00 hod.
režie: cH. mcQuarrIe / uSa 2012 / 130 
min. / od 15 let / titulky / 100 kč
Právo má své meze. On nemá žádné. V hlavní roli 
Tom Cruise.

temný rytíř PovStal      Best of 2012
pá 28. 12. 20.15 hod.
režie: cH. nolan / uSa, v. Británie 2012 
/ 165 min. / od 12 let / titulky / 90 kč
Hvězdnému mezinárodnímu obsazení filmu vévo-
dí držitel Oskara Christian Bale („Fighter“), který 
se vrací ve dvojroli Bruce Wayna a Batmana. 

HendrIx 70: lIve at WoodStock 
Hudba a film
so 29. 12. 20.30 hod.
režie: m. WadleIgH, B. Smeaton / uSa 
2012 / 99 min. / přístupný / 150 kč
U příležitosti oslavy 70. výročí narození Jimiho 
Hendrixe máte jedinečnou možnost shlédnout 
jeho nezapomenutelné vystoupení na festivalu 
Woodstock v srpnu 1969.

Hugo a jeHo velký oBjev [3d]
Best of 2012
ne 30. 12. 15.30 hod. 
režie: martIn ScorSeSe / uSa 2011 / 126 
min. / přístupný / titulky / 130 kč
Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry vás zve na 
úžasnou výpravu.

ve Stínu                 Best of 2012
ne 30. 12. 20.15 hod.  
režie: davId ondříček / čr, Slovensko, 
Polsko 2012 / 106 min. / přístupný / 70 kč
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy v době, 
kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště. 

SIlveStrovSké gala S cecIlIí Bar-
tolI Z BerlínSké fIlHarmonIe 
[Přímý Hd PřenoS]             Hudba a film
po 31. 12. 17.30 hod.
90 min. / 200 kč
zpěv: Cecilia Bartoli, dirigent: Sir Simon Rattle, 
hrají: Berlínští filharmonikové.
program: Antonín Dvořák Slovanské tance op. 46 
Nr. 1 C-Dur; Jean-Philippe Rameau Les Boreades; 
Georg Friedrich Händel Teseo. Ah che sol...M‘a-
doro l‘idol mio; Georg Friedrich Händel Il Trion-
fo del Tempo e del Disinganno. Lascia la spina; 
Georg Friedrich Händel Amadigi. Mi deride... 
Destero; Camille Saint-Saëns Danse macabre op. 
40; Johann Nepomuk Hummel Air à la tirolienne 
avec variations op. 118; Maurice Ravel Daphnis et 
Chloé. Suite Nr. 2; Johannes Brahms Uherský ta-
nec Nr. 01 g-Moll.

v nové sezóně 2012/2013 budeme vždy na 14 dní nasazovat před projekcemi art a Zlatý fond krátké předfilmy 
ze studentské nebo krátkometrážní tvorby. Pro podzimní období to byly filmy studentů spřátelené Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Děkujeme za spolupráci Ústavu animace a audiovize FMK UTB ve Zlíně.  
v prosinci 2012 uvádíme:  1. – 15. 12. dobré jitro (In memorian vladimír jiránek, 1975); 16. 12. – 31. 12. automa-
tic (In memorian vladimír jiránek, 1973).
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Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z flašky. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

baby bio

Hoří, má Panenko
st 5. 12. 10.00 hod.
režie: mIloš forman / čSSr, Itálie 1967 
/ 71 min. / přístupný / 60 kč
Slavný film ze zlatého fondu české kinemato-
grafie se po 45 letech opět vrací do kin na digi-
tálně restaurované kopii. 

SvatBa meZI cItróny 
st 12. 12. 10.00 hod.
režie: SuSanne BIer / dánsko, švédsko, 
Itálie 2012 / 112 min. / od 12 let / titulky 
/ 50 kč 
Mimořádně romantická komedie, která se ne-
bojí ani vážných témat. V hlavních rolích Pierce 
Brosnan a Trine Dyrholm.

ISHortS: famu vS. famo v  
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
út 4. 12. 20.00 hod.
čr 2012 / 90 min. / 40, 60 kč
Dva bakalářské filmy z FAMU proti dvěma baka-
lářským filmům z FAMO. 

kuře na šveStkácH   
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
st 5. 12. 20.15 hod.
režie: m. SatraPI, v. Paronnaud / fran-
cie, Belgie, německo 2011 / 93 min. / titulky 
/ přístupný / 70, 80 kč
Hlavním hrdinou romantického příběhu o osu-
dové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amal-
ric), nejslavnější houslový virtuóz své doby. 

Holy motorS    
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
út 11. 12. 20.00 hod.
režie: leoS carax / francie, německo 2012 
/ 115 min. / titulky / od 15 let / 60, 70 kč
Leos Carax, nevyzpytatelný enfant terrible fran-
couzského filmu, se po třináctileté pauze vrátil 
triumfálním způsobem. 

PevnoSt    
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
st 12. 12. 19.00 hod.
režie: klára taSovSká, lukáš kokeš 
/ čr 2012 / 70 min. / přístupný / 70, 80 kč
Vítěz soutěže českých dokumentů na MFDF 
v Jihlavě 2012. 

anna karenIna    
13. 11. – 9. 12. Evropský film dnes!
st 12. 12. 20.15 hod.
režie: joe WrIgHt / v. Británie, francie 
2012 / 130 min. / od 12 let / titulky / 90, 100 kč
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. 

oBcHod Se SeBevraHy  
Konec světa…
st 19. 12. 20.00 hod.
režie: PatrIce leconte / francie, kanada, 
Belgie 2012 / 85 min. / od 12 let / 60, 70 kč 
Mezinárodně úspěšnou knihu Jeana Teulého 
chutě převedl do podoby svérázného animova-
ného muzikálu zkušený režisér Patrice Leconte. 

melancHolIa   
Konec světa…
pá 21. 12. 20.30 hod.
režie: larS von trIer / dánsko, švédsko, 
francie 2011 / 136 min. / od 12 let / titulky 
/ 60, 70 kč
Překrásný film o konci světa. 

fIlmjukeBox:
nejlePší evroPSký fIlm roku
st 26. 12. 20.00 hod.
Až do 15. 12. můžete vybírat z šestice evrop-
ských filmů svého favorita: Nedotknutelní, 
Stud, Bůh masakru, Jeden musí z kola ven, Alois 
Nebel, Do Říma s láskou. 
www.filmjukebox.cz
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malováSek – Svatá trojIce
ne 2. 12. 14.30 hod.
Brzo přijde Mikuláš, tak aby se nezlobil, nakres-
líme mu portrét. A nesmíme zapomenout také 
na čerta s andělem…

čarovné lyŽe, dva mraZícI,
andělé, čertI a jIné PoHádky 
Hvězdný hvězdový advent
ne 2. 12. 15.30 hod.
československo / 70 min. / 30, 40 kč
Pásmo pohádek: Jak šli nadělovat, V čertích 
službách, Čarovné lyže, Dva mrazíci ad.

ZvonIlka: tajemStví křídel [2d]  
Hvězdný hvězdový advent
st 5. 12. 15.30 hod.
režie: ryan roWe / uSa 2012 / 76 min. 
/ dabing / 80, 90 kč
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydá-

BIJÁSEK - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové 
projekce zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před 
libovolnou filmovou projekcí v kině Reduta získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BIJÁSKU na školní rok 2012/2013. 
Na představení označená jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné. 
MALOVÁSEK  (září 2012 - květen 2013)
Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí s nejrůzněj-
šími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. Zdarma!
ANIMÁSEK (září 2012 - květen 2013)
Animační dílny se konají v kině Hvězda každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. a to ve dvou skupinách: pro začátečníky 
a pokročilé (v obou případech pro věk 9-15 let). cena za pololetí činí 400 kč, na celý rok 800 kč. Absolventi minulých 
ročníků zaplatí pouze 250 kč (pololetí), 500 kč (rok). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijásko-
vého filmu; pravidelné formace mailem; návštěva Zlínských ateliérů; hosté z oboru animace ad. Děti se seznámí s animačními 
technikami, vyzkouší si každou profesi, která s animací souvisí - scénář, střih, animace, vložení hudby, titulků.
Projekty jsou finančně podporovány Nadací Děti - Kultura - Sport. 

vá napříč zapovězenou hranicí ze svého domo-
va do tajemných Zimních lesů.

malováSek – výroBa oZdoB
ne 9. 12. 14.30 hod.
Už víte, co si pověsíte stromeček? Ne? Tak si 
přijďte vyrobit nějaké ozdoby k nám do Malo-
vásku!

vánoce v kIně
(krtek, mIkeš, réZI a Brok a další) 
Hvězdný hvězdový advent
ne 9. 12. 15.30 hod.
československo / 62 min. / 30, 40 kč
Pásmo pohádek: Krtek a zápalky, Vánoční stro-
meček, Jak Mikeš zachránil Bobeše ad.

POŘADY PRO DĚTI

Projekce Pronto Bio se konají vždy v pátek od 10.00 hod. zpravidla 2x měsíčně.
Jedná se o speciální dopolední promítání za výhodné ceny. Na své si můžou přijít všichni, kteří dávají přednost dopo-
ledním aktivitám nebo ti, kteří nemají možnost návštěvy kina ve večerních hodinách a chtějí vidět premiérové tituly. Na 
rozdíl od Baby Bia se jedná o běžné projekce s normální hlasitostí a plným setměním v sále. Zážitek ani toho nejnároč-
nějšího filmového fanouška tedy není o nic ochuzen.

PRONTO BIO

7 dní HřícHu
pá 14. 12. 10.00 hod.
režie: jIří cHlumSký / čr 2012 / 105 min. 
/ od 12 let / 50 kč
Útěk Agnes (Vica Kerekes), německé manželky čes-
kého lesníka Jana Olšana (Ondřej Vetchý), je zahalen 
tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá.
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Pecka akce  Hvězdný hvězdový advent 
středa 12. 12. od 15.00 hod.
V den s několika dvanáctkami v datumu nabíd-
ne kino Hvězda  „peckové odpoledne“, a to ne-
jen pro žáky, kteří se zúčastnili dětské kreativní 
soutěže PeckaFilm na téma Moje nejoblíbenější 
filmová postava. Na programu je od 16 hodin 
vernisáž nejlepších prací s vyhodnocením vítě-
zů v jednotlivých kategoriích. Srdečně zveme 
nejen všechny zúčastněné z řad žáků, zástup-
ců škol a pedagogů, pod jejichž vedením tyto 
práce vznikaly. Na své si ale přijdou i ti, kteří 
si chtějí vytvořit vánoční přáníčko v malovásko-
vé dílně (od 15 hodin) či se chtějí setkat s re-
žisérem Janem Tománkem. Pro vítěze jsou při-
praveny odměny a vstup zdarma na bijáskové 
představení Kozí příběh se sýrem 3D od 16.30 
hodin. Po skončení projekce filmu Kozí příběh 
se sýrem si mohou zájemci popovídat s jeho re-
žisérem o animovaném světě filmu.

malováSek – vánoční Přáníčka
st 12. 12. 15.00 hod.
Ukázková malovásková dílna. Marně přehrabu-
jeme krabici s pohledy a jeden je kýčovější než 
druhý… Proč se tím trápit, vždyť v malovásku si 
můžete vyrobit vlastní přání podle svých vlast-
ních představ. 

koZí PříBěH Se Sýrem [3d] + HoSt: 
reŽISér jan tománek + BonuSy 
st 12. 12. 16.30 hod. 
režie: jan tománek / čr 2012 / 85 min. 
/ přístupný / 100, 120 kč; pro soutěžící Pec-
kafilmu zdarma
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu. 

malováSek
– vánoční výZdoBa kIna
st 16. 12. 14.30 hod.
Doma už určitě máte Vánoční atmosféru navo-
zenou. Pojďte nám pomoct dostat Vánoce i do 
kina! 

vánoční Stromeček
(PáSmo vánočnícH PoHádek) 
Hvězdný hvězdový advent
ne 16. 12. 15.30 hod.
československo / 65 min. / 30, 40 kč    
Pásmo pohádek: vánoční stromeček, mikeš 

vypráví pohádku, jak šli nadělovat, cvrček 
a pila ad.

velká vánoční jíZda [3d]   
Hvězdný hvězdový advent
st 19. 12. 15.30 hod.
režie: Barry cook / v. Británie, uSa 2011 
/ 98 min. / přístupný / dabing / 70, 90 kč
Tento animák konečně nabízí odpověď na otáz-
ku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to 
Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit 
všechny dárky? 

malováSek – malování na Sklo, 
PřIvolávání SněHu a jeŽíška
ne 23. 12. 14.30 hod.
Namalujeme si zvonečky a stromečky k pově-
šení do okna 

HvěZda BetlémSká I.
(PáSmo vánočnícH PoHádek) 
Hvězdný hvězdový advent
ne 23. 12. 15.30 hod.
československo / 63 min. / 30, 40 kč
Pásmo pohádek: Hvězda Betlémská, Co to bou-
chlo, Budulínek Mandelinka, Vánoční strome-
ček ad.

SIlveStrovSký malováSek 
Hvězdný hvězdový advent
ne 31. 12. 15.30 hod.
Přijďte s námi oslavit konec roku! V Malovásku 
na vás čeká výroba vtipných papírových masek, 
dokreslování filmových postav a soutěže a hry, 
do kterých se můžou zapojit nejen děti, ale  
i rodiče.

SIlveStrovSké ZImní kIno  
Hvězdný hvězdový advent
ne 31. 12. 16.30 hod.
Již 6. pokračování projektu svátečního rodin-
ného prostoru před závěrem roku se známými 
postavičkami večerníčků, pohádek i krátkých 
filmů našeho dětství a dospívání. Program pro 
rodiny s dětmi i pro dospělé. Občerstvení na 
místě, ceny mírné, nálada slavnostní a přátel-
ská! Vemte si s sebou (pro jistotu) vlastní hr-
nek na svařák (dospělácký aj dětský) a deku, 
pokud využijete laviček. Koná se ve spolupráci 
s Městem Uherské Hradiště a Nadací Děti-Kul-
tura-Sport.
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koncerty, výstavy, besedy

evŽen SoBek: lIfe In Blue
(fotografIe)
foyer kina Hvězda, 9. 11. – 5. 12. 
Evžen Sobek (* 1967, Brno) působí jako volný 
fotograf a pedagog. Založil Fotoškolu Brno  
a vede kurzy a dílny zaměřené na dokumen-
tární fotografii a fotografii krajiny v Brně i na 
dalších univerzitách a galeriích u nás. Vystavuje 
u nás i v zahraničí, kde získal četná mezinárodní 
ocenění. www.evzensobek.com

IluStrace k PověStem měSta 
uHerSké HradIště
kavárna kina Hvězda, 9. 11. – 11. 12. 
Jednoho dne se žáci Výtvarného oboru oddě-
lení Fotografie a nová média ZUŠ Uh. Hradiště 
pustili do rozsáhlého projektu, na jehož konci 
stojí pokus o volnou fotografickou ilustraci po-
věstí a vyprávění města. 
http://www.fotomosty.info

Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin.  
výhody: vstup zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací mailem každý týden; mož-
nost zápůjček DVD i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na 
semináře ad. Průkazku na novou sezónu 2012-2013 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

konec SrPna v Hotelu oZon 
Konec světa…
čt 13. 12. 16.00 hod.
režie: jan ScHmIdt / československo 1966 
/ 77 min. / od 15 let / na průkazku Zf zdar-
ma, 50 kč
Vize světa po atomové katastrofě.

PotomcI lIdí    
Konec světa…
čt 20. 12. 16.00 hod.
režie: alfonSo cuarón / v. Británie 2006 
/ 109 min. / od 15 let / titulky / na průkazku 
Zf zdarma
Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se 
nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá beznadě-
ji…

ŽIvot BrIana
čt 27. 12. 16.00 hod.
režie: terry joneS / v. Británie 1979 
/ 94 min. / od 12 let / titulky / na průkazku 
Zf zdarma 
Brian Kohn se narodí ve stejný den jako Ježíš 
Kristus, ale v sousedním domě. Mnoho lidí jej 
proto omylem považuje za Mesiáše…
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Sál	kina	Hvězda	hostil	 v	sobotu	27.	 10.	Slet	
bubeníků	2012,	který	představil	rytmické	styly	
celé	planety.	Celkem	se	na	pódiu	rozezněly	
dvě	 tuny	 nástrojů	 -	 bicích	 souprav,	 činelů,	
mnoha	 etnických	 bubnů	 a	 elektroniky,	 ale	 
i	lidské	hlasy,	gongy,	perkuse,	barely.

Foto:	Marek	Malůšek

Pásmo	 nejnovějších	 scének,	 skečů,	 písní	 
a	tanců	v	podání	Divadla	Sklep	nabídlo	kino	
Hvězda	ve	středu	31.	10.	Před	představením	
započal	za	Sportovní	halou	tradiční	fotbalový	
mač	 Sklepovští	 Sršáni	 versus	 Kino	 Hvězda	
team.	Podepsaná	 trička	byla	 věnována	do	
charitativní	dražby,	výtěžek	obdrželo	středis-
ko	Cesta	Diakonie	ČCE.

Foto:	Marek	Malůšek	

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI MĚSTSKých KIN

na webových stránkách projektu (poděkování 
patří firmě DAT s.r.o.) a zároveň zde začalo 
internetové veřejné hlasování o nejlepší práce 
jednotlivců. Škola s největším počtem hlasů 
získává filmovou projekci zdarma. Nezávisle na 
veřejném hlasování vybrala nejlepší práce i od-
borná porota. 

vernisáž a předání cen se speciálním pro-
gramem se uskuteční v kině Hvězda 12. 12. 
od 16 hodin. 

Na programu bude od 16 hodin vyhlášení nej-
lepších prací s vyhodnocením vítězů v jednotli-
vých kategoriích. Na své si ale přijdou i ti, kteří 
si chtějí vytvořit vánoční přáníčko v malovásko-
vé dílně (od 15 hodin) či se chtějí setkat s re-
žisérem Janem Tománkem. Pro vítěze jsou při-
praveny odměny a vstup zdarma na bijáskové 
představení Kozí příběh se sýrem 3D od 16.30 
hodin. Po skončení projekce filmu Kozí příběh 
se sýrem si mohou zájemci popovídat s jeho re-
žisérem o animovaném světě filmu.
http://peckafilm.uh.cz/

o důvod více II. - atelIér reklam-
ní fotografIe fmk utB ve Zlíně 
foyer kina Hvězda, 7. 12. 2012 –  4. 1. 2013
Výstava fotografií a setkání studentů a absol-
ventů Ateliéru reklamní fotografie FMK Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří pochází z Uher-
skohradišťska nebo absolvovali v Uherském 
Hradišti středoškolské studium. Vystavující 
autoři: Lubomír Ančinec, Iveta Čevorová, Pet-
ra Hajdůchová, Andrea Malinová, Jan Pospíšil, 
Honza Skrášek, Dušan Tománek, Petr Willert.
http://web.fmk.utb.cz

PeckafIlm: můj nejoBlíBenější 
fIlmový HrdIna
kavárna kina Hvězda, od 12. 12. 
Městská kina Uherské Hradiště rozjela novou 
(nejen) výtvarnou soutěž, které bude probí-
hat ve spolupráci se základními školami okre-
su Uherské Hradiště 2x ročně. Celkem 10 škol  
z Uherskohradišťska zaslalo pětici nejpovede-
nějších obrázků na téma “Moje nejoblíbeněj-
ší filmová postava”. Ty se už od 1. 11. objevily 



48

Realizace první zahraniční stáže

Město	Uh.	Hradiště	získalo	projekt	s	názvem	„Know 
- how zahraničních samospráv pro rozvoj Uher-
ského Hradiště“.	Projekt	je	financován	z		prostřed-
ků	EU	z	OP	LZZ	a	spolufinancován		MPSV	–	tedy	bez	
jakékoliv	spoluúčasti	města.	Byl	zahájen	1.	7.		2012	
a	jeho	ukončení	je	plánováno		na	31.	12.	2013.	Cílem	
projektu	je	rozšíření	mezinárodní	spolupráce	měs-
ta	Uh.	Hradiště	s	partnerskými	městy	s	cílem	pře-
nosu	zahraničních	zkušeností	v	klíčových	oblastech	
pro	rozvoj	města.	Slouží	k	výměně	zkušeností	a	pří-
kladů	dobré	praxe,	k	rozvoji	lidských	zdrojů	v	rámci	
zahraničních	 stáží,	 k	 rozvoji	 partnerství	 a	 iniciativ	
v	oblasti	lidských	zdrojů.	Samotná	realizace	projek-
tu	probíhá	tak,	že	se	vždy	určitá	cílová	skupina	zú-
častní	zahraniční	stáže	v	partnerském	městě	s	tím,	
že	 každá	 stáž	 má	 své	 tématické	 zaměření.	 První 
zahraniční stáž proběhla od 28. října 2012 do  
1. listopadu 2012 v Německu – v partner-
ském městě mayen, s tematickým zaměřením  
na školství a sport.
Stáže	se	 zúčastnilo	 celkem	 15	osob	–	 zástupci	 re-
alizačního	 týmu	 pod	 vedením	 tajemníka	 Mgr.	 
Josefa	Botka	a	cílová	skupina	pod	vedením	před-
stavitele	města,	který	má	na	starosti	agendu	škol-
ství	–	Mgr.	 Evžena	Uhra.	Dále	 to	byli	 zaměstnanci	
Odboru	školství	a	sportu	MěÚ	UH,	ředitelé	základ-

ních	 škol	 zřízených	městem,	 zástupci	 Komise	 pro	
vzdělávání,	 Komise	 sportovní	 a	 zástupce	 organi-
zace	Sportoviště	města	UH	p.o.	Program byl velmi 
intenzivní,	 aby	 účastníci	 poznali	 co	 nejvíce	 druhů	
škol,		školských	zařízení	a	i	část	Mayenských	spor-
tovišť.	 Účastníci	 si	 vyslechli	 všeobecné	 informace	
a	 představení	 německého	 vzdělávacího	 systému,	
přehled	 forem	 a	 druhů	 škol,	 navštívili	 místní	 ma-
teřskou	 školu,	 	 	 základní	 školy,	 gymnázium,	Cent-
rum	pomoci	mládeži	 ,Pomocnou	školu	pro	emoč-
ní	 a	 sociální	 rozvoj,	 Spolkové	 vzdělávací	 centrum	
pokrývačů,	 místní	 sportoviště	 a	 plavecký	 areál.	
Po	 realizaci	 dalších	 dvou	 zahraničních	 stáží	 bude	
závěrečnou	 fází	 projektu	 konference, která pro-
běhne v září 2013	–	přímo	v	Uh.	Hradišti,	s	účastí	
zahraničních	 expertů	 z	 partnerských	 měst.	 Cílem	
konference	bude	představit	vybrané	projekty	dob-
ré	 praxe	 z	 partnerských	 měst	 a	 získat	 od	 zahra-
ničních	 expertů	 inovativní	 doporučení	 pro	 další	
rozvoj.	V	rámci	projektu	také	vznikne	nový	produkt	 
– na podzim 2012 bude vydána příručka příkladů 
dobré praxe včetně	inovativních	doporučení.

mb
 

 



49



50

Centrum AKROPOlIS

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

www.akropol is-uh.cz

KaLENDáŘ aKcÍ

3. 12. PREZENtacE V PREZi |	po	13.00	-		15.00	hod.	
|Nový	 způsob	 prezentace.	 Kurz	 zdarma	 v	 rámci	
projekt	„Cílená	opatření	na	trhu	práce“

6. 12. VýcHOVa S LáSKOU (beseda) |	čt	od	18.00	
hod.	 „Škola	 lásky	 v	 rodině“	 podle	 J.	 Prekopové	 
|	vstup	zdarma

9. 12. VáNOcE S POHáDKOU	|	ne	od	14.00	hod.	
Odpolední	vánoční	akce	pro	celou	rodinu.	Sejdeme	
se	na	Orlovně	v	Uh.	Hradišti	ve	velkém	sále.	Čeká	
na	Vás	vystoupení	dětí	z	kroužků	centra	Akropolis.	
Těšit	 se	můžete	 na	 loutkovou	 pohádku	 a	 vánoční	
loutkovou	 dílničku.	 Vstupné:	 dospělí	 50	 Kč	 |	 děti	
ZDARMA.	Slosovatelné	vstupenky.

10. 12. úVOD DO gENDERU |	po		13.00-		15.00	hod.	 
|	Genderová	problematika,	rovné	pří ležitosti	a	udr-
žitelný	 rozvoj	–	 jak	 to	spolu	souvisí?	Kurz	zdarma	 
v	rámci	projekt	„Cílená	opatření	na	trhu	práce“	

12. 12. KOUČiNK	 |	 st	 od	 14.00	hod.	 |	 Koučink	 ne-
ovlivňuje	pouze	profesní,	 ale	 i	 osobní	 život,	 naučí	
Vás	být	citlivější	na	vnímání	vlastních	zdrojů	ener-
gie.	Budete	lépe	rozumět	sami	sobě	a	svůj	život	si	
budete	tvárnit	dle	svých	potřeb	a	hodnot.

Kdy	je	vhodný	koučink?
-	když	je	vyhrocená	situace	a	Vy	potřebujete	změnu 
-	když	se	chcete	osobnostně	rozvíjet	a	někam	se	 
			utvářet 
-	když	chcete	dosáhnout	mistrovství	v	tom,	co	děláte 
-	když	se	chcete	posunout	od	sebelítosti	k	realizaci 
-	když	znáte	svou	vlastní	cenu 

Koučink	je	vhodný	pro	dospělé	i	mládež.

Kurzy	jsou	financovány	ESF	a	podpořeny	OP	LZZ.

KURZY a aKtiVitY PRO DOSPěLÉ 2012/2013

PRaViDELNÉ SPORtOVNÍ aKtiVitY:
 
PONDěLÍ: 
Pilates |	dopolední	cvičení	s	hlídáním	dětí	
9.30		-	10.30	hod.	|	60	Kč/hod.
cvičení na bosu	|	19.00	–	20.00	hod.	|	80	Kč/hod.
útERý:
Kondiční cvičení	|	18.00		-	19.00	hod.	|	80	Kč/hod.																									
StŘEDa: 
Kalanetika	|	17.30	–	18.30	hod.	|	80	Kč/hod.
Redukční cvičení	|	19.00	–	20.00	hod.	|	80	Kč/hod.																													
ČtVRtEK: 
cvičení pro seniory	|	14.00	–	15.45		hod.	|	50	Kč/vstup
fitbox		|	19.30	–	20.30	hod.	|	80	Kč/vstup

JaZYKOVÉ KONVERZacE

PONDěLÍ: 
Německé dopolední i odpolední konverzace 
9.00	–	10.30	hod.	a	16.00	–	17.30	hod.	|	80	Kč
Ruské odpolední konverzace  
17.30	–	19.00	hod.	|	80	Kč
útERý:
Ruské dopolední konverzace    
9.00	–	10.30	hod.	|	80	Kč																										
StŘEDa:
anglické dopolední i odpolední konverzace  
9.30	–	11.00	hod.	|	16.00	–	17.30	hod.	|	80	Kč
ČtVRtEK: 
španělské dopolední i odpolední konverzace  
9.00	–	10.30	hod.	|	16.00	–	17.30	hod.	|	80	Kč

bližší informace a další nabídky aktivit 
naleznete na www.akropolis-uh.cz
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

1. 12. 2012 – sobota – Soustředění aERObicU 
(Mařatice)	v	Diakonii	UH	v	době	od	9.	–	11.30	hod.,	
info:	Jana	Skuciusová,	tel.		605	203	065
5. 12. 2012 – středa – miKULášSKý REJ na	Ma-
sarykově	 nám.	 v	 UH	 se	 slavnostním	 rozsvěcení	
vánočního	stromu	města,	od	15.00	hod.	Info:	Karel	
Šuranský,	tel.	605	203	063
6. 12. 2012 – čtvrtek – tvoření aDVENtNÍcH VěNcŮ 
v	DDM	UH,	cena	pro	děti	90,--	Kč	a	dospělé	120,--	
Kč.	 Děti	mohou	 tvořit	 od	 15.30	 hod.	 a	 dospělí	 od	
17.30	hod.	Přihlásit	se	musíte	nejpozději	do	29.	11.	
na	tel.	572	551	347,	605	203	064	u	Martiny	Dörrové.
7. 12. 2012 – pátek – gEOcacHiNg		v	DDM	Šikula	
od	15.00	hod.	Hledání	„kešky“	v	okolí	našeho	„do-
mečku“,	info:	Jana	Skuciusová,	tel.		605	203	065
8. 12. 2012 – sobota – Soustředění DRamatic-
KÉHO  KROUŽKU v DDm	Šikula	od	9.	–	13.00	hod.	
Info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064
13. 12. 2012 – čtvrtek – Vánoční besídka hudební 
kroužků DDm šikula,	info:		Karel	Šuranský,	tel.	605	
203	063
16. – 18. 12. 2012 – neděle – úterý – JEŽÍšKOVa  
DÍLNa	 v	 Klubu	 kultury	 UH	 –	 v	 neděli	 od	 9.-	 16.00	
hod.,	v	pondělí	odpoledne	a	v	úterý	jen	dopoledne.	
Školy	se	musí	přihlásit	u	Martiny	Dörrové,	 tel.	605	
203	064.
17. – 19. 12. 2012 – pondělí – středa – Zdobení 
stromků pro zví řátka na Rochuzu s dětmi z pří-
rodovědných kroužků,	info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.	
733	500	233

H	L	E	D	Á	M	E	:
Z	vážných	důvodů	hledáme	nového	lektora	bREaK 
DaNcE	,	od	18	let,	který	má	zájem	o	moderní	styly	
tanců,	 je	 spolehlivý,	 komunikativní,	 má	 rád	 práci	
s	dětmi	a	mládeží.	 Info:	 Jana	Skuciusová,	 tel.	605	
203	065.

bližší  informace na www.ddmsikula.cz, 
 tel.: 572 551 347, 605 203 065, 605 203 064

Viewegh besedoval 
 v Redutě

V	podkroví	Reduty	se	ve	středu	7.	listopadu	uskuteč-
nily	dvě	besedy	s	populárním	českým	spisovatelem	
Michalem	Vieweghem.	Odpolední	byla	určena	stu-
dentům	středních	škol,	večerní	pak	široké	veřejnos-
ti.	„Každá	z	nich	měla	díky	rozdílnému	publiku	do-
cela	jiný	průběh.	Zatímco	studenty	Viewegh	zajímal	
zejména	 coby	maturitní	 otázka	 z	 českého	 jazyka,	
odrostlejší	publikum	se	zajímalo	o	jeho	sny,	fanta-
zie	a	inspirace,	z	nichž	čerpá	nebo	oblíbená	místa,	
kde	 píše,“	 uvedla	 Adéla	 Kotková,	 PR	 managerka	
Klubu	kultury.	
Společnými	 prvky	 obou	 besed	 bylo	 čtení	 z	 knihy	
Povídky	o	lásce	a	striktně	nepolitické	povídání,	kdy	
se	autor	cíleně	vyhýbal	tématu	své	nejnovější	knihy	
Mráz	přichází	z	Hradu.	„Nerad	bych,	aby	se	dnešní	
beseda	změnila	v	Otázky	Václava	Moravce,“	vysvět-
lil	s	úsměvem	Viewegh	a	raději	zodpovídal	dotazy	
typu:	proč	nečte	svým	dětem	nebo	kolik	musí	pro-
dat	knih,	aby	se	uživil.

Text:	deli,	foto:	Miroslav	Potyka
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Společenská kronika města

JUBILANTI	V	MĚSíCI	ZÁŘí	
8.9.	 	 František	Lekeš	 	 1932
25.9.	 	 Jiří	Rokyta	 	 	 1937
25.9.	 	 Ludmila	Šipková	 	 1937
27.9.	 	 Anna	Kedroňová	 	 1919
27.9.	 	 Eva	Böhmová	 	 1942
29.9.	 	 Marie	Hradská	 	 1942
29.9.	 	 Věra	Kotasová	 	 1942
30.9.	 	 Božena	Košárková	 	 1932
30.9.	 	 František	Soukeník	 	 1942
   
JUBILANTI	V	MĚSíCI	ŘíJNU	
1.10.	 	 Marie	Hubíková	 	 1937
1.10.	 	 Vlasta	Mráčková	 	 1937
2.10.	 	 Jindřich	Mráček	 	 1917
3.10.	 	 Antonie	Habartová	 	 1921
3.10.	 	 Zdeněk	Surý	 	 1942
3.10.	 	 Jan	Šíma	 	 	 1942
3.10.	 	 Antonína	Maršálková		 1927
3.10.	 	 Marie	Mikulcová	 	 1942
4.10.	 	 Bedřich	Autrata	 	 1937
4.10.	 	 Anna	Pašková	 	 1927
4.10.	 	 Irena	Janíčková	 	 1927
4.10.	 	 Antonie	Čeglová	 	 1932
7.10.	 	 Věra	Menšíková	 	 1932
8.10.	 	 Jan	Vavřiník	 	 1942
8.10.	 	 Pavel	Frank		 	 1942
8.10.	 	 Květoslava	Skládalová	 1927
9.10.	 	 Jaroslav	Zich	 	 1932
9.10.	 	 Josef	Janků		 	 1942
10.10.	 	 Josef	Blažek	 	 1932
10.10.	 	 Josef	Hlobilek	 	 1927
11.10.	 	 Drahomíra	Perutková		 1919
12.10,	 	 Drahoslava	Lošťáková	 1922
12.10.	 	 Julie	Plachá	 	 1932
14.10.	 	 Jaroslav	Martykán	 	 1942
14.10.	 	 Marie	Svozilová	 	 1927
15.10.			 Josef	Bružeňák	 	 1942
15.10.	 	 Lubor	Beneš	 	 1932
16.10.	 	 Bohumil	Achilles	 	 1942
16.10.	 	 Hedvika	Blažková	 	 1942
17.10.	 	 Jiří	Přibyl	 	 	 1942

NARODILI	SE	2012
 
30.6.	 	 	 Julie	Němčická
15.7.	 	 	 Adam	Vávra
27.7.	 	 	 Ondřej	Hlavačka	
31.7.	 	 	 Dominik	Hřešil
21.8.	 	 	 Anna	Pavlíčková
31.8.	 	 	 Sofie	Gomolová
24.9.	 	 	 Adéla	Fůsková	
24.9.	 	 	 Patrik	Čevela
6.10.	 	 	 Vojtěch	Rasch
8.10.	 	 	 Štěpán	Boček
8.10.	 	 	 Michaela	Inderková	
10.10.	 	 	 Eliška	Čechová
12.10.	 	 	 Eliška	Smolková
6.11.	 	 	 Erik	Raška

Vážení	rodiče,	pokud	máte	zájem	o	vítání	dětí	do	
života	na	radnici,	je	nutné	vyplnit	dotazník,	který	
získáte	na	městském	úřadě.

18.10.	 	 Antonín	Šesták	 	 1942
19.10.	 	 Josef	Horňák	 	 1942
20.10.		 Jiřina	Vojtěchová	 	 1916
22.10.		 Ludmila	Zbraňková	 	 1937
28.10.		 Helena	Sobková	 	 1922
28.10.		 Milada	Hlaváčková	 	 1942
28.10.		 Anděla	Linhartová	 	 1937
31.10.	 	 Františka	Mikulková	 	 1937
31.10.	 	 Karel	Verfl	 	 	 1932
   
JUBILANTI	V	MĚSíCI	LISTOPADU	
4.11.	 	 Jiří	Motl	 	 	 1922
8.11.	 	 Marie	Kusáková	 	 1932
10.11.	 	 Marie	Pochylá	 	 1937
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kátovým	 květem.	Můžeme	 také	 přidat	 nasekanou	
petrželku.	Podáváme	s	osmaženou,	na	kostičky	na-
krájenou	houskou	nebo	chlebem.

KaPR PO tŘEbOňSKU 
Suroviny	pro	4	osoby:
Větší	kapr,	drcený	kmín,	sůl,	hladká	mouka	na	oba-
lení,	rostlinný	olej	na	smažení,	4	až	6	menších	jab-
lek,	4	lžíce	brusinkového	kompotu,	citronová	šťáva

Postup:	 Kapra	 očistíme,	 zbavíme	 šupin,	 vykuchá-
me,	omyjeme	a	osušíme.	Odřízneme	hlavu	a	plout-
ve	 a	 podle	 kostí	 nakrájíme	 na	 podkovy	 silné	 asi	
2	cm.	 Jablka	 zbavíme	 jádřinců,	 urovnáme	 do	 za-
pékací	misky,	přilijeme	asi	cm	vody,	vložíme	do	vy-
hřáté	trouby	a	pečeme	při	185°	C.	Když	jsou	jablka	
téměř	 upečená,	 nařízneme	 je	 a	 necháme	 chvilku	
dopéci.	Rybí	podkovy	posypeme	drceným	kmínem,	
osolíme,	 obalíme	 v	mouce	a	 na	 rozpáleném	oleji	
opečeme	po	obou	stranách	dozlatova.	Zakapeme	
je	 citronovou	 šťávou	 a	 dáme	 rozležet	 do	 kastrolu	
zakrytého	 pokličkou.	 Hotové	 rybí	 podkovy	 pokla-
deme	dílky	 citronu	a	ozdobíme	petrželkou.	 Podá-
váme	 je	s	pečenými	 jablky	plněnými	brusinkovým	
kompotem.	Jako	příloha	chutnají	vařené	brambory	
maštěné	máslem	a	sypané	petrželkou.

Dobrou	chuť	přeje
Ing.	Libuše	Habartová,	vedoucí	Odboru	 

interního	auditu	a	kontroly	Městského	úřadu	
Uherské	Hradiště	

Ilustrace	Moarch	Miško	Eveno

Receptář - prosinec 2012

HOUbOVý KUba 
Suroviny	pro	4-6	porcí:
400	g	velkých	krup	č.	10,	100	g	sádla,	70	g	sušených	
hub	 (nebo	 700	g	 čerstvých	 hub).,	 2	 velké	 cibule 
4-6	stroužků	česneku,	do	dlaně	majoránky,	kmín,	sůl 
pepř

Postup:	 Kroupy	 omyjeme	 a	 přes	 noc	 namočíme,	
stejně	tak	sušené	houby.	Kroupy	uvaříme	ve	slané	
vodě	 doměkka	 asi	 20	minut,	 poté	 scedíme	 a	 ne-
cháme	 okapat.	 Houby	 scedíme	 a	 vymačkáme.	
Na	 sádle	 dozlatova	 opečeme	 nadrobno	 pokráje-
nou	cibuli,	 přidáme	kmín,	houby	a	 krátce	podusí-
me.	 Přimícháme	 česnek,	 který	 předtím	utřeme	 se	
solí,	a	čerstvě	nadrcený	pepř,	dochutíme	solí	a	ma-
joránkou.	Dáme	do	sádlem	vymazaného	pekáčku	
a	v	troubě	zapečeme	po	dobu	přibližně	20	minut.

štěDROVEČERNÍ PUNČ 
Suroviny:
1	l	vody,	1,5	l	červeného	vína,	2	dcl	citronového	džusu 
5	dcl	 višňového	 sirupu,	3	dcl	 koňaku	 (nebo	 rumu) 
500	g	medu

Postup:	 Smícháme	 vodu	 s	 medem,	 citrónovým	
džusem	a	višňovým	sirupem	a	přivedeme	do	varu.	
Smícháme	 s	 červeným	 vínem,	 chvilku	 přihřejeme	
a	bez	odkladů	podáváme.

RYbÍ POLÉVKa S OSmaŽENOU HOUSKOU
Suroviny	pro	4	osoby:
1	 -	 2	 kapří	 hlavy,	 ocas,	 vnitřnosti,	 200	g	 kořenové	
zeleniny,	60	g	másla,	sůl,	pepř,	60	g	hladké	mouky	
nebo	krupičky,	muškátový	květ,	housky	nebo	chléb

Postup:	Rybí	hlavu	a	ocas	pečlivě	očistíme	a	ope-
reme.	 Hlavu	 zbavíme	 žáber.	 Všechno	 zvolna	 roz-
vaříme.	 Vnitřnosti	 zbavené	 žluči	 a	 pečlivě	 oprané	
uvaříme	 zvlášť.	 Poté	 polévku	 procedíme.	 Kořeno-
vou	 zeleninu	 nakrájíme	 najemno.	 Osmahneme	 ji	
na	másle.	 Z	 kostí	 obereme	maso	a	 spolu	 s	 vnitř-
nostmi	 (jikrami	 nebo	 mlíčím,	 játry	 a	 slezinou)	 je	
přidáme	k	zelenině.	Vložíme	do	1	 litru	vývaru,	při-
solíme,	 opepříme	 a	 vaříme	 doměkka.	 Zahustíme	
světlou	 jíškou	 nebo	 krupičkou	 a	 pozvolna	 vaříme	
dalších	5	minut.	Hotovou	polévku	okořeníme	muš-
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Sudoku pro volnou chvíli

7 2 4

5 7

9 2 4 7

6 9 5

3 6 1 5 2 8

5 3 8

4 5 7 1

1 2

1 6 5

3

1 3 6 9

7 5 8 3 2

2 7 4 3

8 3 6

6 1 5 9

3 9 5 1 4

1 2 7 9

1

9

3 6 7 9 4

9 5 6 1

2 9 8 6

9 1 4

4 8 2 7

8 1 7 6

4 6 1 5 2

5

2 5

9 5 8 1 3

7 6 3

4 3 7

1 4 6 2

6 8 1

2 9 6

3 7 9 5 2

5 4

7 2 8 3 5 6 4 9 1
4 3 5 7 1 9 6 8 2
6 1 9 2 8 4 5 7 3
1 8 7 6 9 2 3 5 4
3 6 4 1 7 5 9 2 8
9 5 2 4 3 8 7 1 6
8 4 6 5 2 7 1 3 9
5 9 3 8 6 1 2 4 7
2 7 1 9 4 3 8 6 5

9 8 2 4 7 3 5 6 1
4 1 3 6 2 5 9 7 8
7 6 5 9 8 1 4 3 2
2 7 8 5 4 9 6 1 3
1 5 9 8 3 6 2 4 7
6 3 4 2 1 7 8 5 9
3 9 6 7 5 8 1 2 4
8 4 1 3 6 2 7 9 5
5 2 7 1 9 4 3 8 6

5 1 4 2 6 7 3 9 8
3 6 7 9 8 1 2 4 5
2 9 8 4 3 5 6 7 1
1 7 5 3 2 4 9 8 6
9 3 6 5 1 8 7 2 4
4 8 2 6 7 9 5 1 3
8 2 1 7 5 3 4 6 9
7 4 3 8 9 6 1 5 2
6 5 9 1 4 2 8 3 7

2 3 1 5 9 7 6 4 8
9 4 5 8 6 1 2 7 3
7 8 6 2 3 4 1 9 5
4 5 9 3 1 2 8 6 7
8 1 7 4 5 6 3 2 9
6 2 3 9 7 8 4 5 1
5 7 4 1 2 3 9 8 6
3 6 8 7 4 9 5 1 2
1 9 2 6 8 5 7 3 4
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