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Novoroční přání představitelů města

Vážení spoluobčané,

přiblížily se dny, ve kterých si všichni přejeme zažít 
rodinnou pohodu, vzájemné porozumění a krás-
nou atmosféru Vánoc. Také já bych Vám všem, 
občanům města Uherské Hradiště, chtěl popřát 
krásné a šťastné Vánoce a mnoho zdraví, osobní 
pohody a štěstí do nadcházejícího roku 2013. 

Podobně jako každý rok, také právě končící rok 
2012 přinesl věci kladné i ty méně pozitivní. Ty prv-
ní naštěstí výrazně převažovaly: ve městě se udá-
lo množství úspěšných akcí a projektů, za které 
každému, kdo se na nich jakkoliv podílel, děkuji. 
Za práci v uplynulém roce si poděkování zaslouží 
také rada a zastupitelstvo města a zapomenout 
nemohu ani na všechny příspěvkové a neziskové 
organizace a spolky.

Za všechny úspěchy, které město v roce 2012 do-
sáhlo,  bych zmínil alespoň zisk titulu Historické 
město roku či dokončení rozsáhlé a nákladné 
revitalizace jedné z našich nejvýznamnějších pa-
mátek – jezuitské koleje, ze které vzniklo Slovácké 
centrum kultury a tradic; vyzdvihl bych ale také 
dokončení mimořádně složité rekonstrukce stě-

žejní křižovatky ve městě či úspěšnou reprezenta-
ci města na mezinárodní scéně, konkrétně v sou-
těži Evropská kvetoucí sídla. Množství úspěšných 
akcí a projektů se událo i v jiných oblastech a já 
bych chtěl každému, kdo se na rozvoji a zvelebo-
vání našeho města jakkoliv podílel, poděkovat.   

Zřejmě mezi námi není nikdo, kdo by si nekladl 
otázky: co mě v novém roce čeká, na co se mám 
připravit, bude nový rok lepší, než ten předchozí?

Osobně bych si do roku 2013 přál, aby se nám 
podařilo realizovat všechny naše další, společné 
cí le bez toho, aby se to jakkoliv negativně dotklo 
kteréhokoliv občana našeho města. Velmi bych si 
přál, aby pro každého z obyvatel Uherského Hra-
diště byl život zde stále lepším a aby naše město 
bylo kvalitním, kulturním  a lákavým místem k ži-
votu i podnikání. 

Zároveň bych Vám chtěl také všem popřát, aby 
pro Vás byl nadcházející rok 2013 plný osobní 
a rodinné pohody, pevného zdraví, optimismu 
a vzájemného porozumění.

starosta města  Květoslav Tichavský 
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Novoroční přání představitelů města

Milí spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vám všem z celého srdce po-
přál pěkné vánoční svátky, plné radosti i rozjí-
mání.  V novém roce Vám pak přeji hodně štěstí, 
zdraví, lásky, pracovních úspěchů a vzájemné-
ho porozumění.
Děkuji Vám všem za spolupráci v letošním roce 
a především za tu každodenní práci, která není 
na první pohled vidět a nedá se vyčíslit peně-
zi. Děkuji zvláště těm, kteří dělají správné věci 
s úsměvem a s dobrou náladou a přeji Vám 
všem, abyste si pozitivní přístup udrželi.
Velice rád budu i v příštím roce přispívat ke zlep-
šovaní podmínek pro život v našem krásném 
městě. To samozřejmě nejde bez toho, abych 
věděl, jaké potřeby, starosti, požadavky a přání 
máte. A z tohoto důvodu se chci v příštím roce 
zaměřit na jedno velmi důležité téma, na které 
často politici zapomínají. Na vzájemnou komu-
nikaci s Vámi, obyvateli města, neboť Vy jste tím 
nejdůležitějším, co má mít každý místní politik 
na srdci a na starosti. Jen díky vzájemnému dia-
logu můžeme společně posouvat věci kupředu.
Moje dveře ani v příštím roce nebudou nikdy 
před nikým zavřené.

Váš místostarosta Stanislav Blaha

Vážení spoluobčané,

přeji Vám krásné  prožití vánočních svátků a do 
nového roku 2013 Vám všem, Vašim rodinám, 
příbuzným, přátelům a známým přeji hodně 
zdraví, spokojenosti, štěstí a také Božího požeh-
nání. 
Vám i našemu městu přeji, aby se nám podařila 
uskutečnit a naplnit všechna naše osobní a spo-
lečná přání a předsevzetí, která si každoročně 
v tyto dny začátku nového roku slibujeme.

místostarosta Evžen Uher 
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Novoroční přání představitelů města

Vážení spoluobčané,

nacházíme se na přelomu starého a nového 
roku. Advent a vánoční svátky jsou obdobím kli-
du, radosti a rodinné pohody. Měli bychom se 
pozastavit, setkat se v kruhu rodinném i s přáte-
li, zhodnotit, co se nám v končícím roce podařilo, 
v čem nám zůstal nějaký dluh a také střádat plá-
ny do roku nového. Proto chci poděkovat všem, 
se kterými jsem spolupracoval. Vážím si toho, 
že jste mně pomáhali nejen novými nápady ale 
i konstruktivní kritikou či poukázáním na malič-
kosti, které Vás trápí. Za to Vám všem také dě-
kuji, protože bez Vaší spolupráce by moje práce 
pro Vás občany a pro město neměla smysl.
Do nového roku přeji Vám všem pevné zdraví, 
tolik potřebný klid a pohodu, mnoho úspěchů 
v osobním i pracovním životě. Těším se na dal-
ší spolupráci, abychom společně udělali naše 
město ještě krásnějším, aby se nám v něm dob-
ře žilo a abychom se i nadále mohli chlubit, že 
jsme Hradišťáci.

místostarosta Zdeněk Procházka 

Milí spoluobčané,

roku 2012 se krátí dech a chystá se k uložení 
do archivu. Uložme si pěkné vzpomínky do své 
mysli, nechť nás posilují v dalších letech. Snaž-
me se zapomenout na to špatné co nás potkalo 
a doufejme, že přijdou dobré časy. 
Přeji Vám všem, abyste prožili společně se svými 
nejbližšími spokojené a klidné vánoce. Abyste 
se po celý příští rok cítili dobře nejen ve svém 
domově, ale i ve svém městě. Abyste se dovedli 
radovat z každodenních maličkostí, které nám 
život přináší. Ale hlavně ať se Vám všem po celý 
rok 2013 dostává pevného zdraví.

tajemník MěÚ Josef Botek
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Slavnostní přijetí na radnici

 

Účastníky a hosty XXXVII. ročníku ekologického festivalu TSTTT (Týká se to také tebe) přijal na 
radnici 23. listopadu starosta města Květoslav Tichavský.
                                                                                                                             Foto: Miroslav Potyka

 

Hosty 38. ročníku Čtenářské konference v Uherském Hradišti přijal dne 26. listopadu místostarosta 
města Evžen Uher.
Na snímku zleva: PaedDr. Jiří Jilík, Josef Pavela (ICM), Jiří Pavlica, místostarosta Mgr. Evžen Uher, 
Lenka Tománková (SŠPHZ), Ing. Jaroslav Zatloukal (ředitel SŠPHZ), Josef Korvas (Městská kina UH).
                                                                                                                                     Foto: Jan Pášma
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

ing. stanislav blaha

1. OsObní údaje 
V Hradišti je mi dobře. Žiju tady prakticky celý život 
a vím, že to je místo, kde strávím velmi pravděpo-
dobně i zbytek života. Rád chodím ulicemi, jezdím 
na kole a potkávám známé i nové lidi. A právě 
místní lidé jsou jeden z důvodů, proč se mi v na-
šem městě líbí. Možná se mi to jen zdá, ale lidé 
tady mají zdravější a veselejší přístup k životu, než 
jinde. Řeší to podstatné a i díky nim jsem se nau-
čil odlišit, kdy se pořádně zasadit za nějakou věc 
a kdy naopak nechat nějakou záležitost plavat. 
Jsem vystudovaný strojař a v místní politice se 
angažuji již deset let. V práci trávím hodně času, 
a když mi nějaký zbyde, jsem rád s rodinou, 
mám totiž tři děti, které mi dělají velkou radost.  

2. POlitická PříslušnOst
ODS
 
3. ZastOuPení v Orgánech a kOmisích
Od roku 2002 jsem členem Zastupitelstva a Rady 
města, od roku 2006 jsem místostarostou. V ko-
munální politice jsem začal pracovat v roce 1998 
jako předseda místní komise Mařatice. V součas-

né době předsedám komisi pro nakládání s ma-
jetkem města a názvoslovné komisi. 

4. dOsavadní OsObní PřínOs PrO městO
Není jednoduché ani správné hodnotit sám sebe. 
Proto nechávám posouzení mé práce pro naše 
město na jiných. MUDr. Eva Dokoupilová, revma-
toložka: „Pana Blahu znám delší dobu. Vím, že to 
je člověk, na kterého se mohu obrátit nejen jako 
na politika, ale také na člověka, který je ocho-
ten pomoci. Myslím, že s podobnou pracovitostí 
a ochotou pracuje i pro město Uherské Hradiště. 
A na městě je to vidět.“ Michal Kadlec, fotbalista, 
člen reprezentace ČR: „Hradiště je město s neo-
pakovatelnou atmosférou. Přestože nyní žiju jinde, 
cítím se tu doma. Za to, jaké Hradiště je, patří dík 
nejen lidem, kteří tady žijí, ale i těm, kteří se sta-
rají o to, aby se tady žilo dobře. Poznal jsem mís-
tostarostu Stanislava Blahu a tak vím, že je jedním 
z těch, kteří usilují v první řadě právě o toto.“
Mgr.A. Jan Maděrič, folklorista a dlouholetý 
pracovník v kultuře: „Myslím, že člověkem, kte-
rý z vlastního přesvědčení stojí pevně za naším 
městem a za zájmy jeho občanů, je místostarosta 
Stanislav Blaha. Je to člověk, který se vyznačuje 
jasně cí lenou prací, koncepčním myšlením, pro-
sazováním dlouhodobých směrů rozvoje Uherské 
Hradiště i jasným a přímým osobním jednáním.“

5. cO je mOu snahOu dOkáZat ve městě  
v budOucnu
Mrzí mě, že přestože probíhá ve městě celkem 
masivní bytová výstavba, počet jeho obyvatel kle-
sá. Chtěl bych se proto v budoucnu zaměřit na ty 
obyvatele města, kteří zde nejen fyzicky žijí, ale 
mají zde také trvalý pobyt. Tito lidé totiž nemalým 
podílem přispívají k pří jmům města a to by jim 
za to mělo být schopno poděkovat. Obecně chci 
přejít od velkých projektů k záležitostem, které 
se dotýkají každodenního života obyvatel města 
a přispět tak ke zkvalitnění jejich života. Za nedíl-
nou součást těchto aktivit považuji i zlepšení pro-
středí pro podnikání v našem městě. Jsem proto 
naprosto otevřený všem podnětům, které ke mně 
dolehnou. Vítám zpětnou vazbu, neboť přispívá 
ke zlepšení komunikace s obyvateli města. Moje 
dveře nebudou nikdy před nikým zavřené.



9

jitka víchOvá

1. OsObní údaje
Narodila jsem se v porodnici v Uherském Hradi-
šti, ale dětství jsem prožila v malé vesničce Bzové 
u Bojkovic. V 15 letech jsem odešla studovat Střední 
zdravotnickou školu v tehdejším Gottwaldově, obor 
dětská sestra. Do Uherského Hradiště jsme se při-
stěhovali v roce 1987. Tehdy to pro mě bylo šedé, 
ponuré město, které se mi po roce 1989 začalo 
měnit před očima v nádherný historický a kulturní 
skvost s citlivým přístupem k památkám a tradicím. 
Deset let jsem pracovala ve zdejší nemocnici jako 
instrumentářka na operačním sále. Byla to krásná 
práce a určitě i nejlepší škola života. Nemocnice je 
pro mě dosud srdeční záležitostí. V roce 2000 jsem 
nastoupila na místo ředitelky tehdejšího Penzionu 
pro důchodce, dnes Senior centrum UH, které po-
skytuje bydlení a pečovatelskou službu seniorům. 
Mám ráda lidi a celý život pro ně pracuji. Službu 
lidem beru jako životní poslání., Všechno, co jsem 
v životě dělala nebo dělám je pro mě radostí.
Mám dvě úžasné děti a ještě úžasnější dva vnuky, 
kteří jsou pro mě tím největším bohatstvím. Toto 
jsou hodnoty, které se nedají ničím nahradit .

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

2. POlitická PříslušnOst
Od roku 1998 jsem členkou ODS. Nikdy jsem nebyla 
členkou jiné politické strany.

3. ZastOuPení v Orgánech a kOmisích
Jsem první volební období zastupitelkou Města 
Uherské Hradiště, členkou Rady města, místopřed-
sedkyní Komise pro bydlení, místopředsedkyní 
Místní komise Štěpnice a členkou Komise pro na-
kládání s majetkem města.

4. dOsavadní OsObní PřínOs PrO městO
V tomto bodě mi nezbývá nic jiného, než odpově-
dět jako většina již dříve dotázaných zastupitelů – to 
musí zhodnotit občané, ale přesto si dovolím uvést 
alespoň jeden můj malý přínos, a tím je Ples seni-
orů, který se stal nedílnou součástí plesové sezóny 
města, a to už po dobu 12 let.

5. cO je mOu snahOu dOkáZat ve městě 
v budOucnu
Jak jsem již výše uvedla, Uherské Hradiště je krás-
né město s bohatou kulturou a historií. Obyvatelé 
města mi dali obrovskou šanci, ale i odpovědnost 
při rozhodování o důležitých projektech, jakými jsou 
Park Rochus, zpřístupnění Sadské výšiny k oslavám 
1150. výročí příchodu věrozvěstů, rozšíření a opra-
va stěžejní křižovatky v Uherském Hradišti a jiných 
významných akcích. Nesmírně si jejich důvěry vá-
žím a v případě, že jejich hlasy i v příštích volbách 
mi umožní podílet se na realizaci některých z nich, 
budu hrdá na to, že generacím příštím zachováme 
nevyčíslitelné historické hodnoty, neopakovatelný 
odkaz tak, jak nám ho zachovali naši předci. 

Další mojí prioritou je více naslouchat obyvatelům 
všech místních částí a udělat vše pro to, aby neměli 
důvod přemýšlet o osamostatnění. Město by mělo 
být jako rodina, každý článek by měl být důležitý 
a síla by měla být ve spojení. 
Přeji všem obyvatelům města krásné a klidné vá-
noční svátky a v novém roce především zdraví, štěs-
tí, lásku a Boží požehnání.
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Další ocenění projektu e-Analýza bezpečnosti

Projekt e-analýza bezpečnosti, zobrazující na in-
ternetu výskyt vybraných přestupků  v uherském 
hradišti, získal cenné 3. místo v sedmém ročníku 
soutěže egOvernment the best – kPmg, a to 
v konkurenci 7 měst z České republiky. jednalo 
se již o druhý úspěch projektu, e-analýza bez-
pečnosti letos zvítězila v kategorii elektronická 
služba v krajském kole soutěže Zlatý erb. 

Soutěž EGOVERNMENT THE BEST je společnou sna-
hou magazínu Egovernment a poradenské spo-
lečnosti KPMG Česká republika, shromáždit a pre-
zentovat ty nejzajímavější projekty elektronizace 
veřejné správy. 

„Projekt e-Analýza bezpečnosti už běží téměř rok 
a za tu dobu již přibylo do mapy množství přestup-
ků. V současné době nám dodavatel do projektu 
dopracovává data přestupků a trestných činů, které 
řeší Policie ČR,“ přiblížil tajemník městského úřadu 
Uherské Hradiště Josef Botek.
Uživatel veřejné aplikace e–Analýza bezpeč-
nosti si může v elektronické mapě na mapovém 
serveru města Uherské Hradiště  (http://gis.mes-
to-uh.cz) zobrazit jednotlivé přestupky v místě je-
jich spáchání. Přestupky jsou přehledně členěny 
do jednotlivých kategorií (proti veřejnému pořádku, 
proti majetku, proti občanskému soužití apod.), 
na mapě je tak možné zobrazit místa, kde došlo 
například k rušení nočního klidu, volnému pobíhání 
psů či neoprávněnému založení skládky. Na pře-
stupky se dá nahlédnout i podle věku pachate-
le (věkové skupiny).
Aplikace také umožňuje zobrazení míry pouliční 
kriminality v jednotlivých částech města. Míra kri-
minality je znázorněna pomocí odstínů červené 
barvy (čím sytější odstín, tím vyšší intenzita přestup-
ků) v různém plošném členění (úseky pro preven-
ci, úseky Městské policie UH, katastrální území). 
Po kliknutí do dané plochy se uživateli zobrazí po-
drobná statistika (druh a počet přestupků spácha-
ných v daném území a věk pachatelů přestupků). 
Mapový projekt je doplněn o vrstvu znázorňující 
umístění kamerových bodů (včetně kamer pláno-
vaných) a základní mapové vrstvy (základní mapa, 
letecké snímky, popisky). Samozřejmostí je vyhledá-
vání na základě adresy.

JP

 
XXvii: divadelní Ples 

26. ledna 2013 od 19.30 hod., Klub kultury 
Uherské Hradiště

K tanci a poslechu hrají: Prestige Sympho-
ny Orchestra a hudební skupina Beny Q 
s herci SD a hosty, CM Jaroslava Čecha

Program – to nejlepší z SD, vyhlášení cen 
– Slovácký Oskar a Největší z pierotů

Bohatá tombola, ochutnávka vín
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Město předalo škole 
zrekonstruované hřiště

Město opravilo zvoničku 

Během září a října letošního roku proběhla obnova 
zvoničky na ulici 1. máje v Mařaticích. Nejviditel-
nějším počinem obnovy zvoničky je nový barevný 
nátěr fasády a repase oken a dveří. Neméně důle-
žité byly práce na opravě vnitřních i vnějších omítek 
s ošetřením proti působení vlhkosti, osazení nového 
bleskosvodu, výměna poškozené krytiny či ošetření 
střešního kříže. „Náročné bylo ošetření vstupního 
portálku, protože omítka zde byla zvětralá a hrozila 
zničením nápisu a symbolu nad vstupem. Nakonec 
se podařilo všechny vrstvy zafixovat a vše zacho-
vat v původním tvaru. K dalšímu ohrožení by vlivem 
zatékání docházet nemělo, protože byly vyměněny 
klempířské prvky,“ popsal podrobnosti místosta-
rosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Ke 
zvoničce vede nově vydlážděný přístupový chodník 
a v interiéru je nově vymalováno, nainstalováno 
je nové podium pod zvonem a ke zvonu se táhne 
nové lanko. Hranolový objekt se stanovou stříškou 
vznikl někdy na přelomu 19. a 20. století.  Dominant-
ní na drobné stavbě je stylizovaný vstupní portálek 
s půlkruhovým záklenkem s nápisem AVE MARIA  
a s holubičkou uprostřed. Nad střechu vystupuje 
kovový kříž. Dnes zvonička slouží jen sporadicky, 
kdy zde na přání pozůstalých zvoní umíráček. 
„To nic nemění na skutečnosti, že objekt je důle-
žitým prvkem historické zástavby horního konce 
mařatické návsi,“ doplnil Stanislav Blaha. Realizace 
stavby: společnost Stavspektrum nákladem 180 ti-
síc korun. Na obnovu byly použity finanční prostřed-
ky města přidělené místní komisi Mařatice, která 
rozhodla o jejich nasměrování právě do obnovy 
zvoničky.                                                                      JP

Mařatická zvonička po opravě. 

Foto: Jan Pášma

Zcela novou podobou se od nynějška pyšní spor-
tovní hřiště u jedné z největších základních škol 
v Uherském Hradišti,  ZŠ UNESCO. Původně technic-
ky nevyhovující a zastaralé hřiště teď dětem nabíd-
ne nový, moderní povrch a vysoký komfort vybavení 
pro různé druhy sportů. Opravy hřiště trvaly půl dru-
hého měsíce a stály přes dva a půl milionu korun. 
Představitelé města v čele se starostou města Kvě-
toslavem Tichavským předali hřiště škole v pondělí 
10. prosince, žáci si na oslavu připravili krátký pro-
gram.  Na sportovním hřišti byla provedena výmě-
na podkladních vrstev, na které byl osazen umělý 
sportovní povrch – tartan. Prostor hrací plochy byl 
obehnán novým oplocením. Vyšší bezpečnost při 
hře zajišťuje celoobvodový dřevěný mantinel. 
„Hrací plocha je víceúčelová, čemuž odpovídá i vy-
bavení sportoviště. Jsou zde osazeny streetbalové 
koše, branky pro malou kopanou a dále sloupky 
se sítěmi pro volejbal, nohejbal a tenis. Lajnování 
hřiště dále umožní hrát futsal. Stavba byla prove-
dena velmi dobře, bez jakýchkoliv vad a nedodělků  
a nepožadovali jsme žádné vícepráce,“ popsal mís-
tostarosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 
Nové hřiště ocenili samotní žáci, pedagogové, zá-
stupci rodičů žáků i vedení ZŠ UNESCO. 

„Jsem velmi rád, že náš zřizovatel, město Uherské 
Hradiště, kompletně zrekonstruoval školní hřiště. 
Bude sloužit stovkám dětí nejen v hodinách těles-
né výchovy, ale také v mnoha kroužcích. V dneš-
ní době, kdy se stále mluví o tom, že děti nemají 
dostatek pohybu, je podpora sportu v základních 
školách klíčová,“ řekl při slavnostním otevření hřiště 
ředitel školy Jan Vorba. 

Text a foto: JP
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Integrovaný plán rozvoje města v roce 2012

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) 
byly v roce 2012 realizovány dva projekty revitaliza-
ce veřejných prostranství – sídliště Tůně a sídliště 
Malinovského, včetně náměstí Republiky.  Rozpočet 
projektů dosáhl celkové výše 27,4 mil. Kč, z nichž 
23,4 mil. Kč bude financováno z fondů EU prostřed-
nictvím Integrovaného operačního programu.

Revitalizace sídliště Tůně:
Obytný soubor Tůně je prvním sídlištěm vybudova-
ným ve městě po 2. světové válce. Revitalizace síd-
liště navázalo na revitalizaci vnitrobloku v Tůních, 
ke kterému došlo v roce 2011, tentokrát byly aktivity 
zaměřeny na rekonstrukci komunikací, chodníků, 
parkovišť a sportovního hřiště. Celkem bylo revita-
lizováno 2.514 m2 plochy. Dodavatelem stavebních 
prací byla společnost STRABAG a.s.
Celkové náklady projektu činily 5,7 mil. Kč, z EU 
město získá dotaci ve výši 85 % způsobilých výdajů, 
tj. 4,9 mil. Kč.

„Realizované projekty v tomto prostoru tak mají 
za cíl zlepšit stav této lokality, aby bylo znovu es-
tetickým a atraktivním místem pro bydlení,“ přiblížil 
místostarosta města Uherské Hradiště Stanislav 
Blaha. 
                                
Revitalizace veřejných prostranství v prostoru sídliš-
tě Malinovského a náměstí Republiky:
Lokalita sídliště Malinovského a náměstí Republiky 
vykazovala, podobně jako Tůně, řadu nedostatků 
a stavebního opotřebení. Projekt se členil na 3 lo-
kality, a sice Lokalitu 1 – náměstí Republiky, Lokalitu 
2 – vnitroblok za hotelem Morava a Lokalitu 3 – ulice 
Mánesova a Boženy Němcové.
„Také zde spočíval hlavní cíl v rekonstrukci komu-
nikací a chodníků, rozšíření parkovacích míst, dále 
v úpravách zeleně a doplnění městského mobiliáře. 
Po rekonstrukci byl celý tento rozsáhlý prostor pro-
měněn v nové moderní sídliště, jehož nová podoba 
jistě výrazně přispěje ke zkvalitnění života občanů 
v těchto lokalitách,“ řekl místostarosta Blaha.

Celková revitalizovaná plocha byla v tomto přípa-
dě 10.517 m2 a dodavatelem stavebních prací se 
stalo Sdružení pro obytný soubor Malinovského 
a náměstí Republiky složené z účastníků Pražské 
silniční a vodohospodářské stavby, a.s., SVS-CO-
RRECT, spol. s r.o. a TUFÍR spol. s r.o. Celkové nákla-
dy projektu činily 21,7 mil. Kč, předpokládaná částka 
dotace z EU dosáhne výše 85 % způsobilých výdajů, 
tedy  18,5 mil. Kč.

Pavel Hubáček, Odbor architektury, plánování 
a rozvoje, prosinec 2012

.'

Náměstí Republiky před revitalizací.

Foto: Jan Pášma

Náměstí Republiky po dokončení prací.

Foto: Jan Pášma
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Obnova památníků padlých v uplynulém roce 

město uherské hradiště věnuje velkou pozornost 
péči o pietní místa, která jsou v jeho vlastnictví. 
udržovat válečné hroby a pietní místa v pozna-
telném a důstojném stavu je jednou z povinností 
plynoucích ze zákona č. 122/2004 sb. o váleč-
ných hrobech a pietních místech.

V letošním roce byla provedena:
- oprava památníku 1. a 2. světové války v k.ú. Jaro-
šov, který je umístěn uprostřed návsi. Jde o památ-
ník věnovaný 28 padlým občanům v době 1. světové 
války a z období 2. světové války je to vzpomínka 
na majora Zajceva Ivana Ivanoviče, který padl v boji 
s německými okupanty, Čeňka Hajdu, plukovníka, 
velitele hanáckého pěšího pluku a Františka Šobá-
ně, který byl uvězněn v Breslavi.

Památník nese odkaz „Padli za svobodu slovan-
ských národů“, vzpomínka na Arnošta Bleiera, 
Hedviku Bleierovou a JUDr. Jiřího Bleiera, poručíka 
letectva, který padl v Anglii v r. 1945.

- oprava válečného hrobu z 1. a 2. světové války  
a  pomníku z  1. světové války, které jsou součás-
tí místního hřbitova v části Míkovice. Válečný hrob 
s ostatky: zde nalezlo poslední útěchu 7 partyzánů, 
mezi nimi Michajl Ušakov, ruský poručík, Michajl 
Farina, ruský rotmistr a ruský vojín Jaška Jakob. 
Z z Čech Emil Flaks a ze Slovenska Karel Sojeba 
a Julius Herzog. Na hrobě je nápis :  „Společný hrob 

všech jest symbolem sbratření lidstva“.
Pomník obětem 1. světové války je věnován památ-
ce spoluobčanům padlých ve válce. 

„Oprava přispěla k obnově památek místního vý-
znamu, které jsou odkazem našich předků a do-
šlo k vyzdvižení památky vojáků a ostatních osob, 
které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti 
ve válečném konfliktu. Je naší povinností se o tato 
místa důstojně postarat,“ uvedl místostarosta měs-
ta Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 

Památníky byly opraveny za podpory dotace z Mi-
nisterstva obrany ČR ve výši 162 tisíc korun, město 
přispělo částkou  43 tisíc korun.

Odbor architektury, plánování a rozvoje  
Městského úřadu Uherské Hradiště, 

oddělení architektury
 

Foto: archiv města UH

Foto: archiv města UH
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Novoroční koncert s přípitkem starosty, 
účinkoval soubor Affetto.                             

Fotoohlédnutí za rokem 2012 v Uh. Hradišti

Slavnostní zahájení reprezentačního 
Plesu města Uh. Hradiště.                             

Tříkráloví koledníci v Uh. Hradišti. Josef Kubáník ve hře Oscar a růžová paní.

                                    

Hradišťan na tradičním Tříkrálovém 
ohlédnutí v kině Hvězda.

Předávání cen Největší z pierotů na  
Divadelním plese Slováckého divadla.
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Předání ocenění Historické město roku 2011.
Vítězové 38. ročníku soutěžní přehlídky 

Zazpívej, slavíčku.

Herec SD Vladimír Doskočil na akci 
Knihovny BBB „Noc s Andersenem“. 

Zahájení výstavy 60 let Mesitu  
ve foyer Klubu kultury.

Předání Ceny Vladimíra Boučka. Premiérový pořad připravuje 
Hradišťánek každý rok.

Fotoohlédnutí za rokem 2012 v Uh. Hradišti
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Akce festivalu Kunovské léto probíhají  
i v Uh. Hradišti.

Slavný španělský režisér Carlos Saura 
převzal na LFŠ Cenu AČFK.

Komise EFE na Mariánském náměstí 
v Uherském Hradišti.

Trenéra 1.FC Slovácko Miroslava Soukupa 
vystřídal Svatopluk Habanec.

              

V Uh. Hradišti se předstravili exmistři  
Evropy 1996, na snímku Jan Koller 
a Miroslav Kadlec.
             

Slavnostní otevření rekonstruované jezuit-
ské koleje na Masarykově nám. č. 21. 

Fotoohlédnutí za rokem 2012 v Uh. Hradišti
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Zahájení Slováckých slavností vína 
       a otevřených památek.

   

Předání stříbrné plakety EFE delegaci 
Uh. Hradiště ve městě Venlo.

 

Knihovna BBB zvítězila v soutěži Městská 
knihovna roku 2012.

Olympijská vítězka Dana Zátopková 
oslavila devadesátiny i v Uh. Hradišti.

Galerii Joži Uprky navšívila delegace 
 Základní školy Uprkova z Hradce Králové.                            

Fotoohlédnutí za rokem 2012 v Uh. Hradišti

Cenu Josefa Velka předávala 
 na 37. ročníku festivalu TSTTT Jana Velková.                            

Připravili Miroslav Potyka a František Elfmark.
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Zápis  do mateřských škol zřizovaných městem

Zápis – podání žádostí o přijetí dětí k předškol-
nímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 
se bude konat:

Od  POndělí  11. únOra  2013  dO Pátku 
15. únOra  2013.

V tomto termínu se bude zapisovat do mateřských 
škol, které jsou součástí:

subjektu mateřské škOly, uherské hra-
diště, svatOváclavská 943, PřísPěvkOvá 
OrganiZace: 

1. Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943

2. Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Komenského 539

3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
28. Října 982

4. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
Pod Svahy 1006

5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
 Štěpnická 1111

6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
 Husova 838

7. Mateřská škola s křesťanskou výchovou, 
Uherské Hradiště, Husova 838

8. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, 
U Mlýna 251

9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, 
Vřesová 50

subjektu Základní škOly a mateřské škO-
ly, uherské hradiště, větrná 1063 PřísPěv-
kOvá OrganiZace:

1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
  Lomená 1380

2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
 Větrná 1063

!!! ve dnech 11. - 15. únOra  2013 se usku-
teČní  také  ZáPis - POdání žádOstí O Při-
jetí dětí k PředškOlnímu vZdělávání Od 
škOlníhO rOku 2013/2014  dO mOntessOri 
třídy, která bude Otevřena Od  Září 2013 
v mateřské škOle,  štěPnická 1111. !!!

Zápis - podání žádostí o přijetí dětí  k předškol-
nímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 do  
mateřské škOly jarOšOv, markOv 416 se 
uskuteČní  22.-24. dubna 2013.

Zápis proběhne na jednotlivých pracovištích 
mateřských škol.

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí 
do mateřské školy. 

Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 4 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů po-
vinen přijmout přednostně děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky. 

Prosíme rodiče (zákonné zástupce),  
aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský 

 průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace  se dozvíte  na  příslušných ma-
teřských školách a také na jejich internetových 
stránkách. 

Odbor školství a sportu Městského úřadu  
Uherské Hradiště 
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Zápis k povinné školní docházce  do 1. ročníků  
ZŠ pro školní rok 2013/2014

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků  zá-
kladních škol zřízených městem Uherské Hradiště 
proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (tzv. školský  zákon) 
následovně :

Základní škOla unescO uherské hradiště, 
komenského nám. 350, příspěvková organiza-
ce - čtvrtek 7. února 2013, pátek 8. února 2013  
od  14.00 do 17.00 hodin na odloučeném praco-
višti, uh. hradiště, hradební č.p. 189 
- bližší informace  na www.zsunesco.cz 
           
Základní škOla uherské hradiště, spor-
tovní 777, příspěvková organizace 
- čtvrtek 7. února 2013,  pátek 8. února 2013  od  
14.00 do 17.00 hodin v budově školy
- bližší informace na www.zsuhsportovni.cz

Základní škOla a mateřská škOla uherské 
hradiště, větrná 1063, příspěvková organizace 
- pátek 8. února 2013 od 14.00 do 17.00 hodin 
v budově školy
- bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz 

Základní škOla uherské hradiště,  Za alejí 
1072,   příspěvková organizace 
- pátek 8. února 2013 od 14.00 do 17.00 hodin,  
sobota  9. února 2013 od 9.00 do 12.00 hodin   
v  budově školy 
- ZáPis dO mOntessOri třídy -  pátek 8. úno-
ra 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
- bližší informace na www.zszaaleji.cz 

Základní škola t. g. masaryka uh. hradiště  
- mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace  
- pátek 8. února 2013  od 13.00 do 17.00 hodin  
v budově školy, ve stejném čase proběhne i zá-
pis do logopedické třídy 
- bližší informace na www.zsmaratice.cz 

Základní škola a mateřská škola uherské hra-
diště – jarošov, Pivovarská 200, příspěvková 
organizace   
- pátek 8. února 2013 od 14.00 do 17.00 hodin 
 v  budově školy
- bližší informace  na www.zsjarosov.zkedu.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec 
pro jednotlivé školy školské obvody spádových 
základních škol. 
 
Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího 
školského spádového obvodu - žáci s místem tr-
valého pobytu v tomto školském obvodu. 
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit 
školu mimo příslušný školský spádový obvod. 

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s se-
bou k zápisu vzali svůj občanský průkaz, rodný 
list dítěte a v případě, navštěvuje-li dítě mateř-
skou školu, vzít taktéž vyplněný dotazník, který 
obdrží v mateřské škole. 

Odbor školství a sportu Městského úřadu 
 Uherské Hradiště
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Toulky městem

Nyní se vrátíme na pravou stranu Františkán-
ské ulice, již jsme před časem opustili na ná-
roží Krátké ulice. Tato ulička byla v historických 
pramenech stejně jako mnohé jiné charakteri-
zována nejčastěji svou polohou či směřováním, 
takže v 16.–17. století se nazývala „ulička u zdi 
městské“, v 18. století také „ulička při okrouhlej 
věži“, čímž byla míněna v blízkosti stojící bašta 
v Hradební zdi. První oficiální pojmenování uli-
ce obdržela v roce 1890, a sice Gymnasijní ulice. 
V roce 1931 byla přejmenována na počest zdejší-
ho legionáře na Ulici Petra Möllera, za protekto-
rátu se stala opět Gymnasijní ulicí, ale po osvo-
bození jí byl navrácen název Ulice Petra Möllera. 
Vydržel až do roku 1961, kdy byl změněn na ulici 
Krátkou. 
Protože ulička dělá vskutku čest svému jménu, 
najdeme v ní pouze domy tvořící nároží na obou 
jejích koncích. Když prozatím pomineme nároží 
do Hradební ulice, zbývá nám od Františkánské 
ulice jen dlouhé boční křídlo již dříve popsaného 
Lékařského domu a naproti němu o něco krat-
ší dům čp. 143. Proluka mezi ním a knihovnou 
bývala nejzazším cípem klášterní zahrady, jejíž 
zeď zároveň zezadu ohraničovala parcely všech 
zbývajících domů na této straně Františkánské 
ulice. Ještě v druhé polovině 17. století byl ten-
to prostor v podstatě nezastavěný a protékal 
jím kanál Rechla od hradeb směrem do dneš-
ní Mlýnské ulice. Až do josefínské doby se zde 

nacházel městský hřbitov a po jeho přemístě-
ní mimo město do Mařatic byla na celé ploše 
zřízena klášterní zahrada. Již dříve, asi kolem 
poloviny 18. století, byla část této volné plochy 
podél ulice rozdělena na parcely, které byly po-
stupně zastavovány, avšak ještě na počátku 19. 
století zde stály pouze tři nízké přízemní domky 
a na konci, v sousedství františkánského klášte-
ra, rozlehlá budova věznice. Obytné domky byly 
oproti dnešku vysunuté více do Františkánské 
ulice a tím ji v této části zužovaly. Pouze první 
dva z nich (čp. 143 a 142) tehdy stály stejně jako 
dnes těsně vedle sebe při ulici, třetí, směrovaný 
štítem do ulice, stál uprostřed volné plochy, ob-
klopen z levé strany dvorem a z pravé zahradou. 
Nárožní malý měšťanský dům čp. 143 zřejmě 
jako jediný existoval již v 17. století, ale v pozem-
kové knize je zaznamenán v roce 1770, kdy patřil 
Josefu Ruppovi. Roku 1840 ho koupila Marie Li-
mová, jejíž potomci ho v roce 1871 prodali hu-
debníkovi Albertu Matýskovi. V domě byly dva, 
někdy až tři byty, v nichž žili vesměs drobní ře-
meslníci – zámečník, klempíř a postupně několik 
ševců. Do jednoho bytu se vstupovalo z Františ-
kánské ulice, zatímco druhý měl vchod z Krátké 
ulice, zřejmě ze dvora. V něm v roce 1910 bydlel 
truhlář Josef Balcar s rodinou a dvěma učni, kte-
rý byl zároveň i redaktorem jakéhosi časopisu. 
Z jeho čtyř dětí dvě starší dcery byly zaměstnané 
v oborech na tu dobu nepříliš obvyklých – jedna 
jako účetní v advokátní kanceláři a druhá jako 
praktikantka zubní techniky u zubního lékaře. 
Vedle již zmíněných tu byly provozovány i další 
živnosti, nejdéle asi bednářství Edvarda Valentí-
ka v letech 1900–1929. V roce 1929 byl starý nízký 
domek zbourán a vystavěn nový, jednopatrový. 
Majitelem byl tehdy Václav Rybka, jemuž byl 
dům po válce jako kolaborantovi zkonfiskován, 
spravován nejprve jako zajištěný majetek a asi 
roku 1950 převzat do vlastnictví národního vý-
boru. V roce 1989 byl modernizován do dnešní 
podoby. 
Přilehlý dům čp. 1256, dnes majetek krajské pe-
dagogicko-psychologické poradny, je novostav-
bou na místě maloměšťanského domu čp. 142, 

Domy čp. 141–143 ve Františkánské ulici 
kolem roku 1900.                 Foto: archiv SM
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Toulky městem

který snad také stál již v roce 1678. Roku 1779 ho 
kloboučník Jakub Vyškovský prodal městskému 
kancelistovi Michalu Franzi Bartlovi a po řadě 
dalších majitelů ho v roce 1837 získala Kateřina 
Zehentgruberová. U této paní se na chvíli zasta-
víme. Pocházela z Opavy a v Uherském Hradi-
šti se objevila v roce 1819, kdy se zde provdala 
za třicetiletého vojenského kováře Johanna Ze-
hentgrubera ze zdejší posádky, který se tu usadil 
jako kovářský mistr a zakoupil dům (dnešní čp. 
86). Manželům se během devíti let narodilo šest 
dětí, z nichž však poslední dvě zemřely hned 
po narození a ze čtyř starších tři v letech 1830 
a 1831. V následujících letech zřejmě zemřel i Jo-
hann Zehentgruber, ač v hradišťské matrice za-
psán není. Vzhledem k tomu, že jeho žena kou-
pila sledovaný dům v roce 1837 na své jméno, 
byla zřejmě již vdovou. Ztráta manžela v té době 
často znamenala i zhoršení sociálního posta-
vení a životní úrovně, což byl asi i tento případ. 
Kateřina Zehentgruberová dům po jedenácti 
letech prodala, zůstala zde však bydlet jako ná-
jemnice a živila se pečením cukroví mandoletti. 
Majitelem domu se stal krejčí Josef Pučelík, kte-
rý bydlel v jednom ze tří bytů s manželkou Julií 
a malou dcerkou Teklou. V únoru 1858 zemřel 
a dům zdědily jeho manželka a dcerka. Julie 
Pučelíková se v roce 1860 znovu provdala za vo-
jenského vysloužilce Antonína Kropáčka, který 
později získal místo dozorce v nedaleké věznici 
a stal se i majitelem domu. Další dva byty byly 
pronajímány. Kolem roku 1880 tu nikdo z Kro-
páčkovy rodiny nebydlel, teprve v roce 1890 se 
tu objevuje nejstarší syn František s manželkou 
Františkou, třemi dětmi a svobodnou švagrovou 
Marií Shánělovou se synem Robertem. Jejich 
první syn, po dědovi Antonín, se narodil v břez-
nu 1882 jako nemanželský Františce Shánělové, 
k otcovství se však přihlásil tehdy nezletilý Fran-
tišek Kropáček, zaměstnaný jako písař. Ke svat-
bě došlo až na podzim roku 1884, kdy stále 
ještě nezletilý ženich byl soudem tzv. propuštěn 
z moci otcovské. Nevěsta byla tehdy již třicetile-
tá a nedlouho předtím porodila již druhé dítě. 
František Kropáček se v dalších letech stal měst-

ským policajtem. V té době (kolem 1890) tu také 
žila vdova Aloisie Andrýsková se synem Karlem, 
s nímž jsme se již setkali jako s pozdějším maji-
telem dvou domů v této ulici. Nyní pracoval jako 
zámečník v cukrovaru a jeho matka ubytovávala 
studenty, jichž měli na bytě a stravě sedm. Maji-
tel domu Antonín Kropáček to dotáhl na soudní-
ho sluhu, před rokem 1900 se na odpočinek vrátil 
do svého domu, kde žil s manželkou, svobodnou 
dcerou Emmou a synem Karlem, kancelářským 
pomocníkem u okresního soudu. V druhém bytě 
bydlela vdova po Františku Kropáčkovi s třemi 
dětmi, zaměstnaná jako pradlena. Během dal-
šího desetiletí Antonín Kropáček zemřel a dům 
zdědila jeho manželka Julie, která tu v roce 1910 
žila se svou dcerou a vnukem. Stále tu bydlela 
i Františka Kropáčková s dvěma dospělými dět-
mi. Ve dvacátých letech 20. století se majitelem 
domu stal natěrač František Chrástek s manžel-
kou Františkou, v roce 1926 nechal starý přízemní 
domek zbourat a na jeho místě postavit nový, 
jednopatrový. I v pozdějších letech tam bydlela 
pouze rodina majitele. Do dnešní podoby byl 
dům přebudován kolem roku 2000. 

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Fejeton

nOvOrOČní sČítání Ztrát 
lednOvý fejetOn jiříhO jilíka

Tak se po roce opět setkáváme. Musím ale říci, 
že se mi do psaní právě tohoto fejetonu moc ne-
chtělo. Uzávěrka byla totiž již 7. prosince. Má to 
cenu namáhat se, když nevím, jestli to k čemu 
bude? Co když mayský kalendář nelhal, naplní se 
jeho hrozba a jednadvacátého prosince skutečně 
nastane konec světa? K čemu to sezení u počíta-
če a přemýšlení nad novoročním předsevzetím, 
když už žádný nový rok nenastane, nové číslo  
ZUHáčka nevyjde a nebude nikoho, kdo by si moje 
myšlenky přečetl? Nicméně, když jsem slíbil, tak 
napíši. Je totiž taky možné, že se dvaadvacátého 
probudíme do docela obyčejného všedního dne  
a o Silvestru nám zpravodaj přistane ve schránce 
jako obvykle. Ba možná se redakce smiluje nad čte-
náři a vypustí v něm prvních zpravidla deset velmi 
nudných zpráv o činnosti orgánů města Uh. Hradiš-
tě, třeba o změně „usnesení  RM č. 703/48/RM/2012 
ze dne 18.06.2012 v odst. I v bodě 2 a to následovně: 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 1.20 
o výměře 26,40 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masary-
kovo náměstí, obecně prospěšné společnosti s výší 

nájmu 800/Kč/m2/rok+aktuální sazba DPH...“. Bylo 
by to krásné, kdyby místo nich byl uveřejněn odkaz 
na webové stránky, na kterých je čtenáři takových 
textů najdou. Jsou jimi patrně sami úředníci, kteří je 
vymýšlejí, neboť kdo jiný by si mohl v takové četbě 
libovat? Získaný prostor by pak mohl být využit tře-
ba pro poezii.

dívka u vOdy

Až zjara rozvoní se v lukách sena
a úplněk se zhlédne v rybníku
tu mladá dívka do tmy zahalena
odloží stud jak starou tuniku

Bělostná ňadra vzplanou v noci hloubi
a pak se něžně skloní nad vodu
Muži se skrývají a chtivě loupí
osudu vděčni za tu náhodu.

Autorem těch krásných veršů byl Mirek Kapinus, se 
kterým jsem se počátkem prosince loučil ve smu-
teční obřadní síni v Uherském Brodě. Osmdesátiletý 
učitel, básník a překladatel z francouzštiny zane-
chal po sobě skvostné literární dílo vydané v něko-
lika básnických sbírkách. Krásné slovo by nemělo 
ve zpravodaji chybět, neboť je potravou duše, která 
bez poezie hrubne.   

A jak se dá jazyk, slovo, (zne)užít k dosažení vlast-
ního cíle, o tom dávají hru na Malé scéně. Dialog 
Studentky (Klára Vojtková) a Profesora (Pavel Hro-
mádka) je strhující; dlouho jsem nešel z divadla tak 
zasažen, jako právě po zhlédnutí dramatu Davida 
Mameta.

Co jsem ještě zhlédnout nestačil, jsou Uprkovy ob-
razy v galerii nacházející se v budově někdejší je-
zuitské koleje. Marně hledám očima výrazné upo-
zornění, že se v domě galerie nachází – pidinápis 
na černé pididesce vedle dveří člověk stěží zazna-
mená. Nechce se mi věřit, že by někdo na budově 
propagaci zakázal. Pokud ano, měl by být obětován 
mayským božstvům, aby s tím koncem světa ještě 
nějaký čas počkali. Pro Hradiště by to nebyla velká 
ztráta.
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vernisáž výstavy POhádka ve škOle.
Zachráněné vZPOmínky

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhla v hlavní bu-
dově Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
vernisáž výstavy Pohádka ve škole. Zachráně-
né vzpomínky. Jak název napovídá, ve výstavě 
jsou prezentovány vzácné velkoformátové škol-
ní obrazy ze sbírek Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze 
s tematikou pohádkových příběhů. Vernisáž 
tematicky doprovodilo vystoupení dětského 
folklorního souboru Hradišťánek pod vedením 
Mgr. Gabriely Směřičkové a Bc. Martiny Kocá-
bové.

tvOříme v muZeu Xv. – vánOČky, bObálky 
a vrany

Sobotní dopoledne 1. prosince provoněl prosto-
ry hlavní budovy Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti již patnáctý tvořivý program, který pat-

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

řil vánočnímu pečení – bobálkám a vánočkám. 
Zkušené pekařky, Božena Stašková a Marta 
Kondrová, učily na sedmdesát příchozích ku-
chařek, jak tyto tradiční pokrmy, které by ne-
měly chybět na štědrovečerním stole, připravit. 
Paní Stašková detailně ukazovala přípravu těsta 
a poté pletení vánočky ze šesti pramenů. Paní 
Kondrová zase zájemcům přiblížila postup 
výroby bobálků, což jsou buchtičky upečené 
z hutného kynutého těsta, které se spařily hor-
kým mlékem, osladily medem a obalily v máku, 
perníku či skořici. Každý z návštěvníků si také 
opět odnesl jen pro tuto akci vytvořený vánoč-
ní receptář vybraných předpisů na tyto pokrmy. 
Na další tvořivý program se můžete těšit první 
únorovou sobotu.

cestami vyhnaných Otců

Ve čtvrtek 6. prosince proběhla v Památníku 
Velké Moravy ve Starém Městě projekce filmu 
Mgr. Petra Francána „Cestami vyhnaných Otců“. 
Dokument byl promítán při pří ležitosti ukončení 
výstavy o svatých Sedmipočetnících a doplnila 
jej krátká přednáška protopresbytera Petra Kli-
menta Koutného a autora filmu Petra Francána. 
Projekce byla součástí projektu „O svatých Sed-
mipočetnících, učednících svatých Cyrila a Me-
toděje“, podpořeného Zlínským krajem.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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připravujeme 

GALERIE
V. HROCHA

      středa 2. 1.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)     

NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA

FOPO 2012 (10. 1. - 5. 2.)

REDUTA PODOBY SMALTU (2. 1. - 4. 2.)

2. 2. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL • 3. 2. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM • 9. 2. FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+ • 17. 2. KARNEVAL PRO DĚTI • 19. 2. PETR POMKLA (FLÉTNA) A RENATA ARDAŠEVOVÁ (KLAVÍR) • 21. 2. THREE PIANOS • 23. 2. PLES SENIORŮ 
17. 3. ŠTIKA K OBĚDU (V. Postránecký, K. Fialová, N. Konvalinková…) • 20. 3. PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY • 16. 4. LENKA FILIPOVÁ & CONCERTINO  • 25. 4. HVĚZDA (E. Holubová) • 20. 5. MOJE HRA (J. Bartoška, Z. Bydžovská, N. Divíšková…)

SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

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

XXII. REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA

    sobota  12. 1.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 400 Kč, 300 Kč 

LAURA A JEJÍ TIGŘI, MARATHON BAND, SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR,
TK ROKASO, CM KUNOVJAN, DISKOTÉKA, GALERIE VÍN, BARMANSKÁ SHOW

RAFAL SARNECKI TRIO (PL)

    čtvrtek  24. 1.     19:30 hodin, Reduta     • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné) 

RAFAL SARNECKI - KYTARA, WOJCIECH PULCYN - KONTRABAS,
PAWEL DOBROWOLSKI - BICÍ

VI. JAZZ V REDUTĚ

O SNĚHURCE
    neděle  27. 1.     15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 50 Kč 

MUZIKÁLOVÁ POHÁDKA, HRAJE DIVADLO KAPSA, ANDĚLSKÁ HORA

MODELKA XXL
    středa  30. 1.     19:30 hodin, Klub kultury

HADIVADLO

    • vstupné: 150 Kč (studenti, A3V polovic)

PODKROVÍ
REDUTY PTÁCI OČIMA DĚTÍ (29. 11. 2012 - 15. 1. 2013)

2013

BROUK V HLAVĚ
    pátek  18. 1.      19:00 hodin, MKZ Vésky    • vstupné: 80 Kč (studenti, A3V polovic)   

KOMENSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK KOMŇA
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Klub kultury Uh. Hradiště informuje

 
rafal sarnecki triO

V pořadí již vi. koncert z abonentního cyklu 
jaZZ v redutě představí ve čtvrtek 24. 1. pol-
skou formaci RAFAL SARNECKI TRIO ve složení Ra-
fal Sarnecki (kytara), Wojciech Pulcyn (kontrabas) 
a Paweł Dobrowolski (bicí ).
Rafal Sarnecki, jazzový kytarista a skladatel pů-
vodem z Varšavy, dnes žije a tvoří v New Yorku. 
Během sedmiletého působení na newyorské hu-
dební scéně si zahrál s takovými hvězdami, jako 
jsou Ben Wendel, John Escreet, Colin Stranahan 
a Dana Hawkins. Pravidelně se každoročně stá-
le vrací do Evropy, koncertoval dokonce i v Izraeli  
a má za sebou opakovaná turné na východním 
i západním pobřeží Spojených států. Koncert  
RAFAEL SARNECKI TRIO slibuje jedinečné hudební 
lahůdky servírované na stříbrném podnose. Jako 
obvykle je přístupný nejen předplatitelům, ale 
také široké veřejnosti.

deli

 
výstava v redutě

POdOby smaltu, budou zde k vidění smalto-
vané obrazy  Oliny Francové, Alexandry Horo-
vé a smaltované cedule z produkce Smaltovny 
Tupesy, a.s.

vernisáž se uskuteční ve středu 2. 1. 2013  
v 17:00 v redutě a výstava bude k vidění od 
2. 1. 2013 do 4. 2. 2013.

Petra Baroňová

 
mOdelka XXl

ve středu 30. ledna vás na klubu kultury 
pobaví rozverná plnotučná one woman show  
o Věstonické Venuši naší doby s názvem Model-
ka XXL.
Ve Studiu HaDivadla měla premiéru v lednu 
roku 2010 a od té doby sklízí jeden úspěch za 
druhým. Hrdinka Modelky XXL Venda Koblížko-
vá připomíná moravskou Bridget Jones. Kdysi 
měla být modelka. Od té doby však nabrala 
asi 35 kilo a 20 let. Točí se v bludném kruhu  
s kalorickou tabulkou potravin v jedné a výstřižky 
fotografií útlých krasavic v druhé ruce. V žaludku 
má jedno balení čokolády a v ledničce nízkotuč-
ný jogurt. Tak si žije ve své bublině a doufá, že 
kdyby byla hubená, měl by ji každý rád. 
Modelka XXL je soupisem pastí, které si ženy na 
sebe dobrovolně nastražily a teď v nich vězí až 
po krk. Ale vždycky se přece nad všechny pro-
blémy světa můžete povznést.

deli

 
dražba výtvarných Prací dětí 

 Z mateřských škOl

Ze zdařilé výstavy Ptáci očima dětí, která zdobí 
až do 15. 1. 2013 podkroví reduty, byly vybrá-
ny ty nejzajímavější práce, které se staly před-
mětem dražby. Spontánní myšlenka použít díla 
k dobročinným účelům vznikla z iniciativy pat-
ronek této akce, paní Ilony Močičkové a Aleny 
Vrtalové.  První ročník dražby dětských prací se 
uskutečnil 13. prosince a vynesl bezmála 18 000 
korun. Získaná částka přispěje Domovu pro 
osoby se zdravotním postižením Kunovice na 
nákup nového zvlhčovače vzduchu pro klienty  
s tracheostomií.

Petra Baroňová

 
divadelní Pátky ve véskách

18.1.  Divadelní spolek Sokol Komňa - Brouk v hlavě
 8.2. Divadelní spolek Kroměříž - Báječná Anna
15.3. SemTamFór o.s. Slavičín - Záměna
12.4. Divadelní spolek BAVSA St. Město - Ohňostroj

Předplatné na abonentní cyklus si můžete 
zakoupit při prvním představení.

deli



37. ročník festivalu TSTTT

Letošní ročník ekologického festivalu TSTTT (Týká 
se to také tebe) proběhl ve dnech 20. až 25. lis-
topadu, vyhlásili jej Zlínský kraj, města Uherské 
Hradiště a Uherský Brod a Odborový svaz pra-
covníků kulturních zařízení pod záštitou hejtma-
na Zlínského kraje, organizací byl pověřen Klub 
kultury Uh. Hradiště. Do 34. ročníku fotosoutěže 
TSTTT zaslalo 47 fotografů z České a Slovenské 
republiky  414 fotografií. Ceny získali František 
Novotný, Jan Ovesný a Pavel Letko z Kroměříže, 
Martin Pelánek z Brna, Pavel Vosátka z Třebíče, 
Miroslav Koudelka ze Semil, Jan Parma z Pra-
hy a Petr Tomáš z Lipníka nad Bečvou. Zvláštní 
cenu PRO-BIO Šumperk si odvez Ján Záhornac-
ký z Kroměříže. Na výstavu, která ve foyer Klubu 
kultury potrvá do 4. ledna 2013, vybrala porota 
121 fotografií. Soutěž filmařů byla letos vyhláše-
ná pouze pro amatérské autory. Přihlásilo se jich 
šestadvacet ze sedmi zemí celkem se 45 filmy. 
Cenu Odborového svazu pracovníků kulturních 
zařízení získal režisér Karel Pokorný (Historie vy-
rytá do kovu) a Cenu hejtmana Zlínského kraje 
autoři Christel a Erich Heroldovi z Německa (Ka-
ribu masai mara). Cenu města Uh. Brodu za nej-
lepší zahraniční film si do Německa odvezl režisér 
Georg Bock (Veldensteinerský les) a Cenu Josefa 
Velka za nejlepší český film režisér Petr Baran 
z Brna (Marihuana). Divákům se nejvíc líbil sní-
mek slovenského autora Ľubora Patsche „Člověk 
milý“. Také velká cena festivalu putovala na Slo-
vensko - získal ji autor Pavoľ Kráľ za film „Ľadová 
sonáta“. Ceny byly předány na společenském ve-
čeru, k němuž hrála cimbálová muzika Harafica.                                                                                                                                        
                                                                            mp

První cenu fotosoutěže získal Jan Ovesný 
ze Vsetína.

Cenu diváka získal  Ľubor Patsch 
ze Slovenska.

Velkou cenu Pavoľu Kráľovi předával 
starosta Květoslav Tichavský.

Na společenském večeru hrála cimbálová 
muzika Harafica. 

Foto: Miroslav Potyka



leden

 

2013

Pátek 4. 1.   PODIVNOSTI ČÍNSKÉ KUCHYNĚ - ZÁŽITKY Z CEST
   14:30 hodin, Reduta, Mgr. Jana Vařachová 
Čtvrtek 10. 1.  BESEDA S ING. ARCH. ALEŠEM HOLÝM, ARCHITEKTEM MĚSTA
   14:30 hodin, Reduta
Pátek 11. 1.  KOMENSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK KOMŇA -  BROUK V HLAVĚ
   19:00 hodin, MKZ Vésky, Vstupné: 40 Kč
Pondělí 14. 1.  DESET VELKÝCH UDÁLOSTÍ NOVODOBÉHO POZNÁNÍ VESMÍRU
   14:30 hodin, Reduta, Mgr. Stanislav Ohera
Čtvrtek 17. 1.  STAROVĚKÝ EGYPT - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI XVIII. DYNASTIE - AMENHOTEP III.
   14:30 hodin, Reduta, Iva Janoušová
Pátek 25. 1.  BOLESTI HLAVY, KRČNÍ PÁTEŘE, ZÁNĚTY DUTIN A JAK JE ODSTRANIT, 
   JAK SE ZBAVIT NADVÁHY PODLE FÁZÍ MĚSÍCE, HUBNUTÍ DIETY, SPALOVAČE TUKU, 
   PŮSOBENÍ MINERÁLŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 
   14:30 hodin, Reduta, chiropraktik ing. Vinci Lazsló

       8., 9. 1.    19:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 80 Kč a 110 Kč (místenková vstupenka) 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ
DALŠÍ INFORMACE NA WWW.TKUH.CZ NEBO NA TEL.: 608 709 486

 

DIVADLO PRO RADOST

        čtvrtek 17. 1.    19:00 hodin, Klub kultury   

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ ROKASO
 

       pátek 18. 1.    19:00 hodin, Klub kultury   

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ ROKASO 

       pátek 25. 1.    19:30 hodin, Klub kultury   

XXII. PLES STŘEDOŠKOLÁKŮ 

       sobota 26. 1.    20:00 hodin, Klub kultury  
 

XXVII. DIVADELNÍ PLES
 

       15.,16. 1.    19:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 80 Kč a 110 Kč (místenková vstupenka)

 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ
DALŠÍ INFORMACE NA WWW.TKUH.CZ NEBO NA TEL.: 608 709 486
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea ve Smetanových 
sadech

Stálá expozice NoSitelé ceNy Vladi-
míra Boučka V uHerSkém Hradišti
Expozice tvůrců Uherskohradišťska, kteří jsou 
od roku 2005 oceňováni městem Uherské Hra-
diště za zachovávání a rozvoj lidové umělecké 
výroby v regionu.

Malý sál

poHádka Ve škole. zacHráNěNé
VzpomíNky
Výstava představuje vzácné školní obrazy ze sbí-
rek Národního pedagogického muzea a knihov-
ny J. A. Komenského v Praze.
Výstava potrvá do 24. února 2013.

doprovodný program:

kouzelNé Bačkůrky
Pohádka loutkového divadla T. J. Sokol Uherské 
Hradiště pod vedením paní Marie Kellerové.
Hlavní budova Slováckého muzea, úterý 
8. ledna 2013 v 17 hodin.

Výukové programy pro školy v předem ob-
jednaném 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.

Čas: cca 60–90 minut
Propojení předmětů: český jazyk/literatura, člo-
věk a společnost, dějepis, výtvarná výchova, 
dramatická výchova, hudební výchova

Účast na programu pro jednu třídu s lektor-
ským vedením je třeba předem objednat.

Vstupné pro MŠ je 10 Kč na jednoho žáka, pe-
dagogický doprovod zdarma.
Vstupné pro ZŠ je 40 Kč na jednoho žáka, peda-
gogický doprovod zdarma.

Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamr-
lová, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel. 572 552 425, mobil: 734 282 498

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

SloVácká jizBa – VýBěroVá prodejNa 
tradičNícH rukodělNýcH VýroBků
V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti se nachází prodejna s pestrou nabíd-
kou sortimentu vycházejícího z tradiční lidové 
výroby.
Můžete zde zhlédnout i zakoupit užitkové  
a dekorační předměty z keramiky, z přírodních 
pletiv, výrobky z kovu i ze dřeva, textilie, ale 
i drobné zvykoslovné předměty.
pondělí–neděle: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál, velký a malý sál

přírůStky 1992–2012
Výstava k 50. výročí otevření Galerie Slováckého 
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 
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přírůstků, výstav a vydaných tisků.
Výstava potrvá do 6. ledna 2013.

doprovodný program 

Poslední komentovaná prohlídka pro veřejnost.
Jubilejní výstavou provedou kurátorky PhDr. Mi-
lada Frolcová a Mgr. Marie Martykánová.
Galerie Slováckého muzea, sobota 5. ledna 
2013 ve 14 hodin.

Ondřejský sál

uměNí jiHoVýcHodNí moraVy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika 
z 19. a 20. století.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, 
S. Lolek, J. Heřman, F. Hudeček, V. Vaculka,  
I. Vaculková ad.)

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 2013.

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 3. února 2013.

eVropa V doBě krále attily
Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., histo-
rička Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně, osvětlí ve své přednášce otázku, odkud 
Hunové přišli do Evropy, jaký dojem zde vyvola-

li, zda jejich působení bylo pouze ničivé, nebo 
se také pozitivně podíleli na změnách, které 
v Evropě nastaly za velkého stěhování národů, 
v čem byla genialita či slabost krále Attily a kdo 
byl jeho nejvýznamnější soupeř.
Pořádá Slovácké muzeum a Historická společ-
nost Starý Velehrad.
památník Velké moravy ve Starém městě, 
úterý 22. ledna 2013 v 17 hodin.

Výstavy a akce mimo objekty muzea

uHerSké Hradiště – měSto králoVSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Mora-
vě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo 
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé je-
zuitské koleji) město Uherské Hradiště ve spolu-
práci 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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V pátek dne 14. 12. 2012 proběhl již šestý  
z řady koncertů na podporu amatérských ka-
pel nazvaný Rockgangparty tentokrát v Kul-
turním domě v Míkovicích. Na akci vystoupila 
kapela hrající alternativní rock 9-Days Wonder  
z Uh. Brodu, skupina Side Effect z Osvětiman 
hrající indie rock a nu-metaloví Ill Pigs z Uherské-
ho Hradiště. Koncert zahájila energicky kapela 
9-Days Wonder se skvělým zpěvem. Škoda jen, 
že kapela kvůli chystanému pobytu zpěváka v za-
hraničí, bude muset koncertování ve své původní 
sestavě přerušit. Kapelu by po načerpání dalších 
zkušeností jistě čekala zářivá budoucnost. Jako 
druhá vystoupila kapela Side Effect, která má až 
na bubeníka ženské obsazení. Skupina od za-
čátku předvedla, že již nasbírala podiové zkuše-
nosti a zahrála kvalitní set včetně svého hitu Bez 
světla není stín, ke kterému byl natočen i video-
klip. Jako poslední příšla na řadu nejtvrdší kape-
la Ill Pigs. Sama se řadí do nu-metalových sfér  
a za podpory tvrdých kytar to i bezezbytku po-
tvrdila. Zpěvák a zároveň i kytarista předvedl 
výborný výkon, ač hrál s nohou v sádře. Do bu-
doucna by si akce jistě zasloužila větší podporu 
publika. Zúčastnilo se ji na padesát skalních roc-
kerů a fanoušků sdružení P.Z.V., které Rockgan-
gparty pořádá. Sdružení připravuje nový web  
a spoustu dalších vylepšení a novinek, včetně 
přesunutí místa konání koncertů blíže k centru 
Uherského Hradiště. Zároveň bychom chtěli tou-
to cestou všem návštěvníkum Rockgangparty  
a hlavně vystupujícím kapelám poděkovat za 
podporu a popřát hezké svátky vánoční. V novém 
roce hodně štěstí a kvalitní rockové muziky!

 
více informací najdete na webu  

www.klubpzv.cz a facebookovém profilu.
 
Pokud máte hudební skupinu a měli byste zájem 
si na RGP v budoucnu zahrát, kontaktujte nás 
na mailu: info@klubpzv.cz.

                                                         František Elfmark

občanské sdružení

KlUb P.Z.V. informuje Rekonstrukce památky

Nedávno proběhla kompletní rekonstrukce pů-
vodních dřevěných vstupních vrat kulturní pa-
mátky - domu č. 260 na Palackého náměstí, 
postaveného roku 1897. Rekonstrukce se usku-
tučnila za finančního přispění Fondu kultury 
Zlínského kraje. 

Text a Foto: Markéta Macháčková

Hradišťan o Koreji

na neděli 13. ledna připravuje taneční soubor 
hradišťan - jako ohlédnutí za ří jnovým zájez-
dem do Koreje - „Korejský festivalový program“ 
s následnou besedou (bez cimbálu...). Vše pro-
běhne, mimo jiné jako poděkování všem, kdo 
dalekou cestu podpořili, v sále slováckého  
divadla od 19 hodin.                                                mp
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Ohlédnutí za podzimem Gambrinus ligy

Naše nejvyšší fotbalová soutěž měla ve své pod-
zimní části (s jedním předehrávaným jarním ko-
lem) bezesporu zajímavý průběh. Špička čtyř celků 
je vyrovnaná, jenže pak od 5. místa k poslednímu 
je rozdíl jen 10 bodů. Pátá Mladá Boleslav má 24 
bodů, na sestupových místech jsou České Budějo-
vice (15 bodů) a Příbram (14 bodů). 1.FC Slovácko se 
pohybuje ve středu tabulky na 8. místě s 20 body. 
Po špatném začátku, kdy po třech kolech neměl 
náš celek žádný bod, je to bezesporu úspěch. 
A to těch bodů mohlo být víc - viz průběh zápa-
sů v Jablonci, s Českými Budějovicemi, s Hradcem 
Králové, v Liberci, v Ostravě...  Naopak v posledním 
předehrávaném zápase doma s Olomoucí jsme 
měli i trochu štěstí, ale remíza 1:1 (branku dal Kerbr) 
byla nakonec zasloužená, neboť v poslední minutě 
bombu Valenty vytáhl brankář Zlámal na břevno.
Po třech neúspěšných kolech vystřídal trenéra Mi-
roslava Soukupa Svatopluk Habanec, ale k obra-
tu „zavelel“ asistent Jiří Dekař, který úspěšně vedl 
mužstvo ve 4. kole na Dukle (remíza 2:2). Pod no-
vým trenérem pak 1. FC Slovácko třikrát zvítězilo 

Kapitán Jan Trousil vede mužstvo k zá-
pasu s Olomoucí.

Foto: Miroslav Potyka

(s Teplicemi 2:1, v Příbrami 1:0 a s Mladou Boleslaví 
3:1), poskočilo do středu tabulky a tam se udrželo. 
Co je ale důležité - začalo hrát líbivý, útočný fot-
bal, kdy se prosazoval nejvíce tandem Libor Došek 
a mladý Marián Kovář. Záloha střídala lepší oka-
mžiky s horšími a vcelku kvalitní průměr odváděla 
obrana včele s Janem Trousilem. Oporou byl be-
zesporu brankář Dušan Melichárek. V anketě ča-
sopisu Sport (bodové hodnocení každého zápasu) 
vyšel nejlíp Jan Trousil před Dušanem Melichár-
kem a Liborem Doškem. Dodejme ještě, že v po-
hárové odvetě 4. kola porazilo Slovácko Třebíč 2:0 
(branky Kovář) a postoupilo mezi posledních osm 
celků - v dalším kole bude hrát s Mladou Bolesla-
ví. A tak se budeme těšit na 2. března, kdy k nám 
přijede Dukla Praha. Týden předtím hraje Slovácko 
na Spartě...

                                                       Miroslav Potyka

Brankář Dušan Melichárek byl oporou 
po celý podzim.

Foto: Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Začíná nový rok a my nevíme, jak dlouho a zda 
vůbec budeme moci pracovat v té podobě a v tom 
rozsahu jako doposud. Samozřejmě z důvodů fi-
nančních, o nichž je zřejmě již dostatečně známo. 
Co víme je, že tuto sezónu dokončíme. Snad i ka-
lendářní rok. Stále ještě však není vůbec jisto o ča-
sech budoucích. Něco jiného je také kalendářní 
rok (na něj je navázáno předplatné) a něco jiného 
divadelní sezóna (dělená vždy volnem během části 
letních školních prázdnin). Najde se model finan-
cování takový, aby byl trvalý a ne jen přechodný 
a nejistý? Ať se však děje cokoliv, dokud tu jsme, 
nebudeme hledět na tyto otázky a svou „práci“, 
která je i radostí, chceme stále dělat naplno a jak 
nejlépe umíme. Někdy i víc než na sto procent… 
A v roce 2013 začínáme lednem. V něm vám na-
bízíme trojici her, které nejvíce žádáte a v prosin-
ci (kvůli zájezdům nebo prostě proto, že již nezbyl 
den, v němž by bylo možno je v Uherském Hradišti 
zahrát) jsme je na programu neměli. Tu trojici tvoří 
komedie harold a maude, dojemný příběh Oskar 
a růžová paní a rodinný titul – rychlé šípy. V led-
nu také uvedeme ve světové premiéře pro jeviště 
zpracovaný román „otce českého undergroundu“ 
Egona Bondyho cybercomics. Pro Slovácké diva-
dlo jej zdramatizoval Roman Sikora a divadelní 
podobu mu dává režisér Jakub Maceček. „Cy-
berpunk“ je název subžánru vědeckofantastické 
literatury. Děj toho našeho nás zavede mezi pro-
fesionální hackery 40. let jednadvacátého století, 
najaté disidentskou komunitou pro boj s mafián-
ským podsvětím, jež postupně zprivatizovalo téměř 
celou světovou ekonomiku. Hlavní hrdinkou je ha-
ckerka Vera v podání Kláry Vojtkové. Premiéra je 
naplánovaná na sobotu 19. ledna 2013 od 19.00 
hodin. Čas začátku veřejné generální zkoušky 
o den dřív – v pátek 18. ledna – je určen poněkud 
neobvykle na 16.00 hodin! První tři čtvrtky v lednu 
máme v úmyslu na Malé scéně uvádět úspěšnou 
Oleannu. A na Malé scéně přivítáme v druhé půlce 
ledna také našeho lednového hosta – studenty 
janáčkovy akademie múzických umění v brně 
s hrou, která je skutečně raritou. Než ji uchopila 
režisérka Nika  Brettschneiderová (vedoucí Ateliéru 

Rychlé šípy - Robert Bellan, David Vaculík, Jitka 
Josková, Tomáš Šulaj, Petr Blaha. 

Foto: Pavel Princ

činoherního herectví na JAMU a v roce 1977 spolu 
s manželem Ludvíkem Kalvínem zakladatelka ví-
deňského Theater Brett), byla tato hra na českých 
jevištích neznámá. Nika Brettschneiderová ji pře-
ložila a poprvé v Česku (v září 2012) se studenty 
uvedla v brněnském studiu Marta. Jedná se o první 
dramatický pokus německého básníka, dramatika 
a prozaika Johanna Wolfganga Goethea triumf ci-
tovosti. Autor sám nazval svou prvotinu „dramatic-
kým vrtochem“. Již to napovídá, že půjde o dílko ni-
koliv filosofické (podle režisérky si „Goethe utahuje 
sám ze sebe a z romantismu“), ale spíše uvolněné, 
hravé, komické. Velkou plochu zabírá ve zpracová-
ní budoucích profesionálních herců hudební slož-
ka. Pohybově na inscenaci spolupracoval (i mezi 
příznivci Slováckého divadla známý) Igor Dostálek 
a ten o hře říká: „Jde o legraci poselství a posel-
ství legrace“. Koncem ledna nás všechny opět čeká 
divadelní ples, tentokrát v pořadí XXVII. Jaké pís-
ně na něm budou zpívat slovácké herečky a herci 
za doprovodu velkého profesionální orchestru? 
Stačí si zjistit, jaké muzikály máme na repertoáru 
a první představa je na světě! A snad ještě jednu 
zmínku: Vstupenky na naše představení je možno 
zakoupit i on-line, přes naše webové stránky. V pří-
padě večerů, kdy nehrajeme pro předplatitelskou 
skupinu, je vždy třetina sedadel vyhrazena pro 
tuto možnost prodeje. Ale i tehdy, kdy je větší část 
sálu určena předplatitelům, je možno na našich 
webových stránkách v on-line systému vidět, kte-
rá sedadla je ještě možno „dokoupit“. Přečkali jste 
všechny předpovědi o konci světa ve zdraví? Pak 
tedy úspěšný a vlídný rok 2013!

-pah-
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Oskar a růžová paní - Josef Kubáník 
a Květa Fialová. 

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

3.1.	 	 čt	 19.00	 X Válka s Mloky
4.1.	 		pá	 10.00	 Š Jak neuvařit hlavu naměkko

5.1.	 	 so	 19.00	 R Válka s Mloky
6.1.	 	 ne	 19.00	 H Válka s Mloky
8.1.	 	 út	 18.00	 T Višňový sad
10.1.		 čt	 19.00	 D Válka s mloky
11.1.	 	 pá	 10.00	 Š Jak důležité je ho mít...
12.1.		 so	 19.00	  Oskar a růžová paní
13.1.		 ne	 19.00		  Hradišťan (host SD)
14.1.		 po	 10.00	 Š	 Kalibův zločin
17.1.	 	 čt	 19.00		 Q Válka s Mloky
18.1.		 pá	 16.00	  Cybercomics (veř. zkouška)
19.1.		 so	 19.00	 P Cybercomics (premiéra)
21.1.		 po	 10.00	 S Cybercomics
21.1.		 po	 19.00	 Y Cybercomics
22.1.		 út	 10.00	 S2 Cybercomics
23.1.		 st	 17.00	 V Kdyby tisíc klarinetů
24.1.		 čt	 19.00	 K Cybercomics
25.1.		 pá	 19.00	  Harold a Maude
26.1.		 so	 20.00	  XXVII. Divadelní ples

28.1.		 po	 19.00	  Rychlé šípy

29.1.		 út	 10.00	 Š Jak neuvařit hlavu naměkko

30.1.		 st	 17.00	 O Jak důležité je ho mít...
31.1.		 čt	 19.00	 J Cybercomics

	 den	 	 čas	 	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
Válka s mloky - Pavel Majkus, Jitka Josková, 
Kamil Pulec.                         Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

3,10,17.1.	 	18.00	  Oleanna

22.1.		 út	 19.00	  Triumf citovosti (JAMU) 

MALá sCénA

Oleanna - Pavel Hromádka, Klára Vojtková.
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Knihovna b. b. buchlovana

Úprava ceníku v roce 2013 a samoobslužný pult bedřich

Dlouhá léta se Knihovna BBB snažila všem svým 
čtenářům a návštěvníkům nejenom poskytovat 
kvalitní služby, ale hledala i cesty k jejich rozšíře-
ní, aby uživatelé knihovny měli co největší komfort 
a pohodlí. Snad se nám to daří, což naznačuje 
i ocenění Městská knihovna roku 2012. Z poslední 
doby vzpomenu alespoň box na vracení knih, wifi 
připojení, nové počítače pro veřejnost, prodlouže-
ní půjčovní doby a mnohé jiné. Co zůstávalo ne-
měnné, byly čtenářské registrační poplatky, které 
po dobu 15 let zůstávaly stejné, navzdory tomu, že 
neustále stoupaly ceny energií, DPH na knihy a ča-
sopisy vzrostlo z 5 na 15 procent apod. V roce 2013 
navíc došlo ke snížení rozpočtu knihovny ze strany 
zřizovatele, a pokud chceme zachovat všechny 
poskytované služby, nezbývá nám, než navýšit re-
gistrační poplatky. Mohu vás ale ujistit, že cenová 
úprava není nijak drastická:

dospělí čtenáři 130 kč / na 365 dní
důchodci, studenti, učni 80 kč
rodinný registrační poplatek 230 kč
děti 40 kč
důchodci nad 80 let a ZtP mají i nadále 
registraci zdarma. 

Pevně věřím, že výše uvedená cenová úprava vás 
od návštěvy naší knihovny neodradí a zůstanete 
i nadále našimi věrnými čtenáři a návštěvníky.

Na druhou stranu jsme pro vás připravili (doufám, 
že příjemné) překvapení v podobě samoobsluž-
ného pultu Bedřich, které budete mít k dispozici 
od 2. ledna 2012. Oč se vlastně jedná?  Samoob-
služný pult umožňuje rychlé a samostatné půjčo-
vání nebo vracení bez pomoci knihovníka. Snadno 
ovladatelná dotyková obrazovka s podrobnými 
pokyny krok za krokem i výrazný design umožní 
čtenáři vrátit nebo půjčit si dokument jedním úko-
nem, navíc si čtenář může vytisknout stvrzenku 
o počtu vrácených nebo půjčených knih. K dis-
pozici bude také možnost nahlédnutí do čtenář-
ského konta, vše v českém jazyce a v moderním 
a atraktivním designu. Systém zatím neumí řešit 
platby upomínek nebo rezervací, v takovém pří-
padě (nebo při jiném problému) odkáže čtenáře 
ke klasickému výpůjčnímu pultu.

Po dobu několika měsíců budou knihovnice všem 
zájemcům o rychlé odbavení poskytovat krátkou 
instruktáž, která nabídne velmi jednoduché a in-
tuitivní řešení pro všechny zájemce o tento typ půj-
čování. Systém SelfCheck  je propojen s klasickým 
výpůjčním pultem, proto nemusíte mít obavy, že by 
vaše výpůjčky „někam zmizely“. Jménem Bedřich 
ho pojmenovaly naše knihovnice na počest Bed-
řicha Beneše Buchlovana, a také proto, aby sa-
moobslužný pult trochu zlidštily. Pokud využíváte 
služeb jakéhokoli bankomatu, nemusíte mít obavy 
ani z našeho Bedřicha!
     

Radovan Jančář

Samoobslužný pult Bedřich - v akci 
knihovnice Bára.

Foto: archiv BBB
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mitchell, d.: atlas mraků 
Autor ve svém rozsáhlém postmoderním románu maže hranice mezi styly, žánry  
i časovými rovinami a poutavým způsobem se zamýšlí nad nebezpečím lidské touhy 
po moci i jejími možnými důsledky. Ve zdařilé filmové adaptaci hrají mj. T. Hanks, H. 
Grant nebo S. Sarandon.

Výběr novinek Knihovny bbb 

hniliČka, P.: sídelní kaše      
Prostorové rozpínání měst je dnes již reálnou skutečností a tento trend dále  pokra-
čuje téměř ve všech evropských městech. Exodus na předměstí a vyklidňování center 
měst vede k extenzivnímu využívání okolní krajiny, které není ničím jiným než jejím 
novodobým drancováním…

keller, l.: svědkyně Ohně    
Další krimi od dvojice ukryté za pseudonymem L. Kepler, navazuje na úspěch před-
chozích románů. Policie při vyšetřování komplikovaných případů běžně využívá po-
moci spiritistických médií, není však známo, že by takováto spolupráce někdy při-
nesla ovoce. Hon na pachatele je tak plný nečekaných a násilných zvratů.

urban, k.: sledOval jsem dubČeka (vZPOmínky estébáka)
První otevřený pohled do zákulisí, techniky i psychologie StB zevnitř. Díky  upřímné 
výpovědi sledovače Státní bezpečnosti (a někdy i díky kouzlu nechtěného) můžeme 
do myšlenkového světa StB nahlédnout z druhé strany barikády. Upřímná, otevřená 
a důkladná výpověď autora.    

šalev, m.: mOje ruská babiČka a její americký vysavaČ  
Humorné příběhy o autorově svérázné babičce Toně, která se po příchodu do Palesti-
ny rozhodla bojovat s všudypřítomným prachem a špínou, se staly nedílnou součástí 
legend mošavu Nahalal. Jak říká autor: „Každý příběh má v naší rodině několik verzí, 
které pak žijí vlastním životem.“ 

navara, l., kasáČek, m.: vOlavČí sítě 
(PO stOPách třetíhO OdbOje)

Tři příběhy protikomunistického odboje v 50. letech. Jaký byl skutečný příběh, který 
skončil popravou dvou nešťastných studentů z Tišnova - Vlastimila Železného a Aloi-
se Pokorného? A jak vlastně vypadala jejich odbojová skupina JAN a vůbec odboj  
v okolním kraji?

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Knihovna b. b. buchlovana

Fotografické ohlédnutí

Den pro dětskou knihu – loutkové divadlo 
místního Sokola.

Den pro dětskou knihu – vystoupení dětí 
z Hradišťánku.

Den pro dětskou knihu – výtvarná dílna pro 
děti.

Den pro dětskou knihu – scénické čtení Ireny 
a Davida Vackových.

Beseda s Kateřinou Tučkovou přilákala více 
než 200 návštěvníků!

Foto z akce Chcete potkat anděla?
Foto: archiv BBB
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Za světlem dobrých skutků 

Blíží se největší česká charitativní akce - tří-
králová sbírka. V šestačtyřiceti obcích a měs-
tech na Uherskohradišťsku proběhne ve dnech 
3. – 13. ledna, a to již potřinácté. 
Vyzbrojení radami, průkazkou a zapečetěnou 
pokladničkou se vydají dobrovolníci v rolích bi-
blických králů nejprve do kostela svatého Fran-
tiška Xaverského, kde 5. ledna od 8 hodin pro-
běhne slavnostní mše a požehnání koledníků za 
účasti uherskohradišťského děkana Jana Turka. 
Pak už se vydají zvonit na dveře domácností, 
aby jim do 13. ledna, kdy sbírka končí, požehnali 
do nového roku, rozdali drobné dárky a do ka-
sičky vybrali dobrovolný příspěvek. 
„touto sbírkou vyzýváme všechny lidi dobré 
vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřeb-
ným prostřednictvím finančního daru, ale aby 
světlo boží lásky od koledníků ší řili dále do 
vztahů i duší všech blízkých,“ říká koordinátorka 
sbírky uherskohradišťské Charity Anna Konvalin-
ková. Oficiálně pak bude koledování v Uherském 
Hradišti zahájeno ve čtvrtek 3. ledna. „Scénář 
máme rok co rok stejný. Projdeme městem  
a zastavíme se ve 14 hodin u radnice, kde zazpí-
váme a popřejeme mnoho zdraví, štěstí a dlou-
há léta zástupcům městského úřadu i farnosti. 
Tradicí je, že nás při tom doprovází králové na 
koních,“ popisuje ředitel Oblastní charity Uher-
ské Hradiště Jiří Jakeš. A že Tříkrálová sbírka 
není jen o sbírání peněz na prospěšné účely, 
ale je také prostorem pro setkávání se - svědčí 
doprovodná aktivita pro koledníky. V neděli 27. 
ledna se na zimním stadionu v Uherském Hra-
dišti od půl třetí odpoledne uskuteční „děkovné“ 
bruslení. Program plný soutěží a her je určen pro 
všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili 
do průběhu či organizace sbírky v regionu.

Iva Kučerová,
Oblastní charita Uherské Hradiště

Poslední příležitost získání   
dotace rekonstrukce domů

Po ukončení programu Zelená úsporám zbývá 
vlastníkům bytových domů k dispozici pouze je-
den zdroj finančních prostředků na opravu jejich 
nemovitostí. Poslední pří ležitost získat dotaci 
na opravu bytového domu nastává právě teď.
V pondělí 10. prosince 2012 vyhlásilo totiž měs-
to Uherské Hradiště časově neuzavřenou výzvu 
k předkládání žádostí o dotace na rekonstruk-
ce a opravy bytových domů. Výzva se vztahu-
je na všechny vlastníky, jejichž bytový dům se 
nachází v podporované zóně tzv. Integrované-
ho plánu rozvoje města Uherské Hradiště. Tato 
zóna zahrnuje lokality v okolí náměstí Republiky, 
na třídě maršála Malinovského, U Stadionu, Pod 
Svahy, Tůně a Na Rybníku.

Dotaci, tzn. nikoli úvěr ale nevratnou finanční 
podporu ve výši 40 % celkových způsobilých vý-
dajů, může žadatel získat na rekonstrukci všech 
společných prostor bytového domu s nejméně 
4 bytovými jednotkami. 

Kromě zateplení domu, výměny oken, dveří 
a střechy může vlastník bytového domu s po-
mocí dotace provést i rekonstrukci technického 
vybavení bytového domu (otopné soustavy včet-
ně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu 
a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.), odstra-
nit statické poruchy domů, opravit schodiště či 
chodby, sanovat základy a hydroizolace či vy-
měnit balkony, zábradlí atd.

Zájemci o dotaci na rekonstrukci bytových 
domů získají podrobnější informace o pod-
mínkách programu na tel. čísle 572 525 243, 
anebo na www.mesto-uh.cz.

JP
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

HoBit: NeočekáVaNá ceSta [3d] 
pá 4. 1. 20.30, po 7. 1. 19.00, st 9. 1. 20.00 hod. 
režie: peter jackSoN / uSa, Nový zéland 
2012 / 164 min. / přístupný / dabing / 3d-
-cinema / 130 kč
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. 
Tolkiena Hobit. 

HoBit: NeočekáVaNá ceSta [2d] 
st 2. 1. 17.30, út 22.1. 17.00 hod. 
uSa, Nový zéland 2012 / 164 min. / přístup-
ný / titulky / d-cinema / 100 kč 

twiliGHt SaGa:
rozBřeSk - 2. čáSt 
st 2. 1. 20.15 hod.
režie: Bill coNdoN / uSa 2012 / 115 min.  
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 80 kč
Poslední díl veleúspěšné série! 

fraNkeNweeNie:
domácí mazlíček [3d]
čt 3. 1. 18.15, pá 4. 1. 16.00, so 5. 1. 16.00, po 
28. 1. 20.00 hod. 
režie: tim BurtoN / uSa 2012 / 87 min.  
/ přístupný / titulky / 3d-cinema / děti do 15 
let 145, 175 kč

Animovaná hororová komedie a dojemný pří-
běh chlapce a jeho psa. 

fraNkeNweeNie:
domácí mazlíček [2d]
po 7. 1. 17.00, st 9. 1. 17.30 hod. 
uSa 2012 / 87 min. / přístupný / titulky 
/ d-cinema / děti do 15 let 110, 140 kč

BídNíci 
čt 3. 1. 20.00, pá 4. 1. 17.45, so 5. 1. 20.15, 
út 8. 1. 19.30, so 19. 1. 17.00 hod. 
režie: tom Hooper / Velká Británie 2012 
/ 157 min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 100 kč
Boj. Sen. Naděje. Láska. Film již stačil získat tři 
ceny na Hollywood Film Festival.

aNNa kareNiNa   
so 5. 1. 17.45, pá 18. 1. 17.00 hod.
režie: joe wriGHt / V. Británie, fran-
cie 2012 / 130 min. / od 12 let / d-cinema 
/ titulky / 90 kč 
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. 

atlaS mraků 
út 8. 1. 16.30, st 23. 1. 19.00 hod.
režie: t. tykwer, l. wacHowSki, a. wa-
cHowSki / Německo, uSa, Hong kong 2012 
/ 164 min. / od 12 let / d-cinema / titulky 
/ 100 kč 
Film zobrazuje myšlenku kontinuální propoje-
nosti našeho bytí a především našich činů na-
příč časem a prostorem.
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ladíme! 
čt 10. 1. 18.00, po 14. 1. 17.30, út 29. 1.
17.30 hod. 
režie: jaSoN moore / uSa 2012 / 112 min. 
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 90 kč
Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste 
někde jinde! 

carmeN [3d]
čt 10. 1. 20.00, pá 11. 1. 17.45, so 12. 1. 17.45,  
ne 13. 1. 17.30, st 16. 1. 17.30, po 21. 1. 20.00,  
po 28. 1. 17.30 hod.
režie: f. a. BraBec / čr 2012 / 126 min. 
/ od 12 let / 3d-cinema / děti do 15 let 145, 
175 kč
Proslulý muzikál s Lucií Bílou v hlavní roli. 

carmeN [2d]
pá 11. 1. 20.00, so 12. 1. 20.00, ne 13. 1. 20.00, 
po 14. 1. 20.00, út 15. 1. 17.30 hod.  
čr 2012 / 126 min. / od 12 let / d-cinema 
/ děti do 15 let 110, 140 kč

SNížek, Bílý kožíšek
pá 11. 1. 16.00, so 12. 1. 16.00, ne 16. 1.
15.30 hod. 
režie: aNdréS G. ScHaer / španělsko 2011 
/ 90 min. / přístupný / dabing / d-cinema 
/ 140 kč
Malý gorilí sameček Snížek touží po jediném: 
mít kožíšek jako ostatní. 

la traViata
- la Scala milaNo (zázNam)
čt 17. 1. 19.00 hod.
Hudba: Giuseppe Verdi / dirigent: lorin ma-
azel / režie: liliana cavani / Účinkují: ange-
la Gheorghiu, tiziana tramonti, Natascha 
petrinsky, ramón Varga ad.
délka: 2 hod. 43 min., přestávka 30 min. 
/ 300 kč, abonmá 250 kč 
Další představení z nabídky Operní sezony 

2012/2013 v kině Hvězda. V ceně vstupenky 
tištěný program představení, sekt a občerstvení 
o přestávce.

NeSpoutaNý djaNGo 
pá 18. 1. 19.30, so 19. 1. 20.00, ne 20. 1. 17.15, 
po 21. 1. 17.00 hod. 
režie: QueNtiN taraNtiNo / uSa 2012 
/ 165 min. / od 15 let / titulky / d-cinema 
/ 140 kč
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižan-
ské drama z období před vypuknutím Občanské 
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django.

oui, šéfe!
ne 20. 1. 20.00 hod.
režie: daNiel coHeN / francie, španělsko 
2012 / 84 min. /  přístupný / titulky / d-ci-
nema / 80 kč
Komedie z gastronomického světa s Jeanem 
Reno. 

pí a jeHo žiVot [3d]
st 23. 1. 16.45 hod. 
režie: aNG lee / uSa 2012 / 127 min. / od 12 
let / dabing / 3d-cinema / 140 kč
Chlapec, tygr a moře – hlavní hrdinové neuvěři-
telného příběhu, který nejprve převálcoval svět 
na stránkách knížky a teď se to chystá zopako-
vat filmovou verzí.

mládeži NepříStupNo 
čt 24. 1. 19.30, pá 25. 1. 17.30, so 26. 1. 20.00 hod.
režie: elizaBetH BaNkS, SteVeN 
Brill, SteVe carr ad. / uSa 2013 / 98 min. 
/ od 15 let / titulky / d-cinema / 90 kč
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější 
vám přináší novou hustou komedii plnou těch 
největších hollywoodských hvězd. 
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku artu na rok 2013 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.

BídNíci 
út 8. 1. 19.30 hod.
režie: tom Hooper / V. Británie 2012 / 157 
min. / od 12 let / titulky / d-cinema / 90, 
100 kč
Boj. Sen. Naděje. Láska.

liNcolN
pá 25. 1. 20.00, ne 27. 1. 17.00 hod.
režie: SteVeN SpielBerG / uSa, indie 2012 
/ 150 min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 100 kč
Oscarový režisér Steven Spielberg se vrací v bi-
ografickém dramatu o životě šestnáctého ame-
rického prezidenta Abrahama Lincolna.

NadějNé VyHlídky 
so 26. 1. 17.30, ne 27. 1. 20.00, st 30. 1. 17.30 
hod.
režie: mike Newell / V. Británie, uSa 2012 
/ 128 min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 100 kč
Klasický román Charlese Dickense v novém am-
biciozním zpracování.

čtyřlíStek Ve SlužBácH krále
čt 31. 1. 16.00, 18.00 hod.
režie: micHal žaBka / čr 2013 / 100 min. 
/ přístupný / d-cinema / 120 kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

Nic NáS Nerozdělí 
čt 31. 1. 20.00 hod.
režie: juaN aNtoNio BayoNa / španěl-
sko, uSa 2012 / 107 min. / od 12 let / titulky 
/ d-cinema / 100 kč
Film vypraví příběh rodiny, která v roce 2004 
přežila tsunami.

V nové sezóně 2012/2013 budeme vždy na 14 dní nasazovat před projekcemi art a zlatý fond krátké předfilmy 
ze studentské nebo krátkometrážní tvorby.
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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

kuře Na šVeStkácH 
st 9. 1. 10.00 hod.
režie: m. Satrapi, V. paroNNaud / fran-
cie, Belgie, Německo 2011 /  93 min. / titulky 
/ přístupný / d-cinema / 55 kč
Hlavním hrdinou romantického příběhu o osu-
dové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amal-
ric), nejslavnější houslový virtuóz své doby. 

aNNa kareNiNa   
st 23. 1. 10.00 hod.
režie: joe wriGHt / V. Británie, fran-
cie 2012 / 130 min. / od 12 let / d-cinema 
/ titulky / 80 kč 
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska.

HoN 
út 15. 1. 20.00 hod. 
režie: tHomaS ViNterBerG / dánsko 2012 
/ 115 min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 70, 80 kč
Vrcholný snímek dánského režiséra Thomase 
Vinterberga, spoluzakladatele kultovního ma-
nifestu Dogma 95, oceněný na MFF v Cannes 
2012. 

iSHortS - zkrátka filmy:
čeSké krátké dokumeNty  
st 16. 1. 20.00 hod.
čr 2012 / 40, 60 kč
První projekce iShorts v roce 2013 představí 
další várku zajímavých českých krátkých filmů.

miStr
út 22. 1. 20.00 hod.
režie: paul tHomaS aNderSoN / uSa 
2012 / 137 min. / od 15 let / titulky / d-cine-
ma / 70, 80 kč
Působivý snímek o víře, závislosti, hledání vnitř-
ní svobody a manipulaci.

SuNSet BlVd.
út 29. 1. 20.00 hod.
režie: Billy wilder / uSa 1950 / 110 min.  
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 60, 70 kč
Snímek líčí nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy 
němého filmu Normy Desmondové po come-
backu.

láSka V HroBě
st 30. 1. 20.00 hod.
režie: daVid VoNdráček / čr 2012 
/ 79 min. / od 12 let / d-cinema / 60, 70 kč
Hrdiny lovestory Davida Vondráčka jsou Jan  
a Jana, kteří našli domov na opuštěném hřbito-
vě v pražských Strašnicích.
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SammyHo doBrodružStVí 2  
[3d]  
st 2. 1. 15.30, čt 31. 1. 14.00 hod.
režie: BeN StaSSeN / Belgie 2012 / 93 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 110, 130 kč
Sammy a Raye jedno dne uloví pytláci. Podaří se 
jim dostat zpět na svobodu?

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. 

SammyHo doBrodružStVí 2  
[2d] 
st 9. 1. 15.30, st 30. 1. 15.30
Belgie 2012 / 93 min. / přístupný / dabing 
/ d-cinema / 70, 80 kč

maloVáSek – lyžaři
ne 13. 1. 14.30 hod.
Ať už lyžujete nebo ne, určitě si přijďte vyrobit 
papírového lyžaře.

krakoNoš a další poHádky 
(páSmo krátkýcH poHádek)
ne 13. 1. 15.30 hod.
čr 1971 – 1982 / 66 min. / 30, 40 kč
Pásmo krátkých pohádek: Krakonoš a strašidlo, 
Rohatá princezna ad.

POŘADY PRO DĚTI

Novinka! Bio Nostalgie nabídne vždy jednou měsíčně (v úterý od 15 hodin) starší, nenáročný film většinově z česko-
slovenské produkce. Bio Nostalgie je prostor (nejen) pro seniory, kteří si chtějí zajít do kina odpočinout, zasmát se, 
zavzpomínat... Po předložení občanského průkazu mají diváci nad 60 let možnost získat zvýhodněné vstupné.

BIO NOSTALgIE

SVětáci
út 22. 1. 15.00 hod.
režie:  zdeNěk podSkalSký St. / česko-
slovensko 1969 / 99 min. / přístupný / senio-
ři nad 60 let 30 kč, ostatní 40 kč
Jedinečná situační komedie Zdeňka Podskal-
ského. 
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SNížek, Bílý kožíšek
/ floQuet de Neu
st 16. 1. 15.30 hod.
režie: aNdréS G. ScHaer / španělsko 2011 
/ 90 min. / přístupný / dabing / d-cinema 
/ děti do 15 let 110 kč 140 kč
Malý gorilí sameček Snížek touží po jediném: 
mít kožíšek jako ostatní. 

maloVáSek
– BamBulky NejeN Na čepice
ne 20. 1. 14.30 hod.
K zimě patří čepice s bambulí, ale 
proč si jednu nepověsit třeba na klíče? 

poHádky pro kočku
st 23. 1. 15.30 hod.
čr 1961 – 1989 / 61 min. / 30, 40 kč 
Pásmo krátkých pohádek: Kotě a loutka, O ko-
čičce, myšičce a červené slepičce ad.

maloVáSek
– jak NamaloVat cHameleoNa
ne 27. 1. 14.30 hod.
Chameleon vypadá pokaždé jinak. Pojďme ho 
zachytit v jedné z jeho nálad.

o myšce a medVědoVi 
ne 20. 1. 15.30, ne 27. 1. 15.30 hod.
režie: S. auBier, V. patar, B. reNNer 
/ francie 2012 / 80 min. / dabing / d-cinema 
/ 80, 90 kč
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvě-
dem a myškou. 

čtyřlíStek Ve SlužBácH krále
čt 31. 1. 16.00 hod.
režie: micHal žaBka / čr 2013 / 100 min. 
/ přístupný / d-cinema / 110, 120 kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

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.

poSledNí taNGo V paříži
čt 3. 1. 16.00 hod.
režie: BerNardo Bertolucci / itálie, 
francie 1972 / 129 min. / od 15 let / na prů-
kazku zf zdarma
Nejodvážnější a nejucelenější Bertolucciho dílo 
netřeba představovat.

SVětlo
čt 10. 1. 16.00 hod.
režie: SouleymaNe ciSSé / mali, Burkina 
faso, francie, západní Německo 1987 / 105 
min. / od 15 let / titulky / na průkazku zf 
zdarma, 50 kč
Iniciační cesta mladíka za mystickým poznáním. 
Nejkrásnější film z dějin africké kinematografie.
 

pulp fictioN: HiStorky z podSVětí
čt 17. 1. 15.30 hod.
režie: QueNtiN taraNtiNo / uSa 1994  
/ 154 min. / od 15 let / titulky / na průkazku 
zf zdarma, 60 kč
Nejkultovnější záležitost 90. let získala 7 osca-
rových nominací, Zlatý Glóbus ad.

prémie zf: maGNolia 
čt 24. 1. 16.00 hod.
režie: paul tHomaS aNderSoN / uSa 
1999 / 188 min. / od 12 let / titulky / na prů-
kazku zf zdarma
Divné věci se dějí pořád. Někdy za to možná 
může souhra životních náhod, jindy lidé, kteří činí 
omyly, páchají hříchy, konají zlé i dobré skutky. 
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koncerty, výstavy, besedy

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 
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 zís-
kala filmovou projekci zdarma. Nezávisle na ve-
řejném hlasování vybrala nejlepší práce i odbor-
ná porota. http://peckafilm.uh.cz/

ukradeNé dětStVí: dětSká práce 
očima čtyř čeSkýcH fotoGrafek 
foyer kina Hvězda, od 30. 1.
Rozvojovka (Člověk v tísni) uvádí výsta-
vu, kterou nafotily čtyři známé české fo-
tografky – Alžběta Jungrová, Jarmila Štu-
ková (dříve Kovaříková), Markéta Kutilová  
a Lenka Klicperová.  Fotografie zachycu-
jí život pracujících dětí, s nimiž se autor-
ky setkaly při svých cestách po Africe, Asii  
a v dalších rozvojových zemích. Výstava byla 
představena koncem roku 2011 a v letech 2012  
a 2013 bude putovat po regionech České republiky.  
http://www.clovekvtisni.cz

oHlédNutí 2012
(bilanční kolektivní fotografická výstava)
foyer kina Hvězda, 6. – 29. 1.
7. ročník neformálního „slováckého pressfota“. 
Jde o zachycení podoby (každodenního) života 
na Uherskohradišťsku, uvítáme fotografie ama-
térů, poučených fotografů, spolků, sdružení, 
zájmových skupin, …  a současně také o příleži-
tost k setkání nad sklenkou vína a zavzpomíná-
ní na uplynulý rok. Slavnostní vernisáž výstavy 
se odehraje již tradičně na Tři krále v neděli 6. 
ledna 2013 od 17 hodin v kině Hvězda. Naváže 
na ni Straňanský tříkrálový večer, jenž od 18.30 
nabídne program s Vlastou Grycovou, CM Hus-
ličky a souborem Netáta. V průběhu večera 
bude v hradišťské premiéře promítnuta filmová 
balada Chodíval Matůšek a budou vystaveny 
také fotografie ze vzniku tohoto snímku. Au-
toři zastoupení na výstavě obdrží dárkové vstu-
penky na navazující program, dárková balení 
vín od společnosti Blatel, a.s., a drobné dary. 
http://ohlednuti.uh.cz

tříkráloVý StraňaNSký Večer:
VlaSta GrycoVá, Strýci, HuSlič-
ky, Netáta + hradišťská filmová premiéra 
lidové balady chodíval matúšek 
neděle 6. 1. 18.30
Straňanský tříkrálový večer nabídne program 
s Vlastou Grycovou, CM Husličky a souborem 
Netáta. V průběhu večera bude v hradišťské pre-
miéře promítnuta filmová balada Chodíval Matů-
šek a budou vystaveny také fotografie ze vzniku 
tohoto snímku. Videoklipové zpracování balady 
Chodíval Matúšek je počinem Smedoma o.s. 
Partnerem se mu stal folklórní soubor Javorina 
ze Strání. V baladě vystupují výhradně obyvatelé 
Strání a to členové FS Javorina, ochotníci diva-
delního souboru Karla Högera, zpěvačky a zpě-
váci sborů Netáta a SEN. Důležitou částí zpra-
cování je hudební složka, která se skládá taktéž 
„pouze“ z šikovných straňanských muzikantů 
dříve společně vystupujících v hudebních tělís-
kách Sacchie Phantes a CM Aničky Přikrylové.  
http://www.huslicky.estranky.cz/
http://www.smedoma.cz
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Foyer kina Hvězda se v pátek 7. 12. 2012 stalo svědkem vernisáže výstavy pod názvem „O důvod více 
II.“ Výstava představila práce studentů a absolventů Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně, kteří 
pochází z Uherskohradišťska nebo absolvovali v Uherském Hradišti středoškolské studium. Na fotografii 
prof. Paved Dias a autoři.                                                                                                       Foto: Marek Malůšek 

Ve středu 12. 12. 2012 se v kině Hvězda konala „Pecka akce“ - tedy vernisáž a vyhlášení vítězů dětské 
kreativní soutěže PeckaFilm.  1. místo ve veřejném hlasování obsadila Katka Bočková ze ZŠ Sportovní, jejíž 
práce byla zároveň vybrána odbornou porotou jako nejlepší za 1. stupeň. Jako nejlepší v rámci 2. stupně 
ZŠ byla odbornou porotou zvolena kresba Sabiny Phamové ze ZŠ Staré Město. „Soutěž družstev“ vyhrála 
ZŠ Staré Město (2. stupeň) a získává tak filmovou projekci pro své žáky zcela zdarma. Komponovaný 
pořad přinesl také možnost setkání s režisérem Janem Tománkem, jehož film Kozí příběh se sýrem 3D 
mohli všichni soutěžící vidět zdarma.                                                                              Foto: Markéta Cilečková  

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI MĚSTSKých KIN



46

Dvě knížky literatury faktu týkající se našeho regi-
onu vydali v předvánočním čase regionální autoři. 
Hledání hrobu sv. Metoděje je sedmým svazkem 
populární edice chřiby záhadné a mytické. Je to 
první souborné knižní zpracování jednoho z vel-
kých otazníků našich dějin. Autoři Bořek Žižlavský 
a Vlastimil Kořínek přivádějí čtenáře do míst, kam 
cyrilometodějská tradice i fantazie romantických 
badatelů situovala Metodějův hrob; zejména 
do Chřibů v blízkosti hory sv. Klimenta a Hrobů 
u Stupavy, ale i na další místa – na výšinu v Sa-
dech, do Kunovic, Náklo u Ratíškovic, do Mikulčic 
i Znojma. Přehledně a poutavě napsanou knížku 
doplňují bezmála dvě stovky barevných fotografií.
Autorem další knihy s názvem Olšava ví svoje je 
Jiří Jilík. Ve dvaadvaceti kapitolách v ní vypravu-
je příběhy, jež se udály v Dolním Poolšaví a které 
lidská paměť odsunula do zapomnění. Dozvíme 
se o výzkumech nadšeného archeologa Antoše 
Horsáka v Sadech (Derfli) a v Kunovicích, o tom, 
proč se traduje, že Kunovice byly po pádu Velké 
Moravy sídlem arcibiskupů, o hrobu velkomorav-
ského krále Svatopluka na sadské výšině, o Atti-
lově údajné mohyle na břehu Olšavy u Veletin, 
o drslavickém bronzovém pokladu, o vyzvěda-
čích, kteří za tureckých válek přicházeli Poolšavím 
na Moravu, o první české žurnalistce, která se 
narodila v Podolí, o mohylovém poli v Hlubočku 
či o zámečku Pepčín, který hrabě Kounic nechal 
postavit pro svou neurozenou ženu. Obě publika-
ce budou k dostání v hradišťských knihkupectvích.

                                               -red-

Nová regionální literatura 

Ve čtvrtek 10. ledna bude v galerii vladimíra 
hrocha ve foyer klubu kultury zahájena vý-
stava Fotografie pomezí, která představuje nej-
lepší snímky z fotosoutěže pro autory Zlínského 
a Trenčínského kraje. Vyhlásilo ji Trenčianske 
osvetové stredisko Trenčín a Klub kultury Uh. Hra-
diště v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenské a České republiky a Fondu regionál-
ního rozvoje Evropské unie Společně bez hranic. 
Soutěž navázala na stejnojmenou akci, která byl 
organizována v sedmdesátých letech minulého 
století pro osm okresů pomezí. Z našeho regionu 
získali ceny Radoslav Motal z Osvětiman, Jan Vo-
dička z Uh. Brodu, Jaroslav Strnad z Uh. Hradiště,, 
Libor Velan z Bystřice pod Lopeníkem a Zdeněk 
Zábranský z Uh. Brodu. Premiéru měla výstava 
v prosinci v Trenčíně.

  Text a foto: Miroslav Potyka

Výstava fotografií pomezí 

Účastníci vernisáže výstavy Fotografie po-
mezí v Trenčíně.

Jednu z cen získal Libor Velan.
Knihu Olšava ví svoje doplňují fotografie 
Jaroslava Strnada.
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Tak nám to zase uteklo! Většinou každé úterý 
a středu v podvečer, od září minulého roku až 
do poloviny měsíce ledna letošního roku, se již 
několikátým rokem konaly v prostorách Reduty 
v Uherském Hradišti Kurzy tance a společen-
ské výchovy pro střední školy. Letošní jarní kurzy 
byly ale trochu vyjimkou. Nemuseli jsme bojovat 
o nezájem tanečníků a taneční sál byl zaplněn 
do posledního místečka. Zpočátku nám dívky 
převažovali nad tanečníky, ale postupně se po-
čty vyrovnávaly, až byly rozdíly v počtu minimální. 
Někteří pánové sice v průběhu tanečních zjistili, že 
,,ty taneční,, mají fakt za trest, nebo že s balónem 
na hřišti, či v hospůdce je to lepší, a do tanečních 
docházeli jen sporadicky, ale pořád bylo těch, 
kteří chodili pravidelně dost a dost. Zájemci o ta-
neční kurzy byli jak místní, tak i ti, co dojížděli i ze 
vzdálenějšího okolí. 
Vedením kurzů byl již dvacátým rokem zkušený 
taneční mistr Tomáš Horváth s partnerkou. I když 
toto číslo vzbuzuje respekt a někdy i strach, tak 
celé taneční proběhly v plné pohodě a podle 
ohlasů některých rodičů a kurzistů samotných 
i ke vší spokojenosti. Je to určitě díky celému ko-
lektivu, kteří se na organizaci tanečních kurzů po-
dílí a především i přístupu tanečního mistra a jeho 
partnerky, kteří umí mládež zaujmout, nechybí jim 
humor, ale také umění získání si respektu. To je 
v dnešní době čím dál tím těžší, ale pokud je chuť 
a vůle se něco naučit, vždy se úspěch dostaví. Sa-
mozřejmě nesmíme zapomenout ani na skupinu 
MADUSONG pod vedením Milana Macháčka, kte-
rá vždy na závěrečných lekcích, konaných na Klu-
bu Kultury v Uherském Hradišti, dodá celému 
slavnostnímu zakončení tu správnou atmosféru.
 
Zveme Vás na slavnostní zakončení Kurzů taneční 
a společenské výchovy – podzim 2012, které pro-
běhnou 8. 1., 9. 1., 15. 1. a 16. 1. 2013 od 19:00 
hodin v prostorách velkého sálu klubu kultury 
v uherském hradišti. Vstup je pro širokou veřej-
nost, tedy nejen pro rodiče a rodinné příslušníky 
kurzistů. Nezapomeňte však, že se jedná o slav-
nostní zakončení! Podmínkou je tedy společenské 
oblečení. Zejména pánové by neměli pozapo-
mnět doma oblek, doplněný vhodnou košilí a sa-
mozřejmě kravatou. Předprodej vstupenek na Zá-

Taneční kurzy

věrečné lekce bude probíhat cca 40 minut před 
plánovaným zahájením každé závěrečné. Vstu-
penky jsou jak s místenou ke stolu, tak i bez mís-
tenky na taneční parket.
A pokud by někteří dospělí váhali, že už pozapo-
mněli tancovat, je pro ně od 29. ledna 2013 při-
praven taneční kurz pro dospělé. A to jak pro 
začátečníky, tak pro pokračovací tanečníky. Po-
kud potřebujeme informace jak se přihlásit, stačí 
se podívat na www.tkuh.cz a nebo zavolat přímo 
na tel. číslo 608 709 486 a zeptat se na všech-
no co nás zajímá. V odpovědích bývají lektoři milí 
a konkrétní, takže získáte opravdu přehled, jak 
bude vše probíhat. 
Na viděnou na Závěrečných lekcích středoškol-
ských tanečních nebo v Tanečních kurzech pro 
dospělé se těší taneční mistr s partnerkou a po-
řadatelé kurzů – Klub kultury Uherské Hradiště.     
                                        

Text a foto: Tomáš Horváth
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Centrum AKROPOlIS

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

www.akropol is-uh.cz

kurZy a aktivity PrO dOsPělé
2.1. - 2.7.2013 | kurZy cesta - zvýšení zaměstna-
telnosti osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce 
| kurzy ZDARMA
2.1. - 25.6.2013 | anglické kOnverZace 
středa 9.30 - 11.00 hod. a 16.00 - 17.30 hod. 
| dopolední i odpolední konverzace | vstup: 80 Kč
3.1. - 11.4.2013 | jÓga | pro pokročilé - čtvrtek 16.15 - 
17.45 hod. pro začátečníky - čtvrtek 18.00 - 19.30 hod. 
| kurz: 1 500 Kč
7.1. – 29.4. | Pilates | kurz pro mírně pokročilé 18.00 
– 19.00 hod. | pro začátečníky 19.00 – 20.00 hod.
7.1. - 23.6.2013 | německé kOnverZace | pondě-
lí 9.00 - 10.30 hod. a 16.00 - 17.30 hod. | dopolední  
i odpolední konverzace, vstup: 80 Kč
7.1. - 22.4.2013 | šPanělština | pondělí 17.30 - 19.00 
hod. | kurz pro začátečníky | kurz: 1 800 Kč
8.1. - 23.4.2013 | šPanělština | úterý 17.30 - 19.00 
hod. | kurz pro pokročilé | kurz: 1 800 Kč
9.1. - 17.4.2013 | angliČtina | kurzy pro začáteční-
ky - středa 17.00 - 18.45 hod. | pro mírně a středně 
pokročilé - středa | 18.45 - 20.15 hod. | kurz: 1 800 Kč
9.1.2013 | ZdravOtní gramOtnOst | 14.00 – 15.30 
hod. | semináře ZDARMA (další pokračovací termíny 
pro veřejnost a pedagogy (další termíny 6.2. | 6.3. | 
27.3. | 3.4. | 15.5. | 5.6.)   
10.1. - 26.6.2013 | šPanělské kOnverZace 
čtvrtek 9.00 - 10.30 hod. a 16.00 - 17.30 hod. | dopole-
dní i odpolední konverzace | vstup: 80 Kč
14.1. - 23.6.2013 | ruské kOnverZace | pondělí 
17.30 - 19.00 hod. | odpolední konverzace | vstup: 80 Kč
15.1. - 24.6.2013 | ruské kOnverZace | úterý 9.00 - 
10.30 hod. dopolední konverzace | vstup: 80 Kč
15.1.2013 | aktuální Změny v eXekuČním říZení 
a dluhOvé PrOblematice | úterý 8.30 - 10.30 hod. 
| seminář ZDARMA
15.1.2013 | Praktické OtáZky eXekuce, insOl-
venČní říZení, mOdelOvé situace | úterý 10.45 
- 12.45 hod. | seminář ZDARMA
16.1. - 3.4.2013 | kurZ redukce hmOtnOsti 

| středa 17.30 - 19.00 hod. | redukční cvičení po spo-
lečném sezení 19.00 - 20.00 hod. | kurz: 2 160 Kč/12 
lekcí, 1 800 Kč/10 lekcí | OPAKOVACÍ KURZ: 1 860 
Kč/12 lekcí, 1 500 Kč/10 lekcí
21.1.2013 | stanOvOvání cílů | pondělí 13.00 - 
15.00 hod. | seminář ZDARMA
21.1. - 6.5.2013 | taj-cZy cjuaŇ | pondělí 18.00 - 
19.00 hod. | kurz: 1 000 Kč
24.1. - 2.5.2013 | francOuZština | kurz pro začá-
tečníky - čtvrtek 17.00 - 18.30 hod. | pro mírně pokro-
čilé - čtvrtek 18.45 - 20.15 hod. | kurz: 1 800 Kč
25.1. - 29.3.2013 | taneČní kurZ | pokročilí - pátek 
18.00-19.40 hod. | začátečníci - pátek 20.00 - 21.40 
hod. | kurz: 1 350 Kč
28.1.2013 | kurZy genderOvé brýle | pondělí 
8.30 - 12.30 hod. kurzy řešící prosazování rovných 
příležitostí žen a mužů na trhu práce | Plus | ges-
tO | digitaliZace - archivace - POWerPOint- 
cOrel draW (základy grafického programu)| kurzy 
ZDARMA v rámci projektu „Potřebujeme genderové 
brýle?“ 

Od 7. 1. 2013  ZaČínají všechny Pravidelné 
sPOrtOvní aktivity dle týdenníhO rOZvrhu. 

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
*hlídání dětí v rámci kurzů | 30 Kč/hod.

Od 1.2. začíná II.pololetí kroužků pro děti

na únOr PřiPravujeme dětský karneval.

bližší informace a aktuální kurzy, přednášky a be-
sedy najdete na www.akropolis-uh.cz
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dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

2. 1. 2013 – sobota – víkend v pohybu v diakonii 
uh v době od 9. – 12.00 hod., info: Jana Skuciusová, 
tel.  605 203 065

28. 1. 2013 – pondělí – jak pracovat s brainstor-
mingem ve vaší třídě, skupině, firmě, … Praktický 
seminář pro všechny zájemce, zejména, kteří pra-
cují s dětmi, mládeží, dospělými. Kapacita max. 20 
účastníků. Akce proběhne v rámci pravidelných se-
tkávání v DDM Uh. Hradiště od 16.-18.30 hod. Cena 
50,-- Kč, přihlášky nejpozději do 23.1.2013 a bližší 
informace u  Karela Šuranského, tel. 605 203 063

30. 1. 2013 – středa – vyhodnocení soutěže z je-
žíškovy dílny „Dopis Ježíškovi“ v DDM Šikula od 
16.00 hod. Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064

P ř i p r a v u j e m e:

„Postavme největšího sněhuláka v uh. hradišti“
akce proběhne za dobrých sněhových podmínek 
na zahradě DDM (naproti nemocnice) a je určena 
pro celé rodiny, termín bude upřesněn -  s l e d u 
j t e   www.ddmsikula.cz. Bližší informace u Jany 
Skuciusové, tel. 605 203 065

další novinky a informace získáte na tel. 572 551 
347 nebo na www.ddmsikula.cz.

navštívit uherskohradišťské masarykovo ná-
městí a  nezvednout přitom zadek ze židle sto-
jící v bytě v čínském chongqingu? Zamluvit si 
pro svůj plánovaný pobyt na slovácku některý 
z apartmánů nebo hotelů?  vybrat si rezervaci 
v nejlepších restauracích aniž byste překročili 
práh vašeho domova?
Možná jste letos potkali skupinky čínských turistů 
okouzlených atmosférou našeho města. V minu-
lém roce jich „jen organizovaně“ navštívilo Uher-
ské Hradiště více než 100. V roce 2013 chceme 
přivítat ještě více  - nejen čínských -  milovníků 
vína, folkloru, ale i historie a výtvarného umění. 
Pro propagaci a rozvoj cestovního ruchu v našem 
městě má sloužit společný projekt města Uherské 
Hradiště, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
Region Slovácko a společnosti PanoPro. Interne-
tový projekt virtuálního průvodce, ve kterém jsou 
formou virtuálních prohlídek prezentovány atrak-
tivní místa našeho regionu, je dostupný  ve třech 
jazykových mutacích  a srozumitelný na celém 
světě. A tak skutečně i čínský zájemce  může ze 
svého domova navštívit stránky http://mesto-uh.
panopro.cz,  prohlédnout si město a vzbudit tou-
hu vidět tu nádheru na vlastní oči, ochutnat víno 
na vlastním jazyku a poslechnout cimbál na vlast-
ní uši. Tento odkaz najde  na stránkách města, 
Regionu Slovácko a Městského informačního 
centra Uherské Hradiště. Pro komplexní informo-
vanost tuzemského a zahraničního turisty, pro 
propagaci regionálních služeb a podporu míst-
ních podnikatelů, je nyní projekt otevřen i komerč-
nímu sektoru. Mohou se zde prezentovat formou 
virtuálních prohlídek všichni, kteří mají co ukázat, 
zejména v interiérech svých provozoven. A tak 
již brzy do projektu začnou přibývat restaurace, 
hotely, penziony, lázně, sportovní zařízení, ško-
ly, kulturní instituce. Jistě to bude zajímavé i pro 
nás „Hradišťáky“, kteří častokrát netušíme, co se 
skrývá za jejich zdmi. Informace o možnosti zařa-
zení vašich služeb do projektu  vám poskytneme 
na mailu info@panopro.cz, telefonu 774 495 917 
nebo v Městském informačním centru Uherské 
Hradiště. Na výše uvedených kontaktech se mů-
žou hlásit i zájemci o pozici regionálního obchod-
ního zástupce projektu.

mic

Projekt virtuální Slovácko 
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MěSÍCI ŘÍJNU 

18.10.   Anna Mičková  1919
21.10.   Marta Kolaříková  1921
24.10.   Blažena Šipková  1942
25.10.   Pavel Doležálek  1937
27.10.   Libuše Jančová  1919
28.10.   Jaroslav Svárovský  1937
28.10.   Vlasta Pavlíková  1932
29.10.   Jindřiška Vyoralová  1932
31.10.   Stanislav Gajdošík  1937
31.10.   Karel Horký  1937
   
 JUBILANTI V MěSÍCI LISTOPADU 

1.11.   Hedvika Juříková  1932
1.11.   Anna Kutálková  1919
4.11.   Veronika Tichavská  1922
5.11.   Boris Foreth  1942
5.11.   Jiří Hanus  1937
6.11.   Anežka Šulcová  1937
7.11.   Bohumila Habartová 1942
7.11.   Oldřiška Kafková  1922
9.11.   Antonín Drgáč  1942
10.11.   Drahoslava Jakšíková 1942
10.11.   František Luňák  1932
11.11.   Josef Bureš  1927
11.11.   Miroslav Vrzal  1932
12.11.   Stanislav Vojtík  1937
12.11.   Anna Povalačová  1937
13.11.   Jiří Machulka  1937
14.11.   Vladimír Zatloukal  1937
15.11.   Ludmila Bönischová 1937
15.11.   Antonín Vojtek  1937
17.11.   Božena Ančíková  1932
20.11.   Zdenka Hlaváčková 1920
25.11.   Ludmila Krauseová  1932
25.11.   Helena Burešová  1921
25.11.   Stanislav Křen  1937
26.11.   Marie Botlíková  1927
26.11.   Marie Červenková  1927
   

NARODILI SE 2012
 

17.7.   Marek Horák
22.8.  Samuel Soukeník
16.10.  Alice Špačková
16.11.  Jiří Řezníček
7.11.  Nela Gatialová
26.11.  Jakub Horehleď 
26.11.  Anna Ščuglíková

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

JUBILANTI V MěSÍCI PROSINCI 

1.12.   Valentin Britaňák  1937
2.12.   Eva Kadlčková  1942
8.12.   Marie Fraitová  1920
9.12.   František Kotásek  1932
9.12.   Jana Kovářová  1942
9.12.   Marie Hasmandová 1927
10.12.   Zdeněk Šigut  1937
22.12.   Eva Šigutová  1937

Zlatou svatbu v listopadu oslavili manželé 
Anna a Karel Tomáškovi z Uherského Hra-
diště. Ke gratulaci se připojuje také redakční 
rada zpravodaje.
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brambOrOvý kOláČ

Suroviny:
200 g hladké mouky, 1 kávová lžička prášku 
do pečiva, 150 g vařených brambor, 70 g cukru, 
30 g tuku, 1 vejce, vanilka, 300 g jablek, 60 g sko-
řicového cukru, 100 g tuku na formu, 100 g cukru 
na sypání. 

Postup:
Z uvedených přísad zpracujeme na vále těs-
to, které tence rozválíme. Vykrájíme z něho 
dvě placky, třeba podle dortové formy. Jed-
nu placku vložíme do vymaštěné formy, po-
sypeme nastrouhanými jablky a skořicovým 
cukrem. Pak přiklopíme druhou plackou. Ze 
zbytků těsta vykrájíme proužky, ze kterých na 
koláči vytvoříme mřížku. Pečeme s jablky až  
1 hodinu. 

Dobrou chuť u prostých (spíše podkrkonošských)
jídel Vám přeje Aleš Holý

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - leden 2013

kulajda 

Suroviny:
400 g brambor, kmín, kopr, 0,2 l zakysané smeta-
ny, 5 g mouky, čerstvé nebo spíše sušené houby, 
bobkový list, nové koření a sůl.

Postup:
Sušené houby předem namočíme aby změkly. 
Oškrabané brambory pokrájíme a dáme vařit do 
slané vody s kmínem, houbami, bobkovým lis-
tem a jen trochou nového kořením. Až brambory 
změknou, polévku zahustíme kysanou smetanou 
s trochou mouky, okořeníme koprem, v tuto dobu 
asi sušeným, a necháme přejít varem. Podle chuti 
osolíme a případně okyselíme. 

chluPaté knedlíky s kysaným Zelím

Suroviny:
300 g hrubé mouky, 900 g strouhaných brambor,  
1 vejce, hrst strouhanky, 500 g kysaného zelí,  
200 g cibule, 100 g sádla, 150 g slaniny, sůl.

Postup:
Oloupané brambory nastrouháme a necháme je 
v klidu asi 1/2 hodiny, až vystoupí voda z brambor 
na povrch. Vodu slijeme, přisypeme strouhanku, 
mouku, přidáme vejce, osolíme a pečlivě promí-
cháme. Do vařící osolené vody vkládáme knedlíky 
odkrajováním polévkovou lžící. 

Když se připravují knedlíky, dáme dusit polovinu 
(250 g) kysaného zelí, osolíme a přidáme trochu 
kmínu. Když je zelí měkké, přidáme  druhou půlku 
syrového zelí s nakrájenou cibulí a rozmícháme. 
Je-li zelí příliš kyselé, maličko ho přisladíme. 
Na rozpáleném tuku osmažíme dozlatova na-
krájenou cibuli, přidáme spíše na kostečky  na-
krájenou slaninu, v našich končinách nejlépe tu 
„lopenickou“.
Uvařené knedlíky vkládáme na talíř do zelí a pak 
vše přelijeme osmaženou cibulkou se slaninou. 
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Sudoku pro volnou chvíli

4 8 1 6

2 7 8 6

5 3 1 4

8 5 6

1

9 7 3

3 4 1 9

1 2 3 4

2 4 1 5

6

7 1 2

6 1 3 4

1 7 9 5

3 2 1 8 5 9 6

5 4 3 1

5 4 2 3

2 8 5

8

2 7 1 5

9 2

4 2 8 6 3

3 8

2 6 7 9

5 6

2 3 6 4 7

6 2

1 8 5 9

1 6 5

2 6 4 1 3

4 3 2 9

5 3

8 9

4 2

8 5 2 1

4 7 1 6 2

1 9 4

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

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

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

7 3 1 9 6 2 8 4 5
2 6 9 4 5 8 1 7 3
5 4 8 1 7 3 2 9 6
6 5 2 3 1 9 7 8 4
8 1 4 6 2 7 3 5 9
9 7 3 5 8 4 6 2 1
3 8 5 2 4 6 9 1 7
4 9 7 8 3 1 5 6 2
1 2 6 7 9 5 4 3 8
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Placená inzerce
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Na Vánočním jarmarku zazpívali i žáci první třídy ZŠ Sportovní.                                 
Foto: Miroslav Potyka



14 kč
První strana obálky: Z kulturního programu Vánočního jarmarku 2012 - DS Radosť z Trenčína. 
Foto: Miroslav Potyka

Reduta 2. ledna 2013 v 19.30 hodin

Novoroční
Koncert

Slovácký komorní
orchestr

s přípitkem starosty města uherské hradiště

VSTUPNÉ (MIMO PŘEDPLATNÉ) 100 Kč


