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Úvodník starosty města

Vážení občané, 
na sklonku léta obdr-
želo město Uherské 
Hradiště opět po roce 
od mezinárodní ratin-
gové agentury Moody´s 
Investors Service ohod-
nocení, které vypovídá 
o hospodaření našeho 
města. Agentura Mo-
ody´s nám přidělila 
známku Aa1.cz s vý-
hledem stabilním, což 
naznačuje, že se naše 

hospodaření daří držet na dobré úrovni a Uherské 
Hradiště se tak neliší od většiny českých a morav-
ských měst s uděleným ratingem; je však na místě 
podotknout, že takto hodnotit se nechávají pouze 
velmi dobře hospodařící města. 

Slabší stránkou je pro nás poměrně vysoký dluh 
města, který ovlivňuje flexibilitu rozpočtu. Avšak 
na druhou stranu jsme schopní veškeré naše zá-
vazky splácet, neboť k tomu máme rezervy, které 
pokrývají většinu dluhu. Už řadu let necháváme 
hospodaření města pravidelně kontrolovat pomo-
cí auditu, ale i ten dá odpověď  pouze na to, zda 
bylo hospodařeno v souladu s účetnictvím, ale již 
neříká, jestli je hospodaření zdravé. Z tohoto dů-
vodu jsme již v roce 1999 zahájili spolupráci s ra-
tingovou agenturou. Získané hodnocení bylo pro 
město vždy nejen velmi příznivé, ale zejména pro-
spěšné. Význam ratingu pro naše město spatřuji 
hlavně v tom, že slouží jako významný doplněk 
informací poskytovaných občanům města, klien-
tům, nadřízeným orgánům a obecně široké veřej-
nosti, neboť nezávisle postihuje veškerá agentuře 
známá rizika hospodaření města. 

Stává se ale rovněž plnohodnotným podkladem 
pro rozhodování investorů, bank a obchodních 
partnerů o spolupráci s městem – například v po-
době nižších úrokových sazeb u úvěrů, či podkla-
dem pro snadnější prokazování finančního zdraví 
u žádostí o dotace. A nakonec může být také im-

pulsem k novým obchodním kontraktům v oblasti 
spolupráce s podnikatelskou sférou, přičemž sni-
žuje u budoucích obchodních partnerů náklady 
potřebné na získávání informací o městě. 

Nedávno obhájené vysoké ratingové hodnocení 
znamená nejen to, že město hospodárně využí-
vá prostředky v oblasti základního zabezpečení 
svých potřeb, ale zároveň se dokáže dále rozví jet. 
O tom svědčí například některé investiční akce 
poslední doby, vzpomněl bych například zatep-
lení tří MŠ za 18,9 milionu korun, rekonstrukci sil-
nic na ulicích Podboří a J. Žižky za 13 milionů ko-
run, rekonstrukce chodníků a pochůzných ploch 
za takřka dvacet milionů, rekonstrukce či vybudo-
vání odvedení odpadních vod ve výši 24,8 milionu 
korun a dalších.

Protože udělená ratingová známka má platnost 
pouze 12 až 18 měsíců, doufám, že také v příš-
tím roce se městu podaří toto vysoké hodnocení 
udržet a současně potvrdit stabilní výhled i do bu-
doucích let. K tomu je ovšem bezpodmínečně nut-
né s prostředky města hospodařit tak jako dosud, 
tedy velmi obezřetně.

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště

Město obhájilo vysoký rating, na snímku 
ředitel české pobočky Moody´s Petr Vinš  
a starosta města Květoslav Tichavský.

Foto: Jan Pášma
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Slavnostní přijetí hostů na radnici

Den před začátkem letošních Slováckých slavností vína a otevřených památek přijal místostarosta 
Zdeněk Procházka v obřadní síni radnice chorvatský folklorní soubor Branimir 888  z města Muč.

Žáky Základní umělecké školy, kteří v poslední době úspěšně reprezentovali město v soutěžích 
výtvarných, hudebních a dramatických oborů, přijal dne 2. září místostarosta města Evžen Uher.
                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma
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Krátce

  Prezident Miloš zeMan navštívil
  Uherské hradiště

Jen několik hodin před slavnostním zahájením 
letošních Slováckých slavností vína a otevřených 
památek zavítal v pátek 6. září do Uherského Hra-
diště prezident České republiky Miloš Zeman. Sta-
lo se tak v rámci oficiální návštěvy Zlínského kraje. 
Prezident zhruba půl hodiny diskutoval na Masa-
rykově náměstí s obyvateli města, poté se vydal 
na radnici k setkání a diskusi s představiteli a za-
stupiteli města. V Uherském Hradišti prezident 
navštívil také bývalou věznici, která byla jedním 
z bodů diskuse na radnici. Miloš Zeman při de-
batě mimo jiné přislíbil, že dá budoucímu ministru 
spravedlnosti podnět, aby se ministerstvo téma-
tikou bývalé věznice, která je v rukou státu, znovu 
zabývalo.
  

Město zahajUje zProstředkování sPoleč-
ného nákUPU elektřiny a PlynU 
Město Uherské Hradiště, ve spolupráci s mak-
léřem Českomoravské komoditní burzy Kladno 
- firmou FIN-servis, a.s., připravilo pro občany 
společný nákup elektřiny a zemního plynu. Uher-
skohradišťská radnice zřizuje od 2. října kontakt-
ní místo, kde budou zájemci moci získat veškeré 
informace nebo se přímo zapojit do projektu. 
Zájemci mohou být i bytová družstva a společen-
ství vlastníků bytových jednotek, případně podni-
katelé. Občané se zájmem o tento nákup si nyní 
mohou připravit smlouvy se stávajícími dodavateli 
elektřiny a plynu a poslední roční vyúčtování. Pod-
klady je nutné vzít s sebou k osobnímu převzetí 
pracovníkem FIN-servis, nebo je možné zanechat 
je ve stanovené době na kontaktním místě či na 
podatelně úřadu. kontaktní místo: zasedací 
místnost  ekonomického odboru Městského 
úřadu Uherské hradiště, Masarykovo nám. 19,  
Uherské hradiště, 2. patro, č. dveří 334, vždy  
ve středu: 2. 10. 2013,  9. 10. 2013 a případně 16. 
10. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin. Více informací 
na www.mesto-uh.cz
 
selský trh Pošesté, letos naPosledy 
Letos poslední uherskohradišťský Selský trh se 
uskuteční v sobotu 12. října mezi sedmou a dva-
náctou hodinou na Mariánském náměstí. Kromě 
již zavedených prodejců, jejichž produkty se staly 
vyhledávanými, se nově objeví také drobní pěsti-
telé, kteří nabídnou přebytky své podzimní úrody 
ovoce a zeleniny. O dobrou náladu se i na říjno-
vém trhu postará country kapela Lofoši. Další roč-
ník selských trhů bude zahájen v květnu příštího 
roku. „Všechny letos uskutečněné trhy hodnotím 
jako kvalitní a úspěšné,“ řekl místostarosta města 
Stanislav Blaha.  

Den s autoškolou
Již potřetí se v Uherském Hradišti sešli začátkem 
září žáci autoškol, zájemci z řad veřejnosti i žáci 
základních škol s odborníky na dopravu a bez-
pečnost při akci Den s autoškolou.  Účastnící měli 
možnost vidět ukázky zásahu hasičů na vozidle, 

Text: Jan Pášma, foto: Jan Karásek
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Krátce

seznámit se s řízením křižovatky semafory i poli-
cistou, armáda pak poskytla  zájemcům praktic-
kou ukázku převrácení vozidla a simulaci nárazu 
na speciálním trenažeru. “Den s autoškolou pořá-
dáme se záměrem zvýšit u účastníků alespoň zá-
kladní povědomí o některých problémech se kte-
rými se v budoucnu jako řidiči mohou setkat,„ řekl 
k akci Antonín Tvrdoň z Odboru dopravy Městské-
ho úřadu Uherské Hradiště.  

nové znění vyhlášky
Zastupitelstvo města vydalo dne 16. září nové zně-
ní obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. Změ-
nou je, že drobní prodejci, kteří budou prodávat 
své zboží na Masarykově náměstí  ve vymezeném 
prostoru – pásu pod lipami, budou nově platit po-
platek za zboží umístěné kolem pevně umístěných 
pultů za každý i započatý den 100 korun, na místo 
současných 50 korun.  Uvedená obecně závazná 
vyhláška bude účinná od 1. listopadu.

Prvňáčky vítalo ve škole i vedení Města

Starosta města Květoslav Tichavský i místosta-
rostové Stanislav Blaha, Evžen Uher a Zdeněk 
Procházka navštívili v pondělí 2. září některé 
školy v Uherském Hradišti, aby po prázdninách 
přivítali ve školních lavicích žáky a popřáli jim 
i pedagogům úspěšný školní rok. Ve školních 
lavicích přivítali zástupci města  zejména prv-
ňáčky, kterých do prvních tříd základních škol 

zřizovaných městem letos nastoupilo 271, ale 
úspěšný školní a studijní rok popřáli všem žákům, 
studentům, pedagogickým pracovníkům i rodičům.  
 
den bez úrazU 2013
Dopravní předpisy a upozornění na možná rizika 
úrazovosti nejen na kole nabídl začátkem září dě-
tem ze základních i mateřských škol již třetí ročník 
akce Den bez úrazu. „Na akci se děti učily, jak re-
agovat v případě nehody, připomněly si základy 
první pomoci, vyzkoušely jízdu zručnosti a dozvě-
děly se jak správně pečovat o technický stav svého 
kola. To vše zábavnou a hravou formou,“ nastínil 
místostarosta Zdeněk Procházka. Podle jeho slov 
se letošní akce zúčastnilo na tři sta dětí. 

soUtěž ve verbUňkU bUde noMinována 
do registrU osvědčených Praktik
Město Uherské Hradiště vyjádřilo souhlas s no-
minací na zápis soutěže ve verbuňku do Registru 
osvědčených praktik. Usnesli se na tom při svém 
zářijovém zasedání zastupitelé města. Registr 
osvědčených praktik  je spravován Mezinárodním 
výborem pro zachování nemateriálního dědictví 
UNESCO. Nominace a případný zápis soutěže ver-
buňku by mohly významně přispět k prestiži kul-
turních tradic našeho regionu a k jejich trvalému 
mezinárodnímu zviditelnění.

zeMřela Marie kotrbová - Procházková, 
sPolUaUtorka největší keraMické Plasti-
ky na světě 
Ve věku nedožitých 83 let zemřela 9. září výtvarni-
ce, keramička a sochařka, ak. soch. Marie Kotrbo-
vá-Procházková. Doma i ve světě proslula tvorbou 
rozměrných kameninových plastik a keramických 
reliéfů, navrhovala tradiční i užitkovou keramiku. 
Autorka se podílela na uměleckém vývoji řady 
svých následovníků a tím i na uchování keramic-
kého řemesla pro další generace. V 60. letech 
Marie Kotrbová spojila svůj osud s tradiční lido-
vou uměleckou tvorbou a veřejnoprávní korporací 
- Ústředím lidové umělecké výroby. Zde více než 
dvacet let navrhovala vzory a dekory tradiční užit-
kové i ozdobné keramiky.                                       

JP

Prvňáčky přivítal  starosta.   Foto: Jan Pášma
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Rozhovor s místostarostou Stanislavem Blahou

o aktuálních i chystaných investičních akcích 
hovoříme s místostarostou města Uherské hra-
diště stanislavem blahou. na začátku roku jste 
za jednu z nejvýznamnějších investičních akcí 
tohoto roku označil  „odvedení odpadních vod 
Míkovice-vésky“, co se od té doby změnilo, kdy 
akce vypukne? 

Záměr přečerpávání odpadních vod z městských 
částí Vésky a Míkovice do kanalizační sítě města 
a jejich odvádění na městskou čističku je kom-
plexně připraven. Teď je v běhu veřejná zakázka 
na zhotovitele a čekáme na dotace. Akce je na-
plánována na konec roku, ale možná začneme až 
v příštím roce.

Připomeňte o co přesně půjde? 
Čistička ve Véskách bude úplně zrušena, její pro-
voz je neefektivní a čištění je nedostatečné. Upra-
ví a přestaví se na čerpací stanici a poté dojde 
k napojení na stávající kanalizaci města s vyústě-
ním na centrální čistírnu odpadních vod. V míst-
ních částech Vésky a Míkovice částečně doplníme 
chybějící kanalizaci a propojíme některé úseky 
stávajících stok. 

co dalšího je v plánu na nejbližší období? 
Pokračujeme v zateplování mateřských škol, ak-
tuálně se pracuje na MŠ Komenského, stejně jako 
na nutných opravách fasády ZŠ UNESCO. Dále 
připravujeme například rekonstrukci bytového 
domu č.p. 441 vedle Hotelu Grand nebo úpravy 
zahrad u čtyř městských mateřských škol. Mezi 
důležité a poměrně rozsáhlé akce ale patří také 
připravované nebo již rozběhnuté projekty jako 
revitalizace sídliště Na Rybníku, ulice 28. Ří jna, 
rekonstrukce ulice Jana Žižky či návsi v Jarošově. 
Brzy bude aktuální rovněž druhá etapa oprav cy-
klostezky Kunovský les.

kdy se do oprav cyklostezky město pustí? 
Stavební povolení už máme, čekali jsme ještě 
na dotace, které nám byly přiděleny v červenci. 
Hned v lednu příštího roku vypíšeme výběrové 
řízení na dodavatele a předpokládám, že na jaře 
by mohly práce vypuknout. Cyklostezka Kunovský 
les II. etapa zahrnuje trasu od přemostění ob-

chvatu I/50 k řece Olšavě a následně po břehu 
řeky Olšava až po kamenný most v Kunovském 
lese.  Povrch cyklostezky bude řešen stejně jako 
při výstavbě I. etapy, tedy beton, ší řka cyklostezky 
bude 3 metry. Opraví se úsek o délce přes dva-
náct set metrů, což bude stát zhruba 12 milionů 
korun. Zde je ovšem nutné podotknout, že cena 
ještě nebyla vysoutěžena, ve výsledku může být 
znatelně nižší. Cyklostezku ovšem velmi prodra-
žují všechny přípravné a doprovodné práce, ze-
jména co se týká odvedení povrchových vod.

jak to vypadá s investicemi do prostor v sa-
motném  centru města?  
S podporou fondů EU chystáme do rozmezí příš-
tích dvou let velmi významný projekt v samotném 
centru města. Půjde o revitalizaci zóny, kterou tvo-
ří jezuitská zahrada - park před obchodní akade-
mií, Komenského náměstí a ulice Svatováclavská 
(úsek po křížení s ulicí Kollárovou, pozn.). 

co se všechno změní, jaký je to přínos občany? 

Kromě toho, že by projekt měl přinést výrazný 
estetický dopad v daných místech, očekáváme 
celkové zlepšení dopravní situace a pěší prostup-
nosti. Rozšíří a ozdraví se plochy veřejně přístup-
né zeleně, zvýší se počet klidových zón a dojde 
k určitému zlepšení podmínek pro handicapo-
vané obyvatele města i návštěvníky. Projekt sa-
mozřejmě přinese také doplnění mobiliáře, nové 
veřejné osvětlení, drobné zvýšení počtu parkova-
cích míst a podobně. Jednoduše, půjde o to, aby 

Nejen škola a školka, ale i další prostory  na 
Komenského náměstí zlepší v příštích dvou 
letech svůj vzhled.                 Foto: Jan Pášma
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prostory byly hezké na pohled a zároveň smyslu-
plně sloužily lidem. Město mělo podobný projekt 
na stole již před deseti lety. Proto jsme rádi, že se 
věc konečně podaří uskutečnit. Mimo jiné se jed-
ná o nepřímou návaznost na nedávno dokonče-
nou obnovu Jezuitské koleje - Slováckého centra 
kultury a tradic i na započatou obnovu historicky 
cenných objektů na Komenského náměstí, budov 
základní a mateřské školy.

Mezi školou Unesco a mateřskou školou má 
vzniknout průchod? 
Ano, průchod propojí Komenského náměstí s ulicí 
Stojanovou. I zde bude samozřejmě doplněn nový 
mobiliář. V parku před Obchodní akademií plá-
nujeme revitalizaci zeleně a hodně si slibujeme 
od rekonstrukce stávajících chodníků, jejichž stav 
je už dlouhodobě značně nevyhovující. 

kolik peněz přinesou dotace a kolik zaplatí 
město? 
Rozpočet projektu dle projektové dokumentace 
je vyčíslen na 21, 8 milionů korun. Reálná dota-
ce z evropských fondů prostřednictvím ROP může 
pokrýt až 85 procent způsobilých nákladů, ale 
v závislosti na kurzu eura se toto číslo může mír-
ně snížit. Celý projekt "Revitalizace veřejných pro-
stranství v centru města Uherské Hradiště„ pova-
žujeme za další úspěch v oblasti rozvoje města, 
neboť konkurence uchazečů o dotaci mezi městy 
Zlínského a Olomouckého kraje byla velmi vyso-
ká.

JP

Výstava poskytovatelů 
 sociálních služeb

Město Uherské Hradiště připravilo ve spolupráci 
s Městskými kiny Uherské Hradiště Výstavu po-
skytovatelů sociálních služeb, v rámci které se 
mohou návštěvníci kina Hvězda seznámit s na-
bídkou poskytovaných sociálních (registrovaných 
dle zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
a navazujících služeb na území Uherského Hra-
diště a okolních obcí. Tato výstava potrvá od  
2. ří jna do 18. ří jna 2013.

Výstava bude zahájena dne 2. ří jna 2013 
v 16:00 hodin místostarostou města Uherské 
Hradiště Ing. Zdeňkem Procházkou. V rámci ver-
nisáže budou prezentovány nově vznikající soci-
ální služby - Chráněné bydlení Oblastní charity 
Uherské Hradiště a Sociálně-terapeutická dílna 
Sociálních služeb Uherské Hradiště. Dále budou 
moci přítomní shlédnout dokument „Zachraňte 
Edwardse“ režisérky Dagmar Smržové, který líčí 
zápas o postižené dítě manželského páru ze Zlí-
na, jež se projekce také zúčastní. Vstup na tuto 
projekci je zdarma. Po promítnutí dokumentu 
bude následovat beseda s diskusí v kinokavár-
ně. Večer mohou návštěvníci kina shlédnout te-
maticky zaměřený hraný film Jako nikdy v hlavní 
roli s Jiřím Schmitzerem.

Tato akce se uskuteční v rámci realizace projektu 
Podpora procesu komunitního plánování sociál-
ních služeb na Uherskohradišťsku, jež realizuje 
Město Uherské Hradiště ve spolupráci s partne-
ry projektu od května 2013. Projekt byl podpořen 
Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státním rozpočtem České republiky.

JP

Rozhovor  
s místostarostou
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Klub kultury dobyl Pražský hrad

Osmým rokem přenášejí desítky folkloristů spolu 
s pracovníky uherskohradišťského Klubu kultury 
kus Slovácka do samého srdce české metropole 
– na Pražský hrad. Letošní VINOBRANÍ NA PRAŽ-
SKÉM HRADĚ se zde uskutečnilo o druhém záři-
jovém víkendu a delegace z Uherského Hradiště 
pod vedením ředitele Klubu kultury Antonína Ma-
cha byla ústřední atrakcí dvoudenní akce.
„Naše spolupráce začala před osmi lety, kdy 
jsme vyrazili do Prahy s unikátní prezentací pre-
sování vinné šťávy na replice vřetenovitého lisu. 

U presování vinné šťávy se zastavila i první 
dáma Ivana Zemanová.

Vinobraní každým rokem navštíví tisíce 
návštěvníků.

Ten byl v 18. a 19. století nejvíce používaným ty-
pem lisu na našem území. O vinobraní je v Praze 
rok od roku stále větší zájem. Lisování čerstvého 
moštu je poutavou atrakcí a prostředí královských 
zahrad je navíc nádhernou a důstojnou kulisou,”
uvedl Antonín Mach. 
Už od prvních ročníků se Uherské Hradiště jako 
jediné město může na hradním vinobraní pyšnit 
samostatným stánkem a spolupráce se Správou 
Pražského hradu se v průběhu let přetvořila v jistý 
druh přátelství. 

Adéla Kotková
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směsicí barev, chutí a vůní, folklorem a lidovým 
veselím, ale i otevřenými historickými památ-
kami ožilo ve dnech 7. a 8. září Uherské hra-
diště při Xi. ročníku slováckých slavností vína 
a otevřených památek 2013. 

Letošní ročník Slováckých slavností vína a ote-
vřených památek přilákal do Uherského Hradiš-
tě, podobně jako ten loňský, nejméně 6 desítek 
tisíc lidí (hrubý odhad za oba víkendové dny). 
V honosném průvodu, kterým slavnosti tradičně 
v sobotu začínají, prošlo tento rok městem od-
hadem 4,5 tisíce krojovaných účastníků. Do cen-
tra města na Masarykovo náměstí je přivedlo  
5 vyvolávačů na koních, členů Jízdy králů z Kuno-
vic.  Průvod, který je hlavním tahákem celé akce,  
měl letos název do trhu do hradišťa a předsta-
vilo se v něm přes 80 měst a obcí ze Slovácka. 
Doplnili je rovněž zástupci partnerského města 
Uherského Hradiště, polského Krosna a hostující 
chorvatský folklorní soubor branimir 888.  

Po oba víkendové dny diváci mohli vidět stovky 
vystoupení folklorních souborů, cimbálových mu-
zik i dechových hudeb, ale i hudbu jiných žánrů. 
Velkolepý zážitek nabídlo posluchačům společné 
vystoupení orchestru sĽUk a cimbálové muziky 
harafica, „ušité na míru“ pro slavnosti.  V sobotní 
podvečer hrálo v jeden čas na různých místech 
města až 30 cimbálových muzik! U více než 300 
prodejních a prezentačních stánků se vypily hek-
tolitry vína a burčáku a snědly stovky kilogramů 
pochutin všeho druhu.  

Během sobotního programu nechyběly prezen-
tace jednotlivých mikroregionů, lidový jarmark, 
který byl doplněn o občerstvení s řadou krajových 
specialit, prezentace lidových řemesel nebo 
vinný stan na Masarykově náměstí. Již tradiční 
slováckou jídelnu na Palackého náměstí premié-
rově doplnili televizní kuchaři Filip sailer a ond-
řej slanina z pořadu kluci v akci. Konala se ale 
také už tradiční přehlídka originálních moravských 
specialit a představili se nositelé ocenění Tradiční 
výrobek Slovácka. Po oba dny pluly po řece Mora-
vě muzikantské lodě.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

V rámci slavností byla představena nová publika-
ce Ludmily Tarcalové „kroj na Uherskohradišť-
sku“. Svou premiéru mělo rovněž „středověké 
městečko“ ve Smetanových sadech, které zahr-
novalo vystoupení šermířů, divadlo, či středově-
kou muziku. 

U slovácké búdy v uherskohradišťských Smeta-
nových sadech se představily dětské cimbálové 
muziky v pořadu hrajte ně, husličky, které poz-
ději vystřídal hlavní program slavností, kompo-
novaný pořad  nazvaný „výběr z hroznů“.  Letos 
se zde počtvrté v historii slavností udělovala cena 
slovácký šohaj. Ohlasy publika na jednotlivé 
účinkující měřili organizátoři decibelometrem, 
cenu získala  cimbálová muzika ohnica. 

V sobotu odstartovalo také oblíbené Putová-
ní vinohradskou ulicí, které každoročně vtáhne 
návštěvníky do kouzelné atmosféry této uhersko-
hradišťské uličky. Pestrou nabídku doplnil bohatý 
program určený dětem i večerní posezení v his-
torických vinných sklepech, v nichž se tradičně 
rozezněly tóny cimbálových muzik a degustovalo 
se kvalitní moravské víno. Rovněž „Putování vi-
nohradskou ulicí“ si podle odhadů nenechaly 
ujít  desetitisíce návštěvníků. Atraktivní novinkou 
pro návštěvníky bylo historicky první Mistrovství 
slovácka ve stloukání másla. 

Nedělní den patřil jako obvykle zejména pa-
mátkám, letos bylo v Uherském Hradišti pro ná-
vštěvníky bezplatně zpřístupněno 31 památek. 
Zpřístupněna byla také bývalá uherskohradišťská 
věznice, o jejíž návštěvu byl neobvykle vysoký 
zájem návštěvníků.  Kromě otevřených památek 
došlo v neděli také na tradiční Košt vín v Redutě, 
kde se představila nejlepší vína celého regionu 
v soutěži šampion šampinů. Titul šampion šam-
pionů získala šlechtitelská stanice vinařská, 
spol. s r.o.  zdeňka habrovanského z Polešovic 
za víno Aurelius. Přehlednou fotogalerii z letoš-
ních slavností najdete na internetových stránkách 
www.slavnostivinauh.cz.

JP
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Slovácké slavnosti vína 2013 ve fotografii

Slavnostní zahájení slavností 
ve Slováckém divadle.

Představitelé města UH šli v čele průvodu.

V pátečním programu ve Slováckém diva-
dle se prezentovalo Ostrožsko.

Derflané nesli v průvodu hodové právo.

Sobotní vítání účastníků průvodu
ve Vinohradské ul. Vyhodnocení šampionů výstavy vín.
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Slovácké slavnosti vína 2013 ve fotografii

Mikroregion Ostrožsko reprezentovala 
i přehlídka krojů.

V programu Staroměstska hrála
 i CM Bálešáci.

Soubor z Bánova reprezentoval 
Východní Moravu.

CM Ohnica získala diváckou cenu  
Slovácký šohaj v pořadu Výběr z hroznů.

Ocenění vinaři výstavy Šampioni šampionů.

V neděli proběhl křest knihy Ludmily 
Tarcalové Kroj na Uherskohradišťsku.

Foto: Miroslav Potyka
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Vydařené zpívání na schodech

Není žádnou novinkou, že v Sadech neubývá sil, 
vůle i času pro setkávání lidí, kteří si mají co říct. Je-
den kulturní pořad střídá druhý, často nový, nápa-
ditý, svěží... A za vším stojí už od října 1996 sdružení 
Derfla klub, od dubna 2001 Přátelé tekutého kalen-
dáře (pořadatelé zdařilých koštů slivovice) a v ne-
poslední řadě stále populárnější Mužský pěvecký 
sbor Derfla JMF, který uvedli v život místní vinaři. 
Stalo se tak 1. prosince 2009 při jedné ze sirkových 
komisí u Pavla Sedláře, kde Alois Zatloukal přišel 
s nápadem založit pěvecký sbor. Už 28. prosince se 
ve sklípku Antonína Pavelky konala první zkouška, 
následoval nábor dalších členů a dnes jsou večerní 
čtvrtky v místním kulturním zařízení vyhrazeny pra-
videlným zkouškám těchto amatérských nadšenců, 
které spojil opravdový vztah k lidové písni. A tak už 
čtvrtým rokem tito JMF – Jinoši místního folkloru 
(jak je trefně pojmenoval Zdeněk Kovařík, majitel 
vyhlášené derflanské hospůdky) zpívají pro radost. 
Svou i naši. Setkání s nimi je pohlazením po duši. 
Zvlášť v dnešní uspěchané a konzumem formova-
né době. Slyšet jste je mohli nebo můžete při vánoč-
ním zpívání koled v kostele Narození Panny Marie, 
lednových zabijačkách, květnovém kosení na Hra-
ničkách, na letošních oslavách 50. výročí kopané 
v Sadech, kdy zpívali ve slušivých dresech a diváci 
tleskali populárním melodiím Zelená je tráva, Ta 
naše jedenáctka válí, Červené trenýrky aj., ale také 
na sympatickém říjnovém vinobraní. Písničkami 
s pijáckou tematikou pokřtili v minulém roce knížku 
Derflanské hospůdky, a to na zahrádce jedné z nich 

Derflanské schody rozezněly slovácké písně.
                                                  Foto: Aleš Duda

Kritickým objektivem

Vážení čtenáři, ve Zpravodaji UH bychom rádi rea-
govali jednoduchou formou i na některé negativní 
jevy ve městě - pokud na ně narazíme. Aktivní mů-
žete být v tomto směru i vy - stačí zaslat na email 
(elfmark@kkuh.cz, potyka@kkuh.cz) nebo poštou 
fotografii s krátkým textem. Budeme se těšit na 
spolupráci s vámi.

Redakce ZUH

- U Kovaříků.  Vyvrcholením jejich činnosti však bývá 
srpnové Zpívání na schodech aneb Ešče byly štyry 
týdně do hodů, jímž zdejší zpěváci připomínají ne-
jen blížící se tradiční hody s právem, ale zvou si rov-
něž mužské pěvecké sbory ze slováckého regionu. 
Na derflanských schodech se tak postupně před-
stavili hosté z Míkovic, Hradčovic, Ostrožské Lhoty, 
Kunovic a další. V neděli 11. srpna 2013 se ve skvě-
lé divácké kulise i atmosféře prezentovali zpěváci 
z Ostrožské Nové Vsi, Vlčnova, Březové a domácí 
„jinoši”. Uměleckým vedoucím v současnosti tři-
advacetičlenného sdružení je Jaroslav Zatloukal, 
primáš Kunovjanu, předsedou Dalibor Hofman, or-
ganizačním pracovníkem Tomáš Bečica, moderá-
torkou Radka Bečicová, pokladníkem a kronikářem 
František Mikulášek.                                                (pil)

Fotografie Klubu
českých turistů

Výstava KAPKY DO DUŠE II. se uskuteční v období 
od 2. 10. -  4. 11. 2013 v přízemí reduty a připo-
mene návštěvníkům činnost Klubu českých turistů, 
od jehož založení v letošním roce uplynulo 125 let. 
Právě k tomuto výročí uspořádal KČT ve spolupráci 
s Klubem kultury Uherské Hradiště výstavu fotogra-
fií z turistických zážitků. Autorkou výstavy je dlouho-
letá členka klubu, bývala profesorka hradišťského 
gymnázia Eva Hohausová. Název výstavy „Kapky 
do duše½ připomíná úspěšnou výstavu, na které 
se naposledy hradišťský spolek prezentoval v roce 
2006 ve Slováckém muzeu. vernisáž se uskuteční 
ve středu 2. října 2013 v 17 hodin v přízemí re-
duty.                                                                    PB
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Genealogové se setkají 
 v Uherském Hradišti

Jistě téměř každý se někdy alespoň trochu zajímal 
o to, kdo byli jeho předkové, odkud pochází jeho 
rodina a kde leží její dávné rodové kořeny. V po-
slední době roste počet těch, kteří nezůstanou 
pouze u nezávazného zájmu a neváhají se sami 
pustit do pátrání v archivech, aby odhalili dávno 
zapomenutá tajemství svého rodu. Pravě pro ně 
je určena genealogická konference, kterou bude 
v sobotu 19. ří jna hostit Státní okresní archiv Uher-
ské Hradiště. Nejde o odbornou konferenci v tom 
smyslu, že by se jí mohli zúčastnit pouze profe-
sionálové z řad historiků, archivářů a příbuzných 
oborů. Je naopak určena právě laikům, kteří se 
zpracováváním rodokmenu začínají, ale nejednu 
cennou informaci či inspiraci zde jistě získají i zku-
šenější genealogové. Kritérium odbornosti však 
konference bezesporu splní výběrem řečníků. 
Přednášet zde budou zejména zástupci archivů 
pečujících o písemné prameny k dějinám Moravy. 
Díky tomu posluchač získá přehled o možnostech 
bádání v těchto institucích i cenné praktické rady 
pro své studium. Velká pozornost bude věnová-
na především možnostem, které skýtají moderní 
informační technologie, jako je digitalizace archi-
válií a jejich zpřístupňování pomocí sítě internet. 
Ale tematický záběr konference se rozhodně ne-
omezuje na samotný výzkum v archivech, hovořit 
se zde bude třeba také o pořádání rodinných se-
tkání nebo o vztahu mezi genealogií a regionální 
historií.
Bližší informace o programu konference získa-
jí zájemci ve Státním okresním archivu Uherské 
Hradiště, nebo na internetové adrese www.ge-
neakonf.cz, kde bude také k dispozici elektronic-
ký přihlašovací formulář. 

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.,
ředitel Státního okresního archivu Uh. Hradiště

Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska

Podzimní NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRA-
DIŠŤSKA se pojede 5. ří jna 2013. V pořadí už pat-
náctou akcí pravidelně se opakujícího cyklu se 
tak symbolicky uzavřou cyklostezky v regionu. Její 
příznivci se budou první ří jnovou sobotu sjíždět 
na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti už 
od 8.30, kdy začne registrace účastníků.  Po slav-
nostním zahájení se cyklisté rozjedou po vyzna-
čených trasách jednotlivých stezek.
Letos se na odpoledne pro účastníky akce i ši-
rokou veřejnost připravuje velmi zajímavý pro-
gram. Obec Polešovice se představí vystoupením 
ženského pěveckého sboru Drmolice, folklorního 
kroužku Polešovjánek a předvedou se i děti z míst-
ní mateřské školy.  Z odevzdaných registračních 
kuponů se budou opět losovat „vinné“ i „nevinné“ 
ceny a vyhlásí se vítězové soutěže na facebooku 
Městského informačního centra Uherské Hradi-
ště, které je pořadatelem celé akce. Masarykovo 
náměstí v Uherském Hradišti bude už od 14.00 
patřit nejenom cyklistům, ale i malým výtvarníkům 
a odvážlivcům všech věkových kategorií.  Televize 
Slovácko bude totiž  nabízet možnost vyzkoušet si 
roli moderátora. Všichni, co se nebudou ostýchat 
postavit se před kameru, si svůj moderátorský 
výkon budou moci taktéž odnést domů na DVD.  
Televize Slovácko obohatí odpolední program 
i vyhlášením výherců soutěže Děti, tvořte s námi. 
Na účastníky akce i širokou veřejnost bude čekat 
i malý vinný trh se vzorky vinařů z jednotlivých ste-
zek s důrazem na Šlechtitelskou stanici vinařskou 
v Polešovicích, která byla letošním roce v  rámci 
různých vinařských soutěží mimořádně úspěšná.
Uzavírání cyklostezek Uherskohradišťska se reali-
zuje za podpory Města Uherské Hradiště, Regio-
nu Slovácko, Vinařského fondu ČR, Nadace Synot 
a za spolupráce s Nadací Partnerství, Klubem kul-
tury Uherské Hradiště a dalšími partnery v okol-
ních obcích a městech.

mic
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Jana Horáková  
vystavovala v Trenčíně

Prakticky celé září vystavovala svoje obrazy  
v prestižní trenčínské galerii Katov dom (patří 
Trenčínskému muzeu) hradišťská výtvarnice Jana 
Horáková (ročník 1974), absolventka SUPŠ. Kolekci 
tvořily jednak poetické reflexe vesnických domků, 
jejich interiérů i exteriérů, návsí a dvorků, jednak 
akty, portréty a tváře. Výstava byla dalším vý-
sledkem spolupráce Klubu kultury Uh. Hradiště  
a Trenčianskeho osvetového strediska na úse-
ku výtvarné tvorby. Další bude společná výstava 
dvou fotografů (jubilantů - šedesátníků) Jana Tlu-
ky z Trenčína a Jaroslava Strnada z Uh. Hradiště, 
která proběhne v listopadu v Trenčíně a v prosinci 
v Uh. Hradišti.
                                                                                                                       mp

Jana Horáková s ředitelem TOS 
Vlado Zvaleným.

Na vernisáži v Trenčíně zazpívaly i děti autorky.
                                             Foto: Miroslav Potyka

Jiří Slíva vystavuje 
ve foyer SD

U pří ležitosti premiéry opery Jiřího Suchého a Jiří-
ho Šlitra „Dobře placená procházka" byla 14. září 
ve foyer Slováckého divadla zahájena výstava 
grafiky předního českého kreslí ře, karikaturisty, 
grafika a ilustrátora Jiřího Slívy. Autor byl vybrán 
i proto, že patří mezi okruh „spřízněných duší" di-
vadla Semafor. Narodil se 4. července 1947 v Plzni 
a od roku 1966 žije v Praze. Vystudoval Vysokou 
školu ekonomickou a málem z něj udělali pro-
gnostika. Naštěstí se kolem roku 1972 začal pro-
jevovat jako kreslící humorista a od roku 1979 se 
výtvarné tvorbě věnoval výhradně. Vytvořil si oso-
bitý, nezaměnitelný rukopis, vycházející z jedno-
duché, ale výrazné linky. Jistě mu není cizí poetika 
naivních malířů a pochopitelně jemný - tu černý, 
tu lehce ironizující - ale vždy poetický humor. Ilu-
stroval více než 150 knih, knihy kresleného humo-
ru publikoval v Německu, ve Francii, Švýcarsku, 
USA, Slovensku a v České republice. Spolupra-
coval s významnými časopisy (Die Zeit, Die Welt, 
Stern, Wall Street Journal, New York Times, Play-
boy, Euro a další ). Mnohokrát byly jeho práce oce-
něny na mezinárodních festivalech kresleného 
humoru, autorské výstavy připravil v mnoha ze-
mích celého světa. Od roku 1981 se věnuje techni-
ce barevné litografie a u Jiřího Anderleho (s nímž 
hrál v hudební skupině Grafičanka spolu s Karlem 
Demelem, Vladimírem Suchánkem, Janem A. Pa-
cákem a Karlem Hořánkem) se učil i technice lep-
tu a malbě.  Od roku 1993 je členem prestižního 
Svazu českých umělců grafiků Hollar. Barevné lito-
grafie Jiřího Slívy budou bavit návštěvníky Slovác-
kého divadla až do další (listopadové) premiéry.                                                                   

Text a foto: Miroslav Potyka

Jiří Slíva (uprostřed s přítelkyní Klárou Říhovou)  
v divadelním klubu s prof. Janem Gogolou (vlevo) 
a ředitelem SD Igorem Stránským.                            
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Vinaři Mařatice na Mosele

V polovině srpna navštívili zástupci vinařů z Mařatic 
světoznámou vinařskou oblast podél řeky Mosely. 
Tematický  poznávací zájezd se uskutečnil na zá-
kladě pozvání partnerů z družebního německého 
města Mayen. Účelem bylo seznámení se našich 
vinařů s víny a technologickými postupy  místních 
výrobců i pěstitelů a také snaha o poodhalení mož-
ného vývoje vinařství v naší oblasti s ohledem na  
více než tisíciletou tradici výroby vína na Mosele.   
Již první den strávený  v překrásném městě Berna-
stel Kues  nás jednoznačně utvrdil v tom, že jsme 
oněch téměř tisíc kilometrů cesty nevážili zbytečně. 
Pro milovníky vína, kteří toto město navštíví,  si do-
volujeme doporučit především návštěvu místního 
muzea vína. Zde má návštěvník možnost sezná-
mit se s tradicí pěstování a výroby vín na Mosele 
a zároveň ochutnat  z volně dostupných 160 vybra-
ných vzorků pocházejících z této oblasti (www.mo-
selweinmuseum.de). Druhý den byla naplánována 
cesta do Koblenze, kde jsme navštívili  vinařské 
sklepy Deinhard, které se zabývají především výro-
bou stejnojmenných sektů známých po celém vinař-
ském světě. Zajímavá komentovaná prohlídka byla 
zakončena ještě zajímavější degustací. Případní 
zájemci o návštěvu tohoto výrobce získají všechny 
potřebné informace na jeho webových  stránkách  
(www.deinhard.de) - můžeme doporučit. Po krát-
ké procházce krásným historickým centrem města 
Koblenz následoval přesun do městečka Kobern-
-Gondorf, kde jsme navštívili vinařství pana Mar-
tina Dotsche a v přátelské atmosféře s ním pobe-
sedovali   o zkušenostech, radostech i problémech  
moselských vinařů. Při pohledu na příkré svahy vi-
nic byla pro nás  nepředstavitelná poznámka  pana 

Dotsche o tom, že největším nebezpečím pro jeho 
úrodu představují divoká prasata, která na místy 
i šedesát stupňů strmých svazích kolem Mosely 
soustavně likvidují velkou část úrody. Toto setká-
ní bylo kromě ochutnávky krásných vín obzvláště 
přínosné z pohledu debaty o technologických po-
stupech  při výrobě vína. Poslední den   pobytu byl 
věnován návštěvě vinařského spolku na řece Ahr. 
Tato oblast je známá především produkcí červe-
ných vín, což potvrdil i bývalý předseda místního 
vinařského družstva, který nás provázel výrobním 
zařízením, a u několika prezentovaných vzorků vín 
vysvětlil principy fungování jeho výroby a prodeje 
založený na spolupráci 450 vinařů. Závěrečný ve-
čer byl ve znamení vín z Mařatic. V prostorné galerii 
vín Artarus v malebném městečku Monreal jsme 
měli možnost strávit příjemné chvíle ve společnosti 
oficiálních představitelů města Mayen a členů dru-
žebního přátelského spolku. Veliká  pochvala, které 
se našim vínům během řízené degustace dostalo, 
snad nebyla jen výrazem sympatií a přátelství, kte-
ré nás provázelo ze strany našich německých přátel 
po celou dobu našeho pobytu.

Text a foto: Vladimír Graca
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Nároží Mariánského náměstí a Prostřední ulice 
tvoří rozlehlý dům čp. 128, původně s hlavním 
průčelím do náměstí a delším bočním křídlem 
podél ulice. Z dávných majitelů tohoto právová-
rečného čili šenkovního domu si můžeme připo-
menout malíře Tomáše Glogera, který ho získal 
v roce 1650, když se oženil s vdovou po před-
chozím majiteli Jiřím Vachalickém. Vzápětí však 
dům prodal svému švagru, městskému syndiko-
vi a kronikáři Jiřímu Rudolfu Přenskému. Za jeho 
dědiců dům vyhořel a ti ho roku 1684 prodali 
své příbuzné Anně Hochštulkové, provdané 
za apotekáře Tomáše Richtera, jemuž dům pus-
tila. Splácení ceny původním dědicům trvalo až 
do roku 1716 a pak dům koupil italský kupec An-
tonín Vaccano. V roce 1736 bylo právo k domu 
zapsáno jeho ovdovělé druhé manželce Kate-
řině, která se znovu provdala za již postaršího 
posádkového praporečníka Jana Ruprechta. Ten 
ještě téhož roku zemřel a znovu ovdovělá Kate-
řina Ruprechtová po dvou letech prodala dům 
svému nevlastnímu synovi Dominiku Vaccanovi, 
obchodníkovi jako jeho otec Antonín. Po něm 
ho roku 1758 zdědili dcery Rozálie, Marie Anna 
a Kristina a syn Dominik. Ten po vyplacení podílů 
sestrám převzal celý dům v roce 1771 a držel ho 
do roku 1789.  Obchodníkem byl také další ma-
jitel Johann Fürnkranz i jeho stejnojmenný syn, 
jimž dům patřil až do roku 1858. Pak ho na téměř 
padesát let získal František Friedl s manželkou 
Rózou. Zpočátku v domě nebydleli a všechny tři 

byty i obchodní prostory pronajímali, takže v še-
desátých letech 19. století zde bydleli a podnikali 
hodinář Jakob Soudek, sklenář Jakob Schönhau-
ser a především obchodník František Riedl, který 
tu vydržel až do devadesátých let. V roce 1877 byl 
dům výrazně rozšířen dvoupatrovou přístavbou 
uličního křídla, takže se počet bytů zvýšil na šest. 
Do roku 1880 sem přibyli židovští obchodníci 
Adolf  Hahn a Sigmund Brunn, s nímž jsme se 
již setkali ve vedlejším domě, kam se potom pře-
stěhoval. Během následujícího desetiletí k zdej-
ším živnostníkům přibyl ještě holič Jan Hájek se 
svým pomocníkem, a především se sem přistě-
hovali majitelé domu František a Róza Friedlovi. 
Paní Róza byla majitelkou kavárny a restaurace, 
její manžel pracoval v obchodě. Výčep zde byl 
provozován na základě práva majitele právo-
várečného domu, kavárenská činnost pak jako 
osobní koncese udělená nájemcům kavárny. 
Od roku 1891 to byl kavárník Karel Mayer, od 1893 
Ferdinand Fleischhacker a po něm jeho vdova 
do roku 1902. Tehdy koncesi na kavárnu, provo-
zování kulečníku a podávání lihovin, teplých ná-
pojů a občerstvení získal osobně majitel domu 
František Friedl a po jeho smrti v roce 1905 man-
želé Ludvík a Růžena Zellerovi, kterým od roku 
1907 patřil také dům. Obojí však živnost provozo-
vali prostřednictvím nájemců, za Friedla i Zelle-
rových to byla Marie Döringová a po její smrti 
v roce 1908 manžel Karel Döring, kteří v domě 
také bydleli. Kavárna však měla potíže s úřady 
kvůli provozování prostituce personálem. Podle 
dobového tisku „že se prostopášnosti v kaváren-
ských místnostech oněch po delší dobu již dály, 
je v městě našem notoricky známo“. V roce 1913 
byla tedy z mravnostních důvodů zakázána žen-
ská obsluha, což ovšem mělo negativní dopad 
na prosperitu podniku a kavárna spěla ke zru-
šení. Karel Döring, který se v tomto roce znovu 
oženil, žádal o povolení aspoň jedné sklepnice, 
že při ženské obsluze se obchod zase zlepší, ale 
již koncem roku 1914 zemřel. Jeho druhá manžel-
ka Vilemína pak neúspěšně žádala o kaváren-
skou koncesi ještě v následujících dvou letech. 

Toulky městem

Dům čp. 128 na počátku 20. století.
Foto: archiv SM
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Toulky městem

Vedle kavárny tu již na přelomu 19. a 20. století 
bylo také několik obchodů. Od roku 1896 to byl 
obchod střižním zbožím Marie Zweigenthalové, 
která s manželem Jindřichem a třemi dětmi obý-
vala byt v prvním poschodí. Svůj obchod vedla 
až do roku 1924, pak ho nakrátko převzal její 
manžel a po několika měsících jejich nejmladší 
syn Arnošt do roku 1929. Od roku 1912 až do tři-
cátých let tu působil také obchod smíšeným 
zbožím Eduarda Donátha, dlouhá léta zde bylo 
holičství, v letech 1908–1946 Františka Daniela 
a potom Vladimíra Božka až do roku 1952, kdy 
bylo začleněno do komunálního podniku. V roce 
1934 byl v domě otevřen obchod módním, kon-
fekčním a krátkým zbožím Prostějovská oděvna 
„Rekord“, který do války vedl Zikmund Brunn ml., 
syn obchodníka z vedlejšího domu, a od roku 
1950 to byla oděvní prodejna národního pod-

niku OP Prostějov. Po roce 1925 dům vlastnil 
soudní rada JUDr. Leopold Zeller společně se 
svou matkou Růženou a od roku 1958 jeho dcera 
Drahomíra. I v poválečných letech bylo v domě 
šest bytů včetně bytu majitelky, tři z nájemníků 
tu měli i obchod a další čtyři obchodní místnosti 
byly pronajaty samostatně, mj. trafika Zapletal-
-Zelík, od roku 1949 prodejna Tabáku. Byla tu 
také drogerie (dobovou terminologií Chemodro-
ga) a komunální květinářství. Od roku 1961 dům 
získal podnik Domácí potřeby Brno a v celém 
přízemí otevřel prodejnu elektrospotřebičů, která 
tu fungovala až do otevření obchodního domu 
Centrum v polovině osmdesátých let. Pak byla 
v jejích prostorách v ří jnu 1988 otevřena prodejna 
potravin, vystřídaná v devadesátých letech sou-
kromou potravinářskou prodejnou firmy Mikel, 
působící zde dosud. V křídle do Prostřední ulice 
vznikla v té době menší prodejna kožené galan-
terie a prodejna elektrospotřebičů firmy Eta. Také 
místnosti ve vyšších patrech se začaly využívat 
jako kanceláře a provozovny živnostníků.

Prostřední ulice má nejstarší jméno ze všech 
veřejných prostranství ve městě, neboť vyplynulo 
přirozeně z její funkce spojnice mezi dvěma ná-
městími dvou původních částí města a prvně je 
doloženo už v roce 1432. Ještě dříve, ve 14. sto-
letí, se ojediněle objevil název Česká ulice (pla-
tea Bohemorum). Při oficiálním pojmenování ulic 
v roce 1890 byl tradiční a vžitý název Prostřední 
ulice změněn na Radniční a ten roku 1931 nahra-
zen názvem Švehlova po československém ag-
rárním politikovi Antonínu Švehlovi (1873–1933). 
Na začátku německé okupace v roce 1940 byl 
navrácen historický název Prostřední ulice, 
po osvobození v roce 1945 se nakrátko vrátilo 
jméno Švehlova, ale již 1. března 1946 byla ulice 
znovu přejmenována na Prostřední a v dubnu 
1950 na Stalingradskou. V roce 1961 se opět stala 
ulicí Prostřední. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Záběry z Döringovy kavárny.
Foto: archiv SM



20

Říjnový fejeton Zdeňka Piláta

říjen Mačká hrozen

Je obecně zná-
mo, že člověk je 
jediný tvor, který 
se směje. A Er-
nest Hemingway 
k tomu dodává...
přesto, že k smí-
chu má nejméně 
důvodů. Nesmí-
me to však vidět 
tak černě. Důvo-
dů, když už ne 
k smíchu, tak 

k úsměvu, je denně bezpočet, ale mnoho příleži-
tostí zůstane nepovšimnuto. Aby se člověk zasmál, 
k tomu potřebuje nejen příležitost, ale hlavně musí 
být na dobrou pohodu naladěn. Vlastnit vnitřní 
pozitivní náboj. Jistě, je to určitý výdej energie, ale 
zároveň též příjem. 
Protože radost, která se projevuje v úsměvu, no-
síme každý sám v sobě. Nelze ji čerpat od jiných. 
Ani se na ně nemůžeme spoléhat. Přitom k úsmě-
vu není mnohdy zas až tak daleko. Vemte si tře-
ba takový měsíc říjen. Prý své pojmenování získal 
od jelena, ale ten se „říjí ˝ už v září. October (říjen) 
byl v původním římském kalendáři osmý měsíc, 
a ne desátý. Chorvati dokonce říjnu říkají – listo-
pad.  A to nemluvím o velké říjnové revoluci, kterou 
odstartovala Aurora až v listopadu. Vidím, že se 
vám koutky úst začínají roztahovat k úsměvu a že 
to zabírá. Když už jsme u měsíce října, zamysleme 
se na chvíli nad moudrostí našich předků: září víno 
vaří, ří jen mačká hrozen. Ten hrozen révy, kterou 
k nám na Slovácko před dvěma tisíci lety přinesli 
zřejmě už římští vojáci, aby zde natrvalo zdomác-
něla. A s ní třeba i srpnové Zpívání na derflanských 
schodech, o něž se zasloužili agilní vinaři ze Sadů. 
Ti navíc v polovině října zvou veřejnost na další ze 
svých sympatických akcí – na „domácí ½ vinobraní. 
Před kulturním domem pomelou a vylisují hrozny, 
nabídnou k ochutnání šťávu i loňské víno a za asi-
stence ženských pěveckých sborů stráví další z ne-

obyčejných nedělí. Asyřané nazývali tento opojný 
mok inu, Féničané jajin, Řekové vinos, Němci mu 
říkají Wein, Angličané wine, Francouzi a seveřané 
vin, Italové a Španělé vino stejně jako my Slované. 
Všude šťávu z hroznů přijímali s otevřenou náručí, 
jakmile poznali její lahodnou chuť a opojné účin-
ky, pod nimiž se sdílně otvírala srdce, nestřežena 
a nekontrolována střízlivou opatrností a rozumem, 
a říkala pravdu: in vino veritas. Kdo nevěří, ať se 
někdy projde mařatickými vinohrady, nechá se 
pozvat do některého z oblíbených vinných sklípků 
a vychutná zlatavý mok, jeho chuť, barvu i vůni. 
A třeba u Ježů najednou s každým vypitým pohár-
kem pozná, že k našim srdcím máme zas o kou-
sek blíž, že v životě kolem nás převažují víc ty klad-
né stránky, víra, naděje, úcta, slušnost...
Ano – lahodné víno dokáže naladit mysl a činí ji 
příhodnou k lásce. „Naši muži o ženách s oblibou 
mluví jako o soudcích vína,½ říká paní Lydie-Doo-
-Bunyaová, kamerunská spisovatelka, a přidává: 
„Potkají se dva kamarádi a říkají si: Tak, kolikátý už 
piješ? Já jsem právě načal třetí soudek mladého 
vína a povím ti, není nad něj! ½ Inu – víno má mno-
ho podob: červené, bílé, zasířené, ale též průzrač-
ně čisté. Naleju vám čisté víno – slýcháme často 
od politiků a nalejí nám druhák. A špatný. Jako 
bychom zapomněli, že kdo Bakcha  příliš velebí, 
ten pocítí to ráno na lebi. Zlá je zkrátka kocovina! 
Začíná říjen a na jeho konci nás čekají předčasné 
volby do Parlamentu ČR. Vzdor tomu v této době 
ještě stále věřím ve šťastnou budoucnost, přestože 
víra ve šťastnou budoucnost se v mém věku jeví 
býti triumfem fantazie nad inteligencí. Jak říká ko-
lega Miloš Němeček, našich sedm křížků na krku 
se dá shrnout velmi lakonicky: neláká mě, žel, krá-
sa dívčích těl. Co mě láká jedině, to je srnčí na víně.   
A tak na závěr ještě jedna úsměvná rada klasika 
Heniho Jangmena: Lidé se nás ptají na tajemství 
našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát 
týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jem-
nou hudbou, tancem a skvělým vínem. Má žena 
v úterý a já v pátek...
Hezké dny a životodárné babí léto se stálým 
úsměvem na tváři. 
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indiánské loUčení s PrázdninaMi 2013

Sobotní odpoledne 31. srpna 2013 si mohli rodi-
če s dětmi užít již druhý ročník výjimečné akce 
s názvem Indiánské loučení s prázdninami, kte-
rá se uskutečnila na nádvoří Galerie Slováckého 
muzea. Na 130 malých i velkých návštěvníků ma-
lovalo své originální indiánské znaky na totemy 
a kameny, poznávali indiánskou abecedu, vyrobili 
si čelenku s pravými ptačími pery či náhrdelníky 
z korálků. A nesmíme zapomenout ani na indián-
ské malování na obličej.

dny evroPského dědictví
– dětský ateliér 2013

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Již pojedenácté připravila Galerie Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti tvořivé programy 
v dětském ateliéru. V sobotu 7. září proběhla vý-
tvarná dílna na téma Den otevřených dveří pa-
mátek a slavnosti vína a v neděli 8. září na téma 
Den otevřených dveří památek a lidová řemesla. 
Víkendového kreslení se zúčastnilo na 220 rodičů 
s dětmi, které byly za své krásné výtvory odměně-
ny dárky od Klubu kultury Uh. Hradiště a Slovác-
kého muzea v Uherském Hradišti. Nově vzniklá 
výstava bude v dětském ateliéru Galerie Slovác-
kého muzea k nahlédnutí ještě po několik týdnů. 
Všechny objekty Slováckého muzea byly po celý 
víkend hojně navštěvovány.

ve vírU klasické hUdby

Středeční večer 11. září 2013 patřil v Galerii Slovác-
kého muzea zahajovacímu koncertu 3. koncertní 
sezóny Slováckého komorního orchestru. Celou 
galerií se rozezněly tóny známých skladatelů ba-
rokní hudby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastia-
na Bacha či Arcangela Corelliho. Do posledního 
místa zaplněný sál poslouchal se zatajeným de-
chem a pro všechny to byl jistě velmi silný a krásný 
zážitek.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Slovácké muzeum ke Dni
zlínSkého kraje
Zlínský kraj si začátkem října připomíná výročí své-
ho vzniku. Stranou oslav tohoto výročí nezůstává 
ani Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho 
Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského 
kraje, které se v sobotu 5. října 2013 připojí k pes-
tré škále akcí v celém Zlínském kraji.
V tradiční návštěvní době (9.00–12.00, 12.30–
17.00) pozve své návštěvníky a příznivce na Den 
otevřených dveří v hlavní budově ve Smetanových 
sadech, Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici 
a v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 
Současně nabídne v hlavní budově ve Smetano-
vých sadech v čase od 9 do 14 hod. možnost za-
pojit se aktivně do programu Tvoříme v muzeu, 
který představí tradiční pokrmy našeho regionu 
– pěry a šlíšky, včetně jejich ochutnávky.

hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

Malý sál

krySáci
Výstava zavede do pohádkového světa smetiště 
nedaleko Vizovic. Představuje hrdiny oblíbeného 
večerníčkového seriálu, valašské krysy Huberta 
a Hodana, kteří žijí v zásuvkách šicího stroje. Je-
jich život nečekaně obohatí Eda, bílý laboratorní 
potkan z Prahy. Trojrozměrné scény, ve kterých se 
seriál točil, doplňují panely o vzniku a promítání 
večerníčku. Výstava potrvá do 5. ledna 2014.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
3. října 2013 v 17 hodin.

Doprovodný program pro mŠ a 1. stupně zŠ

PoháDkové SmetiŠtě
– tvořivé programy 

Jste zvědaví, jaká dobrodružství zažila čtveři-
ce kamarádů ze známého večerníčku? Přijďte si 
k nám prohlédnout výstavu. Děti se dozvědí, ja-
kým způsobem a jak dlouho se animovaný večer-

níček točil, o autorech a hercích, kteří postavič-
kám propůjčili své hlasy. Poté si poslechnou jednu 
z legračních příhod, které znají z televizního ve-
černíčku, a budou si moci vytvořit, či nakreslit 
vlastní scénu nebo jednu z postav.

Čas: cca 60 minut

Účast na programu pro jednu třídu s lektorským 
vedením je třeba předem objednat.

Vstupné pro MŠ je 10 Kč na jednoho žáka, peda-
gogický doprovod zdarma.
Vstupné pro ZŠ je 30 Kč na jednoho žáka, peda-
gogický doprovod zdarma.

Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamrlová, 
e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuzeum.cz, 
mobil: 734 282 498

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

tvoříme v muzeu! 
na téma: „Pěry, taŠky, Šlížky, nevy-
čteŠ z žáDné knížky…“
Oblíbeným pokrmem na stolech našich babiček 
byly brambory v jakékoli podobě a také jídla při-
pravovaná z bramborového těsta. V podzimním 
období, kdy byly čerstvě navařené trnky, povidla 
a sklizený mák, to byly mimo jiné také pěry, nebo-
li taštičky z bramborového těsta, plněné povidly, 
i šlížky, šulánky, vlastně válečky ze stejného těs-
ta podávané s mákem, nebo jako příloha k masu 
a trnkové omáčce. Přípravu těchto pokrmů si mů-
žete vyzkoušet, ochutnat a na všechny záludnosti 
jejich přípravy se zeptat zkušené kuchařky Marie 
Lekešové z Hluku ve Slováckém muzeu ve Smeta-
nových sadech v sobotu 5. října 2013 od 9 do 14 
hodin.
hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, 
sobota 5. října 2013, 9.00–14.00 hodin.

Portrét tvůrce s prodejní výstavou 
jeho prací

V říjnu představujeme: 
tomáŠ mareček  – výrobky z Proutí, 
koŠíkářStví
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Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

uSmívání Pavla matuŠky, obrazy, 
kreSby, řezby
Výtvarná tvorba Pavla Matušky (*1944) je nepře-
hlédnutelná autorským rukopisem, bohatou fan-
tazií a úžasným smyslem pro vtipnou nadsázku. 
Už před více než třiceti lety si Matuškovy kresby 
získaly pozornost a obdiv čtenářů Mladého světa, 
Dikobrazu, Květů ad. novin a časopisů, čímž se 
zařadil mezi nejznámější osobnosti českého kres-
leného humoru. Autor je držitelem mnoha pres-
tižních ocenění ze světových výtvarných přehlídek 
a soutěží. 
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. října 
2013 v 17 hodin.

Velký a malý sál

eDuarD ovčáček, ve zkratce ii.
Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka (*1933) zahrnu-
je malby, plastiky a propalované reliéfy, koláže 
na papíře i na plátně, frotáže a kresby, grafiku 
a fotografie, instalace a akce v plenéru, vizuál-
ní a konkrétní poezii. Získal řadu cen a ocenění 
v oboru volné grafiky. 
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. října 
2013 v 17 hodin.

Památník velké moravy ve Starém městě
 
multimeDiální exPozice o Dějinách 
velkomoravSké říŠe
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vamPyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti s Moravským zemským muzeem v Brně jsou 
v Památníku zrekonstruovány nedávno objeve-
né hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré 
u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2013.

cyrilometoDějSká miSie na moravě 
a Počátky SlovanSké vzDělanoSti
Přednášet bude přední český byzantolog a odbor-
ník na byzantsko-slovanské vztahy a cyrilometo-

dějskou tematiku PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., 
vědecký pracovník Slovanského ústavu Akademie 
věd České republiky.
Památník velké moravy ve Starém městě, 
čtvrtek 17. října 2013 v 17 hodin.

letecké muzeum kunovice

aDreSát: letecké muzeum. PohleDni-
ce letaDel ze Soukromé Sbírky
Výstava pohlednic s leteckou tematikou předsta-
vuje výběr z rozsáhlé sbírky Petra Zaorala z Prahy. 
Vystaveno je několik desítek pohlednic, mezi nimi 
např. historické pohlednice s Aero HC-2 z brněn-
ského veletrhu 1956/57, pohlednice obrázkové, 
s filmovou tematikou, exotické z Réunionu a další.
výstava potrvá do 31. října 2013.

muzeum lidových pálenic vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů 
a její historii na moravskoslovenském pomezí. 

vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. otevírací doba: říjen: pondělí–pátek 9.00–
17.00 hodin (po předchozím objednání), sobota, 
neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti předcho-
zího objednání). 
vstupné: Děti, studenti, důchodci: 30 Kč, dospě-
lí: 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí): 
80 Kč, rodinné pasy: 50 Kč
kontakt pro objednání: Průvodce: Božena Ko-
vářová, mobil: 733 621 063
v případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, 
provozní: mobil: 774 124 020
Jitka Zpěváková, ekonom: e-mail: jitka.zpevako-
va@slovackemuzeum.cz

výstavy a akce mimo objekty muzea

ve StoPách PřemySla otakara
Komentovaná prohlídka města zaměřená na ar-
cheologické nálezy a objevy z období středověku 
a raného novověku na území dnešního Uherské-
ho Hradiště. Dozvíte se například, jak se v nově 
vznikajícím městě žilo, kolik zde bylo obyvatel, 
jaká řemesla se zde provozovala i jak vypadaly dle 
archeologických dokladů městské domy a kudy 
vedly městské hradby. Provázet bude archeoložka 
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v Uherském Hradišti, které expozici připravilo, ale 
také interaktivní model pevnosti Hradiště a zejmé-
na možnost virtuální procházky městem v podobě, 
jakou mělo v roce 1670. Zájmu návštěvníků se těší 
také informační kiosky, v nichž byl při otevření na-
instalován program zaměřený na pravěké a raně 
středověké dějiny města. V září letošního roku 
obohatil expozici další program, nazvaný Duchovní 
a náboženský život v dějinách města, který skýtá 
možnost seznámit se s podrobnostmi duchovního 
života napříč staletími. Autoři programu, PhDr. Jiří 
Čoupek a Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D., věnují pozor-
nost mimo jiné také působení duchovních řádů 
(františkánů a jezuitů) a židovské komunity. Krátké, 
avšak výstižné texty doplňují fotografie význam-
ných náboženských staveb – kostelů a kaplí na úze-
mí celé městské aglomerace. A protože dějiny jsou 
nikdy nekončícím proudem řeky času pramenící 
v současnosti, mohou se návštěvníci prostřednic-
tvím krátkých medailonků seznámit i s nejvýznam-
nějšími institucemi, jež dotvářejí duchovní rozměr 
života v Uherském Hradišti dnes. Nedílnou součástí 
dokumentu je bohatý obrazový doprovod, přehled 
významných letopočtů seřazený do časové osy 
a u nejdůležitějších kapitol také stručné shrnutí. 
Díky této atraktivní podobě může nová „encyklope-
die duchovních dějin“ posloužit nejen turistům, ale 
lze ji využít i jako výukový materiál pro žáky a stu-
denty zdejších škol. Dějiny Uherského Hradiště, a to 
i ty duchovní a náboženské, si bezesporu zaslouží, 
aby je znaly a obdivovaly všechny generace obyva-
tel města. V příštím roce připravuje město Uh. Hra-
diště další rozšíření expozice v podobě doplnění 
virtuální prohlídky města. Zaplní ji postavy obyvatel 
– měšťanů a městských úředníků, řemeslníků a ob-
chodníků, kteří v našem městě žili a pracovali ve 2. 
polovině 17. století. Nová podoba virtuální prohlídky 
bude veřejnosti představena na jaře příštího roku.

PhDr. Blanka Rašticová

Slováckého muzea Mgr. Dana Menoušková.
Úterý 15. října 2013 v 17 hodin, sraz na ma-
sarykově náměstí u kašny. Prohlídka je zdar-
ma. 

uherSké hraDiŠtě – měSto královSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako 
královské město, pevnost na řece Moravě a me-
tropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve Slo-
váckém centru kultury a tradic (bývalé jezuitské 
koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci se 
Slováckým muzeem.
otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.

a malé překvapení na závěr

mamut jeDe Do muzea
Pojďte s námi vyprovodit figurínu mamuta v ži-
votní velikosti. Kdy? Dopoledne, ve dnech od 22. 
do 24. října 2013. Kam? Z Hradební ulice do hlav-
ní budovy Slováckého muzea ve Smetanových 
sadech. Proč? Chystáme pro vás výstavu toho 
nejzajímavějšího, co bylo v regionu objeveno: to 
nejlepší z archeologie. 100 let objevů a vý-
zkumů na uherskohradišťsku. A do ní z šikov-
ných rukou pracovníků konzervátorského – re-
staurátorského oddělení muzea míří i náš mamut. 
Výstava bude zahájena 21. listopadu 2013 a i vy 
ji můžete dotvořit: obrázky jak mamut vypadal, 
kde žil, spal a čím se živil, které s sebou přineste 
na tuto akci. Z nejlepších návrhů vytvoříme malou 
výstavu v prostorách muzea. 
Přesný termín najdete na našich webových strán-
kách v týdnu od 14. října 2013.

Co je nového  
v expozici dějin města? 

Stálá expozice dějin města Uherské Hradiště – 
město královské byla otevřena v bývalé jezuitské 
koleji 1. září 2012, a má tudíž za sebou první rok 
své služby veřejnosti. Již v první dny po otevření o ni 
obyvatelé, ale i návštěvníci města projevili nebýva-
lý zájem, který neutuchal ani během následujících 
měsíců. Možnosti seznámit se s historií našeho 
města za první rok využilo téměř 20 tisíc návštěv-
níků, z nichž mnozí se do expozice opakovaně 
vracejí. Přitahují je nejen vzácné a mnohdy unikát-
ní sbírkové předměty z fondu Slováckého muzea 
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GALERIE
V. HROCHA

MALINA – výstava bratrů Lukáše a Michala Maliny (4. 9. – 3. 10.)
FHNLM – Folklorní fotosalon (5. 10. – 5. 11.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

KAPKY DO DUŠE II. - Výstava fotografií
125. výročí založení Klubu českých turistů (2. 10. – 4. 11.)

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

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

připravujeme 

           úterý 1. 10.    19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč  (mimo předplatné)     

ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS 
LIBĚNA A IVAN SÉQUARDTOVI (HOBOJE), LUBOŠ HUCEK (FAGOT), JOSEF KŠICA (CEMBALO), PAVEL NEJTEK (KONTRABAS)
NA PROGRAMU: LOTTI, ZACH, TELEMANN, BOZZY, PERGOLESSI, ZELENKA

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

        sobota 5. 10.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 150 Kč (A3V polovic)     

XXIII. FESTIVAL HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK 
APOLLÓN A PAN – O NÁSTROJÍCH DRNKACÍCH A PÍŠŤALÁCH, ÚČINKUJÍ: BALKANSAMBEL A MAREK PASTÍRIK, CHAIRÉ A JOSEF KRČEK,
LISELOTTE A JAN ROKYTOVI, MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN A MUSICA FOLKLORICA A JAROSLAV ČAJKA

      čtvrtek 10. 10.     19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)     

AUBREY JOHNSON QUINTET 
AUBREY JOHNSON, USA (ZPĚV), MARCEL BÁRTA (SAXOFONY), MAREK NOVOTNÝ (PIANO), PETR TICHÝ (KONTRABAS), TOMÁŠ HOBZEK (BICÍ)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

      neděle 20. 10.     15:00 hod., Reduta  • vstupné: 50 Kč      

JAK ZACHRÁNIT PRINCEZNU 
HRAJE DIVADÝLKO KUBA PLZEŇ

        pátek 25. 10.    19:00 hod., Reduta  • vstupné: 150 Kč (A3V a studenti polovic)     

HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK
VYSTOUPÍ: DĚVČICE, YANTAR, ZRNÍ, HUKL, CARETA

        pátek 25. 10.     19:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 420 Kč, 370 Kč, 320 Kč      

A DO PYŽAM! 
HRAJÍ: JIŘÍ LANGMAJER, DAVID SUCHAŘÍPA, KATEŘINA BROŽOVÁ, KATEŘINA HRACHOVCOVÁ…

       středa 30. 10.    19:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 390 Kč, 380 Kč, 370 Kč      

ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS 
házejí DÁVAJÍ PERLY SWINGU 

1. 11. FS CIFRA • 1. 11. KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH • 15. 11. MANDARÍNKOVÝ POKOJ • 16. 11. OLD STARS HRADIŠŤAN • 17. 11. ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU • 21. 11. JAZZ V REDUTĚ – MILOKRAJ • 23. 11. KOŠT SLIVOVICE • 27. 11. DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA



Klub kultury informuje

sólisty a koncertními mistry v České filharmonii 
a Symfonickém orchestru hl. města Prahy FOK. 
Cembalista a varhaník souboru, moravský rodák  
Josef Kšica, je ředitelem a regenschorim kůru  
sv. Víta a Vojtěcha na Pražském Hradě, muzikolo-
gem, hudebním organizátorem a dirigentem.
Nenechte si 1. ří jna v redutě ujít tento jedinečný 
zážitek. Vstupenky zakoupíte v běžných předpro-
dejích v pokladně Klubu kultury a v MIC Uherské 
Hradiště. Ještě stále můžete využít také nabídky 
zvýhodněného předplatného.

aUbrey johnson QUintet
 
Spoluprací s hvězdným Bobby McFerrinem  
se může pochlubit Američanka Aubrey Johnson, 
zpěvačka mezinárodního jazzového pětilístku, 
který druhý ří jnový čtvrtek vystoupí v redutě. 
Jeho dalšími členy jsou saxofonista Marcel Bár-
ta, pianista Marek Novotný, kontrabasista Petr Ti-
chý a bubeník Tomáš Hobzek. Aubrey Johnson je 
americká jazzová zpěvačka žijící střídavě v New 
York a Bostonu. Současně je skladatelkou  a pe-
dagožkou, která se specializuje na vokální jazz 
a brazilskou hudbu. Pyšnit se může titulem „Mas-
ter of Music“ v oboru jazz na konzervatoři v Nové 
Anglii. V roce 2011 nastoupila do hlasového oddě-
lení na slavné Berklee College of Music v Bostonu 
a stala se jejich nejmladší současnou učitelkou. 
Mezi dalšími jazzovými velikány, s nimiž Aubrey 
během své kariéry koncertovala nebo nahrávala, 
najdete jména jako jsou Lyle Mays, Steve Rodby, 
Mark Walker, Paul McCandless, Fred Hersch a Jim- 
my Cobb. Letos zpěvačka připravuje k vydá-
ní své debutové album s doprovodnou kapelou 
vedenou saxofonistou Gregem Osbyhm. Koncert 
AUBREY JOHNSON QUINTET je součástí abonent-
ního cyklu JAZZ V REDUTĚ.

Folkoláček Míří do redUty

HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK letos opět přiveze po-
řádnou porci folku. V pátek 25. října se příjemným 
folkovým podvečerem svezete společně s kapelami 
děvčice, yantar, zrní, hUkl a careta.

Adéla Kotková

ozvěny slováckých slavností Už se blíží
 
XI. ročník Slováckých slavností vína a otevřených 
památek je již nenávratně za námi a dříve než se 
začnete těšit na ten příští, přijměte pozvání na tra-
diční „ozvěny slavností“ – na Festival hudebních 
nástrojů lidových muzik. Jeho XXIII. ročník s titulem 
APOLLÓN A PAN a podtitulem O nástrojích drnka-
cích a píšťalách se uskuteční v sobotu 5. října 2013 
od 19:30 ve velkém sále klubu kultury. Festival 
prezentuje lidové nástroje různých etnik, srovnává 
jejich společné znaky i rozdíly, zachycuje různé fáze 
vývoje nástrojů a jejich uplatnění v kulturách náro-
dů. Každoročně se v programech představuje ši-
roká škála instrumentáře z různých etnografických 
oblastí České republiky i celého světa.
Programy jednotlivých ročníků festivalu byly vždy 
zaměřeny tematicky, např. Ovíněné instrumenty, 
Hudba z hor, Paste sa, ovečky, Slovanstvo ve svých 
zpěvech apod. Letošní ročník s názvem APOLLÓN 
A PAN zabrousí do řecké mytologie, v níž Apollón, 
syn nejvyššího boha Dia, bravurně ovládal hru 
na lyru a bůh pastýřů Pan na fujaru – proto je věno-
ván právě drnkacím nástrojům a píšťalám. V Klu-
bu kultury se představí balkansaMbel a Marek 
Pastírik, chairé a josef krček, liselotte a jan 
rokytovi, Martin bies a FlaMenco clan a MU-
sica Folklorika a jaroslav čajka.
Součástí festivalu jsou výstava Folklorní fotosalon 
a ocenění Vinařská obec roku.

aRs InstRuMentalIs PRaGensIs

V pořadí druhým hostem abonentního cyklu MU-
SICA sezony 2013/2014 jsou držitelé zlaté medaile 
z mezinárodní soutěže komorních souborů v ja-
ponské Ósace – Ars Instrumentalis Pragensis. 
Soubor letos slaví významné jubileum – čtvrtsto-
letí své existence. V průběhu těchto let realizoval 
nespočet koncertů na našich i zahraničních podi-
ích a natočil řadu CD. Jeho jednotliví členové jsou 
jako sólisté nositeli celé řady laureátských titulů 
z četných mezinárodních soutěží, jako je např. 
mezinárodní soutěž Pražského jara, Markneukir-
chenu či Wloszakowic. Protagonisté souboru jsou 



Klub kultury informuje

Malina v klUbU kUltUry

Do 3. října je v galerii vladimíra hrocha k vidění 
výstava MALINA, na níž se svou současnou tvorbou 
prezentovali dva bratři a současně rodáci z Uher-
ského Hradiště – Lukáš Malina a Michal Malina. 
Výstava byla v Galerii Vladimíra Hrocha zahájena 
4. září za účasti autorů a velkého zájmu veřejnosti. 
Cestu si na výstavu nalezly také desítky návštěvníků 
během letošních Slováckých slavností vína a otevře-
ných památek, kdy byla výstava zpřístupněna veřej-
nosti. V oblasti výtvarna je toto jméno v Uherském 
Hradišti již pevně zakotveno tvorbou otce Miroslava 
Maliny, jehož vliv je patrný v propracovaných světel-
ných objektech mladšího z bratrů - Michala. Michal 
Malina (1982) je absolvent designu hradišťské SUPŠ 
(1998 – 2002) a Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze (atelier Františka Buriana 2002 – 2008). Nyní 
se profesionálně věnuje oboru propagační grafika. 
Ve své volné tvorbě zajímavým a technicky velmi 
precizním způsobem propojuje trojrozměrné ob-
jekty se závěsným obrazem a malbou. Kombinuje 
různé techniky a materiály, hraje si se světelnými 
efekty za použití led diod, kdy nakonec vznikají ne-
zvyklé světelné objekty. Světlo tak dodává prostoro-
vým objektům další duchovní rozměr. Tvůrčí činnosti 
se Michal Malina začal věnovat od roku 2011 a jeho 
tvorba již vstoupila do povědomí široké veřejnosti. 
Druhá část výstavy představila v mnoha směrech 
odlišnou a neméně zajímavou tvorbu staršího brat-
ra Lukáše Maliny (1980), jenž je rovněž absolventem 

zdejší SUPŠ (1994 – 1998), následně i brněnské Fa-
kulty výtvarných umění v ateliéru malířství Martina 
Mainera (1998 - 2004). Dříve pracoval jako grafik 
počítačových her, působil také jako učitel kresby 
(SUPŠ). Nyní se věnuje malbě, grafice, ilustracím 
a animovanému filmu. Inspiraci pro svou tvorbu 
hledá ve snech, starých fotografiích, středověkých 
bitvách, animovaných filmech, street artu a mimo 
jiné i v tradičním renesančním malířství. Pojícím 
prvkem jeho námětů je lidská figura, kterou v obra-
zech zpracovává s lehkostí malířsky vypracovaným 
gestem. V jeho díle vedle velkoformátové malby, 
kterou se zde z velké části  prezentoval, vyniká 
rovněž kresba. Svou tvorbu pravidelně prezentuje 
na výstavách v České republice a v zahraničí. 

 
Petra Baroňová

Folklorní Fotosalon Pošesté

V Galerii Vladimíra Hrocha ve foyer Klubu kultury 
v Uh. Hradišti bude v rámci XXIII. ročníku Festivalu 
hudebních nástrojů v sobotu 5. října v 18 hodin za-
hájena výstava VI. ročníku Folklorního fotosalonu. 
Pořádající Klub kultury se totiž snaží k jednotlivým 
ročníkům festivalu připravovat výstavy tematicky 
zaměřené na folklor. Tak se představili autorský-
mi kolekcemi např. výtvarníci Karel Beneš, Růžena 
Krčmařová, Lenka Jurečková a Moarch Miško Eveno 
nebo fotografové František Synek, Antonín Vlk, Jiří 
Rohel, Jaroslav Strnad, Zdeněk Zábranský, Libor 
Velan a Pavel Popelka. A jelikož výtvarníků ani foto-
grafů zabývajících se převážně folklorem není mno-
ho, byl v roce 2003 v rámci XIII. ročníku Festivalu 
hudebních nástrojů lidových muzik vyhlášen první 
ročník Folklorního fotosalonu. Zúčastnili se ho Pa-
vel Bezděčka, Miroslav Potyka, Jiří Rohel, Jaroslav 
Strnad, Libor Velan, Antonín Vlk a Zdeněk Zábran-
ský. Tito autoři zůstali salonu většinou věrni i v dal-
ších letech a přibyli k nim další. S mnohými z nich  
se na výstavě setkáme (konečný výběr byl prove-
den až po uzávěrce ZUH 10). Folklorní fotosalon je 
vyhlašován jako bienále v lichých letech, v sudých 
jsou pak organizovány autorské výstavy výtvarníků 
nebo fotografů. výstava potrvá do 5. listopadu.

                                                                                                         mp

Výstavu bratrů Malinových (vpravo) zahájila 
Petra Baroňová.            Foto: Miroslav Potyka
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Nové výstavy v Galerii Slováckého muzea

Poslední výstavy roku 2013 jsou završením vcelku 
úspěšného období, v němž návštěvníci Galerie 
Slováckého muzea měli možnost zhlédnout stov-
ky artefaktů, desítky výtvarných disciplín a kva-
litní přehlídku autorských rukopisů. Ani na závěr 
této sezóny nebudou příznivci umění zklamáni. 
Přízemní sál zaplní práce Pavla Matušky, jehož 
obrazy, kresby a dřevořezby přinesou do galerij-
ních prostor nejen výtvarnou kvalitu, ale také od-
lehčenou nadsázku, humor a úsměv. Ostatně, tak 
si připomenou někdejší čtenáři Mladého světa, 
Dikobrazu, Květů a dalších časopisů Matuškovu 
tvorbu, která patřila mezi oblíbené výtvarné pro-
jevy, naplněné dobrou náladou a vtipnými ná-
pady. Pavel Matuška získal za svou tvorbu řadu 
prestižních ocenění v mnoha zemích (Japonsko, 
Francie, Belgie, Holandsko, Kanada ad.), zalíbení 
v jeho obrázcích našli i ve Švýcarsku, kde přispíval 
do časopisu Nebelspalter. Autorská přehlídka vý-
tvarníka z Třebechovic pod Orebem je pří ležitostí 
k poznání jeho obsáhlého díla a zároveň mož-
ností zapomenout alespoň na chvilku na všední 
starosti.

Druhou výstavou, která se připravuje v obou vý-
stavních sálech v prvním poschodí, bude retro-
spektivní přehlídka tvorby významného českého 
malíře, grafika, fotografa, básníka, třineckého ro-
dáka, profesora Eduarda Ovčáčka, nazvaná sym-
bolicky Ve zkratce II. V letošním roce oslavil umě-
lec, patřící již k legendám české výtvarné scény 
významné životní jubileum (osmdesátku), avšak 
stále překvapuje mladistvým pracovním nasaze-
ním a úžasnou vitalitou. Výročí se stalo impulsem 
k sérii výstav, realizovaných nejen v České repub-
lice (Ostrava, Praha, Třinec, nyní Uherské Hradi-
ště), ale rovněž v zahraničí, např. na Slovensku 
v Trenčíně v Galerii Miloše Alexandra Bazovského 
a ve francouzském Lyonu v Muzeu tisku.
Jméno Eduarda Ovčáčka začalo vstupovat do od-
borného uměleckého povědomí v uvolněné atmo-
sféře 60. let minulého století, kdy podobně jako 
další čeští a slovenští umělci (skupina Konfron-
tace), kteří vytvářeli specifickou československou 
tvář informelu, i on se občas navracel ke konkrét-
ním formám zobrazování. Od poloviny 60. let se 

začal intenzivně zabývat vizuální poezií a písmo-
vé znaky (tzv. grafémy) používat k záznamu slov 
i jako šifry, nebo uspořádané sestavy jednotlivých 
liter. Stal se tak nejdůslednějším českým předsta-
vitelem výtvarného směru zvaného lettrismus. 
Fenoménu a problematice písma se věnuje do-
dnes. Asi největšího docenění dosáhl v grafické 
tvorbě. V tomto oboru výtvarné práce získal řadu 
prestižních ocenění, např. Grand Prix hlavního 
města Prahy v 1. ročníku mezinárodního trienále 
grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha – Krakov, nebo 
Cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos 
tradici českého grafického umění, dí lo a experi-
mentátorství. Další oblastí Ovčáčkovy tvorby jsou 
kromě malby geometrické objekty – prostorové 
kompozice, sestavené z jednoduchých barevných 
dřevěných dílů, které nazývá Architektony pro po-
dobnost s architektonickými modely. 

Do tajů práce tohoto význačného umělce, kte-
rý v současnosti žije a tvoří v ostravských Tře-
bovicích a vede ateliér volné grafiky na Fakultě 
umění Ostravské univerzity, budou mít možnost 
naši návštěvnici nahlédnout od 10. ří jna 2013  
do 5. ledna 2014.

Mgr. Marie Martykánová,  
PhDr. Milada Frolcová

Pavel  Matuška, Vzpoura na hoře Blaník
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Milí diváci!

Divadelní sezóna 2013/2014 se úspěšně, jak vě-
říme, rozjela. Premiéra semaforské buffopery 
dobře placená procházka posunula opět limity 
hereček, herců, všech tvůrců i technického zázemí 
o něco dále. I v ří jnu budeme zmíněnou novinku 
hojně uvádět, avšak především pro předplatitele 
– když už je o nich řeč: čas na zakoupení Večer-
ního či Seniorského předplatného pro rok 2014 je 
tu, uvažujete i vy o tom, že si je pořídíte? Poskytne 
vám jistotu zhlédnutí všech novinek za ceny vel-
mi příznivé a zbaví starosti se sháněním vstupe-
nek. Rádi bychom z programu sestaveného pro 
měsíc ří jen nabídli vaší pozornosti hry, které sou-
částí letošního předplatného buď nejsou nebo 
je o ně tak velký zájem, že je nasazujeme i přes 
velký počet předplatitelských repríz (to je případ 
jedné z našich nejmladších inscenací – kome-
die Nájemníci). Ještě předtím se ale pozastavme 
u dvou titulů z nabídky Studentského a Žákovské-
ho předplatného, o něž by bylo škoda přijít, pří liš 
pří ležitostí k vidění totiž v budoucnu již nebude: 
jde o zdramatizovaný román Egona Bondyho  
cybercomics (dvě první středy v ří jnu) v režii Ja-
kuba Macečka a severská klasika Henrika Ibsena 
nora (půlka měsíce), režie Martin Františák. Jis-
tě se najdou nějaká volná místa i mezi mladšími 
předplatiteli – to můžete ostatně zjistit na webo-
vých stránkách Slováckého divadla a okamžitě si 
rezervovat i zakoupit vstupenky online… A nyní již 
k šestici ří jnových představení určených k vol-
nému prodeji… Jsou pro ně vyhrazeny páteční 
večery (jejich tradiční čas), ale také dva posled-
ní ří jnové úterky. Je pravda, že vstupenky jsme 
v pokladně i na internetu začali prodávat již 10. 
září, ale sekce E-VSTUPENKY na webových strán-
kách slovackedivadlo.cz vám nejpřesněji prozra-
dí, zda je sál obsazený či nikoliv. Sérii ří jnových 
„volných kas“ začíná komedie Popel a pálenka 
z kraje měsíce v hlavní roli s Květou Fialovou, 
následovat ji bude o týden později první uvede-
ní muzikálu cikáni jdou do nebe v nové diva-
delní sezóně (s Pavlínou Hejcmanovou a Petrem  

Cybercomics - Klára Vojtková a Jitka Josková 
Foto: Jan Karásek

Čagánkem v hlavních rolích a za svůj výkon v roli 
Buči na Cenu Thálie nominovaným Tomášem  
Šulajem). Pro velký úspěch a zájem dáváme v ří j-
nu prostor mimo předplatné i komedii nájemníci 
(přestože je součástí předplatného 2013 a mnoho 
repríz pro předplatitele má teprve před sebou), 
v níž excelují především Jiří Hejcman a Zdeněk 
Trčálek. Také muzikál donaha! si opět diváci vy-
žádali, ačkoli jsme měli v úmyslu letos na začátku 
léta jeho uvádění po osmi letech ukončit. Prozatím 
plánujeme jen dvě další představení – to ří jnové 
a pak ještě v prosinci. Podle diváckého zájmu se 
uvidí, zda bude pokračovat dál. Dáme mu prostor 
v jednom z „volnokasových“ úterků. Půjde o polo-
kulatou 105. reprízu! Reprízu kulatou, a sice 90.(!), 
bude mít před sebou komedie 1+2=6 (jeden 
a dvě je šest) o posledním ří jnovém pátku. A po-
slední úterý bude patřit dalšímu (podobně jako 
Dobře placená procházka) semaforskému titulu 
v našem repertoáru – hudební revue kdyby tisíc 
klarinetů, po prázdninách také poprvé… Říjnová 
programová nabídka je různorodá a bohatá. Pře-
jeme vám, abyste si i vy vybrali ten svůj titul (tituly) 
a abyste v hledišti Slováckého divadla byli spoko-
jení. Těšíme se na další a další setkání s vámi!

-pah-

Pozvánka do Slováckého divadla
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Premiéra: 
Dobře placená procházka

1.10.		 út	 18.00	 E	 Nájemníci

2.10.			st	 17.00	 O	 Cybercomics

3.10.		 čt	 19.00	 K	 Dobře placená procházka

4.10.		 pá	 19.00	 	 Popel a pálenka

5.10.		 so	 19.00	 C	 Dobře placená procházka

6.10.		 ne	 19.00	 H	 Dobře placená procházka

8.10.		 út	 10.00	 š	 Kalibův zločin

9.10.		 st	 18.00	 U	 Cybercomics

10.10.	čt	 19.00		 J	 Dobře placená procházka

11.10.	pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe

12.10.	so	 19.00	 L	 Nájemníci

14.10.	po	 10.00	 š	 Nájemníci

15.10.	út	 18.00	 S	 Nora

17.10.	čt	 19.00	 B	 Dobře placená procházka

18.10.	pá	 19.00	 	 Nájemníci

19.10.	so	 19.00	 A	 Dobře placená procházka

20.10.	ne	 19.00	 F	 Dobře placená procházka

22.10.	út	 19.00	 	 Donaha!

23.10.	st	 17.00	 V	 Nájemníci

24.10.	čt	 19.00	 D	 Nájemníci

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

26.10.	so	 19.00	 R	 Nájemníci

29.10.	út	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

31.10.	čt	 19.00	 Q	 Nájemníci

Petr Čagánek, Anna Pospíchalová  
a Klára Vojtková

Tomáš Šulaj, Klára Vojtková a Martin Vrtáček 
Foto: Jan Karásek

Anna Pospíchalová a Petr Čagánek
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Knihovna B. B. Buchlovana

Týden knihoven (a nějaký den navíc) 2013

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 
vyhlásil již 17. ročník celostátní akce Týden knihoven, 
k níž se již tradičně připojuje i Knihovna BBB.  Letoš-
ní motto zní S námi jen all inclusive! V týdnu od 30. 
září do 5. října na vás čeká celá škála nejrůznějších 
akcí, letos jsme dokonce Týden knihoven protáhli až 
do 9. října a těšíme se na vaši návštěvu.
Co na vás v knihovně čeká?

Po celý týden 30. 9. - 5. 10.
akce 1+1 zdarMa!
Přivedete-li do knihovny nového čtenáře, získáte 
roční registraci zdarma. Pokud jste ji již zaplatili, 
bezplatnou roční registraci obdrží váš kamarád.

spěcháte? Právě pro vás máme bleskovkU!
Víte přesně, jaké knihy si chcete půjčit a nemáte čas 
navštívit knihovnu? Právě pro vás jsme vytvořili no-
vou nadstandardní službu BLESKOVKA. Knihy, které 
vás zajímají a jsou momentálně dostupné, si nově 
můžete OBJEDNAT přes webový katalog. Do 3 pra-
covních dnů si připravené knihy pouze vyzvednete 
u centrálního pultu, rychle a bez hledání. Za každou 
knihu na objednávku zaplatíte 10 Kč. Tato služba ov-
šem funguje pouze v dospělém oddělení a netýká 
se časopisů nebo cédéček.

výroba laMPiónů
Pokud se chystáte na Setkání broučků a nemá-
te lampion, žádný problém - v dětském oddělení 
probíhá výtvarná dílnička, kde si vyrobíte vlastní. 

úterý 1. ří jna - Mařatice v proudu času vi.
Zahájení další části úspěšné výstavy z historie míst-
ní části Mařatice ve zdejší pobočce.
 
středa 2. října v 18.30 - lázeňská módní abeceda
Víte, jaká před 100 lety vládla etiketa nebo co se 
hrálo na lázeňské kolonádě? Pro milovníky elegan-
ce starých časů je určena komentovaná přehlídka 
lázeňské módy – účinkuje okrašlovací spolek Cal-
ma z Luhačovic a uherskohradišťské knihovnice. 
Vstupné 40 Kč.
 
pátek  4. října v 18.00 - setkání broučků na Ma-
sarykově náměstí.
Širokou veřejností oblíbené a věkově nijak neome-
zené lampiónové Setkání broučků a slet pohádko-
vých postaviček již tradičně ukončí Týden knihoven.

bonUs (a nějaký den navíc)

neděle 6. října (14 - 17 hodin) - nedělní kávička 
v knihovně 
– odpoledne v čítárně s promítáním DVD Z kraje 
pod Buchlovem, dále Člověče, nezlob se pro děti 
i dospělé, atmosféru dokreslí poslechová a rela-
xační hudba

úterý 8. října v18.00 - vernisáž výstavy tomáše 
beňa 9 knih a 9 tváří tvé fantazie
9 knih a 9 tváří putuje světem fantasy knih. Provází 
vybranými díly, ke kterým autor vytvořil tváře z hlí-
ny. Jsou to charaktery známých i méně známých 
postav nekonečného světa fantasy, stvořeny podle 
představ čtenářů a autora.

středa 9. října v 17.00 - beseda s arnoštem gold- 
flamem
Populární herec, spisovatel, scénárista a režisér 
bude povídat o psaní knih a číst ukázky z vlastní po-
hádkové tvorby. Beseda je určena pro malé i velké, 
zvláště pro rodiče a děti. Vstup volný.

Radovan Jančář, Dagmar Vaďurová
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oksanen, s.: čas ztracených holUbic
Co vede člověka k tomu, aby udával své sousedy? Co doopravdy znamená spoluprá-
ce se Státní bezpečností? Ne všichni se brodí špínou za peníze… Ne všichni mají na 
rukou krev kvůli pocitu moci. Někteří z nás to dělali nebo dělají dobrovolně.

Výběr novinek Knihovny BBB 

sParks, n.: to nejlePší z nás 
Dawson Cole se rozhodl, že nepůjde ve stopách svých předků – zločinců a kriminální-
ků, a v 17 letech proto utekl z domova. Útočiště našel u ovdovělého podivína. Rodina  
Amandy naopak patří v městečku k městské honoraci a na svou dceru klade jen ty  
nejvyšší nároky. Ona má ale své představy o životě a nic nedbá toho, že chlapec, do 
kterého se zamiluje, je z opovrhované rodiny.

Weir, a.: nebezPečné dědictví
Dva příběhy a dvě ženy, jež spojuje jedno smrtelné nebezpečí: stojí pří liš blízko trů-
nu. Láska, intriky a tajemství, to je to, co je oběma příběhům společné. A jména obou 
hrdinek. Katherine. Tajemstvím, po němž obě pátrají, je záhadné zmizení dvou ma-
lých princů v Toweru v roce 1484.

Watson, M.: PoUto
Dominic Kitchen je svatební fotograf. Od počátku své úspěšné kariéry v 60. letech  
zachycuje ženicha a nevěstu v nejšťastnějších okamžicích jejich života. Přitom jemu 
samému není pomoci, protože se nedokáže vymanit z pouta k ženě, která by pro ně 
měla být za všech okolností tabu.

caMeron, W. b.: Psí Poslání
Všichni psi jednou přijdou do nebe, ale nejprve musí splnit své poslání. Autor romá-
nu, který si zamilovali čtenáři po celém světě, je přesvědčený, že jeden pes se může 
narodit několikrát za sebou, aby se mohl zdokonalovat v rozličných dovednostech  
a aby mohl čím dál tím lépe chápat člověka. I hlavní hrdina knihy se na svět vrací 
znovu a znovu.

goUnelle, l.: FilozoF, který nebyl MoUdrý
Kniha autora mezinárodního bestselleru Muž, který chtěl být šťastný, je podmani-
vým a inspirativním příběhem, který nás přivádí do srdce Amazonie a ponouká nás  
k zamyšlení nad vlastní existencí a nad způsobem života, který vedeme.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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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

one Direction 3D: thiS iS uS [3D]
út 1. 10. 17.00 hod.
režie: m. SPurlock / v. británie 2013 / 92 
min. / přístupné bez omezení / titulky
/ 3D-cinema / 150 kč 
Film o momentálně nejslavnější chlapecké po-
pové skupině. 

jako nikDy
út 1. 10. 19.30, st 2. 10. 20.00 hod.
režie: z. tyc / čr, Slovensko 2013 / 93 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 100 kč
Výtvarník Vladimír (Jiří Schmitzer) umírá. Dům 
v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt 
je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené 
nemocnici. 

mefiSto - San franciSco
oPera živě  Operní sezóna v kině Hvězda
čt 3. 10. 19.30 hod.
délka: 3 hod. 30 min., 2 přestávky / italsky  
s českými titulky / 300 kč, abonná 250 kč
hudba a libreto: arrigo boito / Dirigent: nicola 
luisotti / režie: laurie feldman Santoliquido  
/ Účinkují: ildar abdrazakov, Patricia racet-
te, ramon vargas ad.
Operní sezóna v San Franciscu odstartuje 
Boitovým mistrným převyprávěním Goetheho 
Fausta. Monumentální podívaná plná maje-
státních chorálů a strhujících melodií je jedním  
z nejpůsobivějších děl, které kdy byly na scéně 
War Memorial Opera House uvedeny. Uslyšíme 
úchvatného tenoristu Ramóna Vargase v roli 
filozofa, který zaprodá svou duši ďáblu, pod-
manivou sopranistku Patricii Racettovou jakož-
to ženu jeho srdce, a až mrazivě nenávistného 
basbarytonistu Ildara Abdrazakova v titulní roli 
Mefista. V ceně vstupenky je tištěný program 
představení, drobné občerstvení a sekt o pře-
stávce.

zataženo, občaS trakaře [3D] 
pá 4. 10. 16.00 hod.
režie: c. cameron, k. Pearn / uSa 2013 
/ 96 min. / přístupné bez omezení / dabing 
/ 3D-cinema / děti do 15 let 145 kč, 175 kč 
Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami, hla-
dovými tacodýly nebo krevetími opičkami! 

zataženo, občaS trakaře [2D]
so 5. 10. 16.00 hod.
dabing / D-cinema / děti do 15 let 110 kč, 
140 kč 

rivalové
pá 4. 10. 18.00, so 5. 10. 20.00, ne 6. 10. 17.30, 
po 7. 10. 20.00, po 21. 10. 17.30 hod. 
režie: r. hoWarD / uSa 2013 / 123 min.  
/ přístupné bez omezení / titulky / 120 kč
Niki Lauda a James Hunt - dokonalý profesi-
onál versus neodolatelný playboy. Jedno však 
mají společné - nezkrotnou touhu po vítězství 
v závodech plných zvratů, nebezpečí a blízkosti 
smrti.  

Gravitace 
pátek 4. 10. 20.30, sobota 5. 10. 17.45, neděle  
6. 10. 20.00, úterý 22. 10. 17.00 hod.  
režie: a. cuarÓn / uSa, velká británie 
2013 / 91 min. / přístupné bez omezení
/ titulky / 100 kč
Loď je zničená a Stone (S. Bullock) a Kowalsky 
(G. Clooney) zůstanou ve vesmíru sami, odká-
záni jeden na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. 



35

revival 
po 7. 10. 17.30 hod.
režie: a. nelliS / čr 2013 / 116 min.
/ nevhodné pro děti do 12 let / 90 kč
Komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humo-
rem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro 
všechny. 

DonŠajni
út 8. 10. 20.00 hod., čt 10. 10. 20.30 hod.
režie: j. menzel / čr 2013 / 102 min.
/ přístupné bez omezení  / 110 kč 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém 
milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře na-
vzdory. Film se skvělým hereckým obsazením. 

colette
st 9. 10. 17.30, út 22. 10. 20.15, út 29. 10.
15.00 hod.
režie: m. cieSlar / čr, Slovensko, nizo-
zemsko 2013 / 126 min. / nevhodné pro děti 
do 12 let / 100 kč
Milostný příběh zajatců Viliho (J. Mádl) a krás-
né belgické židovky Colette (C. Thioly) vypráví 
o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, 
o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou 
a lží... 

kameňák 4 
čt 10. 10. 18.30, pá 11. 10. 18.30, so 12. 10. 
18.30, ne 13. 10. 20.00, po 14. 10. 20.00,  
út 15. 10. 18.00, st 16. 10. 17.30, so 19. 10. 20.00,  
po 21. 10. 20.00 hod. 
režie: j. novák / čr 2013 / 88 min. / nepří-
stupné pro děti do 15 let / 110 kč
Po deseti letech se nám opět představují ob-
líbení hrdinové městečka Kameňákov v plné 
parádě. 

zmizení 
pá 11. 10. 20.15, ne 13. 10. 17.00, po 28. 10. 
20.00 hod.
režie: D. villeneuve / uSa 2013 / 146 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 100 kč  
Keller (H. Jackman) udělá cokoliv pro záchranu 
života dcery a rozhodne se vzít spravedlnost do 
svých rukou.

leD zePPelin
– live in lonDon 2007
so 12. 10. 20.30 hod.
režie: D. carrutherS / v. británie 2012  
/ 124 min. / přístupné bez omezení / 150 kč
HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixo-
vaný přímo členy kapely jsou zárukou skvělého 
zážitku! 

Diana
po 14. 10. 17.30 hod., út 15. 10. 15.00 hod.,  
st 23. 10. 10.00 hod.
režie: o. hirSchbieGel / v. británie, uSa 
2013 / 120 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / 110 kč  
Její skutečný život. Její opravdová láska. Její 
pravdivý příběh. 

metallica:
throuGh the never [3D]
čt 17. 10. 18.15, st 23. 10. 17.30 hod.
režie: n. antal / uSa / 92 min. / nevhodné 
pro děti do 12 let / 3D-cinema / 150 kč
Vzrušující 3D zážitek, který díky oslňující py-
rotechnice, propracovaným jevištním scénám 
a obrazem snímaným najednou 24 kamerami, 
nemá na plátně obdoby.

turbo [3D]
so 19. 10. 16.00 hod., ne 20. 10. v 15.30 hod.
režie: D. Soren / uSa 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema  
/ děti do 15 let 125 kč; 150 kč
Fatální střet se speciálně upraveným motorem 
nadupaného sportovního auta změní moleku-
lární strukturu malého šneka a díky této podiv-
né nehodě získá Turbo neuvěřitelnou rychlost. 
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turbo [2D]
pá 18. 10. 16.00, st 23. 10. 15.30, po 28. 10. 
16.00 hod.
dabing / D-Cinema / děti do 15 let 100 Kč; 125 Kč

Plán Útěku 
čt 17. 10. 20.00, so 19. 10. 18.00 hod. 
režie: m. hafStrÖm / uSa 2013 / 120 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 kč
Legendy akčních filmů Sylvestr Stallone a Ar-
nold Schwarzenegger se konečně potkávají 
jako hlavní hrdinové v jednom filmu.  

Don jon
pá 18. 10. 18.00, ne 20. 10. 20.00, st 23. 10. 
20.00 hod. 
režie: j. GorDon-levitt / uSa 2013 / 90 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 110 kč 
Současný, na pornografii závislý Don Juan se 
snaží změnit svůj sobecký život. 

carrie 
pá 18. 10. 20.00, ne 20. 10. 17.30 hod. 
režie: k. Peirce / uSa 2013 / 100 min. / ne-
přístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 kč
Adaptace předlohy Stephena Kinga Carrie se 
vrací na plátna kin.

Příběh kmotra
čt 24. 10. 20.00, pá 25. 10. 20.00, so 26. 10. 
20.00, ne 27. 10. 20.00, po 28. 10. 18.00, út 29. 
10. 17.30, st 30. 10. 20.00 hod.
režie: P. nikolaev / čr 2013 / 99 min. / pří-
stupné bez omezení / 120 kč
Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu  
s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici 
šedé eminence české politiky. 

machete zabíjí 
pá 25. 10. 17.30, ne 27. 10. 17.30 hod.
režie: r. roDriGuez / uSa, rusko 2013  
/ 107 min. / nevhodné pro děti do 12 let  
/ titulky / 110 kč
Machete je zpátky a pouští se se do mise, kte-
rou by nezvládl žádný jiný smrtelník. 

battle of the year: the Dream 
team [3D] 
so 26. 10. 17.30 hod. 
režie: b. lee / uSa 2013 / 109 min. / přístup-
né bez omezení / 3D-cinema / titulky / děti 
do 15 let 145 kč; 175 kč 
Battle of the Year je pro tanečníky breakdance 
něco jako olympiáda!

battle of the year: the Dream 
team [2D] 
st 30. 10. 17.30 hod. 
režie: b. lee / uSa 2013 / 109 min. / přístup-
né bez omezení / titulky / děti do 15 let 110 
kč; 140 kč 

Ptačí Úlet 
čt 31. 10. 17.30 hod.
režie: j. hayWarD / uSa 2013 / 85 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 100 kč
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných 
krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich 
misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého 
druhu od jistého konce. 

enDerova hra 
čt 31. 10. 19.30 hod.
režie: G. hooD / uSa 2013 / 115 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč  
Ender je jako nadané dítě cvičen s ostatními 
podobně zázračnými dětmi na takzvané voje-
vůdce. Země se totiž připravuje na další mimo-
zemskou invazi…
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Šmoulové 2 [3D] 
st 2. 10. 15.00 hod.
režie: r. GoSnell / uSa 2013 / 105 min  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3D-cine-
ma / 130 kč (na průkazku bijásek sleva 20 kč)
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomysl-
ných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 
Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemoc-
nou, magickou šmoulí esenci.

malováSek – zvířátka a PoSta-
vičky z kaŠtanů
ne 6. 10. 14.30 hod. 
Není nad přírodní materiály. V Malovásku si 
tentokrát ukážeme, co vše z nich jde vykouzlit.
 
zataženo, občaS trakaře [3D]
ne 6. 10. 15.30 hod.
režie: c. cameron, k. Pearn / uSa 2013  
/ 96 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 3D-cinema / děti do 15 let 145 kč, 175 kč 
(na průkazku bijásek sleva 20 kč) 
Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami, hla-
dovými tacodýly nebo krevetími opičkami! 

zataženo, občaS trakaře [2D] 
st 9. 10. 15.30 hod.
dabing / D-cinema / děti do 15 let 110 kč, 
140 kč (na průkazku bijásek sleva 10 kč) 

malováSek – PeStrobarevná 
Přáníčka
ne 13. 10. 14.30 hod.
Využijeme podzimní nadílky listů a jejich krás-
ných přírodních barev.

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 hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu bijáSku na školní rok 2013/2014. Na představení označená 
jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné.

malováSek (září 2013 - květen 2014)
každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí  
s nejrůznějšími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. zdarma!

animáSek (září 2013 - květen 2014)
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 bijáskového 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. 

Sametka
ne 13. 10. 15.30 hod.
československo / 66 min. / přístupné bez 
omezení / 30, 40 kč
Pásmo krátkých filmů: Štaflík a Špagetka, Pří-
běh horského krále, Sametka ad.

juStin: jak Se Stát rytířem [2D] 
st 16. 10. 15.30 hod. 
režie: m. Sicilia / Španělsko 2013 / 96 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 100 kč 
(na průkazku bijásek sleva 10 kč) 
I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se 
rozhodl být rytířem jako jeho dědeček, přesto-
že otec mu vybral výnosnou dráhu právníka.

malováSek – Šnečí ozDoby
ne 20. 10. 14.30 hod.
Vyrobíme si skvělé šnečí přívěšky, brože a prs-
týnky. 

turbo [3D]
ne 20. 10. 15.30 hod.
režie: D. Soren / uSa 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema 
/ děti do 15 let 125 kč, 150 kč (na průkazku 
bijásek sleva 20 kč)
Žít život hlemýždím tempem ho neuspokojuje, 
touží po mnohem vyšší rychlosti... 

turbo [2D]
st 23. 10. 15.30 hod.
dabing / D-cinema / děti do 15 let 100 kč, 
125 kč (na průkazku bijásek sleva 10 kč)

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

bAbY bIO

StážiSti 
st 9. 10. 10.00 hod.
režie: S. levy / uSa 2013 / 119 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / dabing / 60 kč 
Starý psy klikat nenaučíš… 

Diana
st 23. 10. 10.00  hod.
režie: o. hirSchbieGel / v. británie, uSa 
2013 / 120 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / 60 kč  
Její skutečný život. Její opravdová láska. Její 
pravdivý příběh.

malováSek – volný let 
ne 27. 10. 14.30 hod
Starší děti si zkusí vyrobit origami ptáčky z ba-
revných papírů, mladší se naučí vlaštovky a le-
tadélka a ptačí maňásky z ruliček od toaletního 
papíru.

letaDla [3D] 
ne 27. 10. 15.30 hod.
režie: k. hall / uSa 2013 / 85 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema 
/ 130 kč (na průkazku bijásek sleva 20 kč) 

Animovaný komediálně-dobrodružný snímek 
nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prá-
šek, práškovací letoun s velkým srdcem a rych-
lými křídly.

o hlouPém Peciválovi
st 30. 10. 15.30 hod.
československo / 61 min. / přístupné bez 
omezení / 30, 40 kč 
Pásmo krátkých filmů: O hloupém peciválovi, 
Krtek a autíčko, Kouzelný dědeček ad.

odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. bio Senior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít  
o filmové novinky. Představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. V rámci projekcí Bio Senior nabídneme 
mimořádně i retro projekce bio nostalgie, které divákům připomenou nezapomenutelné zážitky z dob dřívějších.  

bIO SenIOR

líbánky
út 1. 10. 15.00 hod. 
režie: j. hřebejk / čr 2013 / 98 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / 60 kč
Některá tajemství by prostě neměla být prozra-
zena! 

Diana
út 15. 10. 15.00 hod.
režie: o. hirSchbieGelv. británie, uSa 
2013 / 120 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / 60 kč  
Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř 
každý. Jen málokdo však zná skutečnou Dianu 
Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou 
ženu... 

colette
út 29. 10. 15.00 hod.
režie: m. cieSlar / čr, Slovensko, nizo-
zemsko 2013 / 126 min. / nevhodné pro děti 
do 12 let /  60 kč
Film byl natočen podle stejnojmenné novely Ar-
nošta Lustiga.
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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.

zachraňte eDWarDSe + hoSté: 
manželé SlaDkoWŠtí
(krátký ÚvoD, Setkání Po filmu)
st 2. 10. 17.00 hod.
režie: D. Smržová / čr 2010 / 72 min.
/ přístupné bez omezení / zdarma
Český dokument líčí zápas o postižené dítě, 
který už několik let vede manželský pár ze Zlína. 
Za podporu projekce děkujeme společnosti 
HBO, režisérce snímku a městu Uherské Hradi-
ště. Od 19.00 hodin proběhne po filmu setkání 
u kávy a čaje v kavárně kina Hvězda.

jako nikDy + hoSté
st 2. 10. 20.00 hod.
režie: z. tyc / čr, Slovensko 2013 / 93 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 90, 100 kč
Výtvarník Vladimír (Jiří Schmitzer) umírá. Dům 
v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt 
je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené 
nemocnici. 

omar
st 9. 10. 20.00 hod.
režie: h. abu-aSSaD / izrael 2013 / 97 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 70, 
80 kč
Mladého pekaře Omara dělí od jeho tajné lásky 
Nadji zeď, která přetíná území Palestiny. Kvůli 
práci, rodině či lásce ji denně přelézají stovky 
mužů…

jaSmíniny Slzy 
út 15. 10. 20.00 hod.   
režie: W. allen / uSa 2013 / 98 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / 80, 90 kč
Komediální drama vypráví o důsledcích, které 

mohou nastat, když lidé zavírají oči před reali-
tou a pravdou, kterou nechtějí vidět. 

kaPitál 
st 16. 10. 20.00 hod.
režie: coSta-GavraS / francie 2012 / 113 
min. / přístupné bez omezení / titulky / 80, 
90 kč
Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka 
v režii francouzského buřiče Costy-Gavrase. 

Skoro ÚPlně vymyŠlený film
+ DeleGace tvůrců
út 22. 10. 19.00 hod. 
režie: t. kovářová / čr 2013 / 57 min.  
/ přístupné bez omezení / 40, 60 kč
Nezávislý film režisérky a scenáristky Terezy Ko-
vářové ve svém názvu přiznává inspiraci Skoro 
úplně vymyšlenou básní Charlese Bukowského. 

zuzana michnová – jSem Slav-
ná tak akorát + hoSté: zuzana 
michnová, jitka němcová aD.
čt 24. 10. 18.00 hod.
režie: jitka němcová / čr 2013 / 94 min.  
/ přístupné bez omezení / 80, 90 kč
Celovečerní film o hudební skladatelce, textař-
ce a zpěvačce Zuzaně Michnové. 

rozbitý Svět
út 29. 10. 20.00 hod.
režie: r. norriS / velká británie 2012 / 91 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 60, 70 kč
Silná, podmanivá a dojemná studie lásky v jejích 
mnoha formách – idealizované, neopětované, 
nechtěné a – nakonec – bezpodmínečné.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačfk), 
města uh. hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

Průkazku na novou sezónu 2013-2014 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před 
představením artu nebo zlatého fondu.

Dvojí život veroniky  
čt 3. 10. 16.00 hod.
režie: k. kieSloWSki / francie, norsko 1991 
/ 98 min. / nevhodné pro děti do 12 let
/ titulky / na průkazku zf zdarma, 50 kč
Zvláštní příběh dvou identických dívek – Polky 
a Francouzky – lze vnímat v nejrůznějších ro-
vinách. Divákovi se záměrně otvírá nekonečný 
prostor pro úvahy a reflexe. 

ÚDolí včel + kf: v Síti čaSu
(in memorian frantiŠek ulDrich)
čt 10. 10. 16.00 hod.
režie: f. vláčil + f. ulDrich / českosloven-
sko 1967 + 1989 / 96 + 20 min. / nevhodné 
pro děti do 12 let / na průkazku zf zdarma; 
60 kč
Údolí včel: Příběh filmu, zasazený do druhé 
poloviny 13. století, zpodobňuje beznadějný 
pokus jedince o vzpouru proti síle dogmatu 
spojeného s mocí. V síti času: František Vláčil 
v dokumentárním portrétu nedávno zesnulého 
kameramana Františka Uldricha.

Prémie zf: oSvícení 
čt 17. 10. 16.00 hod. 
režie: S. kubrick / v. británie, uSa 1980  

/ 119 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / jen na průkazku zf 
Spisovatel Jack Torrance brzy zjišťuje, že samo-
ta uprostřed hor je tísnivá a také on začíná při-
cházet o rozum. 

anDěl zkázy 
čt 24. 10. 16.00 hod.
režie: l. buÑuel / mexiko 1962 / 93 min.  
/ přístupné bez omezení  / jen na průkazku zf   
Hladoví jsou nasyceni a schopni vykročit z blud-
ného kruhu ztráty sama sebe. Ale tím nic ne-
končí... Uvádíme na speciální přání zpěvačky 
Zuzany Michnové, která tvorbu režiséra vždy 
obdivovala a bude 24. 10. hostem kina Hvězda. 

farma zvířat 
čt 31. 10. 16.00 hod. 
režie: j. batchelor, j. halaS / v. británie 
1954 / 72 min. / přístupné bez omezení / na 
průkazku zf zdarma, 50 kč
Animovaná Farma zvířat je adaptací slavné stej-
nojmenné bajky George Orwella o nebezpečí 
totalitních systémů.

koncerty, opery, výstavy, besedy

jiří juráSek: malý Průřez tvor-
bou (fotoGrafie)
kavárna kina Hvězda, 9. 9. – 5. 10.
Výstava představuje průřez tvorbou uherskohra-
dišťského fotografa, jenž se focení věnuje už té-
měř čtvrt století. 

výStava PoSkytovatelů Sociál-
ních Služeb 
foyer kina Hvězda, 1. – 18. 10.
Výstava poskytovatelů sociálních služeb se stala 
tradiční akcí, která je pořádána městem Uherské 

Hradiště v rámci doplňkových aktivit procesu ko-
munitní plánování sociálních služeb v Uherském 
Hradišti. Od roku 2009 se tak mají možnost 
prezentovat občanům města nejen poskytova-
telé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 
108/2006 Sb., ale i navazující a související služby, 
které jsou se sociální oblastí na Uherskohradišť-
sku provázány. Letos se koná již 5. ročník této 
akce. vernisáž výstavy se uskuteční v kině 
hvězda ve středu 2. 10. od 16 hodin.
http://www.mesto-uh.cz/
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hiStorie náměStí míru, zŠ SPor-
tovní a kina hvězDa
kavárna kina Hvězda, 7. – 31. 10.
Malý průřez stavebním a architektonickým vý-
vojem několika budov a náměstí, na němž sídlí i 
kino Hvězda. Výstava se koná na doplnění oslav 
50. výročí založení ZŠ Sportovní Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace, oslaví v příštím 
školním roce 50. výročí založení školy. Slavnostní 
akademie a veřejná prohlídka školy se koná v so-
botu 12. 10. 2013.
www.zsuhsportovni.cz
http://www.mkuh.cz

„PrieStor a ….“ 
foyer kina Hvězda, 24. 10. – 15. 11.
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Fakultou výtvar-
ných umení Akademie umení v Banskej Bystrici 
představí výsledky studentských projektů, které 
vznikly v průběhu pětidenního mezinárodního 
workshopu s názvem „Priestor a ….“. Ten pro-
běhl v září 2013 ve spolupráci s Art Colony Cered 
v Maďarsku. Studenti na výstavě prezentují jak 
instalace, vzniklé pro konkrétní prostor (site spe-
cific art, land art), tak také záznamy a dokumen-
taci své práce. vernisáž výstavy se uskuteční 
v kině hvězda ve čtvrtek 24. 10. od 17.30 
hodin. http://www.utb.cz/fmk

výchoD arabSkého PolooStro-
va - Sultanát omán  
komentovaná projekce, beseda
úterý 8. 10. 18.00 hod. délka: 90 min. / 60 kč
Již název pořadu voní trochu omamně po ka-
didle a parfémech, nebo někomu čpí velblou-
dím pižmem, ale v každém případě navozuje 
pocit exotiky. Ano vezmeme vás, pokud náš 
pořad navštívíte, na východní část Arabského 
poloostrova, kterou spravuje pro nás, lidi žijící  
v demokratickém zřízení, neznámá absolut-
ní monarchie. http://www.pohodari.pel.cz  
 
40 let marSyaS tour ´13: zuzana 
michnová, oSkar Petr, 
Petr kalanDra memory banD
čtvrtek 24. 10. 20.00 hod., klub Mír
200 kč (předprodej); 250 kč
Fanoušci se k 40. výročí kapely dočkají i letos 
koncertů plných nesmrtelných písní z celé histo-
rie skupiny Marsyas. Před koncertem ve stejný 
den od 18:00 se v kině Hvězda za účasti zpě-
vačky Zuzany Michnové a režisérky Jitky Něm-
cové koná hradišťská premiéra snímku Zuzana 
Michnová – Jsem slavná tak akorát.
Předprodej v kině Hvězda zahájen, na ostatních 
místech od 23. 9. Předprodejní místa: poklad-
na kina Hvězda, MIC, Record, agentura Vichr  
a klub Mír Uherské Hradiště.
http://www.marsyas.cz/
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Slovácko prohrálo zbytečně na Spartě

Po vydřené remíze na Bohemians hostilo Slovácko 
24. 8. před televizními kamerami mistrovský celek 
a účastníka Ligy mistrů Viktorku Plzeň. V první půli 
měl mírnou převahu náš celek, vyloženou šanci 
měl Kerbr, ale hlavou zblízka trefil jen spojnici tyč-
ky a břevna. Hosté se z rušového protiútoku uja-
li vedení a po chybě ve středu hřiště ve druhém 
poločase zvýšili na 2:0. Valenta sice snížil, ale 
další vpád do otevřené obrany znameal koneč-
ný výsledek 1:3, který neodpovídal průběhu hry 
ani vytvořeným šancím - ty mělo v závěru spíše 
Slovácko. S výsledkem nikoli, ale s úrovní zápasu 
bylo více než 7.000 diváků spokojeno. Další zá-
pas v Brně se hrál opět před televizními kamera-
mi. Náš celek nepřipustil diskuzi o tom, kdo získá 
důležité tři body a brankami Kerbra a Košuta zví-
tězil 2:0, když některé další šance (Petr, Valenta, 
Trousil) zůstaly neproměněny. Důležitý byl další 
zápas po reprezentační pauze doma s Příbramí. 
Můžeme jej řadit mezi ty smolné, poněvadž Slo-
vácko mělo převahu, Ondřejka a Daníček nastřelili 
tyčky, spoustu nebezpečných situací vyřešil bran-
kář Hruška, v závěru rozhodčí neodpískal jasnou 
ruku ve vápně a tak nakonec zápas skončil ne-
rozhodně 1:1, branku vstřelil Ondřejka. Škoda, že 
poněkud frustrovaný Jan Trousil v závěru zakopl 
míč, dostal druhou žlutou a na Spartě (opět před 
kamerami) chyběl. A na Spartě to byl zápas „bl-
bec". Prvních 20 minut vládla Sparta a dala dva 
laciné góly, které nutno přičíst na vrub nesehra-
né obrany (Rada?!?), kde chyběli Trousil a Kubáň. 
Dalších téměř šedesát minut bylo lepší Slovácko, 
snížilo Kerbrem, ovšem nedalo tři vyložené šan-
ce (2x Volešák a Valenta), což ovlivnilo výsledek. 
Posledních deset minut se hrálo vabank, čehož 
využila Sparta. Poslední branka po chybě branká-
ře Melichárka (rozhodčí ale mohl klidně odpískat 
faul Bednáře) byla jen výsledkem zmaru. Výsledek 
4:1 rozhodně neodpovídal průběhu. V druhé části 
podzimu Gambrinus ligy čekají náš celek (až na Li-
berec) hratelní soupeři - doma Ostrava, Olomouc, 
Znojmo, Jihlava, venku Liberec, Dukla Praha  
a Slavia. Zejména domácí zápasy budou důležité, 
neboť se většinou bude hrát tzv. o šest bodů. Klid 
pro jaro by se dal zajistit již v tomto roce...
                                         Text a foto: Miroslav Potyka

1.FC Slovácko - nástup před utkáním 
s Příbramí.

Zraněný Martin Abraham (někdejší hráč 1.FC 
Slovácko, nyní Příbram) přihlížel utkání se synem.

Jiří Valenta (11) střílí branku do sítě Plzně.
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

kalendář akcí na Měsíc říjen

1.10.2013 - 23.1.2014 | rUština
- kurzy pro různé stupně pokročilosti 
1.10.2013 - 28.1.2014 | Planeta a* aneb sociální 
dovednosti dětí a mládeže s autismem a asperge-
rovým syndromem 
2.10.2013 - 29.1.2014 | 4xdys
- pro děti s poruchou "dys"
2.10.2013 - 22.1.2014 | angličtina - kurzy angličti-
ny pro různé stupně pokročilosti 
3.10.2013 - 30.1.2014 | živé stříbro - kurz pro děti 
mladšího školního věku 
6.10. - 1.12.2013 | taneční kUrz - nedělní kurz pro 
dospělé a mládež 
10.10. - 14.11.2013 | Finanční graMotnost
- semináře pro dospělé zdarma 
19.10. - 20.10.2013 | reiki 1
- víkendový kurz pro dospělé
22.10.2013 | jak léPe zvládat stres ii. - odpoled-
ní kurz pro dospělé 

Pravidelné sPortovní aktivity 
/ jednorázové vstUPy

Pondělí: dopolední Pilates
úterý: Salsa

Aktivity pro děti

středa: Cardio Callanetics, Redukční cvičení
čtvrtek: Aktivní senioři, Fitbox, Pilates v těhotenství

Pravidelné jazykové konverzace 
/ jednorázové vstUPy

Pondělí: dopolední i odpolední německé konverza-
ce, odpolední ruské konverzace
úterý: dopolední ruské konverzace
středa: dopolední a odpolední anglické konverzace
čtvrtek: dopolední i odpolední španělské konverzace 

Konverzace s rodilými mluvčími 1 lekce 90 min./80 Kč

jazykové kUrzy od října 

šPanělština – pokročilí od 1.10.
něMčina – pokročilí od 2.10.
angličtina – mírně pokročilí a pokročilí od 2.10.
FrancoUzština - pokročilí od 3.10.
RuštIna – začátečníci od 1.10.
RuštIna – pokročilí od 3.10.

bližší informace o všech kroužcích a aktivitách 
najdete na: www.akropolis-uh.cz.

Street dance

Vzdělávací kurz
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Společenská kronika města

 jUbilanti v Měsíci červen
28.6.   Marie Kadlčíková
28.6.   Jiří Šmíd
29.6.   Hana Tománková
 
 jUbilanti v Měsíci červenec
1.7.   Anna Sovová
1.7.   Svatoslav Žáček
3.7.   Jana Maňásková
4.7.   Jaroslav Chmelař
4.7.   Božek Tomíček
5.7.   Olga Hrušková
5.7.   Marie Hrabalová
9.7.   Božena Habartová
11.7.   Milada Zemčáková
13.7.   Marie Kryštofová
13.7.   Marie Halavičová
14.7.   František Vanda
14.7.   Marta Grygarová
14.7.   Vlasta Pokorná
15.7.   Ludmila Černá
16.7.   Jarmila Hulíková
16.7.   Ivo Turecký
17.7.   Bedřich Nedoma
17.7.   Jaroslav Hůlka
18.7.   Jitka Holotíková
18.7.   Ludmila Schönová
20.7.   Božena Kunertová
20.7.   Božena Fridrichová
20.7.   Ludmila Menšíková
20.7.   Bohumír Dostál
21.7.   Josef Pavlík
22.7.   František Můčka
22.7.   Helena Ludwigová
24.7.   Josef Zajíc
24.7.   František Man
25.7.   Ludvík Jakšík
25.7.   Anna Vlková
27.7.   Amálie Mikulíčková
27.7.   Františka Olšáková
29.7.   Marie Vaculíková
29.7.   Anna Polášková
31.7.   Oldřich Kořínek
 
 jUbilanti v Měsíci srPen
3.8.   Růžena Vandová
3.8.   Marie Janáčková

3.8.   Eva Perůtková
5.8.   Jarmila Hoferková
5.8.   Josef Dvořáček
6.8.   Marie Stašková
6.8.   Marie Mikešová
7.8.   Vladimír Vencel
7.8.   Marie Horáková
7.8.   Milan Suchánek
8.8.   Věra Máselníková
8.8.   Marie Koutná
9.8.   Helena Uherková
10.8.   Marta Grebeníčková
11.8.   Miroslava Jahůdková
11.8.   Jan Sýkora
12.8.   Bohuslav Opravil
12.8.   Blanka Kolaříková
12.8.   Marie Petrlíková
13.8.   Josef Stuchlík
14.8.   Marie Bizová
14.8.   Miroslav Šácha
14.8.   František Hřib
14.8.   Marie Tomíková
15.8.   Jiří Šilc
15.8.   Marie Bahulová
16.8.   Vlasta Vávrová
18.8.   Helena Trachtulcová
18.8.   Anna Stuchlíková
18.8.   Helena Bičanová
18.8.   Jiřina Bortelová
19.8.   Silvie Kašková
20.8.   Květoslava Jedličková
21.8.   Milada Rádková
21.8.   Eduard Pavlík
21.8.   Leo Skatula
21.8.   Zdeněk Pokorný
22.8.   Stanislava Kozlíková
23.8.   Zdeněk Musil
24.8.   Jan Valášek
24.8.   Jaromír Flasar
24.8.   Vladimír Horehleď
26.8.   Zdeňka Družbíková
26.8.   Antonín Hrobař
28.8.   Marie Vejrostová
29.8.   Marie Kovářová
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narodili se  2013

3. 5. 2013  Karolína Linhartová
16. 6. 2013 Tobiáš Janča
28. 6. 2013 Kateřina Houfková
14. 7. 2013  Kristian Hábl
22. 7. 2013 Nella Turečková
2. 8. 2013  Maxmilián Popek
6. 8. 2013  Eliška Podškubková
7. 8. 2013  Eliška Březinová
7. 8. 2013  Laura Jelínková
8. 8. 2013  Antonín Bohun
8. 8. 2013  Alex Kozina
12. 8. 2013 Šimon Michalci
13. 8. 2013 Ema Podškubka
15. 8. 2013 Emma Křenová
28. 8. 2013 Anna Kočí
2. 9. 2013  Dominik Bureš

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

Společenská  
kronika města

Jaroslav Kyncl 
9. 10. 1938 -  8. 9. 2013

V neděli 8. září 2013 v nedožitých 75 letech 
zemřel herec Jaroslav Kyncl, dlouholetý 
člen Slováckého divadla. Za téměř 40 let 
v SD vytvořil spoustu nezapomenutelných 
rolí, divákům se vryly do paměti zejména 
jeho komické postavy. Herecká  práce Jaro-
slava Kyncla se výrazně zapsala do vývoje 
a kvality SD a v celkovém historickém po-
hledu zůstane jeho významnou součástí.

1. září oslavil 50té naro-
zeniny herec Kamil Pu-
lec, dlouholetý člen Slo-
váckého divadla. Za 30 
let působení na prknech 
SD ztvárnil velké množ-
ství osobitých postav, 
díky kterým se zařadil 
mezi oblíbené herce 
této scény. Do dalších let 
přejeme Kamilovi pevné 
zdraví a ještě mnoho 
dalších krásných diva-
delních rolí.

SD

Kamil Pulec
1. 9. 1963
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PoMazánka z herMelínU
Suroviny:
1 Hermelín (nastrouhat najemno), 1 vařené vejce 
(nastrouhat najemno), 1 cibule, paprika sladká, chi-
lli, majonéza.
Postup:
Vše smícháme a necháme přes noc uležet v chlad-
ničce.

nakládaný herMelín
Suroviny: 
1 Hermelín, česnek (dle chuti), 1 menší cibule, černý 
pepř celý (10 zrnek), nové koření (5 zrnek), bobkový 
list, malá feferonka, (příp. olivy), olivový olej.
Postup:
Hermelín nakrájet, prokládat tenkými plátky nakrá-
jeného česneku, cibulí, pepřem, novým kořením, 
bobkovým listem a feferonkami. Zalijeme olivovým 
olejem, uzavřeme a necháme 2 až 3 dny odležet.

Dobrou chuť přeje PhDr. Květoslava Zlatušková,
vedoucí Odboru soc. služeb a zdravotnictví 

Městského úřadu Uherské Hradiště

Receptář - říjen 2013

krůtí Placičky
Suroviny:
80 dkg krůtích prsou, 3 vejce, 2 lžíce oleje, 2 lžíce 
Solamylu, 1 lžíce sojové omáčky, 4 stroužky česneku,  
1 lžička sladké papriky, 1 lžička kari, sůl, pepř, pálivá 
paprika, chilli dle chuti.
Postup:
Maso nakrájíme na nudličky, přidáme všechny 
přísady, promícháme. Vytvoříme placičky, které na 
rozpáleném oleji opečeme po obou stranách.

bábovka 
Suroviny:
130g Hery, 4 žloutky, 250g mletého cukru, 250g 
polohrubé mouky, 1 dcl mléka,  1 vanilkový cukr,  
1 prášek do pečiva, ze 4 bílků sníh.
Postup:
Heru, žloutky, mletý a vanilkový cukr ušleháme do 
pěny, mouku promícháme s práškem do pečiva, 
postupně přidáváme mouku a mléko. Nakonec 
vmícháme sníh z bílků. Prokládáme plátky kompo-
tovaných hrušek.
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důM dětí a Mládeže, PUrkyňova 494, 
Uh. hradiště, tel. 572 551 347

4. 10.  – pátek – od 16.00 hod. potáborové setká-
ní agentů z letního tábora akta X na zahradě 
DDM Šikula, info: Martina Dörrová, tel. 605 203 
064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

4. – 5. 10. – pátek – sobota – od 17.00 hod. po-
táborové setkání dětí a vedoucích  z letního 
tábora nejen Pinocchiova dobrodružství  s pře-
nocováním v DDM Šikula, info: Broňa Krystová, tel. 
605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsiku-
la.cz

5. 10. – sobota – geocaching – od 9.00 hod. – 
sraz ve Vinohradské ulici „U Lisu“, cena 20,-- Kč, 
Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.
skuciusova@ddmsikula.cz

14. 10. – pondělí – 1. setkání dětského a stu-
dentského parlamentu od 15.00 hod., pokud vás 
zajímá dění v UH, není ti lhostejné jaké možnosti 
v našem městě mají mladí lidé nenech si ujít tuto 
pří ležitost a přijď! info: Martina Dörrová, tel. 605 
203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

16. 10 . – středa – strom jako velký dům uzá-
věrka výtvarné soutěže v rámci kampaně Stromy  
a my. Bližší informace sledujete na www.trnka.
xf.cz nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíko-
vá, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

18. 10. – pátek – den stromů v redutě od 8. – 
13.00 hod. – tématické dopoledne pro děti zamě-
řené na stromy a jejich důležitost pro náš život, 
v rámci kampaně Stromy a my. Bližší informace 
sledujete na www.trnka.xf.cz nebo na našem 
facebooku, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, 
info.trnka@seznam.cz.

24. 10. – čtvrtek – jak a proč se ptáci stěhují do 
měst od 18.30 hod., přednáší Doc. RNDr. Tomáš 
Grim, Ph. D. – l. přednáška z cyklu Přírodovědné 
akademie. Vstupné pro neregistrované účastníky 

akademie 50,-- Kč na místě. Přednáška proběhne 
v Přírodovědném centru Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH 
(vstup od tělocvičny). Bližší informace sledujete 
na www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, 
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.

25. – 27. 10. – pátek – neděle – Praha patří 
dětem – účast na celonárodní soutěži „Poselství 
Rabiho Löwa“, info: Martina Dörrová, tel. 605 203 
064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

PodziMní   Prázdniny:

30. 10. – středa – barevný den – od 8.-14.30 hod. 
Podzimní den pro děti plné zábavy, her a tvoření. 
Cena 80,-- Kč,  proběhne v Přírodovědném centru 
Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH (vstup od tělocvičny). 
Přihlásit se můžete nejpozději do čtvrtka 24. 10. 
Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková , 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
Pro nový školní rok 2013/14 naleznete nabídku 
nových kroužků na našich www.ddmsikula.cz, 
kde jsou uvedeny také telefonické a emailové  
kontakty na všechny pedagogy ddM šikula, 
kteří vám velmi rádi poskytnou bližší informa-
ce. Přihlášky lze vyzvednout v naší budově – na-
proti nemocnice nebo přímo na našich webových 
stránkách.

Od nového školního roku bude také dále praco-
vat žákovský a studentský parlament města, 
vyzýváme tímto všechny zájemce o práci v par-
lamentu, kteří se chtějí zapojit a ovlivnit tak život 
v našem městě zejména pro mládež ať se přihlásí 
u Martiny Dörrové, , tel. 605 203 064, email: marti-
na.dorrova@ddmsikula.cz - letos vás čeká nově 
otevřený  klUb  Pro  Mládež v prostorách 
gymnázia Uh.

akce v novém prostoru v sídlišti jarošov – louky 
519 – všechny akce a kroužky v tomto sídlištním 
prostoru vás čekají od ří jna !!!

nezapomeňte se již nyní přihlásit do kroužků  
a kurzů, které najdete na www.ddmsikula.cz.

další novinky a informace získáte na tel. 572 
551 347,  nebo na www.ddmsikula.cz.
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

HLEDÁME
MASKOTA
AQUAPARKU

Aquapark Uh. Hradište  
vyhlašuje soutez o svého maskota.  
Soutez probehne od 1. do 31. ríjna 2013.  
Nejlepší výtvory budou oceneny. 

Soutez  je urcena  
pro všechny tvorivé deti,  

které mají za úkol vymyslet 
maskota na téma vodního sveta. 

Návrhy muzou být kreslené, 
zpracované na pocítaci nebo 
vytvorené jako 3D modely.  
Fantazii se meze nekladou.   

 

 Pravidla a pokyny souteze najdete  
na www.aquapark-uh.cz.

ˇ  
ˇ  ̌  

ˇ  ̌  ˇ  ˇ  
ˇ  

ˇ  

 ° 

ˇ  ̌  

ˇ  ˇ  
ˇ  ˇ  

ˇ  
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ˇ  ˇ  
ˇ  

sobota 5. 10. 
20 - 23 hod.
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Sudoku pro volnou chvíli

5 6 3

3 8 2 7 4

1

2 5 8 3

9 3 4 7

6 1 3 9

9

6 3 5 9 2

7 2 6

6 5 9

2 9

5 4 6 8

7 3 6 2 1

1 2

9 7 1 8 3

7 4 5 3

9 4

6 5 1

3 9 5 1

2 7 6 9

2 6 8

8 4 2

7 3

6 9 7

1 4 6

9 5 7 6

2 4 3 5

2 7

3 7 2 9

7 1 6 9 5

5 4 1

1 6 3

3 5 2

2 4 6 8 9

4 5 9 1

3 5

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

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

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

4 3 9 2 5 1 6 8 7
5 6 8 4 3 7 2 9 1
7 2 1 6 9 8 3 4 5
9 5 4 7 2 3 1 6 8
1 8 2 5 6 4 9 7 3
6 7 3 1 8 9 5 2 4
2 1 7 3 4 6 8 5 9
8 4 5 9 1 2 7 3 6
3 9 6 8 7 5 4 1 2
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14 kč
První strana obálky: Snímek z přehlídky dětských krojů na letošních slavnostech vína 
Foto: Miroslav Potyka 

XXIII. Festival hudebních
nástrojů lidových muzik

Ozvěny Slováckých slavností vína a otevřených památek

Účinkují

BALKANSAMBEL A MAREK PASTÍRIK
CHAIRÉ A JOSEF KRČEK

LISELOTTE A JAN ROKYTOVI
MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN

MUSICA FOLKLORICA A JAROSLAV ČAJKA

APOLLÓN A PAN
O nástrojích drnkacích a píšťalách

Klub kultury Uherské Hradiště, město Uherské Hradiště

PO PROGRAMU NÁSLEDUJE ZÁBAVA S CM KUNOVJAN

vstupné 150 Kč

předprodej: KLUB KULTURY, MIC, RECORD MUSIC

Klub kultury 5. října 2013 v 19.30 hodin

V rámci festivalu se uskuteční VI. ročník

FOLKLORNÍHO FOTOSALONU
Vernisáž 5. 10. 2013 v 18.00 hodin

v Galerii V. Hrocha ve foyer Klubu kultury


