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Zpravodaj města  Uherské  H radiště



Vážení předplatitelé,

dostáváte do rukou předposlední číslo Zpravodaje UH. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a doufáme, že 
si předplatné pořídíte i na rok 2014. Přiloženou složenku můžete uhradit i v pokladně Klubu kultury, 
Masarykovo nám. 21 (pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 hodin) u Moni-
ky Týznerové, tel. 572 430 428. Upozorňujeme také, že pro předplatitele bude připraven ná-
stěnný kalendář na rok 2014, který si budete moci vyzvednou tamtéž od 11. prosince 2013 do 
13. ledna 2014. 

 
Redakce Zpravodaje Uh. Hradiště
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Úvodník starosty města

Vážení občané, 

dvě naše základní školy 
si v tomto podzimním 
období připomínají mi-
mořádná jubilea. Rov-
nou stovku let od svého 
založení slaví Základní 
škola UNESCO, přesně 
o polovinu let méně má 
Základní škola Spor-
tovní. Škola na Komen-
ského náměstí byla 
postavena v letech 1912 

až 1913. Stavba byla dokončena 12. 9. 1913 a první 
školní rok byl zahájen 16. 9. 1913. V budově byly 
umístěny dvě obecné školy (dívčí a chlapecká) 
a stejně tak dívčí a chlapecká měšťanská škola. 
V průběhu 2. světové války byla škola pro vyučo-
vání uzavřena. Svoji činnost opět zahájila v květnu 
1945 jako měšťanská škola. Ve školním roce 1953 
- 1954 byla škola sloučena s gymnáziem v jede-
náctiletou střední školu, krátkou dobu byla vede-
na jako dvanáctiletá střední škola. Od 1. 9. 1963 se 
dělila na 1. Základní devítiletou školu s rozšířenou 
výukou cizích jazyků a na 2. Základní devítiletou 
školu. V roce 1967 byla zařazena jako jedna ze tří 
základních škol v tehdejší ČSSR mezi přidružené 
školy UNESCO. Za svůj aktivní přístup ke vzdě-
lávání, v oblastech míru, demokracie, lidských 
práv, udržitelného rozvoje a kvality života byl této 
škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky s účinností ke dni 
15. června 1999 čestný název „Základní škola 
UNESCO“. Školou prošla v její historii řada zná-
mých osobností. Základní školní docházku zde 
absolvovali například olympijská vítězka Dana 
Zátopková, herci Josef Abrhám nebo Mojmír Ma-
děrič, bývalý premiér České republiky Petr Nečas, 
dlouholetý starosta města Ladislav Šupka, cimba-
listka Zuzana Lapčíková, veslař Pavel Sokol či at-
let Miroslav Jurek a další. K významnému jubileu 
se škola po letech konečně dočkala vylepšeného 
vzhledu –  aktuálně na ní dělníci opravují fasádu 
a vyměňují okna. 
Padesát let od svého vzniku slaví Základní škola 
Sportovní. Ta zahájila výuku 1. 9. 1963, první spor-
tovní třída zde vznikla o 11 let později. Od doby 

vzniku sportovních tříd školou pošla dlouhá řada 
úspěšných sportovců, z nichž mnozí úspěšně re-
prezentovali Českou republiku. Ze známých jmen 
to  byli například fotbalisté Josef Zajíček, Miroslav 
Kadlec, Michal Kadlec (syn) či Luboš Vlk, vzdělá-
vali se zde také lyžař Robert Žallman, hokejisté 
Radim Bičánek, Jaroslav Balaštík, Ladislav Khon 
nebo Miroslav Gureň a také atleti Iva Jurková, 
Milan Bělošek, Aleš Maňásek, Iveta Mazáčová  či 
veslař Jakub Hanák.  V návaznosti na zaměření 
sportovních tříd škola úzce spolupracuje s 1. FC 
Slovácko, HC Uherské Hradiště a AC Uherské 
Hradiště. 

Nejen jako starosta města, ale také jako aktivní 
sportovec a trenér mám k Základní škole Spor-
tovní velmi blízký vztah. Podílel jsem se na vzni-
ku atletických sportovních tříd. Ve školním roce 
1974/75 jsem byl jejich vedoucím trenérem a přes 
řadu sportovních tříd jsem měl možnost spolu-
pracovat jak s vedením školy, tak s učiteli. Zažíval 
jsem mnohé úspěchy žáků i absolventů, z nichž 
mnozí jsou dnes trenéry atletického klubu. Město 
Uherské Hradiště považuje vzdělávání za jednu 
ze svých priorit a já jsem rád, že obě školy, které 
nyní slaví svá jubilea, patří k těm, na které může 
být naše město hrdé. Dovolte mně, abych všem 
jejich pedagogům a žákům, ale také rodičům 
žáků, spolupracujícím jednotlivcům i organizacím 
upřímně popřál do dalšího období množství vyni-
kajících úspěchů.

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště

Ředitel ZŠ Sportovní Milan Melichárek při 
oslavách 50. výročí od založení školy.

Foto: Jan Pášma
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Slavnostní přijetí hostů na radnici

Slavnostním přijetím na radnici přivítal dne 24. září 2013 v Uherském Hradišti starosta měs-
ta Květoslav Tichavský delegaci zahraničních pedagogů a žáků v rámci projektu Comenius.  
Delegaci tvořenou devíti učiteli a devatenácti žáky ze čtyř zemí (Polsko, Německo, Itálie a Turecko) 
doprovodila na radnici skupina žáků a pedagogů Obchodní akademie Uherské Hradiště, která  
v termínu od 23. do 28. září 2013 mezinárodní setkání projektu Comenius hostila. 

K významnému životnímu jubileu popřál Jiřímu Pavlicovi (nar. 1953) krátce před začátkem říjno-
vého koncertu „Brána poutníků“ starosta města Květoslav Tichavský. 
                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma
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Dárci krve si na radnici převzali ocenění

Nejvyšším oceněním – zlatým křížem I. třídy bylo 
ve středu 9. ří jna na uherskohradišťské radnici 
oceněno 7 dárců krve. Dalších 22 dárců obdrželo 
zlatý kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů.    

Slavnostní akt na radnici zahájil svým proslovem 
místostarosta města Uherské Hradiště Zdeněk 
Procházka. 

„V běžném životě všedních dnů si možná ani často 
neuvědomujeme, že jsou mezi námi lidé, kterým 
bychom měli být už předem vděční za tu nejcen-
nější věc, co může člověk člověku dát.
Nikdy nevíme, jestli nám nebo našim blízkým ne-
zkříží cestu nějaká nemoc nebo neštěstí. A proto 
před vámi smekám, jako před lidmi, kteří nezištně 
pomáhají zachraňovat životy či zdraví druhých.  
Jsem velmi hrdý na to, že náš region byl vždyc-
ky znám svým velkým počtem dárců krve,“ řekl ve 
svém proslovu místostarosta. 

K převzetí ocenění zavítalo na radnici celkem 19 

dárců, ostatní se z různých důvodů slavnostního 
aktu nezúčastnili. 

Ocenění se kromě zástupců města Uherské Hra-
diště zúčastnili také zástupci Zlínského kraje, Čes-
kého červeného kříže, ředitel Uherskohradišťské 
nemocnice MUDr. Petr Sládek a primářka hema-
tologicko-transfuzního oddělení Uherskohradišť-
ské nemocnice MUDr. Marta Černá.

Text a foto: Jan Pášma
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Slavnostní přijetí hostů na radnici

Studenty uherskohradišťského gymnázia přijel dne 16. října v obřadní síni radnice místostarosta 
města Stanislav Blaha. Slavnostní akt se uskutečnil jako výraz poděkování studentům a pedago-
gům školy za pomoc při organizaci a průběhu letošního ročníku Dnů evropského dědictví v rámci 
Slováckých slavností vína a otevřených památek. 

Foto: Jan Pášma
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Krátce

RegUlační plány „SoVí HoRa“ 
a „pRoStřední HoRa“

Uherské Hradiště chce do budoucna upravit pod-
mínky pro případnou výstavbu na dvou územích 
v části města Uherské Hradiště - Mařatice. Pro 
území Soví hora a Prostřední hora v Uherském 
Hradišti - Mařaticích budou vydány návrhy regu-
lačních plánů. „Obě lokality mají velký přírodní, 
historický a rekreační potenciál. Významná je i pří-
má návaznost na ulici Vinohradskou jako místní 
vinařský fenomén,“ uvedl místostarosta města 
Uherské Hradiště Zdeněk Procházka. Město chce 
do budoucna zamezit zejména nebezpečí „živel-
né“ zástavby a postupné ztráty charakteristických 
urbanistických a architektonických kvalit obou lo-
kalit.

MěSto opRaVí cHodník podél Ulice 1. Máje 

Po letošních opravách dvou ucelených úseků 
chodníků ve městě (Jarošov, Štěpnice) se město 
Uherské Hradiště pustilo do rekonstrukce další-
ho frekventovaného úseku chodníku, tentokrát 
na ulici 1. Máje v Mařaticích. Práce by měly skončit 
do konce listopadu.  
„Opravíme chodník po pravé straně komunikace 
v délce cca 830 metrů tedy úsek od ulice 28. Října 
po ulici Větrná. Chodník je poměrně silně frekven-
tovaný a jeho stavební stav už je delší dobu neu-
spokojivý,“ uvedl místostarosta Zdeněk Procházka. 
Podle jeho slov si rekonstrukce chodníku vyžádá 
náklady asi 4,5 milionu korun.

platit Za paRkoVání Už Se dá i cHytRýM 
MobileM

V Uherském Hradišti byla zavedena novinka v ob-
lasti platby za parkování. Majitelé „chytrých“ tele-
fonů si můžou stáhnout zdarma aplikaci Sejf, která 
jim umožní platit za parkování rychleji a pohodl-
něji. Podmínkou je mobilní internetové připojení.  
Kredit si uživatelé dobijí například ze svého účtu. 
Kromě placení parkovného v řadě měst v České 
republice nabízí aplikace Sejf i koupi jízdenek, sle-
vových kuponů a připravuje se i elektronický pro-
dej vstupenek. 

Základní škola SpoRtoVní oSlaVila
padeSátkU

Půlstoletí od svého vzniku oslavila v sobotu 12. říj-
na Základní škola Sportovní v Uherském Hradišti. 
Kulatému výročí školy byl věnován celý sobotní 
den, v rámci kterého si návštěvníci prohlédli bu-
dovy a prostory školy,  zhlédli jedinečnou výstavu 
o historii školy i školní akademii. Základní škola 
Sportovní zahájila výuku 1. září 1963. Školou pošla 
dlouhá řada úspěšných sportovců, z nichž mnozí 
úspěšně reprezentovali Českou republiku. Bohatý 
byl i doprovodný kulturní program.

 

ZŠ Sportovní zahájila oslavy 50. výročí kom-
ponovaným pořadem plným recese 
a humoru.                             Foto: Jan Pášma

Akademii k výročí připravili žáci školy v kině 
Hvězda.                        Foto: Miroslav Potyka
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Krátce

aqUaškolka odStaRtoVala noVoU
SeZónU

„Zábava pro děti, pohoda pro rodiče” je slogan, 
vystihující záměr uherskohradišťského aquapar-
ku, který spolu s místní Plaveckou školou opět 
zahájil provoz aquaškolky. Po dobu školního roku 
dává příležitost rodičům, aby si sami užili místních 
služeb, aniž by neustále museli hlídat a pozorovat  
své ratolesti. „Dospělí můžou plavat, jezdit na to-
bogánech nebo relaxovat v odpočinkové zóně. 
Děti  mezitím budou mít možnost naučit se správ-
ným plaveckým návykům, zábavným vodním 
hrám a poznat nové kamarády,“ popsal službu 
ředitel aquaparku Jiří Durďák. Hlídání dětí je za-
řazeno do standardních služeb aquaparku, je po-
skytováno zcela zdarma a nezatíží tak peněženky 
rodičů. Svůj provoz aquaškolka zahájila v sobotu  
5. října a pokračuje, vyjma svátků, každou dal-
ší sobotu od 13.00 hodin do 17.00 hodin, a to až 
do konce školního roku 2013/2014.

dobRoVolní HaSiči Z UHeRSkéHo HRadiště 
oSlaVili VýRočí

Už 140 let od založení hasičského sboru v Uher-
ském Hradišti si připomněli místní hasiči. V sobotu 
5. října přivítali návštěvníky Dne otevřených dve-
ří, pro které připravili prohlídku prostor zbrojnice, 
ukázku techniky a činnosti členů výjezdové jednot-
ky, prezentaci sboru a ukázku techniky a prostor 
HZS v Uherském Hradišti.  

„Jsem rád , že hasičský záchranný sbor ve měs-
tě máme a zejména si cením právě dobrovol-
nosti, která jeho členy k činnosti váže. Pro případ 
živelních událostí jsou dobrovolní hasiči jedněmi 
z těch, kteří mohou být velmi důležitým prvkem při 
akutní pomoci,“ vyjádřil se starosta města Květo-
slav Tichavský.  

MěSto bUde Mít noVéHo nájeMce SVýcH 
leSů

Rada města schválila dne 15. 10. uzavření smlou-
vy o dlouhodobém pronájmu lesů ve vlastnictví 
města. Uherské Hradiště pronajme s platností od  
1. ledna 2014 své lesy firmě Forestra s.r.o.  O 427 
hektarů lesů se nový nájemce bude starat po ob-
dobí deseti let.  Město získá za pronájem měsíčně 
přes 106 tisíc korun. Kromě největšího Kněžpoles-
kého lesa vlastní město Uherské Hradiště ještě 
lesní pozemky u Podolí, v okolí Vések a Míkovic.                                        

JP

Den otevřených dveří  SDH Uherské Hradiště.                             
Foto: Jan Pášma

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
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Rozhovor s místostarostou Zdeňkem Procházkou o dopravě

co nejdůležitějšího aktuálně řešíte v dopravě 
ve městě?
Především se připravujeme na zimu, právě jsme 
schválili operační plán zimní údržby. Dále se,  také 
v souvislosti se zimním obdobím, na čas přerušují 
práce na opravách silnice II/497. Rekonstruujeme 
chodník na ulici 1. Máje. Hostili jsme mezinárod-
ní setkání projektu Central MeetBike, takže z něj 
máme nějaké závěry vztahující se k dalšímu za-
čleňování cyklodopravy do města. Velmi aktuální 
je rovněž zavedení platby parkovného pomocí tzv. 
chytrých telefonů.

V jakém stádiu se nachází rekonstrukce silnice 
ii/497 v Mařaticích a jarošově?  
Právě se dokončuje finální pokládka povrchu při 
poslední letošní etapě. Původně plánovaná po-
slední etapa tohoto roku, tedy úsek od Mesitu 
po konec Mařatic, byla přeložena na příští rok, je 
to jistější, než etapu začít a kvůli zimě práce ne-
dokončit. 

Znamená to zdržení a prodloužení celkového 
harmonogramu prací? 
Přeložení etapy by nemělo na celkový průběh 
prací mít žádný vliv.  Práce jsou naplánovány až 
do konce září 2014 a já věřím, že dodržení stano-
veného termínu nebude nic bránit.  

co se týká zimní údržby, loňská zima nás pěk-
ně potrápila a prodražila se. jaké jsou změny 
v zimní údržbě oproti loňsku? 
Za důležitou změnu lze považovat pouze úpravu 
na ul. 1. Máje. S ohledem na rekonstrukci chodní-
ku v této ulici, při které se chodník rozšíří, byla dří-
ve neudržovaná část tohoto chodníku zařazena 
do udržovaných úseků. Jinak bude zimní údržba 
beze změn. V rámci rozpočtu města jsou na zimní 
údržbu určeny, podobně jako vloni, 4 miliony ko-
run. Bude záležet jen na počasí, jestli bude  tato 
částka postačovat. 

Zmínil jste se o projektu central Meetbike, co 
takové projekty přinášejí obyvatelům města? 
Uherské Hradiště je cyklistické město a patří 
v tomto směru v republice k těm nejlepším. Účast-
níci setkání partnerských měst v projektu Central 
MeetBike u nás neseděli jen za stolem, věci se 
řešily také v terénu. Projeli jsme řadu míst – už 
zmíněné nové vodorovné značení ve Staré Tenici, 
ukázali jsme nové cyklopruhy a nově instalované 
stojany na kola na Palackého náměstí, zabývali 
se některými kritickými místy a tím, co s nimi dále. 
Jde zejména o ulice Svatováclavská a Průmyslo-
vá, kde je značný provoz cyklistů i ostatní dopra-
vy. Do budoucna se v souvislosti s cyklodopravou 
nutně musíme zabývat také úsekem od Kauflan-
du po hlavní křižovatku. Ještě do konce roku vy-
jdeme vstříc majitelům dražších bicyklů a posta-
víme asi 8 – 10 speciálních uzamykatelných boxů 
na jízdní kola v blízkosti vlakového nádraží. 

jak si lidé cyklopruhy ve Staré tenici mají vy-
světlit? řidiči nevědí, jestli do nich při vyhýbání 
mohou najet.
Vlastní úprava dopravního značení nemá za cí l 
pouze lépe vymezit prostor pro cyklisty, kteří již 
před úpravou po této komunikaci projížděli, ale 
současně předpokládáme i efekt zklidnění do-
pravy díky opticky zúženému profilu vozovky. 
Komunikace ve Staré Tenici a Moravním náměs-
tí je označena jako zkušební úsek, ale platí zde 
zákonné předpisy. Oproti klasickému cyklopruhu 
při vyhýbání rozměrnějších vozidel může jedno, 
případně obě vozidla najet na pruh pro cyklisty, 
ale nesmějí tímto manévrem ohrozit ani omezit 
cyklistu v cyklopruhu. 

Ve městě je zavedena novinka v placení par-
kovného mobilem, oč je lepší než třeba placení 
formou sms? 
Jde o zvýšení komfortu v placení parkovného. 
Uživatel si zdarma do mobilu nainstaluje aplikaci 
a od zaplacení parkovného nejen u nás, ale nyní 
již asi ve dvacítce měst v ČR jej dělí pouze asi 4 



11

kliknutí na mobilu. Podmínkou je pouze mobilní 
připojení na internet. Oproti sms platbě odpadá 
poplatek  operátorovi a samozřejmě  také potře-
ba hotovosti. Lidé si často platí parkovné na tak 
dlouho, kolik mají u sebe drobných. Zde  je volba 
jiná, uživatel si zaplatí na určitou dobu a v pří-
padě si parkování může odkudkoliv prodloužit. 
Rozdíl oproti platbě pomocí sms je také v tom, 
že aplikaci si může zdarma nainstalovat každý 
majitel tzv. chytrého telefonu, kdežto při placení 
pomocí sms musí mít aktivovánu službu prémiové 
sms, což každý uživatel telefonu nemá.

co důležitého je v plánu v oblasti dopravy 
na příští rok? 

Jednoznačně nejdůležitější akcí bude druhá část 
rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese. Tedy 
trasa od přemostění obchvatu I/50 k řece Olšavě 
a následně po břehu řeky Olšava až po kamenný 
most v Kunovském lese. Předpoklad je, že prá-
ce vypuknou na jaře a potrvají více než půl roku.  
V příštím roce by se měla rovněž uskutečnit opra-
va lávky přes Moravu, která potrvá asi 3 měsíce. 
Dále by v příštím roce mělo dojít na instalaci vý-
znamného bezpečnostního prvku – speciálního 
nasvětlení přechodů pro chodce a to na přecho-
dech  v Jarošově a Mařaticích.  S dopravou samo-
zřejmě souvisí také plánovaná rekonstrukce ulice 
J. Žižky, stejně jako oprava části ulice Svatováclav-
ská a Komenského náměstí.  

JP

Účastníci setkání Central MeetBike
v Uherském Hradišti.

Foto: Jan Pášma

Rozhovor 
s místostarostou

Město také letos úspěšně
 pokračovalo v obnově památek

tak jako každý rok, i v letošním roce byla 
na území města Uherské Hradiště obnovena 
řada památek, ať už šlo o památky místního 
významu nebo památky kulturní, které jsou ve-
deny v Ústředním seznamu kulturních památek 
čR. „V historickém centru města byla obnovena 
fasáda městského úřadu, celkovou rekonstrukcí 
prošel dům č. p. 34 „U Hroznu“, pokračovalo re-
staurování vitrážových oken v kostele Zvěstování 
Panny Marie. Dále bylo dokončeno restaurování 
dekorativní malby na klenbě průchodu domu č. 
p. 35 Portál,“ vypočítal místostarosta města Uher-
ské Hradiště Stanislav Blaha. Všechny čtyři akce 
byly zrealizovány s pomocí dotace z Programu 
regenerace městských památkových rezerva-
cí a zón Ministerstva kultury ČR alokovaného 
prostřednictvím Zlínského kraje (725 tis. korun). 
V městské části Mařatice byla dokončena obno-
va kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož ma-
jitelem je město Uherské Hradiště. Obnova byla 
započata v roce 2008 statickým zajištěním, vybu-
dováním systému sanace vlhkosti zdiva včetně 
nové provětrávané konstrukce podlahy. „V loň-
ském roce proběhla obnova střechy a fasády 
včetně oken a dveří. V letošním roce byly zrealizo-
vány vnitřní omítky, výmalba a úprava prostran-
ství před kostelem,“ vysvětlila vedoucí oddělení 
architektury z odboru architektury, plánování 
a rozvoje města Radka Borunská. „Souběžně se 
stavební obnovou byl zrestaurován původní ba-
rokní oltář a navrácen na své místo do kostela. 
Restaurátorským zásahem prošel taktéž litinový 
kříž před kostelem,“ doplnil místostarosta Blaha. 
Na dokončení obnovy kostela byl v letošním roce 
poskytnut příspěvek Ministerstva kultury ČR 200 
tisíc korun z Programu obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšířenou pravomocí.  
V městské části Vésky město obnovilo kapličku 
sv. Anny a kamenný pamětní kříž v ulici Na Mrmo-
vě. Na restaurování tohoto kříže poskytnul finanč-
ní příspěvek 46,4 tisíc Zlínský kraj z Fondu kultury 
Zlínského kraje.                                                     JP 
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V rámci projektu MOSTY realizovaného městem 
Uherské Hradiště, je pro zájemce z řad rodičů, 
kteří se chystají na návrat do zaměstnání či pře-
mýšlí nad tím, jak zvládnout péči o dítě a zaměst-
nání, přichystán již 3. běh vzdělávacího kurzu. 
Kurz obsahuje 16 hodin výuky a je rozdělen do 4 
dní. Kurzu se mohou zúčastnit i ženy po 50. roku 
věku či pečující o závislého člena rodiny a jsou tak 
více ohrožené nezaměstnaností. Výuka proběh-
ne ve středu 13.,  20. a 27. listopadu a 4. prosin-
ce vždy od 8.30 do 12.30 hodin. V rámci kurzů 
je možné zajistit i péči o dítě. 

obsahem kurzu je:
- úvod do problematiky rovných pří ležitostí žen  
a mužů na trhu práce, genderu a slaďování  ro-
diny a práce
- příprava na vstup do zaměstnání během rodi-
čovské dovolené nebo po jejím ukončení
- praktická cvičení na rozvoj komunikace se za-
městnavateli, argumentace, prezentace
- umění stanovit si správně cí le, kariérový plán  
a jak nastavených cí lů dosáhnout
- jaké výhody pro zaměstnavatele přináší zaměst-
nanec – rodič 

počet míst v kurzu je omezen. 
Přihlásit se lze u koordinátorky projektu
– Ing. Michaely Bušové (tel. 572 525 784,
e-mail: michaela.busova@mesto-uh.cz).

JP

Projekt Mosty pokračuje již 
třetím během

Město Uherské Hradiště pomáhá 
dlouhodobě nezaměstnaným II.

nové cykly tématicky zaměřených přednášek 
se rozeběhly v poradenském centru při pro-
jektu Město Uherské Hradiště pomáhá dlou-
hodobě nezaměstnaným ii, který je úspěšným 

PROJEKT MOSTY, REG. Č. CZ.1.04/3.4.04/76.00296, JE FINANCOVÁN 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO 
PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZ-
POČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Projekt: Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě neza-
městnaným ii.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR.

pokračováním projektu z loňského roku. pro-
jekt si klade za cíl vyvést z pasivity a neza-
městnanosti cí lovou skupinu osob starších 50 
let. dlouhodobě nezaměstnaní se v rámci pro-
jektu zúčastňují rekvalifikačních kurzů, škole-
ní a tréninků, které jim usnadní uplatnění na 
trhu práce. 

V Poradenském centru probíhají tématicky za-
měřené přednášky - finanční a sociální gra-
motnosti či PC gramotnost a zprostředkování 
zaměstnání. Dále jsou v projektu „Město UH po-
máhá dlouhodobě nezaměstnaným II“ připra-
veny rekvalifikace, které umožní klientům získat 
novou kvalifikaci, která zvýší jejich uplatnitelnost 
na trhu práce.  Jednotlivých rekvalifikačních kur-
zů se může zúčastnit i 10 klientů projektu.

„V současné chvíli je již vytvořeno 25 dotova-
ných míst. Ostatní mají možnost být zaměstnáni 
na volná pracovní místa,“ nastínil místostarosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. „Rekva-
lifikace nabízejí například svářečský kurz - pro 
muže, kteří nakonec získají svářečský průkaz, 
dále je v nabídce kurz administrativní pracovník, 
spíše pro ženy je pak určen  kurz pracovník v so-
ciálních službách,“ popsal místostarosta Blaha.   

Klienti mohou dále absolvovat bilanční diagnos-
tiku, která je podpoří v jejich rozhodování a smě-
řování k určité profesi a je úzce prolnuta s klíčo-
vou aktivitou zprostředkování zaměstnání. 

Nejbližší termíny začátku dalších tématických 
přednášek jsou 3. prosince 2013 a 18. února 
2014.  Projekt skončí na jaře příštího roku. 

Kontakt: Eva Chmelařová, chmelarova@mcent-
rum.cz, tel.: 773 300 077
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Místo konání Dne GIS.

Dnem 17. 10. 2013 nabývá účinnosti novela živnos-
tenského zákona, která mimo jiné nově reguluje 
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Podnikatel, který bude mít zájem získat částečný 
rozsah předmětu podnikání zaměřený na prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a bude 
chtít v této oblasti podnikat i po 17. 4. 2014, nemusí 
splnit žádné kvalifikační předpoklady. Podle pře-
chodných ustanovení totiž vyžaduje změna právní 
úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žá-
dosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin a to ve stanoveném termínu 6 
měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17. 10. 
2013.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat 
po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona. Právní úprava se vztahuje na všechny 
podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasné-
ho nebo konzumního lihu či lihovin a prodejem 
těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným 
spotřebitelům.

Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vzta-
huje také na podnikatele, kteří lihoviny podávají 
v restauračních zařízeních, případě i v doprav-
ních prostředcích. O koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset 
požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem 
prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“ resp. 
provozovnu umístěnou na jiné adrese než je ad-
resa výrobní provozovny. Přijetí žádosti o koncesi 
na živnostenském úřadu nepodléhá správnímu 
poplatku.

Ing. Bc. et Bc. Marek Rybnikář,
vedoucí Živnostenského odboru,
Městský úřad Uherské Hradiště

Úprava prodeje kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin

Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou 
logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně pořádá den giS 2013 V RegionálníM 
paRtneRStVí aneb Jak a proč využít geografické 
informační systémy. Akce se koná dne 19. 11. 2013 
od 15:00 v přednáškovém sále fakulty (Student-
ské nám. 1534). Na programu budou přednášky 
se zaměřením na aktivity související s GIS, ukáz-
ky mapových projektů, výstava tematických map  
a další. Účastníci se budou moci například zapojit 
do vytvoření pocitové mapy (ne)oblíbených míst 
města. Chybět nebudou ani soutěže o ceny.

co je den giS – Den geografických informačních 
systémů je významný osvětově informační den, 
během něhož se můžou školy a veřejnost infor-
movat o tom, co je GIS a seznámit se s aplikacemi 
vytvořenými touto technologií.

Mgr. Martin Hudec,
správce gis,

Odbor informatiky a komunikace
odd. rozvoje informatiky,

Městský úřad Uherské Hradiště

DEN GIS 
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Mtb cross country „O putovní  
pohár města Uh. Hradiště”  
a dětský cyklistický závod 
- 14. 9. 2013

XII. ročník atletického 
čtyřboje žactva  
„O pohár starosty města 
Uherské Hradiště”
- 19. 9. 2013

Pátému ročníku cyklistických závodů nepřálo po-
časí, přesto potěšila účast dětí - deštivých kapek 
se nezaleklo 118 závodníků, přijeli opět i cyklisté 
ze Slovenska. Nejmladším na odrážedlech byly 
necelé dva roky.

Na startu se objevilo 13 věkových kategorií. Na ro-
vinatém úseku (ul. 28. ří jna) se vystřídaly děti 
na odrážedlech a děti do 6 let. Kopcovitý terén 
a ostřejší sjezdy byly dle náročnosti připraveny 
pro starší mládež, ženy a muže. Pro elitní katego-
rii, muži 19 a více let, jsme připravili technicky ob-
tížný a divácky lákavý sjezd po mařatských scho-
dech. Vítězem této kategorie se stal Michal Kozel 
z EP Energy Merida teamu Brno, který získal na rok 
putovní pohár. Z domácích závodníků skončil na 
pátém místě Václav Jurák. Ostatní výsledky a fot-
ky najdete na www.mtbikers.cz.

Děkujeme všem partnerům, kteří letošní závod 
podpořili. těšíme na Vi. ročník, který proběhne 
v sobotu 6. 9. 2014.

Magda Blahová,
Odbor školství a sportu,

Městský úřad Uherské Hradiště

Třináct škol z okresu Uh. Hradiště se zúčastni-
lo tradičních atletických závodů žactva. Každou 
školu reprezentovalo mladší žactvo (roč. 2000-
2001) a starší žactvo (roč. 1998-1999), závodilo  
se ve tříčlenných družstvech. Čtyřboj se skládal  
z následujících disciplín: 60m, dálka, míček, koule 
(pouze starší ), 600m, 800m (starší ).

celkové prvenství získala Zš t. g. Masaryka 
bojkovice, druhé místo patřilo ZŠ Sportovní Uher-
ské Hradiště, třetí skončila ZŠ a MŠ J. A. Komen-
ského Nivnice.

Výsledky jednotlivých kategorií:
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ:
1. ZŠ T.G.Masaryka Bojkovice, 2. ZŠ Kunovice  
U Pálenice, 3. ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

MLADŠÍ ŽÁCI:
1. ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice, 2. ZŠ Sportovní  
Uh. Hradiště, 3. ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

STARŠÍ ŽÁKYNĚ:
1. ZŠ a MŠ Větrná Uh. Hradiště, 2. Gymnázium  
Uh. Hradiště, 3. ZŠ UNESCO Uh. Hradiště 

STARŠÍ ŽÁCI:
1. ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice, 2. ZŠ Spor-
tovní Uh. Hradiště, 3. ZŠ Staré Město

Nejúspěšnější jednotlivci z každé kategorie:
mladší žactvo: Karolína Klišíková (ZŠ Kunovice  
U Pálenice), Adam Simčík (ZŠ a MŠ J. A. Komen-
ského Nivnice)
starší žactvo: Soňa Zálešáková (ZŠ Sportovní 
Uh. Hradiště), David Sedláček (ZŠ Pod Vinohrady 
Uh. Brod)

Magda Blahová,
Odbor školství a sportu,

Městský úřad Uherské Hradiště
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Listopadové výstavy v Klubu kultury

Hned tři výstavy mladých autorů působících v okolí 
Uherského Hradiště připravil v listopadu Klub kul-
tury. Jako první svou současnou tvorbu představí 
v Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultury) ma-
líř Břetislav Malý (1985), absolvent hradišťské SUPŠ 
a brněnské FaVU. 

Výstava „Muž v počasí“ nabídne kolekci obrazů, 
jejichž pojítkem je abstraktní pohled na svět. Geo-
metricky rovné i nepřesné linky a čáry vytvářejí 
za pomoci barev kompozici obrazů, které jsou in-
spirovány přírodou, atmosferickými jevy a počasím. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin 
a vystava potrvá do 10. prosince. 

V podkroví Reduty se uskuteční intermediální vý-
stava LESNÍVĚCI, jejíž zahájení bude v pátek 8. listo-

padu propojeno s koncertem audiovizuálního pro-
jektu ALEXANDER HEMALA. Tato akce je společným 
projektem uskupení PUK PUK & FRIENDS (Petra Po-
hlová, Jan Čenda Čambal, Alenáš Brunclík). V za-
jímavém prostoru podkroví barokní Reduty bude 
k vidění instalace obrazů do tmy, prostorové objekty 
i projekce abstraktní animace výtvarnice Petry Poh-
lové (1979). Vernisáž začne v 18 hodin a bude pokra-
čovat koncertem experimentální ambientní hudby 
(Č. Čambal a A. Brunclík) v 18:30, vstup je zdarma. 
Výstava potrvá do 4. prosince 2013.

Poslední listopadová výstava představí v přízemí 
Reduty portrétní tvorbu výtvarnice Evy Slačálko-
vé a fotografa Zdeňka Zábranského z Uh. Brodu. 
Kombinace fotografií a kresby nabídne zajímavou 
konfrontaci dvou možných přístupů v zachycení lid-
ské podoby. Vernisáž se uskuteční ve středu 13. lis-
topadu v 17 hodin a výstava potrvá do 1. ledna 2014.

                                                                                                                                      PB                                               
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Předposlední zářijový pátek proběhl na Masary-
kově náměstí Den charity, den, kdy se všechny 
sociální služby Oblastní charity odprezentovaly 
zábavně a na jednom místě. 
Účelem setkání bylo především připomenout ši-
roké veřejnosti, jak pestrá nabídka na poli sociál-
ních služeb je. Zdejší charita patří totiž dlouhodo-
bě k největším poskytovatelům sociálních služeb 
ve Zlínském kraji. Zájemci tak měli jedinečnou 
pří ležitost načerpat informace přímo od lidí z pra-
xe. Pro děti byly připraveny soutěže a tvořivé díl-
ny. Dospělí si mohli například nechat změřit tlak. 
Účastníky potěšil i doprovodný program, o kte-
rý se postarali děti ze Základní umělecké školy 
v Uherském Hradišti, orchestr Stanislava Sládka 
při ZUŠ v Uherském Brodě a dvě ostravské roc-
kové kapely ADOBRE a Whitesnake Tribute Band.
 

Text a foto: -ik-

 

Zleva: ředitel Oblastní charity Uh. Hradi-
ště Jiří Jakeš, nový ředitel Charity Česká  
republika Lukáš Curylo, starosta města 
Květoslav Tichavský a uherskohradišťský 
děkan P. Jan Turko.

Charita se představila
veřejnosti

Beseda a autogramiáda
Ludmily Tarcalové

Knihu „Kroj na Uherskohradišťsku", kterou vy-
dal Klub kultury u pří ležitosti Slováckých slav-
ností vína a otevřených památek, podepisovala 
autorka Ludmila Tarcalová 10. ří jna v prodejně 
Krist - krojový textil na Mariánském náměstí. Dal-
ší akcí, spojenou s touto knihou, bude beseda  
s autogramiádou v Knihovně B. B. Buchlovana  
ve čtvrtek 7. listopadu od 18.15 hodin. Besedu po-
řádá ve spolupráci s knihovnou Klub kultury Uh. 
Hradiště. Publikace může být i hezkým dárkem  
k Vánocům.

Text a foto: Miroslav Potyka

Ludmila Tarcalová na autogramiádě 
v Krojovém textilu.
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V listopadu zahajuje Základní umělecká škola 
v Uherském Hradišti pravidelně koncertní sezonu 
tzv. tematickým večerem. Pro letošní rok se sta-
lo inspirací výročí dvě stě let od úmrtí hudebního 
skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Skladatel patří 
do široké skupiny skladatelů v hudební historii 
nazývané „hudba české emigrace“, kdy mnozí 
muzikanti odcházeli za obživou do šlechtických 
služeb a šířili slávu české hudby po celé Evropě 
(např. rodina Stamiců, Bendů, Mysliveček, Rejcha 
a mnozí další ). Líbivá a srozumitelná hudba druhé 
poloviny 18. století zazní v podání žáků hudebního 
oboru a také jako doprovod tanečních vystoupe-
ní žákyní tanečního oboru. koncert se uskuteční 
v pátek 15. listopadu 2013 v 19.00 hod. v sále 
Reduty.
                                                                                                                                       LJ 

ZUŠ zahajuje 
koncertní sezonu

Začátek jednoho z posledních týdnů letošního 
roku bude zacílený na novou vinařskou sklizeň, 
která je v posledních létech spjatá s tradičním 
obřadem žeHnání SVatoMaRtinSkéHo Vína. 
Pracovníci Městského informačního centra Uher-
ské Hradiště připravují na pondělí 11. 11. 2013 bo-
hatý celodenní program, který oživí Masarykovo 
náměstí už od rána. Krátce po jedenácté hodině 
pak přijede svatý Martin na bílém koni v doprovo-
du římských vojáků a krojovaného páru. Přítomní 
se mohou těšit i na vystoupení Pěveckého sboru 
Stojanova gymnázia Velehrad nebo písně o víně 
z repertoáru souboru Old Stars Hradišťan.
 
V průběhu dne se široká veřejnost bude moci tak-
též zapojit do tzv. oživlých obrazů nebo se nechat 
vyfotit fotonautem v rámci kampaně České cen-
trály cestovního ruchu CzechTourism s názvem 
Česko – země příběhů. 

Společně s degustací svatomartinských vzorků  
ve vinném stanu za tónů cimbálové muziky a mož-
nosti rozmanitého občerstvení, bude tak jedenác-
tý listopad svátkem nejenom pro (svaté) Martiny.

PhDr. Bernadetta Vaculíková,
Městské informační centrum

Svatomartinské budeme 
žehnat už posedmé

Žáci výtvarného oboru ze třídy Jitky Magdálko-
vé se zúčastnili soutěže Kunstpreis 2013, kterou 
pořádá „Nadace LAPIDEA pro umění a kulturu“ 
a Komerční banka z partnerského města Mayen 
v Německu. Jejich kolektivní práce Krajina pro 
brouka byla odměněna 3. cenou, kterou jim osob-
ně předal předseda Kruhu přátel Uherské Hradi-
ště - Mayen Rainer Dartsch. Slavnostního aktu se 
zúčastnil i tajemník Městského úřadu Josef Botek.
                                                                                                                                       LJ 

Uspěch výtvarného
oboru ZUŠ

 

Na snímku zleva: Jitka Magdálková, 
Josef Botek, Rainer Dartsch a ředitel ZUŠ 
Stanislav Nemrava.

Foto: archiv ZUŠ
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V rámci XXIII. ročníku Festivalu hudebních nástro-
jů lidových muzik byla v Galerii Vladimíra Hrocha 
ve foyer Klubu kultury zahájena 5. ří jna výstava 
VI. ročníku Folklorního fotosalonu. Ten je vyhla-
šován jako bienále vždy v lichých rocích, v sudých 
jsou připravovány autorské výstavy výtvarníků 
nebo fotografů tematicky zaměřené na folklor. 
Na letošním fotosalonu vystavují své práce He-
lena Bretfeldová z Brna, Stanislav Navrátil ze Zlí-
na, Pavel Popelka z Uh. Brodu, Miroslav Potyka 
a Jaroslav Strnad z Uh. Hradiště a Antonín Vlk ze 
Starého Města. Vystaveny jsou i vítězné fotografie 
internetové fotosoutěže ze slavností vína. Na ver-
nisáži hrála Musica Folklorica a výstava potrvá 
do 5. listopadu.                               

mp

VI. ročník Folklorního 
fotosalonu

Výstava Kapky do duše II. 
v Redutě

Výstava fotografií Kapky do duše II v přízemí Redu-
ty připomíná návštěvníkům činnost Klubu českých 
turistů, od jehož založení v letošním roce uplynu-
lo 125 let. Právě k tomuto výročí KČT uspořádal 
ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště 
výstavu fotografií z turistických zážitků. Na téměř 
třech desítkách výstavních panelů je k vidění 170 
snímků zachycujících okolí Uherského Hradiště, 

Zleva: Antonín Vlk, Jaroslav Strnad, kurá-
torka Petra Baroňová a Stanislav Navrátil.

Foto: Miroslav Potyka

Na vernisáži zazpíval Uherskohradišťský 
dětský sbor.

Foto: Miroslav Potyka

krásy a vzácné rostliny Bílých Karpat, ale i fotogra-
fie z turistických výletů na Slovensko a do Krkonoš. 
Škála záběrů je velmi rozmanitá, od krajinných 
scenérií přes detaily rostlin a stromů, až po sním-
ky poutních míst a architektur. Zajímavostí je, že 
snímky nebyly nijak dodatečně upravovány a za-
chycují bezprostřednost dané chvíle. Na vernisáži 
zazpíval Uherskohradišťský dětský pěvecký sbor 
při Základní umělecké škole v Uh. Hradišti. Au-
torkou výstavy je dlouholetá členka klubu, bývalá 
profesorka hradišťského gymnázia Eva Hohauso-
vá. Název „Kapky do duše” připomíná úspěšnou 
výstavu, na které se naposledy hradišťský spolek 
prezentoval v roce v 2006 ve Slováckém muzeu. 
Výstava potrvá až do 4. listopadu.
                                                                                                                                          pb

Hlavní zásluhu na přípravě výstavy měla 
Eva Hohausová.
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Gymnaziální stařešinové

V polovině září se opět sešli absolventi uhersko-
hradišťského gymnázia, od jejichž maturity uply-
nulo minimálně 50 let. Je to v našem městě letitá 
tradice blížící se již půl století. Začalo to na sjezdu 
maturitního ročníku 1917 – předposledního, kdy 
vedle kříže ve třídě visel též portrét císaře Karla I.
V r. 1967 se sešli absolventi po padesáti letech – 
z 21 se dostavilo 14. A tehdy padl návrh, aby se 
každoročně scházeli v dalších letech i s mladšími 
třídami. Na sjezdu v r. 1971 se definitivně rozhodlo 
přijímat každoročně ročník mající 50 let po matu-
ritě. V roce 1978 se sjezd označil jako sjezd sta-
řešinů a pro nejmladší byl použit výraz zlatí ma-
turanti neboli zlatý roč ník. Tyto termíny se ustálily 
do dneška.
Iniciátorem tohoto dění byl Cyril Foltýn z onoho 
ročníku 1917, který obětavě organizoval prvních 
11 sjezdů. S pečlivostí danou asi i jeho zaměst-
náním přednosty železniční stanice zazname nal, 
že za tu dobu vyhotovil 7000 dopisů, pozvánek 
a dalších písemností. Po něm se řízení sjezdů ujal 
prof. Oldřich Svozil a veškerou agendu převzala 
učitelka Irena Vlachynská (maturitní ročník 1930). 
Ta ve spolupráci se svolava teli dalších ročníků vy-
trvala dalších 14 let a ještě v r. 2011 se ve svých 
101 letech sjezdu zúčastnila. První sjezdy se kona-
ly v hotelu Fojta, v restauraci Koruna, ale už v 70. 
letech v budově gymnázia, od r. 1982 ve vstupní 
hale nové budovy. Dnes totiž mezi účastníky pře-
važují absolventi poválečného reformovaného 
středního školství – jedenáctiletky, dvanáctiletky 
a konečně esvévéešky (Střední všeobecně vzdě-
lávací školy). Od r. 1956 maturovaly v Uherském 
Hradišti 4 třídy, a když vznikla jedenáctiletka 
i ve Starém Městě, bylo to zpravidla 5 maturitních 
tříd. Již před lety rozhodl vý bor stařešinů, že ob-
dobí existence těchto dvou škol bude pokládat 
za přechodnou etapu historie hradišťského gym-
názia. Žádná z prostor školy není dost velká, takže 
již před sedmi lety se stal místem sjezdu sál Slo-
váckého divadla. 
V prvních letech byly sjezdy organizovány jako 
dvoudenní, jejichž součástí byla mimo jiné účast 
na mši (do roku 1983). Do r. 1988 se sloužila mše 
za zemřelé spolužáky. Součástí sjezdů byly též 
přednášky, nejčastěji týkající se historie města 

a regionu a historie gymnázia, ale také z nejrůz-
nějších oborů vědy a umění. Mezi četnými před-
nášejícími je třeba zmínit akademika Otakara 
Bo růvku, Františka Kožíka, prof. Rapanta, Gustava 
Čápa, doc. Najbrta. V r. 1989 uspořádal maturitní 
ročník výstavu keramiky Idy Vaculkové a vydal li-
noryt Vl. Vaculky. O rok později vydal zlatý roč ník 
báseň Otakara Horkého s linorytem Vl. Vaculky. 
Poslední prezentací výtvarného umění byla výsta-
va keramiky Ing. Josefa Lapčíka (maturoval roku 
1955) v roce 2012. Dlouholetý pokladník stařeši-
nů dr. Jaroslav Ryneš hodnotil před dvaceti lety: 
„Z poměrně malé skupiny účastníků se postupem 
doby stala velká akce náročná na organizaci, ale 
již o něco málo vřelá a přátelská, když se nyní 
schází řada generací ve věkovém rozdílu 10 až 15 
let... Zdá se však, že myšlenka sjezdů stařešinů se 
udrží i nadále, neboť jak říká spisovatel František 
Kožík, Uh. Hradiště je město věčných návratů.“
Čas mu dal za pravdu a stařešinové hradišťské-
ho gymnázia se scházejí stále. Díky řadě dal ších 
ochotných svolavatelů, zejména Zd. Motyčky, Mir. 
Raštici, Anny Petlánové, Zd. Suchého a dalších.
A tak se letos sešli stařešinové po sedmačtyřicá-
té, aby během nedělního dopoledne přijali matu-
ranty z roku 1963, dvě uherskohradišťské třídy, dvě 
staroměstské. O úvod se tradičně postaral omla-
zený národopisný soubor vedený Karlem Rajmi-
cem a Lenkou Kraváčkovou. Přítomné pak po-
zdravil starosta města Květoslav Tichavský milým 
a procítěným proslovem. Ředitel doc. RNDr. Zde-
něk Botek informoval o nejnovějších událostech 
a pokroku v dalším rozšíření školních prostor 
a připomněl úspěchy gymnázia, nejen součas-
né, ale i v osobnostech úspěšných absolventů. 
Nadšený potlesk sklidila prof. Anna Petlánová 
za úvahu o stáří a stárnutí, kde mimo jiné vy-
světlila pojem stařešina ve vztahu ke gymnáziu 
a našim sjezdům. O závěr oficiálního programu 
se postarali současní gymnazisté s prof. Jaku bem 
Tomalou a jeho smíšeným pěveckým sborem Viva 
la musica. A pak následovalo už jen skupinové fo-
tografování v atriu školy, pro nejmladší stařešiny 
zají mavá prohlídka historické budovy i dalších 
prostor, do nichž nikdy jako studenti nechodili.

Ing. Ladislav Šupka, maturitní ročník 1957
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Špačci a víno

Neustálé působení lidské civilizace na krajinu 
s sebou přináší změny prostředí, vedoucí většinou 
k degradaci přírodního prostředí a poklesu bio-
diverzity. Jenom u dobře připravených projektů 
může mít  působení lidí na přírodu pro ni  pro-
spěšný účinek. To prokázalo třeba civilizování pří-
rody Bílých Karpat a vznik tradičních moravských 
kopanic a pevně věřím, že to prokáže i připravo-
vaný projekt Park Rochus.  Tím, jak využíváme kra-
jinu k obrazu svému a vlastnímu prospěchu ply-
noucímu z našich činností, dochází ke změnám, 
které vedou k postupnému narušení po miliony let 
utvářené rovnováhy v ekosystémech (i tak se dá 
nazvat krajina) a musíme se vyrovnávat se spous-
tou problémů, vznikajících právě díky narušení  
přírodních vazeb. A tak se jednoho dne zrodil 
u sklenky burčáku nápad, napsat něco o špačcích 
a víně. „Proč ne?“, řekl jsem si. Populace špačků 
kdysi bývala rovnoměrně rozptýlená po pestré 
a přirozeně utvářené a vyvážené krajině. Ano, 
určitě jich bylo někde více a někde méně. Ale až 
s tím, jak jsme si založili na vhodných místech vi-

Špaček obecný

nohrady, zlikvidovali ve volné krajině vzrostlou ze-
leň, jejíž některé plody jim byli potravou a do toho 
vytvořili rozsáhlé polní monokultury, začalo být 
všechno jinak. A světe div se, nyní se pozasta-
vujeme nad tím, proč nám špačci, pohybující se 
ve velkých hejnech, navštěvují právě vinohrady. 
A kdyby je jenom navštěvovali, oni je přímo de-
vastují a tím mají přímý vliv na snížení produkce 
oblíbeného zlatavého a červeného moku. Někoho 
možná napadne, že tím se vlastně podílejí na sni-
žování počtu na alkoholu závislých osob. Praktic-
ky vzato, kdyby sezobali veškerou úrodu hroznů, 
neměli bychom z čeho dělat víno. Ale teď vážně. 
Velká hejna vyhledávající zdroje potravy se sku-
tečně koncentrují v místech, kde se pěstuje vinná 
réva a vinaři z nich nemají radost. V tomto oka-
mžiku přichází ke slovu regulace podle vyhlášky 
o odchylném postupu pro usmrcování špačka 
z důvodu prevence závažných škod na úrodě 
révy vinné, kterou lidská ruka zasáhne do přírody 
a v období od 15.8. do 31.10. kalendářního roku, 
mohou oprávněné osoby za podmínek daných 
orgánem ochrany přírody, ptáky ve vinohradech 
plašit nebo dokonce lovit. Je to velmi urputný boj, 
poněvadž ptáci se do vinohradů, jako mnohdy je-
diných zdrojů dostupné potravy, vracejí. A možná 
i díky tomu, že řada pěstitelů révy vinné nechá-
vá svoji úrodu vyzrávat v některých případech 
i do konce roku, tak se z kdysi pravidelně tažného 
druhu stal druh potulný až stálý. I to je důkazem 
toho, že všechno je jinak a že se všechno v příro-
dě dynamicky mění. V dnešní člověkem narušené 
přírodě jenom obtížně nacházíme, co je původní 
a přirozené. Generace lidí otesávaly krajinu do její 
dnešní podoby a v mnoha případech jakoby za-
pomněly, že po nich přijdou další, kteří zde bu-
dou chtít taky kvalitně žít. Žít v pěkném prostředí, 
plném života, dýchat čistý vzduch. S myšlenkou 
trvale udržitelného žití se dnes jenom těžce srov-
náváme a těžce se její principy uplatňují ve všed-
ním životě. Uvědomme si ale, že je jedinou cestou 
k tomu, abychom tady mohli dlouhodobě existo-
vat i se špačky a vším živým kolem nás a k tomu 
mohli popíjet třeba dobré vínko.  

Text a foto: Květoslav Fryšták, 
odbor životního prostředí MěÚ v Uh. Hradišti



21

Jubileum Igora Stancla

MUDr. Igor Stancl, nositel Ceny města Uh. Hradi-
ště za rok 2011, se dne 29. ří jna t. r. dožil 80 let. Je 
potomkem významného hradišťského rodu. Jeho 
dědeček Josef Stancl, který se do Uh. Hradiště 
přiženil v roce 1877 a sňatkem s dcerou lékárníka 
Františka ze Schullernů Antonií se stal měšťanem 
a majitelem lékárny na Hlavním (dnes Masary-
kově) náměstí, stál v čele úsilí o počeštění města 
a v roce 1896 byl zvolen prvním českým starostou 
města Hradiště. Zasedal též v zemském sněmu. 
Lékárníkem byl i jeho syn také Josef, otec MUDr 
Stancla. 

Po komunistickém převratu v roce 1948 byla lé-
kárna znárodněna a rodina o dva roky později 
vystěhována na smeťařských vozech do náhrad-
ního bytu, aby se do uvolněného bytu v lékárně 
mohl nastěhovat místní funkcionář. V té době byl 
Igor Stancl studentem; v Brně vystudoval me-
dicínu a po řadu let působil na Slovensku. Jako 
kožní lékař začínal na dermatovenerologii v Tr-
navě, postupně působil na několika významných 

pracovištích, mj. koncem 60. let na kožní klinice 
univerzity v německém Munsteru a v polovině 
80. let v Jemenu a Libyi. Teprve sametová revo-
luce poskytla Stanclově rodině satisfakci; v roce 
1991 získali potomci původních majitelů dům i lé-
kárnu v restituci, a tak se MUDr. Stancl po letech 
vrací do města Uh. Hradiště a ujímá se obnovy 
historického objektu značně poškozeného ne-
citlivými úpravami a přestavbami. Stává se spo-
luprovozovatelem rodinné lékárny a v roce 1994 
si v domě otevírá soukromou lékařskou praxi. 
Lékárna se právě jeho zásluhou znovu stává jed-
nou z nejvýznamnějších a nejcennějších pamá-
tek v našem městě. Její opatrovatel jí vrátil ne-
jen původní urbanistickou podobu, ale i ducha 
– učinil ji místem historické paměti královského 
města Uherské Hradiště i unikátním muzeem, 
které ve dnech otevřených památek navštěvují 
stovky zájemců o historii města. V roce 2012 byla 
Igoru udělena Cena města Uh. Hradiště za rok 
2011, která je každoročně udělována občanům, 
kteří se zasloužili o město a jeho propagaci. 
MUDr. Stanclovi srdečně blahopřejeme.

Jiří Jilík

Ceny autorům  
literatury faktu

Dva autoři spjatí s Uherským Hradištěm uspě-
li se svými knihami v celostátní soutěži Cena 
Egona Ervína Kische a přivezli si 17. září z města 
literatury faktu Letohradu nejvyšší ocenění v re-
gionální sekci soutěže. Cenu Egona Ervína Kis-
che získal někdejší šéfredaktor Slováckých novin 
Jiří Jilík za knihu „Olšava ví svoje – Výpravy proti 
proudu řeky i času“ a tutéž cenu i místostaros-
ta Buchlovic Bořek Žižlavský (který po několik let 
redigoval Zpravodaj UH), za knihu „Chřiby – Hle-
dání hrobu sv. Metoděje“. Celkem bylo ve zmíně-
né kategorii uděleno pět cen z více než šedesáti 
hodnocených. V porotě soutěže zasedají přední 
autoři literatury faktu a historikové, kupř. Roman 
Cílek, Václav Richter, Robert Kvaček aj. Obě knihy 
vyšly na sklonku loňského roku v nakladatelství 
Veligrad.

Jiří Jilík

MUDr. Igor Stancl se starostou města Kvě-
toslavem Tichavským při předávání ceny 
města Uh. Hradiště za rok 2011. 

Foto: Jan Pášma
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Dominantou Prostřední ulice je bezesporu bu-
dova Staré radnice. Mezi ní a minule popsaným 
nárožním domem je ale jakoby „vmáčknut“ dům 
čp. 129, jehož poloha napovídá, že původně asi 
byl součástí radničního areálu, což by potvrzo-
vala i skutečnost, že až do roku 1836 byl svobod-
ným domem v majetku města. V první polovině 
17. století bylo toto místo dlouho pusté, až v roce 
1655 ho město pronajalo italskému kupci Flo-
riánu Speciarovi „pro krám kupecký s jednou 
světnicí, komorú, kuchynkú, sklepem pro krám-
ské věci“. Městská rada mu zdarma poskytla 
stavební materiál a v následujícím roce byl dům 
vystavěn. Z citovaného popisu vyplývá, že se již 
tehdy jednalo o nevelký objekt, zřetelně je zachy-
cen na známé vedutě města z roku 1670 a bez 
větší změny také na katastrální mapě z počátku 
19. století. Zmíněný Florián Speciar se obchodem 
brzy vzmohl natolik, že si již roku 1661 koupil 
vlastní dům, podstatně větší (čp. 147), a tento se 
vrátil městu, které pak zdejší krám znovu za po-
platek pronajímalo. Někdy před rokem 1678 se 
však dům stal obydlím městského syndika (písa-
ře) a byl jím nejméně dalších sto let, neboť jako 
syndikovský je uváděn ještě v roce 1789. V držení 
obce představované magistrátem byl až do zmí-

něného roku 1836, kdy ho koupili Jan a Anna 
Breinerovi, od nich Johann Fürnkranz a 1851 Vin-
cenc a Karolina Kytkovi. Kloboučník Vincenc Kyt-
ka po smrti manželky získal i její polovinu a roku 
1872 prodal celý dům Ferdinandu a Emanuele 
Kremserovým. Ti ho již po několika letech prodali 
obchodníkovi Františku Friedlovi, který už vlastnil 
dům čp. 147, a proto zde jeho rodina nikdy neby-
dlela na rozdíl od předchozích majitelů Kremse-
rových i Kytkových. Kremserovi tu žili i v době, kdy 
jim dům už nepatřil. V roce 1903 ho získala Berta 
Friedlová a od ní roku 1913 Anežka Petroiová, kte-
rá ho nechala nově přestavět. Ferdinand Krem-
ser byl pekařem a po něm tu pekařství přetrvalo 
několik dalších desetiletí. Navázal na něj zřejmě 
již v osmdesátých letech Josef Ondráček, který 
v domě rovněž bydlel. Zaměstnával pomocníka 
a někdy i dva učně. Od roku 1908 zde stejnou živ-
nost provozoval Max Jokl až do roku 1929 a zá-
roveň v letech 1898–1914 i Josef Varmuža. Také 
Jokl v prvním patře domu bydlel jako jediný ná-
jemník, v přízemí pak bylo od roku 1899 ještě ve-
tešnictví Josefa Klingera, které letech 1922–1929 
provozovala Anna Klingerová, oba ale bydleli 
na protější straně ulice. Ve třicátých letech tyto 
obchody vystřídal obchod smíšeným zbožím 
Jana Krejčího a Františka Grubla, později Růženy 
Grublové, který se v roce 1949 stal n. p. Pramen. 
Mimo to tu v letech 1932–1939 byla sběrna prádla 
k praní a žehlení a šatstva a látek k chemickému 
čištění, vedená Leopoldem Winklerem. Tehdejší 
majitel domu Otakar Petroi, který od roku 1925 
provozoval osobní automobilovou dopravu, se 
zapojil za protektorátu do ilegální činnosti v od-
bojové organizaci Obrana národa a 6. listopadu 
1942 byl popraven v Breslau. Z prodejny Pra-
men byla v roce 1966 upravena samoobslužná 
mlékárna, po čase opět změněná na běžnou 
prodejnu smíšeného zboží, a od konce osmde-
sátých let vystřídaná knihkupectvím. V roce 1993 
byl dům rekonstruován a otevřena v něm po-
bočka Velkomoravské banky. Dnes je v přízemí 
prodejna oděvů Czech Point a v zadním traktu  

Toulky městem

Nádvoří Staré radnice před rekonstrukcí.
Foto: archiv SOkA UH
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Toulky městem

se vstupem z radničního nádvoří pojišťovna Alli-
anz. 
Budova Staré radnice (čp. 130) byla postavena 
na rozhraní obou historických částí města ve dru-
hé polovině 14. století a funkci sídla správy města 
i správy městského velkostatku plnila až do roku 
1892. Za staletí své existence prošla mnoha 
stavebními úpravami, díky nimž nese stopy 
stavebních slohů od gotiky po baroko i novodo-
bých úprav. Nejstarší popis budovy je dochován 
v městském urbáři z roku 1678 a byl již vícekrát 
použit v historické literatuře. Z něj i z pozdějšího 
popisu z 18. století se dovídáme, že první míst-
ností ode dvora byla zasedací síň městské rady, 
k níž přiléhaly menší místnosti kancelářské a re-
gistraturní, kde se ukládaly městské písemnosti. 
V prvním poschodí sídlil vrchní úřad, spravující 
městský velkostatek, a ve věži byla místnost pro 
uchovávání peněz depozitního a sirotčího úřadu 
a poddanské kontribučenské pokladny. K rad-
nici přiléhaly ještě hospodářské budovy, sklad 
munice, místnosti k ubytování personálu a také 
městská šatlava. Její vězni byli občas využíváni 
k nošení dříví na vytápění budovy, což však bylo 
zakázáno poté, co byl roku 1785 odhalen plán 
na vyloupení radnice, zosnovaný jedním z bý-
valých vězňů, který se chtěl schovat v kamnech, 
v noci pak otevřít depozitní truhly a peníze vyhá-
zet oknem čekajícím kumpánům. Dále byl v roce 
1678 vedle radnice dům, v němž se v té době pro-
dávala sůl a předtím zde bývala obecní sladov-
na, a také obecní sýpky. Po zániku vrchnostenské 
správy v roce 1850 bylo sedm místností v prvním 
patře radnice pronajato státu pro nově zřízený 
okresní soud. Jeho vězení o dvou místnostech, 
s bytem soudního sluhy nebo dozorce, bylo v sa-
mostatné budově v levém dvorním křídle saha-
jícím až po Františkánskou ulici a zůstalo zde 
i po přestěhování úředních místností okresního 
soudu do čp. 32–33 v roce 1879 až do postavení 
nové justiční budovy v roce 1897. I v budově radni-
ce byl jeden služební byt pro obecního úředníka. 
Po vystěhování městské správy do nově vystavě-

né radnice v roce 1893 zůstala stará budova na-
dále městským majetkem, který byl pronajímán 
jak státním úřadům, tak i soukromým osobám. 
Byly sem umístěny například kanceláře tehdej-
ší „c. k. evidence katastru“, dále byty důstojníků 
zdejší posádky, a dokonce i důstojnické kasino. 
Po odchodu vojska v roce 1905 se obecní zastu-
pitelstvo jednohlasně usneslo využít uprázd-
něné místnosti mj. k rozšíření veřejné čítárny. 
Přízemí bylo pronajímáno jako obchodní míst-
nosti, nejdříve tu asi rok bylo hokynářství Marie 
Lukšové, pak obchod Josefa Hahna a od roku 
1904 až do druhé světové války obchod Eduar-
da Grünhuta módním, galanterním a krátkým 
zbožím, poslední roky i konfekcí a také nábyt-
kem. Za války tu provozoval obuvnictví Václav 
Rybka, po válce prodával čepice a klobouky An-
tonín Abrhám, jehož obchod se v roce 1949 stal 
součástí národního podniku Tep. Byt v prvním 
patře byl užíván i v letech protektorátu, kdy byl 
do budovy umístěn ještě úřad práce, v přízemí 
pak byl obchod a dílny firmy Sanita a tři místnosti 
holičství Oldřicha Korunky. Po válce Sanitu načas 
vystřídalo zmíněné kloboučnictví Antonína Abr-
háma, ale vrátila se sem v roce 1950. Tehdy zde 
sídlil také Svaz brannosti a do roku 1965 i část 
Střední uměleckoprůmyslové školy, v přízemí 
dlouhá léta byla prodejna hraček. Přes částečné 
opravy obchodních prostor budova od šedesá-
tých let chátrala, v osmdesátých letech začala 
statickým zajištěním její rekonstrukce, pak byly 
práce přerušeny a znovu obnoveny až počátkem 
let devadesátých. Opravy byly ukončeny v roce 
1996 a pak ještě upravováno nádvoří, otevře-
né začátkem července 1999. V ří jnu téhož roku 
pak byla otevřena Oční optika v dvorním křídle 
protilehlé budovy VZP, které v druhé polovině 19. 
století sloužilo jako vězení. V historických prosto-
rách radniční budovy od té doby v prvním patře 
funguje (s několika přerušeními a změnami ma-
jitelů) restaurace, v přízemí pak několik prodejen. 

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Listopadový fejeton Jiřího Jilíka

o negatiVnícH jeVecH

K dnešnímu fejeto-
nu mne inspirova-
la v minulém čísle 
uveřejněná výzva 
k zasílání textů či 
fotografií dokumen-
tujících negativní 
jevy ve městě. Mohl 
bych něco poslat, 
říkám si, ale co vy-
brat, když je nega-

tivních jevů kolem nás tolik. Třeba o nezaměstna-
ných, o lidech, kteří žijí nikoli vlastní vinou v bídě, 
o lidech oklamaných a podvedených tu firmou, 
tam fyzickou osobou, různými fikanými vykuky 
využívajícími díry v zákonech k okrádání těch, co 
nedosáhli takového vzdělání, aby rozpoznali klič-
ky ve smlouvách, jež podepisují, o zlech zvaných 
drogy a hazard, o upadnuvší již autoritě učite-
lů, o podfinancovaných nemocnicích, o sociální 
nouzi tělesně postižených a dlouhodobě vážně 
nemocných, o kritické ekonomické situaci sociál-
ních služeb... Pro každý z těchto a mnoho dalších 
negativních jevů bychom našli konkrétní přípa-
dy i v našem městě. Jsou to jevy, o kterých sice 
všichni víme, že existují, ale protože se konkrétně 
nás samotných momentálně netýkají, tváříme se,  
že neexistují, lépe řečeno smířili jsme se s tím, že 
jsou průvodním jevem reality, systému, režimu, 
v němž žijeme. Tento postoj utlumuje naše vlastní 
svědomí při setkání s problémy a utrpením jiných 
lidí, byť jde o kolegu, souseda, známého. Někdo 
má smůlu. Tak to v kapitalismu prostě chodí. 

Jenomže tyhle negativní jevy výzva na mysli urči-
tě neměla, spíš jí šlo o negativa typu psí hovínka 
na chodníku anebo randál v ulici po závěrečné 
v některém baru; jsou to věci, které nám zne-
příjemňují život, ale nejde o nic, co by nás nějak 

fatálně ohrožovalo. Ale především – město může 
zasáhnout, zatímco ty skutečné velké problémy 
přece nevyřeší; není to koneckonců ani v jeho si-
lách, ani v kompetenci. 
Je to pravda, ale jen zčásti. I představitelé radnice, 
její radní i zastupitelé, členové komisí a mnozí ob-
čané města jsou členy politických stran, které de-
legují své poslance do parlamentu, a ten k řešení 
oněch velkých problémů jistě kompetentní je. A co 
se dělo donedávna v parlamentu? Co si budeme 
povídat…

V neděli 6. října se konala na Bunči beseda o Chři-
bech. Hostem byl nositel našeho nejvyššího novi-
nářského ocenění Ceny Ferdinanda Peroutky, ko-
mentátor Ivan Hoffman, jehož hlas zazníval kdysi 
z Radiožurnálu a dnes čteme jeho denní sloupky 
v Deníku. Na besedě zazněla mj. tato jeho slo-
va: „Myslím, že se především všechno kazí a my 
tomu zkoprněle přihlížíme, aniž bychom to uměli 
pořádně pojmenovat. Tím pádem ani nic neřeší-
me a jsme z toho jenom neproduktivně rozmrzelí 
a špatní. Přibývá egoismu a cynismu. Což jsou 
jediné -ismy, které jsou, zdá se, věčně aktuální, 
na rozdíl třeba od ideologických -ismů, jako byl so-
cialismus a komunismus či dnešní „reinkarnace“ 
kapitalismu. Nemyslím, že ty společenské koncep-
ce byly nějak vydařené. Asi nebyly. Děsivé ale je, 
že na troskách oněch překonaných konceptů se již 
jenom legalizují špatnosti. Běžně se lže, podvádí 
a krade, legální je korupce, klientelismus či lichva. 
Jen se tomu jinak říká: Třeba lobbing, reklama, PR, 
úvěrování, leasing, marketing… Za řadou těch-
to odborně znějících termínů se skrývá obyčejná 
technologie, jak vzít lidi na hůl. A ještě se ty odpor-
nosti přednášejí a studují!“

Je po volbách. Tož, uvidíme, zda a jak se s těmihle 
negativy popere nová politická garnitura, ale mám 
obavu, že stejně zůstane jen u těch psích hovínek 
na chodníku. Jak rád bych se mýlil.
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kRySáci Ve SloVáckéM MUZeU

Ve čtvrtek 3. ří jna 2013 proběhlo v malém sále 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které  
se proměnilo ve smetiště, zahájení výstavy plné 
scén ze známého večerníčku Krysáci. Z Vizo-
vic nás přijeli navštívit dokonce i krysáci Hubert  
a Hodan. Eda sedmdesát malých i velkých ná-
vštěvníků pozdravil pouze telefonicky z Prahy. Pro-
gram doprovodila písnička zazpívaná laboratorní 
potkankou Verunkou a hudební produkce žáků 
ZUŠ Uherské Hradiště.

den ZlínSkéHo kRaje Ve SloVáckéM MUZeU 

Sobota 5. ří jna 2013 se nesla v duchu dalšího roč-
níku Dne Zlínského kraje a do této široké a pestré 
akce se zapojilo i Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti. V hlavní budově muzea se při této pří le-
žitosti uskutečnil již dvacátý tvořivý program, při 
kterém zkušená kuchařka, paní Marie Lekešová  
z Hluku, předváděla, jak udělat správné brambo-
rové těsto na šlížky a na pečené pěry s povidly. 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Zájemkyně si s chutí půjčily zástěry a na vlastní 
kůži vyzkoušely, jak těsto na bramborové šlížky 
vyrobit. Každý z bezmála sto padesáti návštěv-
níků mohl nejen všechny tyto vynikající pokrmy 
ochutnat, ale odnesl si domů i malý receptář 
těchto tradičních lidových pokrmů. Na další tvo-
řivý program se můžete těšit první listopadovou 
sobotu. 

říjnoVé VeRniSáže V galeRii
SloVáckéHo MUZea

Ve čtvrtek 10. ří jna 2013 proběhly za účasti autorů 
v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
dvě vernisáže, které doplnilo skvělé jazzové vy-
stoupení Pavla Procházky a Jiřího Mottla.

První výstava nazvaná „Pavel Matuška - Usmívá-
ní", představila autorskou tvorbu známého ma-
lí ře, kreslí ře, grafika a řezbáře, jehož výtvarnou 
tvorbu charakterizuje nepřehlédnutelný autorský 
rukopis, bohatá fantazie a smysl pro vtipnou nad-
sázku.

Druhá výstava prezentuje tvorbu Eduarda Ov-
čáčka (*1933), význačného současného českého 
umělce. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje malby, plas-
tiky a propalované reliéfy, koláže na papíře i na 
plátně, frotáže a kresby, grafiku a fotografie, in-
stalace a akce v plenéru, vizuální a konkrétní po-
ezii. Obě výstavy potrvají do neděle 5. ledna 2014.

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

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál

KrySáci
Výstava představuje hrdiny oblíbeného večerníč-
kového seriálu. Trojrozměrné scény, ve kterých se 
seriál točil, doplňují panely o vzniku a promítání 
večerníčku. 
Výstava potrvá do 5. ledna 2014.

Doprovodný program pro MŠ a 1. stupně ZŠ

PoHáDKoVé SMetiŠtě
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, pe-
dagogický 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

ZA KrySáKy Do MUZeA i Do KiNA… 
jedinečná akce – zaplatíte pouze jedno 
vstupné
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spo-
lupráci s kinem Hvězda pořádá jedinečnou akci 
pro nejmenší návštěvníky. U příležitosti výsta-

vy trojrozměrných scén ze známého večerníčku 
Krysáci v hlavní budově muzea se budou v nedě-
li 24. listopadu 2013, v rámci projekce dětských  
a rodinných filmů v Bijásku kina Hvězda, promítat 
od 15:30 vybrané díly večerníčku Krysáci. (Ještě 
předtím od 14:30 se navíc mohou děti zúčastnit 
tematické dílny Malovásku.) Pokud děti předloží 
vstupenku dokládající návštěvu výstavy Krysá-
ci v muzeu, budou mít projekci v kině zdarma  
a naopak, pokud v muzeu předloží vstupenku na 
promítání Krysáků v Bijásku, budou mít zdarma 
vstup do muzea na výstavu.

O den později, 25. listopadu v 17:00 hodin, se 
pak za účasti samotného autora Krysáků, Cyrila 
Podolského, uskuteční ve Slováckém muzeu bese-
da, spojená s komentovanou prohlídkou výstavy 
a autogramiádou knížky Čarovná rolnička a knih 
Krysáci. Pozvání přijal i dramaturg Krysáků Jan 
Gogola st.

Kino Hvězda a hlavní budova Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti, neděle 24. lis-
topadu 2013 po celý den. Slovácké muzeum, 
pondělí 25. listopadu 2013 v 17:00 hodin.

Velký sál

to NejlePŠí Z ArcHeologie. 100 let obje-
Vů A VýZKUMů NA UHerSKoHrADiŠťSKU
U příležitosti stého výročí svého založení připravi-
lo Slovácké muzeum bilanční archeologickou vý-
stavu, ve které představí to nejzajímavější, co se 
v regionu za uplynulé století podařilo najít a vybá-
dat. Výstava je koncipovaná jako sedm ohlédnutí 
za bohatými dějinami regionu. 

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 21. listopa-
du 2013 

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

tVoříMe V MUZeU! 
NA téMA: „brAMboroVá MáčKA bUDe 
Pro VáS HrAčKA…“
Pokrmy z brambor patřily k tradičním jídlům, kte-
ré se v lidovém prostředí v mnoha podobách běž-
ně vyskytovaly. Jedním z oblíbených byly bram-
borové omáčky, jež se připravovaly především 
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        pátek 1. 11.       19:30 hod., Kostel sv. Fr. Xaverského  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)     

KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH 
WOLFGANG AMADEUS MOZART – KORUNOVAČNÍ MŠE, ÚČINKUJÍ: VERONIKA HOLBOVÁ, ANNA NITROVÁ, JURAJ NOCIAR,
DALIBOR HRDA, SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SVATOPLUK, VYŠKOVSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR, KOMORNÍ ORCHESTR,
DIRIGENT FILIP MACEK 

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA – PRÉMIE

      pátek 15. 11.       19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)     

MANDARÍNKOVÝ POKOJ 
HRAJE: DIVADELNÍ SOUBOR ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA Z NAPAJEDEL

     neděle 17. 11.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 100 Kč     

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
– MINIDISKOTÉKA V ZOO 
PRO RODIČE S DĚTMI, KTERÉ RÁDY TANČÍ A ZPÍVAJÍ

    čtvrtek 21. 11.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč  (mimo předplatné)     

MILOKRAJ 
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

        pátek 1. 11.       19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 120 Kč     

KDO JE KDO?
SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ CIFRA O. S. A HOSTŮ VĚNOVANÉ OSLAVENKYNÍM LENCE KRAVÁČKOVÉ A YVONĚ ČIŽMÁROVÉ, 
ÚČINKUJÍ: CIFRA O. S., CM OHNICA, SPT DOLINA, CM BÁLEŠÁCI, RADOŠOV A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ...

GALERIE
V. HROCHA

Folklorní fotosalon (do 5. 11.)

BŘETISLAV MALÝ – Muž v počasí (7. 11. – 10. 12.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

KAPKY DO DUŠE II. - výstava k 125. výročí Klubu českých turistů (do 4. 11.)
EVA SLAČÁLKOVÁ A ZDENĚK ZÁBRANSKÝ – (nejen) PORTRÉTY (13. 11. – 1. 1.)

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 

MARTA TÖPFEROVÁ – ZPĚV, MARCEL COMENDANT – CIMBÁL (MOLDÁVIE), 
STANO PALÚCH – HOUSLE (SK), DAVID DORŮŽKA – KYTARA, TOMÁŠ LIŠKA – KONTRABAS 

    pátek 29. 11. – neděle 1. 12.   9:00 – 18:00 hod., Reduta   

JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK… 
MODELY ŽELEZNIC, PROMÍTÁNÍ FILMŮ PRO DĚTI, PROJEKCE, VÝSTAVA ŽELEZNIČÁŘSKÝCH ATRIBUTŮ, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

REDUTA
PODKROVÍ

LESNÍVĚCI – PUK-PUK & FRIENDS – intermediální výstava 
– Petra Pohlová, Čenda Čambal, Alenáš Brunclík (8. 11. – 4. 12.) 
– v pátek 8. 11. v 18:00 hod. proběhne vernisáž spojená s koncertem, vstup ZDARMA

7. 12. ČAJÁK KLASIK (Gong a Doctoŕs Band) • 7. 12. HALOVÝ TURNAJ V PETANQUE O POHÁR STAROSTY MĚSTA • 7. 12. ČERTOVSKÁ BESEDA U CIMBÁLU • 8. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY • 9. 12. SCREAMERS
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA • 12. 12. JAZZ V REDUTĚ – MULLIGANG  • 12. 12. SVĚTÁCI (Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Martin Zounar, Mahulena Bočanová, Olga Želenská, Ivana Andrlová,
Miriam Kantorková, Jan Přeučil, Petr Gelnar a Pavel Vítek) • 13. 12. PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE (Divadelní pátky ve Véskách)



Klub kultury informuje

je zejména pro svůj hluboký, zvučný hlas a poetic-
ké písně v různých jazycích. Tomáš Liška studoval 
kontrabas na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze 
a v současné době dokončuje magisterské studium 
na prestižní berlínské univerzitě Jazz Institut Berlin. 
Vystupuje na jazzových festivalech a v koncert-
ních sálech po celé Evropě, ve Spojených státech,  
Latinské Americe a Africe. Je nositelem několika cen 
z významných jazzových festivalů v Polsku, Belgii 
a ve Španělsku. 

konceRt k paMátce ZeSnUlýcH

Tradiční koncert k památce zesnulých, jakožto pré-
mie abonentního cyklu MUSica, letos představí 
KORUNOVAČNÍ MŠI Wolfganga Amadea Mozarta. 
V kostele sv. Františka Xaverského se představí Ve-
ronika Holbová (soprán), Anna Nitrová (alt), Juraj 
Nociar (tenor), Dalibor Hrda (bas), Smíšený pěvecký 
sbor Svatopluk, Vyškovský smíšený pěvecký sbor 
a komorní orchestr. Dirigovat bude Filip Macek. 

Vstupenky zakoupíte on-line na www.vstupenky.
kkuh.cz nebo na pokladně klubu kultury.

VeMte SVé děti Za ZábaVoU

Tip pro dospělé, kterak kulturně strávit 17. listopad, 
najdete na vnitřní straně obalu Zpravodaje. Ne-
méně zajímavý program máme ale také pro vaše 
děti. Od 15:00 mohou ve velkém sále Klubu kultury 
navštívit zábavný program s populární MíšoU na-
zvaný MinidiSkotéka V Zoo. 

Program je sestaven z bloků tanečních písniček 
a soutěží. U písniček se děti rozhýbou, zacvičí si 
a naučí se zpívat část písničky. U soutěží si mohou 
změřit síly, rychlost, dovednost, ale hlavně se po-
baví. Každé dítě, je aktivně zapojeno a nikdo se 
nenudí. Ve společných pořadech pro děti a rodiče, 
jsou přizváni k tanci a soutěžím všichni. A děti jsou 
nadšené…

Adéla Kotková

MilokRaj předStaVí SkVěloU
MaRtU tÖpFeRoVoU

 
Pravým hudebním skvostem v abonentní řadě 
jaZZ V RedUtě lze nazvat listopadový koncert 
seskupení MILOKRAJ (21. listopadu 2013, 19:30, 
Reduta). Představí se v něm excelentní česko-
-americká zpěvačka Marta Töpferová, moldavský 
cimbalista Marcel Comendant, slovenský houslista 
Stano Palúch a za českou stranu kytarista David 
Dorůžka a kontrabasista Tomáš Liška.

Zatímco Marta Töpferová, dcera  herce Tomá-
še Töpfera, žije od dětství v New Yorku, kde patří 
ke špičce světové worldmusic, Tomáš Liška je před-
ním českým jazzmanem. Donedávna Tomáš Martu 
pouze doprovázel na koncertech, nyní se však stali 
hudebními partnery a společně dali dohromady 
nový původní projekt MILOKRAJ.  Své zkušenosti 
z latinsko-americké hudby a z amerického prostře-
dí tak nyní Marta kombinuje s Tomášovou jazzovou 
zkušeností, čímž se společně obracejí ke svým čes-
kým a moravským kořenům.  
 
Marta Töpferová je jednou z nejvýjimečnějších zpě-
vaček a skladatelek své generace. Světově proslulá 



Festival o píšťalách a drnkacích nástrojích

XXIII. ročník Festivalu hudebních nástrojů lidových 
muzik, který Klub kultury pořádá jako Ozvěny Slo-
váckých slavností vína a otevřených památek, pro-
běhl letos 5. října a byl nazván podle bohů řecké 
mytologie „Apollón a Pan“, a věnován nástrojům, 
které tito bohové ovládali - nástrojům drnkacím 
a píšťalám.  Ze Slovenska přijel Balkansambel, který 
čerpá pro své osobité moderní úpravy z balkánské 
hudební kultury, z Holandska zase virtuózka na Pa-
novu flétnu Liselotte Rokytová, s níž hrál na cimbál 
a píšťalky její manžel Jan Rokyta. Musica Folklorica 
s primášem Miroslavem Kolaciou a cimbalistou Pe-
trem Pavlincem má své zázemí na Horňácku a je 
složena s muzikantů několika cimbálových muzik, 
především spoluhráčů Martina Hrbáče. Kapela do-
provodila sólistu na tárogató a klarinet Jaroslava 
Čajku. V Příbrami má sídlo vokálně instrumentální 
soubor dobových nástrojů Chairé s uměleckým ve-
doucím Josefem Krčkem, který oživuje českou a ev-
ropskou anonymní, duchovní a lidovou píseň obdo-
bí gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Ohnivé 
rytmy španělského flamenca a tradiční arabské 
hudby přivezl z Bratislavy Martin Bies a jeho soubor 
Flamenco  Clan. Večerem zasvěceně a sympaticky 
slovem provázela Magdalena Múčková. Na za-
hájení byla předána ocenění Vinařská obec roku 
zástupcům Bílovic, Stříbrnic a městské čtvrti Sady 
a po skončení hrála k zábavě cimbálová muzika 
Kunovjan.

Text a foto: Miroslav Potyka

Balkansambel

Liselotte Rokytová a panova flétna

Musica Folklorica a Jaroslav Čajka

Vokálně instrumentální soubor Chairé
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pátek 1. 11.    14:30, Reduta
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: VERDI – OPERNÍ MÁG II.
pondělí 4. 11.   14:30, Reduta
    ING. JÁN HRADSKÝ: LIBRAČNÍ BODY
čtvrtek 7. 11.   14:30, Reduta 
    RNDR. DUŠAN TRÁVNÍČEK: ZVÍŘATA NA ZEMI
úterý 12. 11.   14:30, malý sál Klubu kultury
    MGR. HELENA JAROCKÁ: ZAJÍMAVOSTI ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY
středa 13. 11.   14:30, malý sál Klubu kultury
    LEKTORSKÝ ÚVOD MGR. JIŘINY VELEBOVÉ K OPEŘE AIDA
čtvrtek 14. 11.  19:30, kino Hvězda, vstupné: 220 Kč
    AIDA – PŘÍMÝ PŘENOS Z OPERA DE PARIS
pátek 15. 11.   14:30, Reduta
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: JAZYKOVÉ HRY
sobota 16. 11.  9:00 – 12:00, malý sál Klubu kultury, poplatek: 30 Kč
    LOLA VALÁŠKOVÁ: KURZ PLETENÍ ZVONEČKŮ Z PEDIKU
pondělí 18. 11.  14:30, Reduta 
    DR. IVAN DOKULIL: ŽIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH II.
středa 20. 11.   14:30, Reduta
    BC. KLÁRA HAMPALOVÁ: FAIR TRADE NEBOLI SPRAVEDLIVÝ OBCHOD 
pátek 22. 11.   14:30, Reduta
    VĚRA HEIDLEROVÁ: OSUDY RUSKÉ POREVOLUČNÍ EMIGRACE
pondělí 25. 11.  14:30, Reduta
    PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: PŘÍBĚH HADROVÉ PANENKY
čtvrtek 28. 11.  14:30, Reduta  
    IVA JANOUŠOVÁ: STAVEBNÍ PROGRAM AMENHOTEPA III. V KARNAKU, LUXORU, MALKATĚ

čtvrtek 7. 11.      18:15 hod., Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 

KROJ NA UHERSKOHRADIŠŤSKU
BESEDA O KNIZE PHDR. LUDMILY TARCALOVÉ S NÁSLEDNOU AUTOGRAMIÁDOU

sobota 9. 11.      9:00 hod., Reduta  • vstupné: dospělí 20 Kč, děti a senioři 10 Kč

IV. PŘEHLÍDKA SLOVÁCKO V TRADICI
POŘÁDÁ REGION SLOVÁCKO

neděle 10. 11.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 75 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM
středa 27. 11.     8:30, 10:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 140 Kč

HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
VSTUPENKY OBJEDNÁVEJTE VÝHRADNĚ ZDE: 732 499 284, 722 967 771, JUNIOR@MPLUS.CZ
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v období od konce léta. Receptura se v jednotli-
vých regionech i domácnostech odlišovala a na-
bízela podle dostupnosti dalších ingrediencí řadu 
variant, z nichž některé si budete moci vyzkoušet 
a ochutnat pod dohledem zkušených kuchařek, 
stejně tak přípravu chleba, který se k bramboro-
vým omáčkám podával.
Nebude rovněž chybět malý receptář bramboro-
vých omáček, který bude připraven pro každého 
návštěvníka. 
Hlavní budova muzea Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 
sobota 2. listopadu 2013, 9.00–12.00 hodin.

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. 
Výstava potrvá od 5. ledna 2014.

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, vizuální  
a konkrétní poezii. 
Výstava potrvá od 5. ledna 2014.

Doprovodný program

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám 
pro skupiny/třídy:
objednávky na tel. 572 552 425, 774 124 015, 
PhDr. Milada Frolcová a 774 124 016, Mgr. Marie 
Martykánová.

beSeDA A KoMeNtoVANá ProHlíDKA 
V gAlerii SloVácKéHo MUZeA
O díle a výstavě Eduarda Ovčáčka s autorem  
a s kunsthistorikem PhDr. Ludvíkem Ševečkem.
Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti.
galerie Slováckého muzea v Uherském Hra-

dišti, otakarova 103, středa 13. listopadu 
v 16 hodin.

Ondřejský sál

j. brAHMS / P. i. čAjKoVSKý / Sextety
Kaiser sextet, energií nabitý soubor, předsta-
ví v Uherském Hradišti vrcholná díla romantiků 
Brahmse a Čajkovského. Sextety Petra Iljiče Čaj-
kovského a Johannese Brahmse vám připraví jedi-
nečný hudební zážitek. Kaiser sextet si tvoří svým 
interpretačním uměním již od samého počátku 
vzniku pevné místo mezi českými komorními sou-
bory a má nadšené posluchače na koncertech 
doma i v zahraničí.

Obsazení:
Jiří Pospíchal housle/viola
Libor Meisl housle/viola
Kristina Hrubá Czajkowská housle
Klára Hegnerová viola
Martina Meisl violoncello
David Hrubý violoncello

galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
pondělí 4. listopadu 2013 v 19 hodin, vstup-
né dobrovolné.

Památník Velké Moravy ve Starém Městě
 
MUltiMeDiálNí exPoZice o DějiNácH Vel-
KoMorAVSKé 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.

Přednášky:
etNologicKé StUDiUM liDoVéHo StAVi-
telStVí NA úZeMí StřeDNícH čecH
Společnost Park Rochus, o.p.s. a Slovácké muze-
um v Uherském Hradišti
Vás srdečně zvou na přednášku PhDr. Lubomíra 
Procházky, CSc., která představí:
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◆ význam studia dokumentace, archivních prame-
nů a terénního výzkumu pro poznání regionální-
ho forem lidového domu v Čechách
◆ zaměření etnologického studia lidové architek-
tury v Čechách ve specializovaných i vlastivěd-
ných  muzeích
◆ současný stav a problematiku výstavby muzeí 
lidové architektury v přírodě na území středních 
Čech
◆ koncepci a poslání Muzea vesnických staveb 
středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan 
v jižní a jihozápadní části středních Čech

Přednáškové centrum Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti, Štefánikova 1285, bu-
dova bývalých kasáren, čtvrtek 7. listopadu 
2013 v 17 hodin, vstup volný.

FAUNA Doby leDoVé NA UHerSKoHrA-
DiŠťSKU
V souvislosti s výstavou to nejlepší z archeo-
logie. 100 let objevů a výzkumů na Uher-
skohradišťsku se uskuteční popularizační před-
náška naší přední odbornice na zooarcheologii, 
paleoekologii a paleontologii velkých savců RNDr. 
Miriam Nyvltové Fišakové, Ph.D. Tématem bude 
příroda v poslední době ledové (v době lovců ma-
mutů). Otevřeme také problematiku, jaká zvířata 
byla našimi pravěkými předchůdci lovena a proč, 
a to v souvislosti s geochemickými a chemický-
mi analýzami a analýzami DNA, otázku migrace 
mamutů, ale i mystický význam některých druhů 
zvířat. 

Přednáškové centrum Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti, Štefánikova 1285, bu-
dova bývalých kasáren, čtvrtek 28. listopadu 
2013 v 17 hodin, vstup volný.

Výstavy a akce mimo objekty muzea

ProHlíDKA DoMU MAlíře StANiSlAVA 
lolKA
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Dům dětí 
a mládeže Šikula v Uherském Hradišti Vás zvou 
na prohlídku domu významného českého malíře 
Stanislava Lolka (1873–1936), který v poslední 
etapě svého života zvolil za svůj domov Uherské 
Hradiště. Průvodcem malířova života a díla bude  

Mgr. Marie Martykánová, historička umění Slo-
váckého muzea.
čtvrtek 14. listopadu 2013 v 16:30 hodin, 
DDM Šikula, Purkyňova 494 (naproti nemoc-
nici).

UHerSKé HrADiŠtě – MěSto KráloVSKé
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Mora-
vě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo  
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé jezu-
itské koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci  
se Slováckým muzeem.
otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.

Loutkové divadLo SokoLa 
uherSké hradiště zahraje  

v SokoLovně
 v neděLi 15. proSince 2013 

pohádku 

 KAŠPárKoVy VáNoce

 vStupné dobrovoLné

MLadí Loutkáři SokoLa 
uherSké hradiště 

v neděLi 1. proSince 2013 
 v 15 hodin zahrají  

v SokoLovně pohádku

KAŠPárKoVo PoMetlo 
- ZAMetlo

 vStupné dobrovoLné
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Krysáci na smetištích ve Slováckém muzeu

Hned šest smetišť se rozprostřelo v hlavní budově 
Slováckého muzea ve Smetanových sadech. Sešli 
se na nich hrdinové populárního večerníčkového 
seriálu Krysáci. Hlavní postavy Huberta, Hodana 
a bílého laboratorního potkana Edu z Prahy dopl-
nily vedlejší postavy: Ježek Pančoška, Žába Dáša, 
Holub Emil nebo Netopýr Florián. 
První třináctidí lná série vznikla v roce 2005 
ve zlínských ateliérech v produkci České televize. 
Vzbudila rozporuplné reakce, protože nabourala 
tradiční pojetí českých Večerníčků, vadily krysy 
jako nevhodné postavy i prostředí smetiště, ne-
nadchl ani Bolek Polívka jako dabér. Postupně 
si však seriál získal mnoho příznivců i mezi do-
spělými diváky, a to především díky svéráznému 
humoru a osobité animační estetice. Druhá série 
následovala o čtyři roky později a v dalších 13 dí-
lech se představila řada vedlejších postav, z nichž 
každá zazpívala i vlastní píseň. 
Návštěvníci výstavy zavítají šestkrát na vizovické 
smetiště, kde v šuplíku vyhozeného šicího stro-
je žijí oba krysáci spolu se sádrovým trpaslíkem 
Ludvíčkem. Další prostředí představují svéráznou 
kuchyň Ježka Pančošky, starodávnou hrací skříň 
Slepýše Ivana nebo obzvlášť odpudivou matraci 
Švába Ďoďa. Podle režiséra Cyrila Podolského jen 
animace osmiminutového dílu trvá jeden a půl 
až dva měsíce. Vše o seriálu se návštěvníci mo-
hou dočíst na panelech, které prozrazují pozadí 
natáčení a zároveň představují jeho tvůrce. A jak 
to vše začalo, prozradí pilotní dí l seriálu, který je 

součástí výstavy. Ta potrvá ve Slováckém muzeu 
až do 5. ledna 2014.   

Text a foto: Mgr. Pavel Portl
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Nora - Tereza Novotná, Pavel Hromádka 
Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci.

Nejen, že je listopadová programová nabídka Slo-
váckého divadla bohatá, ale zároveň s jejím zve-
řejněním jsme zahájili prodej vstupenek i na pro-
sincová představení plánovaná mimo předplatné. 
Není jich málo. Na prvním místě však musíme 
zmínit dlouho očekávanou premiéru nestárnoucí 
lucerny. Sami cítíme, jaký je mezi našimi diváky 
hlad po české národní klasice a myslíme si, že 
právě toto téma (lípa - český národní strom, mly-
nář – obyčejný český člověk, stojící pevně a ne-
zlomně, muzikanti – vtip a české muzikantství ) by 
mohlo naše diváky pohladit. Není bez zajímavosti, 
že poprvé byla dramatická báchorka Aloise Jirás-
ka Lucerna uvedena v Národním divadle v Praze  
v roce 1905 – 17. listopadu! Naše současná „slo-
vácká“ premiéra se uskuteční v sobotu 9. listo-
padu 2013 v 19.00 hodin. Veřejnou generální 
zkoušku můžete navštívit ve čtvrtek 7. listopadu 
v 10.00 hodin. Předpremiéru – pro předplatitel-
skou skupinu Senior – odehrajeme v pátek 8. listo-
padu v 10.00 hodin. V pátek 8. listopadu však ne-
zůstane jen při předpremiéře Lucerny na velkém 
jevišti. V ten den večer od 19.00 hodin bude zaží-
vat svou premiéru Malá scéna. Půjde o tajemný 
příběh jihoafrické autorky Rezy de Wet s názvem 
pohřešované. „Poetická detektivka“ balancující 
mezi naturalismem a temnou pohádkovou fan-
tazií pojednává o tom, že se v jednom malém 
jihoafrickém městě ztrácejí divky… V listopadu 
budete mít ještě další tři možnosti Pohřešované 
na Malé scéně vidět, vždy od 18.00 hodin. Jste-li 
majiteli Večerního předplatného či Předplatného 
Senior, uplatněte při nákupu své právo na 25%ní 
slevu ze vstupného. V našem repertoáru je více 
a více inscenací, jež diváci stále žádají. Málokdy 
nás některá opouští. Ale i takové chvíle přicházejí. 
V pátek 15. listopadu bude mít derniéru kalibův 
zločin, dramatizace románu Karla Václava Raise. 
Hráli jsme ji na velkých divadelních akcích v Olo-
mouci, Plzni, Praze i jinde i pro velké množství na-
šich předplatitelů. Nenechte si ujít toto mimořádné 
dílo a přijďte se s ním rozloučit. Už jen posledních 
několik repríz čeká moderní scifi příběh, napsaný 

přibližně před dvaceti lety o (v té době) více než 
šedesát let vzdálené budoucnosti, ovšem jak jde 
čas, ona budoucnost se zdá být čím dál méně scifi 
a její obrysy je možné zahlédnout již dnes téměř 
v reálných barvách. V listopadu budete mít dvě 
možnosti vidět cybercomics (podle knihy Egona 
Bondyho). Dalším titulem, jehož uvádění na na-
šem jevišti se blíží k závěru a jenž v listopadu uve-
deme jen jednou, je drama Henrika Ibsena nora. 
U této inscenace již také víme, kdy ji v Uherském 
Hradišti budeme hrát naposledy – v pátek 20. pro-
since v 19.00 hodin. U dojemného příběhu oskar 
a růžová paní, v němž nemocný chlapec má před 
sebou poslední dny života a „růžová paní“ mu je 
pomůže prožít tak, jako by prožil celý život, zatím 
poslední uvedení neznáme, nicméně už jej také 
připouštíme. Ukáže se podle diváckého zájmu 
po další repríze na konci listopadu… Vraťme se 
ale ještě na začátek příštího měsíce – zahájí jej 
Rychlé šípy a v první listopadovou neděli se tě-
šíme na hostující představení anna karenina. 
Dílo L. N. Tolstého v dramatizaci A. Petrase při-
pravil tým brněnského Divadla Reduta, který však 
později zvítězil v konkurzu na vedení pražského 
Divadla na zábradlí a letos v létě se i s několika 
hereckými osobnostmi a se svými inscenacemi 
z Brna přestěhoval do Prahy. Proto Annu Kareninu 
k nám přiveze divadlo na zábradlí a ne Divadlo 
Reduta… Představitelka titulní role Tereza Vilišová 
postoupila do užší nominace na Cenu Thálie 2012. 
Přesně o měsíc později přivítáme dalšího hosta – 
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Sdružení výtvarných umělců a teoretiků z Jihový-
chodní Moravy (SVUT) bylo založeno a stalo se 
součástí Unie výtvarných umělců ČR v roce 1990. 
Jeho představitelem je Jan Pospíšil, akademický 
malíř a ředitel SUPŠ v Uherském Hradišti. Spo-
lek je složen z malířů, sochařů, grafiků, keramiků 
a výtvarných teoretiků. Pořádá nepravidelně pre-
zentace prací svých členů a hostů (Hodonín, Stráž-
nice, Napajedla, Uh. Hradiště, Břeclav, Bzenec, 
Luhačovice, Valtice, Veselí n. M., Uherský Brod, 
Olomouc). Výběr ze současné tvorby byl přizpůso-
ben možnostem prezentace ve foyeru Slováckého 
divadla a pořadatelé věří, že návštěvníky divadel-
ních představení zaujme. Výstava bude zaháje-
na 9. listopadu při premiéře divadelní hry Aloise 
Jiráska Lucerna v režii Igora Stránského a potrvá 
do 15. ledna 2014. Vystavují: Josef Fantura, Zdeněk 
Hudeček, Evžen Jecho, František Květoň, Světlana 
Macáková, Vlastimil Mahdal, Jaromír Míčka, Eva 
Milotová, Jan Pospíšil, Milan Raška, Jaroslav Surý, 
Renata Švecová.                                                     ns

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Nová výstava  
ve Slováckém divadle

2.11.	 		so	 19.00	 G Dobře placená procházka

3.11.		 ne	 19.00	  Anna Karenina 
      (Divadlo Na zábradlí Praha)

4.11.		 po	 10.00	 š Jak neuvařit hlavu naměkko

6.11.		 st	 10.00	 š Jak neuvařit hlavu naměkko

7.11.	 	 čt	 10.00	  Lucerna (veřejná zkouška)

8.11.		 pá	 10.00	 S Lucerna (předpremiéra)

9.11.		 so	 19.00	 P Lucerna (premiéra)

11.11.	po	 19.00	 Y	 Lucerna
12.11.	út	 10.00	 S2	 Lucerna
13.11.	st	 17.00	 N Cybercomics
14.11.	čt	 19.00	 X Lucerna
15.11.	pá	 19.00	  Kalibův zločin
16.11.	so	 19.00	 L Lucerna
18.11.	po	 10.00	 š Lucerna
19.11.	út	 18.00	 E Nora
20.11.	st	 17.00	 M Nájemníci
21.11.	čt	 19.00	 K Lucerna
23.11.	so	 19.00	 C Lucerna
24.11.	ne	 19.00	 H Lucerna
26.11.	út	 18.00	 T Cybercomics
28.11.	čt	 19.00	 J Lucerna
29.11.	pá	 19.00	  Oskar a růžová paní
30.11.	so	 19.00	 A Lucerna

8.11.   19.00	  Pohřešované (premiéra)

12, 21.11. 18.00	  Pohřešované 
28.11.  18.00	 	 Pohřešované

MALá sCéNA

klicperovo divadlo z Hradce králové. Již nyní si 
můžete rezervovat a kupovat vstupenky i na bylo 
nás pět (podobně jako i na ostatní prosincové 
hry mimo předplatné). Královéhradečtí připravili 
novou dramatizaci oblíbeného humoristického 
románu Karla Poláčka jako poctu ke 120. výročí 
autorova narození. V roli Péti Bajzy se představí 
Miroslav Zavičár, jehož znáte například z muzikálu 
Donaha! jako Malcolma MacGregora, kvůli čemuž 
se do Slováckého divadla stále vrací. O listopado-
vých divadelních tipech i některých inscenacích 
připravených do prosincového programu, bylo ře-
čeno dost. K tomu snad již jen to, že pro závěr roku 
2013 jsme připravili nejvíce žádané hry z našeho 
repertoáru. Seznamte se s nimi na našich plaká-
tech či webových stránkách www.slovackediva-
dlo.cz. Zde se o nich více zmíníme v příštím vydá-
ní Zpravodaje, vstupenky jsou však již v prodeji. 
Přeskočilo nám! Přeskoči i vám? Zajistěte si včas 
PŘEDPLATNÉ na rok 2014!                                 -pah-
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Knihovna B. B. Buchlovana

Týden knihoven ve fotografii

Foto: 01 – 04  archiv Knihovny BBB,
05 – 06 Pavel Princ

01 - Lázeňskou módní abecedu uspořádala 
knihovna ve spolupráci s luhačovickým Okraš-
lovacím spolkem CALMA.

02 - Knihovnice si vyzkoušeli věrné dobové 
kostýmy, některé staré více než sto let.

03 - Zahájení výstavy Mařatice v proudu času 
se konala již pošesté a pravděpodobně ne na-
posledy, neboť zájemci o historii této městské 
části stále nosí dobové fotografie.

04 - Beseda s populárním Arnoštem Goldfla-
mem přilákala zejména rodiče s dětmi.

05 - Setkání broučků na Masarykově náměstí 
patří již neodmyslitelně k prvnímu říjnovému 
týdnu.

06 - Malí i velcí opět nezklamali a zaplnili 
podstatnou část náměstí.



37

StRnadoVá, M.: její StRašně kRáSný žiVot
Kniha sleduje osudy hrdinky od jejího narození až do pozdního věku, z venkova do  vel-
kých měst a její potýkání s alkoholem a alkoholismem svých nejbližších. Autorka staví do 
kontrastu stereotypy bývalého režimu a svobodu, kterou přinesl rok 89. Ukazuje, kam až 
mohou zajít příbuzenské vztahy, a že cesta zpět může vést přes tvůrčí činnost.

Výběr novinek Knihovny BBB 

šanda, M.: špacíRkoU přeS čenicH
(ŠTOS NEOBVYKLÝCH KNÍŽEK Z ČASů MINULÝCH) 
Stále ještě se dají v antikvariátech objevit neobvyklé až podivné knihy. Východočes-
ké otrokářství, Kolárovičtí dráteníci, Zločinci z povolání, Zaříkávání v nemocech, Pud 
pohlavní a prostituce, Slovník české hantýrky, to jsou namátkou některé z nich. Kniha 
shrnuje nejzajímavější pasáže z 28 takových knih, které posbíral a seřadil autor. 

neUgebaUeR, R.: pojeď S náMi!
Román nám formou vzpomínek autentických postav přibližuje válečné a poválečné 
osudy obyvatel německého pohraničí. Pamětník událostí Ernst jede v roce 1978 se svým 
vnukem za hranice na pohřeb své příbuzné. Setkává se zde s mužem, který byl aktivně 
činný v proněmecké politice. Jejich vzpomínky osvětlují složité vztahy a vazby, kontras-
tují s pohledem mladíka, který poprvé zažívá okouzlení "Západem." 

jančíkoVá, e.: jak Se kdySi…
Autorka živě líčí, jak se dříve žilo, oblékalo, bydlelo, mluvilo, vařilo či stolovalo, ale i jak 
se platilo, lichvařilo, loupežilo, soudilo a trestalo, anebo čarovalo, namlouvalo... A rodilo  
i umíralo. Barvité líčení různého konání a zvyků dokresluje spoustou příkladů z domácí-
ho prostředí i zahraničí, z historie dávné i nedávné.

keRR, p.: pRaHa oSUdoVá
I za druhé světové války se vraždilo jinak než masově na frontě. Bernhard Günther 
je v tomto případu poslán samotným Heydrichem do okupovaného protektorátu.  
O víkendu stráveném v zámečku v Panenských Břežanech je za dveřmi zamčeného 
pokoje nalezena mrtvola a Bernie musí prokázat, že jeho pověst výborného detektiva 
se zakládá na pravdě. 

Mankell, H.: než přijde MRáZ
Na policejní stanici zavolá člověk, který údajně viděl na jezeře Marebo hejno hořících 
labutí. Kurt Wallander se k jezeru vydá, aby zjistil, co se tam stalo. Bere s sebou i dceru 
Lindu, která právě dokončila policejní akademii ve Stockholmu. U jezera žádné stopy 
nenajdou, ale za pár dní udeří zvířecí sadista znovu a brzy začnou mizet i lidé…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář



38
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Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

PtAčí úlet 
pá 1. 11. 16.00, so 2. 11. 16.00, st 13. 11. 15.30 hod.
režie: j. Hayward / USA 2013 / 85 min.
/ přístupné bez omezení / dabing / 100 Kč
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vy-
myslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas  
a zachránit sebe a další svého druhu od jistého 
konce. 

eNDeroVA HrA
pá 1. 11. 17.45, po 4. 11. 17.00 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 po-
dobně zázračnými dětmi na takzvané vojevůd-
ce. Země se totiž připravuje na mimozemskou 
invazi. 

ŽeNA V Kleci
pá 1. 11. 20.00, ne 3. 11. 20.00 hod.
režie: M. Norgaard / Dánsko 2013 / 97 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 90 Kč  
Strhující dánský thriller z pera scénáristy filmo-
vého hitu Muži, kteří nenávidí ženy je prvním 
dílem filmové série o Oddělení Q podle bestsel-
lerů Jussiho Adlera-Olsena.

U KoNce SVětA
so 2. 11. 17.45, ne 3. 11. 17.30 hod.
režie: e. Wright / V. británie 2013 / 109 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
Kamarádství na život a na smrt, nakažlivý hu-
mor, nadměrná spotřeba alkoholu, problema-
tičtí hrdinové, pěstní výměny názorů a nečeka-
ně výbušná překvapení.

grAVitAce [3D]
so 2. 11. 20.00, út 12.11. 15.00, út 19. 11. 20.00 hod.  
režie: A. cuarón / USA, V. británie 2013 / 91 

min. / přístupné bez omezení / titulky 
/ 3D-cinema / 110 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. 

grAVitAce [2D] 
st 6. 11. 17.30 hod.  
přístupné bez omezení / titulky / D-cinema 
/ 110 Kč

MetAllicA:
tHroUgH tHe NeVer [3D]
po 4. 11. 19.30 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.

riVAloVé
út 5. 11. 17.00 hod.
režie: r. Howard / USA, Německo 2013 / 123 
min. / přístupné bez omezení / titulky / 100 Kč
Velkofilm z prostředí Formule 1 plný napětí, 
akce a lásky.

tHor: teMNý SVět [3D] 
čt 7. 11. 18.15, pá 8. 11. 17.45, ne 10. 11. 17.30,  
po 18. 11. 17.30 hod.
režie: A. taylor / USA 2013 / 111 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / dabing / 3D-ci-
nema / 175 Kč; děti do 15 let 145 Kč  
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazu-
jící na události filmu Avengers usiluje asgardský 
bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. 
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tHor: teMNý SVět  [2D] 
so 9. 11. 17.45 hod.
nevhodné pro děti do 12 let / dabing
/ D-cinema / 140 Kč; děti do 15 let 110 Kč  

MUSe V říMe 2013
čt 7. 11. 20.30 hod.
Velká británie, itálie 2013 / 95 min. / 250 Kč; 
při osobním nákupu do 3. 11. 200 Kč 
Projekce po celém světě jen v jediný den! Kon-
cert skupiny Muse, který byl natočen letos  
v červenci v Římě, je součástí celosvětového 
turné kapely "The Unsustainable Tour", které 
je mimořádně nabité světelnými a video efek-
ty. Snímek byl poprvé natočen ve 4K formátu 
s unikátním surround mix zvukem, 16 Sony ka-
mer natáčelo vyprodaný koncert s účastí přes 
60 tisíc diváků. www.aerofilms.cz/muse

HUSiti
pá 8. 11. 16.00, so 9. 11. 16.00, ne 10. 11.
15.30 hod.
režie: P. Koutský / čr 2013 / 85 min.
/ přístupné bez omezení / 100 Kč
Hravá komedie plná fórů, gagů a písniček, která 
potěší diváka každého věku. Kromě historiků.

láSKy čAS 
pá 8. 11. 20.00, so 9. 11. 20.00, ne 10. 11. 20.00, 
st 13. 11. 20.00 hod.
režie: r. curtis / V. británie 2013 / 123 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč 
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Nová komedie 
od scénáristy a režiséra Lásky nebeské.

DoNŠAjNi
po 11. 11. 17.30, st 20. 11. 10.00, út 26. 11.
15.00 hod.
režie: j. Menzel / čr 2013 / 102 min. / pří-
stupné bez omezení / 100 Kč 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém 
milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře 
navzdory. 

KAMeňáK 4 
po 11. 11. 20.00, st 13. 11. 17.30 hod. 
režie: j. Novák / čr 2013 / 88 min. / nepří-
stupné pro děti do 15 let / 100 Kč
Po deseti letech se nám opět představují ob-
líbení hrdinové městečka Kameňákov v plné 
parádě. 

PříběH KMotrA
út 12. 11. 17.30, st 20. 11. 17.30 hod.
režie: P. Nikolaev / čr 2013 / 99 min.
/ přístupné bez omezení / 100 Kč
Mezi vrcholnou politikou a organizovaným zlo-
činem leží často jen tenká hranice. Někteří ji 
překročí... Příběh mafiánského bosse Františka 
Vedrala (Ondřej Vetchý). 

AiDA – PAříŽSKá oPerA ŽiVě
čt 14. 11. 19.30 hod.
délka: 2 hod. 50 min., včetně jedné 30 
min. přestávky / italsky s českými titulky 
/ 300 Kč; abonná 250 Kč
Hudba: Giuseppe Verdi / libreto: Antonio 
Ghislanzoni / Dirigent: Philippe Jordan / Režie: 
OLIVIER PY / Účinkují: Carlo Cigni, Luciana D´in-
tino, Oksana Dyka, Marcelo Alvarez, Giacomo 
Prestia, Sergey Murzaev, Elodie Hache ad.
Dílo decentní i okázalé, velkolepé i plné vytří-
bených detailů, jeden z Verdiho nejnádherněj-
ších počinů, se po více než padesáti letech vrací 
zpět na prkna Pařížské opery. 
Zájemci mohou navštívit také lektorský úvod 
k opeře, který se koná 13. 11. v 14.30 hodin 
v Klubu kultury (malý sál). Přednáší Mgr. Jiřina 
Velebová. Pro nečleny A3V za 20 Kč.
http://www.risingalternative.com/pro-
gram/aida-live-paris/

MAFiáNoVi
pátek 15. 11. 20.30, úterý 16. 11. 17.00 hod.
režie: l. besson / USA, Francie 2013 / 111 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 110 Kč
Pro někoho zločinci, pro ně rodina... Robert De 
Niro a  Michelle Pfeiffer v hlavních rolích akční 
komedie. 

byZANtiUM – UPíří PříběH
pá 15. 11. 16.30, ne 17. 11. 17.30, čt 28. 11. 18.00 hod. 
režie: N. jordan / USA, V. británie 2012 / 118 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 110 Kč
Minulost, před kterou dívky tak dlouho prcha-
ly, je pomalu dohání. Zvítězí láska nebo věčný 
život?
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KříDlA VáNoc
pá 15. 11. 18.30, so 16. 11. 19.00, ne 17. 11. 
20.00, st 20. 11. 20.00 hod.
režie: K. babinská / čr 2013 / 110 min.
/ nevhodné pro děti do 12 let / 140 Kč 
Pod vedením režisérky Karin Babinské vzni-
kl nejen vánoční příběh o síle našich přání –  
v hlavních rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Jakub Prachař a David Novotný. 

crAZy joe
so 16. 11. 21.00, út 19. 11. 17.30 hod.
režie: S. Knight / V. británie, USA  2013 / 100 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 90 Kč
Thriller se točí kolem bývalého válečného vete-
rána (Jason Statham), který se pokouší začlenit 
do smetánky londýnské vyšší společnosti a za-
pomenout tak na svou minulost. 

iNSiDioUS 2 
po 18. 11. 20.00, st 27. 11. 17.30 hod.
režie: j. Wan / USA 2013 / 108 min. / nepří-
stupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč 
Tajemná stařena se znovu vrací a obyvatelé 
domu se ocitají ve smrtelném nebezpečí.

DreAM tHeAter – liVe At lUNA PArK
čt 21. 11. 20.00 hod.
160 min. / D-cinema / 150 Kč 
Snímek Live at Luna park s jedinečnou rocko-
vou skupinou Dream Theater v hlavní roli je 
koncertní zážitek, který si nesmíte nechat ujít.  
www.liveatlunapark.com

HUNger gAMeS: VrAŽeDNá PoMStA 
pá 22. 11. 17.00, so 23. 11. 17.00, ne 24. 11. 17.00, 
po 25. 11. 17.00 hod.
režie: F. lawrence / USA 2013 / 146 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
Pokračování filmového hitu Hunger Games, 
který po celém světě vydělal 700 milionů do-
larů. 

KAPitáN PHilliPS
pá 22. 11. 20.00, ne 24. 11. 20.00 hod.
režie: P. greengrass / USA 2013 / 134 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 110 Kč 

Film se vrací ke skutečné události z roku 2009, 
kdy došlo k únosu nákladní americké lodi Maer-
sk Alabama skupinou ozbrojených somálských 
pirátů. 
 
bellA MiA
so 23. 11. 20.00, st 27. 11. 20.00 hod.
režie: M. Duba / čr 2013 / 93 min. / přístup-
né bez omezení / 100 Kč
Film o svobodě, lásce a kravách… Ty krávy byly 
ve všech ohledech šílené. 

VlHKá MíStA
po 25. 11. 20.00, út 26. 11. 17.30 hod.
režie: D. Wnendt / Německo 2013 / 109 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 90 Kč
Nejtajnější aspekty ženského světa se všemi bi-
zarnostmi a skrývanými touhami. 

KoNZUltANt 
čt 28. 11. 20.00, pá 29. 11. 20.30, so 30. 11. 18.00 hod.
režie: r. Scott / USA, V. británie 2013 / 111 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 120 Kč
Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný 
Konzultant (M. Fassbender), se prostřednictvím 
majitele nočního klubu přimotá k pochybnému 
obchodu s drogovým kartelem. 

tUrbo [3D]
pá 29. 11. 16.15 hod.
režie: D. Soren / USA 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema  
/ 130 Kč; účastníci PeckaFilm č. 3 vstup zdarma
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. 

KlAUNi 
pátek 29. 11. 18.15 hod.
režie: V. tauš / čr, Finsko, lucembursko, 
Slovensko / nevhodné pro děti do 12 let  
/ 110 Kč
Příběh o pozdním znovushledání klaunského 
tria, spojí dohromady O. Kaisera a J. Lábuse  
s francouzským hercem D. Flamandem a vítěz-
kou canneského festivalu K. Outinen. 
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MAloVáSeK – ŠNečci A ZVířátKA 
Z těStoViN
ne 3. 11. 14.30 hod. 
Těstoviny nejsou jen k jídlu. Šikovné ruce z nich 
dokážou vytvořit i krásná a originální zvířátka.

tUrbo [2D] 
ne 3. 11. 15.30 hod.
režie: D. Soren / USA 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 100 Kč (na 
průkazku bijásek sleva 10 Kč)
Jako neónová střela si to malý šnek drandí uli-
cemi Los Angeles někdy i ve třísetkilometrové 
rychlosti. 

ZAtAŽeNo, občAS trAKAře 2 [2D]
st 6. 11. 15.30 hod.
režie: c. cameron, K. Pearn / USA 2013 / 96 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 80 
Kč; (na průkazku bijásek sleva 10 Kč)
Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami, hla-
dovými tacodýly nebo krevetími opičkami! 

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. 

MAloVáSeK
– KráloVSKé PoStAVičKy
ne 10. 11. 14.30 hod. 
Vyrobíme si figurky králů a královen z roliček od 
toaletního papíru a lepících barevných papírů.

HUSiti
ne 10. 11. 15.30, st 27. 11. 15.30 hod.
čr 2013 / 85 min. / přístupné bez omezení  
/ D-cinema / 70 Kč; (na průkazku bijásek sle-
va 10 Kč)
režie: PAVel KoUtSKý / Hrají: jiří lábus, 
oldřich Kaiser, Viktor Preiss, Martha issová, 
jan Přeučil, Marek eben ad.
Animovaná komedie hravě boří mýty o husitské 
éře, když na piedestal historie místo kazatele  
a vojevůdce staví dva neskutečné poplety, kteří 
se proti své vůli stali hrdiny své doby.

PtAčí úlet 
st 13. 11. 15.30 hod.
režie: j. Hayward / USA 2013 / 85 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 100 Kč; (na 
průkazku bijásek sleva 10 Kč)

POŘADY PRO DĚTI

tHe rolliNg StoNeS – SoMe girlS: 
liVe iN texAS
so 30. 11. 20.00 hod.
režie: j. carraway, l. lenau / 105 min. / 150 Kč
Mimořádný koncertní snímek, zachycující tuto 
světově proslulou kapelu na vrcholu její hudeb-
ní kariéry. 

leDoVé KráloVStVí [3D]
so 30. 11. 16.00 hod.
režie: ch. buck, j. lee / USA 2013 / 109 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 3D-cine-
ma / 175 Kč; děti do 15 let 145 Kč  
Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za pomo-
ci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba 
Svena a legračního sněhuláka Olaffa podnikne  
v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry Elsy.
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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

jASMíNiNy SlZy 
st 6. 11. 10.00 hod.
režie: W. Allen / USA 2013 / 98 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / 50 Kč
Komediální drama W. Allena vypráví o důsled-
cích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči 
před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. 

DoNŠAjNi
st 20. 11. 10.00 hod.
režie: j. Menzel / čr 2013 / 102 min. 
/ přístupné bez omezení  / 60 Kč 
Filmová komedie Jiřího Menzela se pokusí po-
prat o Zlaté glóby.

Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit 
se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze 
svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou pro-
vždy! 

MAloVáSeK
– VločKy A HVěZDičKy
ne 17. 11. 14.30 hod.
Zima je ještě daleko, ale my si v Malovásku už 
nyní některé její krásy připomeneme.

ceStA ZA VáNočNí HVěZDoU 
ne 17. 11. 15.30 hod.
režie: N. gaup / Norsko 2012 / 80 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 80 Kč; (na 
průkazku bijásek sleva 10 Kč)
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny 
překážky. 

tUrbo [3D]
středa 20. 11. 15.30 hod.
režie: D. Soren / USA 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema 
/ 130 Kč; (na průkazku bijásek sleva 20 Kč)
Splní se malému šnekovi jeho obrovský sen?

MAloVáSeK
–  VýbAVičKA Pro KrySáKy
neděle 24. 11. 14.30 hod
Krysáci jsou náročná zvířátka. 

KrySáci + AKce SloVácKé MUZeUM 
ne 24. 11. 15.30 hod.
režie: c. Podolský / čr 2008 / 117 min. / pří-
stupné bez omezení / 40 Kč; (na průkazku 
bijásek sleva 10 Kč; na vstupenku Slovácké-
ho muzea z výstavy zdarma. Večerníček Čes-
ké televize zavede děti do moravských Vizovic.

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

grAVitAce [3D]
út 12. 11. 15.00 hod.  
režie: A. cuarón / USA, V. británie 2013 / 91 
min. / přístupné bez omezení / titulky
/ 3D-cinema / 60 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. 

DoNŠAjNi
út 26. 11. 15.00 hod.
režie: j. Menzel / čr 2013 / 102 min.
/ přístupné bez omezení / 60 Kč 
Operní soubor na malém městě se rozhodne 
uvést Mozartova Dona Giovanniho…
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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.

toHle NeNí KAliForNie  
Dny evropského dokumentu
út 5. 11. 19.30 hod.
režie: M. Persiel Německo 2012 / 90 min.  
/ přístupné bez omezení / titulky / 90 Kč; na 
průkazku Art 80 Kč
Působivý portrét komunity mladých skejťáků, 
revoltujících v těžkých dobách Německé demo-
kratické republiky. 

MFF jiHlAVA – oZVěNy – FilM bUDe 
UPřeSNěN  
Dny evropského dokumentu
út 5. 11. 21.00 hod.

KřeHKá iDeNtitA  
Dny evropského dokumentu
st 6. 11. 19.30. hod.
režie: Z. Piussi / Slovensko, čr 2012 / 70 
min. / přístupné bez omezení / 80 Kč; na 
průkazku Art 70 Kč
Autorský film, který tentokrát nabízí zamyš-
lení nad národní identitou, ukazuje současné 
„pseudonárodní“ buditele jinak, než jak jsou 
známí z médií. 

MFF jiHlAVA – oZVěNy – FilM bUDe 
UPřeSNěN
Dny evropského dokumentu
st 6. 11. 20.45. hod.

VelKá NáDHerA
út 12. 11. 20.00 hod.
režie: P. Sorrentino / itálie, Francie 2013  
/ 142 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ 90 Kč; na průkazku Art 80 Kč
Magická a čistá krása se skrývá až pod povr-
chem. 

láSKy čAS
st 13. 11. 20.00 hod.
režie: r. curtis / V. británie 2013 / 123 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 

Kč; na průkazku Art 110 Kč
Co kdyby se dalo žít nanečisto? 

grAVitAce [3D] 
út 19. 11. 20.00 hod.
režie: A. cuarón / USA, V. británie 2013 / 91 
min. / přístupné bez omezení / titulky / 3D-
-cinema / 110 Kč; na průkazku Art 100 Kč
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu do-
jde ke katastrofě... 

KříDlA VáNoc
st 20. 11. 20.00 hod.
režie: K. babinská / čr 2013 / 110 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / 140 Kč; na prů-
kazku Art 130 Kč 
Nejen vánoční příběh o síle našich přání 
– v hlavních rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Jakub Prachař a David Novotný. 

oDHAleNý PříStAV
út 26. 11. 20.00 hod.
režie: A. louhimies / Finsko 2012 / 123 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 90 
Kč; na průkazku Art 80 Kč
Několik paralelních příběhů postav, které jed-
noho šedého a chladného zimního týdne hle-
dají lásku a uznání.
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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.

AtlANtiS + bergMAN & MAgNANi: 
VálKA VUlKáNů
Dny evropského dokumentu
čt 7. 11. 16.00 hod.
režie: l. besson; F. Patierno / titulky / zdar-
ma na průkazku ZF; 50 Kč (dvojprogram)
Atlantis: Fascinující obrazy podmořského živopa 
doplňuje neméně fascinující hudba Erica Serry. 
Bergman & Magnani: Příběh největšího milost-
ného skandálu ze světa šoubyznysu všech dob. 

PréMie ZF – MěSto Zero 
čt 14. 11. 16.00 hod.
režie: K. Šachnazarov / Sovětský svaz 1989 
/ 103 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / jen na průkazku ZF
Naskýtá se otázka, zda-li není veškerá absurd-
nost díla jen přibarvenou realitou světa našeho. 

PSycHo
čt 28. 11. 16.00 hod.
režie: A. Hitchcock / USA 1960 / 109 min.  
/ přístupné bez omezení / titulky / zdarma 
na průkazku ZF, 50 Kč
Nekonečně komplikovaný labyrint, v němž se 
nutně ztratí každý, kdo do něj vstoupí.

koncerty, opery, výstavy, besedy

„PrieStor A ….“ 
foyer kina Hvězda, 24. 10. – 11. 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 Ce-
red v Maďarsku. Studenti na výstavě prezentují 
jak instalace, vzniklé pro konkrétní prostor (site 
specific art, land art), tak také záznamy a doku-
mentaci své práce. 

http://www.utb.cz/fmk

"SUPŠ UH NA PátoU"
foyer kina Hvězda, 19. 11. – 10. 12.
Výstava představí práce studentů Střední umě-
leckoprůmyslové školy Uherské Hradiště oboru 

fotografie, grafika, multimedia, obuv a oděv. 
Vernisáž proběhne v kině Hvězda 19. 11. 
2013 v 16.30 hodin.  www.supsuh.cz

PecKAFilM 3:
ŠMoUloVé V HrADiŠti!
kavárna kina Hvězda, 29. 11. – 31. 12.
Šmoulové jsou všude – ve filmu, v komiksech, 
v televizi, ve videohrách, na hudebních nosičích, 
v dětských pokojíčcích jako postavičky. Nabízí 
se tedy otázka: proč by se Šmoulové nemohli 
vypravit třeba na výlet do Uherského Hradiš-
tě? Kam všude se Šmoulové v Hradišti podívají, 
ukáže 3. kolo dětské kreativní soutěže Pecka-
Film. Každá škola poslala do soutěže pětici nej-
podařenějších obrázků svých žáků a na webo-
vých stránkách soutěže www.peckafilm.uh.cz 
probíhá veřejné hlasování o nejlepší práce jed-
notlivců. Současně běží i „soutěž družstev“ - 
škola (její stupeň) s nejvyšším součtem hlasů 
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svých soutěžících z internetového hlasování to-
tiž získává prémiovou filmovou projekci dle své-
ho výběru zcela zdar ma. Nezávisle na veřejném 
hlasování vybere nejlepší práce (zvlášť 1. a 2. 
stupeň) také odborná porota. Vyhlášení vý-
sledků soutěže s předáním cen a vernisáž 
výstavy se uskuteční v kině Hvězda v pá-
tek 29. 11 od 16 hodin. Soutěž finančně pod-
poruje Česká pojišťovna, a.s. Za realizaci webu 
děkujeme firmě Dat, s.r.o.  
www.peckafilm.uh.cz

PoletíMe?
pátek 8. 11. 20.30 hod., klub Mír
130 Kč (předprodej); 160 Kč

Svůj styl označují slovy „original banjo punk 
future jazz band" a nepopírají inspiraci kape-
lou Buty, Trabandem či Ivanem Mládkem. Po-
řádná dávka energie, posypaná štiplavou porcí 
originálního humoru! Poletíme? je česká tur-
bo-šanson kapela, kterou založil v roce 2007 
brněnský výtvarník a písničkář Rudolf Brančov-
ský. Hudba je založená hlavně na zvuku banja, 
které bylo pro písničky Rudolfa Brančovského 
novinkou. Brančovský tři ze svých budoucích 
spoluhráčů (Ondřeje a Jáchyma Hájkovy a Voj-
těcha Konečného) potkal v evangelickém sboru 
v Brně-Husovicích, kde má dodnes kapela zku-
šebnu. Kapela měla první zkoušku takto ve čty-
řech v březnu 2007. Od té doby vydala tři alba 
a plánuje natáčení čtvrtého. Kromě toho také 
nahrála dva parodické videoklipy k aktuálním 

společenským kauzám: písničkou Klaus ukradl 
propisku reagovala na chilský incident Václava 
Klause, písnička Brněnský orloj je kritická k or-
loji na náměstí Svobody. 
Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, 
MIC, Record, agentura Vichr a klub Mír Uher-
ské Hradiště.
http://www.poletime.info/

lAco DecZi & celUlA NeW yorK
čtvrtek 14. 11. 20.00 hod., klub Mír 
předprodej: 170 Kč (Art, ZF 120 Kč); 200 Kč

Decziho tvorba není akademickým jazzem – 
bourá stylové hranice a jeho živelná vystoupení 
mají elektrizující náboj! Svérázný recesista Déc-
zi ve své hudbě klade hlavní důraz na bezpro-
střednost a pohotovou improvizaci. Přichází 
s množstvím původních skladeb, ale neméně 
zajímavá bývají i jeho provedení klasických 
jazzových standardů. Déczi nic nepředstírá 
a vždycky se snaží být sám sebou. Ve své tvorbě 
se oprošťuje od všeho nedůležitého přikrášlo-
vání a rád si dělá legraci z uhlazených, navoně-
ných a napomádovaných komerčních zpěváků 
a hudebníků. Vedle hudebních aktivit je Laco 
také zdatným malířem. Na kontě má několik 
desítek děl, většinou olejomaleb. Aktuální slo-
žení kapely: Laco Deczi (trubka), Jan Aleš (klá-
vesy), Michael Krásný (baskytara), Vaico Deczi 
(bicí).
Předprodejní místa: pokladna kina Hvěz-
da, Mic, record, agentura Vichr a klub Mír 
Uherské Hradiště.
http://www.lacodeczi.com/
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Libor Došek v klubu 
stovkařů

Před reprezentační (a pohárovou) přestávkou re-
mizovalo Slovácko doma s Ostravou 2 : 2 a ztratilo 
tak zbytečně dva body, když vedlo 2:1 brankami 
Volešáka a Ondřejky, ale v závěru musel Volešák 
rukou zachraňovat na brankové čáře, dostal čer-
venou. Penaltu brankář Melichárek skvěle vyrazil, 
ale dorážku si obrana bohužel nepohlídala. Ná-
sledovaly dva pohárové zápasy s Mladou Bolesla-
ví, na půdě soupeře jsme prohráli 1:0, doma pak 
0:2 a cesta pohárem skončila...
Velmi důležité bylo domácí utkání se Slovanem 
Liberec, účastníkem Evropské ligy. Našemu celku, 
v němž nastoupili i Šimko a Biolek a po dlouhé 
pauze i Libor Došek, se konečně dařilo střelecky. 
Dvě branky dal Libor Došek a dosáhl hranice sta 
vstřelených ligových branek. Zejména ta jubilejní 
byla nádherná - technická střela zpoza šestnáct-
ky přesně do růžku. Další branky připojili Valenta  
a Kerbr a i když hosté snížili na 4:2, radost divá-
kům již nepokazili. V tabulce se 1.FC Slovácko po-
sunulo na deváté místo a čekají je zajímaví soupe-
ři - venku Olomouc, Znojmo a Teplice, doma Dukla 
a Slavia. Zvětší se výrazněji bodové konto?

                                         Text a foto: Miroslav Potyka

Libor Došek se dostal do elitního klubu střelců, 
kteří dosáhli stovky ligových branek.

Slovácký běh 2013

Deset  kilometrů 56. ročníku tradičního Slovác-
kého běhu, který se v Uherském Hradišti běžel 
o druhém říjnovém víkendu,  zaběhl nejrychleji 
Julius Lagat z Keni (29:56  minuty). Druhý skon-
čil Maďar Zsolt Korzár (30:09 min), třetí doběhl 
Ukrajinec v bardějovských barvách Rusijan 
Pječnikov (30:25 min.).

Slovácký běh 2013 podtrhl vyšší zájem běžců. 
„Do hlavního závodu se přihlásila skoro čtyři-
cítka závodníků. Medailisté udávali tempo od 
začátku závodu, rekord Slováckého běhu ale 
nepadl,“ uvedl starosta města a ředitel závo-
du Květoslav Tichavský, který si kromě kvalitně 
obsazeného hlavního závodu pochvaloval ze-
jména zvyšující se zájem běžců v mládežnic-
kých kategoriích.                   Foto: archiv města
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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 liStopad

12. 11. 2013 - jak dítěti naSloUcHat
17.00 - 19.00 hod.

- odpolední kurz pro dospělé. Máte pocit, že jste 
někdy v koncích, že nevíte jak reagovat na cho-
vání dítěte, mrzí vás, že se vaše komunikace 
neobejde bez křiku, připomínání, odmlouvání či 
„oči v sloup"? Myslíte, že jste snad zkusili všechno 
a nic nepomáhá? Pod vedením lektorky budete 
analyzovat vlastní způsob komunikace se svým 
dítětem a prakticky nacvičíte jednoduché způso-
by komunikace s ním.

13. 11. 2013 - VZděláVací kURZy MoSty
8.30 - 12.30 hod. 

- dopolední vzdělávací kurzy zdarma, úvod 
problematiky rovných příležitostí žen a mužů 
na trhu práce, slaďování rodiny a práce, příprava 
na vstup do zaměstnání během/po rodičovské 
dovolené, praktická cvičení na rozvoj komunika-
ce se zaměstnavateli, argumentace, prezentace, 
umění stanovit si správné cíle, kariérový plán, 
a jak nastavených cílů dosáhnout, vytváření pre-
zentací v programu PREZI - zoomingové prezen-
tace

21. 11. – den poZdRaVů 

– evropští dobrovolníci vyráží do ulic Uherského 
Hradiště, multikulturní setkávání

26. 11. 2013 - přednáška o kReSlení pRaVoU 
MoZkoVoU HeMiSFéRoU
od 18.00 hod. 

- večerní přednáška o kreslení zdarma. Popoví-
dáme si o technikách práce s tužkou, pastelka-
mi, pastelem, olejem. V rámci jednoho cvičení si 
na přednášce vyzkoušíte, jak dokážeme vyzrát 
nad naší levou hemisférou. Neboť právě levá 
hemisféra je naším „našeptávačem ,̋ který nás 
hodnotí, kritizuje a samozřejmě velmi přesvědči-
vě a logicky upozorňuje na „FAKT ,̋ že kreslit ne-
umíme. ....

29. 11. 2013 – enkaUStika
16.00 - 18.00 hod. 

- malování žehličkou pro dospělé i mládež. Chtě-
li byste vytvořit krásné barevné obrázky? Líbí se 
Vám abstraktní malba nebo i krajinka? Máme 
pro Vás kurz technikou starého Egypta, která Vám 
učaruje svým kouzlem i dnes.

30. 11. 2013 - aktiVní Senioři
- MládneMe Ve Stáří
9.30 - 11.30 hod. 

- víkendové setkání pro seniory, sobotní dopole-
dne, kde si každý najde co ho baví, cvičení pod 
vedení zkušené lektorky, relax v multisenzorické 
místnosti Snoezelen nebo výroba vánočních přá-
níček speciální technikou a příjemné posezení 
u kávy a čaje.

bližší informace o jednotlivých kurzech a akti-
vitách najdete na: www.akropolis-uh.cz nebo

na tel.: 608 851 095
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Společenská kronika města

 jUbilanti V MěSíci SRpnU
21.8.   Lea Postavová
21.8.   Vojtěch Vaněk
27.8.   Marie Víchová
29.8.   Antonín Karásek
 
 jUbilanti V MěSíci Září
4.9.   Miloslava Dobešová
4.9.   Marie Šatánková
5.9.   Helena Procházková
5.9.   Karel Oplatek
6.9.   Anna Mléčková
7.9.   Marie Hrušková
9.9.   Hilda Hrubá
11.9.   Marie Tomaštíková
12.9.   Václav Grauer
13.9.   Josef Křivohlávek
13.9.   Marie Hanušová
15.9.   Božena Kaňovská
15.9.   Marie Křížová
15.9.   Karel Sura
15.9.   Miroslav Horák
17.9.   Zdeněk Kadlec
17.9.   Jaroslav Mišek
18.9.   Zdenka Durníková
18.9.   Ludmila Svobodová
19.9.   Ludmila Mazalová
19.9.   Alois Anděl
20.9.   Josef Hastík
21.9.   Jaroslava Pešlová
24.9.   Zdeněk Bahula
29.9.   Milan Koranda naRodili Se  2013

Lucie Křiváková  18. 7.
Eliška Surá  29. 7.
Antonín Juráň  8. 8.
Vít Kamrla  17. 8.
Klaudie Donátková  18. 8.
Eliška Martykánová  21. 8.
Karla Píšťková  23. 8.
Laura Vlková  4. 9.
Marek Hess  5. 9.
Vítězslav Bradáč  7. 9.
Adam Hruboš  14. 9.

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

Dne 26. září 2013 oslavil své 101. narozeniny 
pan František Křivánek z Uherského Hradiště. 
K tomuto významnému jubileu mu přišli po-
blahopřát zástupci městského úřadu v čele 
se starostou města Květoslavem Tichavským. 
Pan Křivánek hosty ohromil nejen svou obdi-
vuhodnou vitalitou a láskou k životu, ale také 
svým velkým smyslem pro humor. Přejeme 
pevné zdraví do dalších let!

Neuvěřitelných 69 let společného života 
oslavili tento měsíc manželé Groschaftovi  
z Uherského Hradiště. 
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pečené předVařené koleno
Potřebujeme:
Předvařené koleno se zeleninou, dopečené s cibulí, 
česnekem a kmínem dozlatova.
100 g kořenové zeleniny, 3 ks stroužků česneku, 2 ks 
vepřových kolen, 1 ks cibule, několik kuliček nového 
koření, několik kuliček pepře, kmín, voda, sůl.

Postup:
Dobře očištěná kolena opláchneme a dáme vařit 
do osolené vody s očištěnou kořenovou zeleninou, 
pepřem a novým kořením. Když jsou téměř měkká, 
vyndáme je a po částečném vychladnutí vykostíme. 
Pak je potřeme oloupanými, utřenými se solí strouž-
ky česneku, dáme do pekáčku, okmínujeme, podli-
jeme trochou vody, přidáme oloupanou a na koleč-
ka nakrájenou cibuli dáme do předehřáté trouby 
a pečeme 200 °C za občasného přelévání vypeče-
nou šťávou dozlatova.

Doporučení:
Podáváme s bramborovou kaší a zelným salátem.

Bc. Vlastimil Pauřík,
velitel Městské policie Uherské Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - listopad 2013

bRokolicoVá kRéMoVá poléVka
Pro čtyři osoby potřebujeme:
hlávka brokolice (cca 500 g), 1 l kuřecího vývaru 
(může být z kostky), 250 ml mléka, 200 ml smetany 
ke šlehání, 50 g másla, 50 g hladké mouky, 100 g 
parmezánu, špetka muškátového oříšku, pepř, sůl 

Postup:
V hrnci rozehřejeme máslo, přidáme brokolici ro-
zebranou na malé růžičky (maximálně velikosti 
sousta) a opékáme za průběžného promíchávání 
na malé teplotě. Když brokolice trochu změkne, 
zaprášíme ji moukou a ještě chvíli prosmahneme. 
Zalijeme studeným vývarem, přilijeme mléko 
a provaříme. Pokud se polévka zdá příliš řídká, 
zahustíme ji světlou jíškou. Přilijeme smetanu, při-
dáme muškátový oříšek, pepř, sůl a nastrouhaný 
parmezán. Prohřejeme, sýr necháme rozpustit, ale 
již nevaříme.

Příloha: Plátky bílého chleba, v ideálním případě 
lehce zapečené s česnekovým máslem

candát po SedMiHRadSkU
Potřebujeme:
750 g candáta, 100 g slaniny, 250 g žampionů, 40 g 
másla, 30 g hladké mouky, 70 g  nastrouhaného  
tvrdého sýra, mletý pepř, strouhaná houska, sůl.

Postup:
Slaninu pokrájíme na drobné kostičky, částečně ji 
na pánvi rozškvaříme, přidáme plátky očištěných 
žampionů, osolíme, opepříme a vše podusíme. 
Z porcí stáhneme kůži, dobře vykostíme a maso 
nakrájíme na plátky. Polovinu masa narovnáme 
do ohnivzdorné misky, na rybu naklademe podu-
šené žampióny bez vypečené šťávy a pak vložíme 
další vrstvu rybího masa. Do šťávy z podušených 
žampiónů přidáme mouku, povaříme a vzniklou 
omáčkou přelijeme v misce porce candáta. Povrch 
posypeme strouhanou houskou, silnou vrstvou na-
strouhaného sýra a vločkami zbylého másla. Pokrm 
nakonec zapečeme v předehřáté troubě a podává-
me s vařenými brambory a sterilovanou zeleninou.   
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Region Slovácko Uherské Hradiště
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vás zve na 

akci konanou pod záštitou starosty města
Uherské Hradiště Květoslava Tichavského

Jarmark tradičních výrobků, 
řemeslné dílny, ochutnávka vín 

a regionálních specialit.
Kulturní program zaštiťuje 

Mikroregion Dolní Poolšaví.

Akce se koná v prostorách Reduty 
na Masarykově náměstí 

v Uherském Hradišti.

Vstupné: dospělí 20 Kč, studenti, senioři, ZTP 10 Kč 
děti do 10 let zdarma

www.tradicnivyrobek.cz

IV. PŘEHLÍDKA
SLOVÁCKO
V TRADICI

sobota 9. listopadu 2013
od 9.00 do 17.00 hodin
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důM dětí a Mládeže, pURkyňoVa 494, 
UH. HRadiště, tel. 572 551 347

2. a 30. 11. 2013 – sobota – turnaj v Magic v Dia-
konii UH v době od 10.00 hod., Magic je nejstarší  
a nejúspěšnější sběratelská  karetní hra na světě. 
Netrvá dlouho a dají se vymýšlet vlastní herní sty-
ly, kombinovat karty a  překvapovat ostatní spo-
luhráče originálními kombinacemi a porážet je. 
Hra je určena pro všechny bez rozdílu věku. info: 
Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

5. 11. 2013 – úterý – přednáška Zavodňování 
kněžpolského lesa s promítáním filmu, lektor 
Ing. Et ing. František Bezděk, přednáška v rámci 
Přírodovědné akademie i pro nečleny. Akce pro-
běhne v Přírodovědném centru Trnka od 18.30 
hod. Bližší informace sledujete na www.trnka.
xf.cz nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíko-
vá , tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

8. – 10. 11. 2013 – víkend – adventní ladění na 
žítkové, určeno pro dospělé z výtvarných krouž-
ků. info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

14. 11. 2013 – čtvrtek od 16.30 hod. – beseda s p. 
Martykánovou o životě malí ře Stanislava lol-
ka, kdy si dne 13. 11. 2013 připomínáme 140. výročí 
jeho narození. Beseda  navazuje na úspěšnou 
jarní prohlídku budovy DDM Šikula. V této budo-
vě, která se nachází naproti nemocnice, se dozví-
te spoustu zajímavostí nejen o vile samotné, ale  
i o jejím majiteli S. Lolkovi. info: Martina Dörrová, 
tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddm-
sikula.cz

21. 11. 2013 – čtvrtek – konfliktní a invazní druhy 
v přírodě, beseda v rámci Přírodovědné akade-
mie v Přírodovědném centru Trnka od 18.30 hod. 
s lektorem RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D. 
Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

23. 11. 2013 – sobota – aerobic fitness – soustře-
dění děvčat z kroužků aerobic, která proběhne 
v budově Diakonie UH. Info: Jana Skuciusová, 605 
203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

28. 11. 2013 – čtvrtek – adventní věnce v ja-
RošoVě – výroba kouzelných adventních věnců 
pro váš domov. První proběhne v Jarošově – 
sídliště Louky 519 od 17.00 hod., cena 100,-- Kč. 

29. 11. 2013 – pátek - adventní věnce v ddM ši-
kula UH -  pro děti (100,-- Kč) od 17.00 hod. a pro 
dospělé od 19.00 hod. (120,-- Kč).

na všechny tři semináře je nutné se přihlásit 
nejpozději do 22. 11. 2013 a vezměte s sebou 
přezůvky, korpus, svíčky, chvojí, drobnosti na 
ozdobení je v ceně, ale můžete si s sebou při-
nést vlastní ozdůbky. info. a přihlášky u  Mar-
tiny dörrové, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

30. 11. 2013 – sobota – Výlet s trnkou – do skan-
zenu ve Strážnici na program Radujme se vesel-
me se… Sraz v 8.30 hod. na vlakovém nádraží 
UH, návrat kolem 17.20 hod. Bližší informace sle-
dujete na www.trnka.xf.cz nebo na našem face-
booku, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz.

připravujeme:
5. 12. 2013 – MikUlášSký  Rej na Masarykově 
nám. v Uh. Hradišti od 15.00 hod. 

Pro nový školní rok 2013/14 naleznete nabídku no-
vých kroužků na našich www.ddmsikula.cz, kde 
jsou uvedeny také telefonické a emailové  kon-
takty na všechny pedagogy DDM Šikula, kteří vám 
velmi rádi poskytnou bližší informace. Přihlášky 
lze vyzvednout v naší budově – naproti nemoc-
nice nebo přímo na našich webových stránkách.

akce v novém prostoru v sídlišti jarošov – louky 
519 – všechny akce a kroužky v tomto sídlištním 
prostoru již 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
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Sudoku pro volnou chvíli

2 3

3 1 4

2 6 4 7 1

5 7 8

7 3 2 6

1 9 5

4 7 6 5 3

8 9 6

8 9

8 5 7 2

9 1 7 5

6 1 9

2 4 6

7 2

1 6 9

3 9 4

1 9 2 4

8 7 3 5

1 4

9 3 8 7

8 6 2 7 3

6 1 4

9 5

1 9 3

6 2 4 5 7

8 5 9 2

2 7

5 3 8 1

9 2 6 7 5

1 2

1 9 5

6 4

3 7 6

5 4

4 9 5 2 3

6 3 9 1

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

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

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

2 6 5 4 7 3 8 9 1
9 3 8 2 6 1 7 5 4
4 1 7 5 9 8 3 6 2
1 9 6 7 2 5 4 3 8
3 7 2 6 8 4 5 1 9
8 5 4 3 1 9 2 7 6
5 2 1 8 3 6 9 4 7
7 4 9 1 5 2 6 8 3
6 8 3 9 4 7 1 2 5
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Společný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, Akademického sboru Žerotín a Hradišťanu se konal 
jak k životnímu jubileu Jiřího Pavlici, tak u příležitosti oslav příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na 
Moravu. V první části programu zaznělo oratorium „Brána poutníků“, které Jiří Pavlica zkomponoval na 
historické texty Bruna z Querfurtu a současné texty Renaty Putzlacher v roce 2011, a které je věnováno 
osobnosti sv. Vojtěcha.  Skladbu, jež byla psána pro mezinárodní orchestr Europera se sídlem v Němec-
ku, nově nastudovali sólista Národního divadla v Praze Roman Janál, Akademický sbor Žerotín a zlínská 
filharmonie pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka. V druhé části koncertu zazněla suita dialogů 
„Chvění“, kde spolu s filharmonií vystoupil Hradišťan.                                                       Foto: František Elfmark
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29. LISTOPADU - 1. PROSINCE

9.00 - 18.00 HODIN

REDUTA U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

VÝSTAVA KLUBU ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ SLOVÁCKO

JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK...

VELKÝ SÁL REDUTY - MODELY ŽELEZNIC - MĚŘÍTKO H0

KOMORNÍ SÁL - PROMÍTÁNÍ FILMŮ O MAŠINKÁCH

PŘÍSÁLÍ - VÝSTAVA ŽELEZNIČÁŘSKÝCH ATRIBUTŮ

FOYER - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 


