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Úvodník starosty města

Vážení	čtenáři,	

do	 rukou	 se	 vám	 do-
stává	 poslední	 letošní	
číslo	 Zpravodaje	města	
Uherské	 Hradiště.	 Do-
volte	mi,	abych	se	v	jeho	
úvodu	 alespoň	 krátce	
zamyslel	 nad	 děním	
v	 našem	 městě	 v	 roce	
2013,	 který	 se	 pomalu	
chýlí	ke	konci.	

K	 největším	 a	 nejná-
ročnějším	 akcím	 letošního	 roku	 patřilo	 zahájení	
po	 mnoho	 let	 připravované	 výstavby	 protipo-
vodňových	 opatření.	 Aktuálně	 stavba	 pokročila	
již	 takřka	 k	 95	 procentům	 objemu	 všech	 prací.	
V	létě	pak	v	našem	městě	začala	rozsáhlá	stavba	
„Oprava	silnice	 II/497:	Uherské	Hradiště,	 Jarošov	
–	OK	Kaufland“,	která	byla	s	koncem	měsíce	ří jna	
na	dobu	zimních	měsíců	přerušena	a	pokračovat	
bude	 opět	 na	 jaře.	 Mnohé	 se	 letos	 událo	 také	
v	péči	o	památky:	v	historickém	centru	města	byla	
obnovena	fasáda	městského	úřadu,	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“.	Významnou	událostí	se	stalo	 i	do-
končení	obnovy	kostela	Nanebevzetí	Panny	Marie	
v	místní	části	Mařatice,	a	to	u	pří ležitosti	400.	vý-
ročí	od	založení	stavby	kostela.		Vybudovali	jsme	
rovněž	přístupovou	cestu	k	archeologické	lokalitě,	
Národní	kulturní	památce		na	Výšině	svatého	Me-
toděje	(bývalá	Sadská	výšina).

Pokračovali	 jsme		v	zateplování	mateřských	škol,	
poslední	 akcí	 byla	MŠ	na	Komenského	náměstí,	
stejně	jako	se	povedlo	uskutečnit	rekonstrukci	fa-
sády	ZŠ	UNESCO,	což	byla	vhodná	událost	k	osla-
vám	100.	výročí	od	založení	školy.	Své	kulaté	výročí	
slavila	také	ZŠ	Sportovní,	od	jejíhož	založení	uply-
nulo	50	let.

Mezi	důležité	a	poměrně	rozsáhlé	akce	ale	patří	
také	 připravované	 nebo	 již	 rozběhnuté	 projekty	
jako	revitalizace	sídliště	Na	Rybníku,	ulice	28.	Ří j-

na,	rekonstrukce	ulice	Jana	Žižky	či	návsi	v	Jaro-
šově.	Příští	rok	bude	aktuální	rovněž	druhá	etapa	
oprav	cyklostezky	Kunovský	les.	Do	rozmezí	příš-
tích	 dvou	 let	 bude	 rozprostřen	 velmi	 významný	
projekt	v	samotném	centru	města,	přičemž	půjde	
o	 revitalizaci	zóny,	kterou	 tvoří	 jezuitská	zahrada	
-	park	před	obchodní	akademií,	Komenského	ná-
městí	a	ulice	Svatováclavská.	

Rád	bych	vyzdvihl	také	veškeré	aktivity,	které	pod-
porují	 nejdlouhodobější	 projekt	 v	 našem	městě,	
kterým	 je	konverze	bývalého	vojenského	cvičiště	
Rochus	na	přírodní	a	historicky-kulturní	park.	V	le-
tošním	roce	se	na	Rochusu	opět	konala	celá	řada	
hodnotných	 a	 velmi	 slušně	 navštívených	 akcí;	
pokračovala	 výsadba	 dalších	 stromových	 alejí,	
uskutečnilo	 se	 svěcení	 nového	 dřevěného	 vyře-
závaného	kříže,	který	byl	vyroben	pro	zdůraznění	
duchovního	významu	tohoto	poutního	místa	nad	
Uherským	Hradištěm.	V	plném	proudu	 je	přípra-
va	 projektů	 pro	 kvalitnější	 zpřístupnění	 lokality	
a	umístění	 jedinečného	muzea	v	přírodě	s	 repli-
kami	 několika	 historických,	 původních	 zeměděl-
ských	stavení.
  
Za	významnou	událost	 roku	2013	považuji,	že	se	
úspěšně	podařilo	uskutečnit	už	11.	 ročník	Slovác-
kých	slavností	vína	a	otevřených	památek	a	posu-
nout	 tak	tuto	kulturně-společenskou	akci	do	dru-
hého	desetiletí	od	založení.			
Co	se	týká	sportovních	událostí,	chtěl	bych	připo-
menout,	že	město	se	letos	se	ctí	vyrovnalo	se	svou	
hostitelskou	rolí	při	VI.	Olympiádě	dětí	a	mládeže	
ČR,	 přičemž	 naše	město	 velmi	 vysoce	 hodnotily	
i	přední	 sportovní	osobnosti	a	 funkcionáři	 z	 celé	
České	republiky.		

Přes	 to,	 že	 jsme	 již	 dopředu	 tento	 rok	 označi-
li	 za	 úsporný,	 vstupovali	 jsme	 do	 letošního	 roku	
se	 schodkovým	 rozpočtem.	 Celkové	 ekonomické	
situace	města	 se	 totiž	 citelně	 dotklo	 zrušení	 do-
tací	 státu	 pro	 příspěvkové	 organizace	 Slovácké	
divadlo	a	Knihovna	Bedřicha	Beneše	Buchlovana,	
jejichž	 zřizovatelské	 funkce	 před	 časem	 město	
převzalo	 od	 státu.	 	 I	 přes	 velmi	 tíživou	 finanční	
situaci	se	obě	organizace	snažíme	ve	městě	za-
chovat	a	to	bez	dopadu	na	kvalitu	jejich	činnosti;	
stejně	 jako	chceme	i	nadále	v	co	možná	největší	
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Slavnostní přijetí hostů na radnici

Hosty	z	partnerských	měst	Uherského	Hradiště,	německého	Mayenu	a	britského	Bridgwateru,	při-
jal	dne	23.	10.	starosta	města	Květoslav	Tichavský.	Delegace	obou	měst	přicestovaly		na	závěreč-
nou	konferenci	„Know	-	how	zahraničních	samospráv	pro	rozvoj	Uherského	Hradiště“.	Projekt	má	
za	cíl	nejen	výměnu	zkušeností,	ale	také	významným	způsobem	utužuje	partnerství	mezi	našimi	
městy.

míře	dotovat	a	podporovat	naše	další	příspěvko-
vé	i	ostatní	organizace	města.	Situace	se	však	stá-
vá	čím	dál	složitější,		město	musí	bez	předchozího	
varování	samo	zajistit	financování	organizací	bez	
dříve		pravidelných	příspěvků	od	státu	i	přesto,	že	
např.	80	%	návštěvníků	Slováckého	divadla	nemá	
trvalé	bydliště	v	našem	městě.			

Na	sklonku	léta	obdrželo	město	Uherské	Hradiště	
opět	po	roce	od	mezinárodní	ratingové	agentury	
Moody´s	 Investors	 Service	 ohodnocení,	 které	 vy-
povídá	 o	 hospodaření	 našeho	 města.	 Agentura	
Moody´s	nám	přidělila	známku	Aa1.cz	s	výhledem	
stabilním,	což	ve	slovním	vyjádření	znamená,	že	
současná	 schopnost	města	 splácet	 své	 závazky,	
v	porovnáním	k	jiným	městům	v	ČR,	je	velmi	vyso-
ká	a	neočekává	se	jeho	změna	v	průběhu	násle-
dujícího	roku.	

Díky	 trvalému	 tlaku	 na	 efektivitu	 hospodaření	 je	
pravděpodobné,	 že	 i	 když	 byl	 na	 začátku	 roku	
předpoklad	 deficitního	 hospodaření,	 podaří	 se	
na	konci	 tohoto	měsíce	dosáhnout	mírného	pře-
bytku,	což	dále	vylepší	finanční	stabilitu	města.

Vážení	občané,	

věřím,	 že	 ještě	budu	mít	pří ležitost	 Vám	do	 roku	
2014	 popřát	 vše	 nejlepší.	 V	 tuto	 chvíli	 bych	 Vám	
chtěl	především	poděkovat		a		přeji	si,	abychom	se	
společně	dokázali	dívat	do	budoucnosti	optimis-
ticky	a	brát	věci	pokud	možno	s	úsměvem.	K	tomu	
Vám	přeji	hodně	sil.

Květoslav	Tichavský,	starosta	města
Uherské	Hradiště

Úvodník starosty města
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Krátce

Oslavy vzniku samOstatnéhO
českOslOvenskéhO státu

Město	 Uherské	 Hradiště	 oslavilo	 28.	 října	 státní	
svátek	vzniku	Československé	republiky	vzpomín-
kovým	aktem	s	projevem	starosty	města	u	památ-
níku	na	Komenského	náměstí.		

Položením	kytic	k	pomníku	Obětem	I.	světové	války	
na	Komenského	náměstí	uctili	Den	vzniku	samo-
statného	 československého	 státu	 představitelé	
města	Uherské	Hradiště,	členové	rady	a	zastupi-
telstva	města	a	další	hosté.

Pietní	akt	doprovodil	citlivým	výběrem	hudebních	
skladeb	Smíšený	pěvecký	sbor	Svatopluk	pod	ve-
dením	sbormistra	Filipa	Macka.

starOsta pOděkOval Občanům, kteří pO-
mOhli k dOpadení pachatelů trestných 
činů 

Dva	všímavé	občany	města	Uherské	Hradiště,	kte-
ří	svým		jednáním	dopomohli	k	dopadení	sprejerů,	
přijal	na	začátku	měsíce	listopadu	starosta	města	
Květoslav	Tichavský.	Oběma	občanům	za	pomoc	
v	boji	proti	vandalství	poděkoval	a	předal	jim	drob-
né	pozornosti.	
„Bez	všímavosti	 těchto	lidí	by	se	možná	pachate-
lům	podařilo	uprchnout,	aniž	by	byli	odhaleni,	pro-
to	si	velmi	cením,	že	 jsou	mezi	námi	 lidé,	kterým	

Starosta	Květoslav	Tichavský	pokládá	kytici	 
k	památníku	Obětem	I.	světové	války.

osud	města	není	lhostejný	a	nebojí	se	zalarmovat	
městskou	policii,“	řekl	starosta.	

aquapark přivítal svéhO miliOntéhO
návštěvníka 

V	sedmiciferných	číslech	už	počítá	své	návštěvníky	
Aquapark	Uherské	Hradiště.	V	pátek	8.	listopadu	
po	11	hodině		přišel	do	aquaparku	už	miliontý	ná-
vštěvník.	 Devatenáctiletý	Marek	Michalík	 z	 uher-
skohradišťské	Speciální	školy	si	odnesl	jako		dárek	
certifikát	 s	 volnými	 vstupy	do	aquaparku,	 výkoný	
tablet	a	dárkové	předměty	města	Uherské	Hradi-
ště.	

„Je	 to	skoro	až	neuvěřitelné,	že	za	necelé	3	 roky	
provozu	 prošla	 našimi	 turnikety	 taková	 spousta	
návštěvníků.	Zásluhu	na	 tom	má	nejenom	veřej-
nost,	která	navštěvuje	náš	aquapark	individuálně,	
na	 tomto	 výsledku	 se	 samozřejmě	podílí	 i	 orga-
nizované	plavání	škol,	oddílů	a	klubů,	firem	a	or-
ganizací,	které	našich	služeb	využívají	a	my	jsme	
velmi	rádi,	že	nám	zachovávají	přízeň,“		řekl	ředitel	
aquaparku	 Jiří	 Durďák.	 První	 návštěvníky	 přivítal	
Aquapark	Uherské	Hradiště	 21.	 12.	 2010.	Na	 ná-
vštěvníky	s	pořadovým	číslem	milion	čekala	 také	
gratulace	starosty	města	Květoslava	Tichavského	
a	místostarosty	Stanislava	Blahy.

„Jsem	rád,	že	aquapark	má	vysokou	návštěvnost,	
a	to	jak	lidí	z	města,	tak	ze	širokého	okolí.	Dokazuje	

Miliontým	návštěvníkem	se	stal	19	letý	
Marek	Michalík,	na	snímku	s	ředitelem	
aquaparku	Jiřím	Durďákem.
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Krátce

to,	že	investice	do	aquaparku	nebyly	zbytečné,	ale	
naopak	 účelně	 vynaložené	peníze,“	 řekl	 starosta	
Tichavský.	

Odešel dlOuhOletý krOnikář vések
antOnín stašek
 
Dne	 3.	 listopadu	 zasáhla	 smutná	 zpráva	 místní	
část	Vésky,	když	ve	věku	86	let	zemřel	místní	kroni-
kář	Mgr.	Antonín	Stašek.		
 

Pan	Stašek	se	narodil	12.	června	1927.	Po	dlouhou	
dobu	působil	jako	náměstek	ředitele	ve	Zbrojovce	
Uherský	Brod,	kde	byl	až	do	odchodu	do	důchodu.	
Ve	Zbrojovce	Uherský	Brod	také	vyučoval	techno-
logii	a	český	jazyk.	Mezi	 lety	1998	–	2005	byl	čle-
nem	Místní	komise	Vésky	a	až	do	současnosti	byl	
rovněž	členem	ekonomické	rady	ve	farnosti	Sady.	
Antonín	 Stašek	 dlouhodobě	 zpíval	 ve	 sboru	 při	
kostele	Narození	Panny	Marie	v	Sadech,	ale	před	
několika	 lety	 mu	 zdravotní	 důvody	 pokračování	
v	oblíbené	činnosti	už	nedovolily.			
Kronikářem	 ve	 Véskách	 se	 pan	 Stašek	 stal	 před	
dvanácti	 lety	po	panu	Františkovi	Crlovi.	Této	čin-
nosti	se	věnoval	velmi	zodpovědně	a	se	vší	pečli-
vostí.	Pan	Stašek	se	živě	zajímal	o	dění	v	obci,	o	její	
historii,	měl	velký	přehled	o	událostech		a	obyva-
telích	obce.	Byl	velkým	milovníkem	přírody	a	aktiv-
ně	se	zabýval	zahrádkařením.

Po	panu	Antonínu	Staškovi	převezme	vedení	kro-
niky	Vések	Mgr.	Jarmila	Hrobařová

městO uherské hradiště předalO Ocenění 
dům rOku a stavba rOku 2012

Odhalení	pamětních	tabulek	a	předání	pamětních	
listů	doprovodilo	dne	1.	 listopadu	2013	slavnostní	
akty	u	příležitosti	ocenění	Dům	Roku	a	Stavba	roku	
2012	v	Uherském	Hradišti.
Čestné	ocenění	města	Dům	roku	získalo	Slovácké	
centrum	 kultury	 a	 tradic	 (bývalá	 jezuitská	 kolej), 
Stavbou	 roku	 2012	 se	 stalo	 Zkapacitnění	 silnice	
II/497	a	úprava	křižovatky	se	silnicí	 I/55,	etapa	A.	
Slavnostním	 setkáním	 na	 obou	 místech	 byli	 pří-
tomni	představitelé	města,	členové	rady	a	zastu-
pitelstva	města	a	zástupci	zúčastněných	firem.		
Ocenění	 kvality	architektonického	díla	Dům	roku,	
které	přispívá	ke	zvelebení	obrazu	města,	je	udě-
lováno	pravidelně	již	od	roku	1992.	Malá	bronzová	
tabulka	od	akademického	sochaře	Jiřího	Habarty,
označující	novostavbu	nebo	rozsáhlou	rekonstruk-
ci	jako	Dům	roku	či	významný	stavební	počin	jako	
Stavba	roku,	je	dnes	osazena	již	na	24	budovách	
či	stavbách	nejen	v	centru	města.

Antonín	Stašek

Pamětní	tabulka	Dům	roku	2012	zdobí		
bývalou	jezuitskou	kolej,	na	snímku	starosta	
K.	Tichavský	a	místostarosta	S.	Blaha.

Slavnostní	odhalení	pamětní	tabulky	Stavba	
roku	2012	na	hlavní	křižovatce.
																																																	Foto:	Jan	Pášma
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v uherském hradišti se žehnalO
svatOmartinské vínO

Už	 tradičně	 se	 vína	 nového	 ročníku	 slavnostně	
otevírají	na	svátek	svatého	Martina.	V	pondělí	 11.	
listopadu	patřilo	také	uherskohradišťské	Masary-
kovo	náměstí	 žehnání	 vín	 se	 značkou	 Svatomar-
tinské.	Za	účasti	starosty	města,	vinařů	z	regionu	
a	 zaplněného	 náměstí	 požehnal	 vínům	 Mons.	
Vojtěch	Šíma.	

Slavnostní	obřad	Žehnání	svatomartinského	vína	
se	koná	v	Uherském	Hradišti	pro	širokou	veřejnost	
od	roku	2007.	Obyvatelé	i	návštěvníci	města	čeka-
jí	na	chvíli,	kdy	se	na	náměstí	objeví	svatý	Martin	
na	bílém	koni	a	předá	víno	knězi	k	symbolickému	
požehnání	 nové	 úrody.	Možnost	 ochutnat	 vzorky	
svatomartinského	i	mladého	vína	pak	mají	všichni	
ve	velkokapacitním	stanu.

starOsta přijal návštěvu ze srbskéhO
vajeva

Delegaci	 z	 jednoho	 z	 nejstarších	 srbských	měst, 
Valjeva,	přivítal	dne	 11.	 listopadu	na	uherskohra-
dišťské	radnici	starosta	města	Květoslav	Tichavský.		

Srbové	se	zajímali	v	Uherském	Hradišti	o	dění	a	ži-
vot	ve	městě		a		netajili	se	svým	zájmem	o	spolu-
práci.	Kromě	velké	turistické	atraktivity	je	potenciál	
Valjeva	 zejména	 v	 potravinářském	 průmyslu,	 při	
výrobě	a	zpracování	ovoce,	džusů,	v	oblasti	cho-
vu	 zvířat,	 v	 mlékárenském	 a	 masném	 průmyslu	

a	také	v	oblasti	stavebnictví.	
„Ve	 Valjevu	 chtějí	 stavět	 rozsáhlé	 aquacentrum,	
proto	se	mimo	 jiné	 v	Uherském	Hradišti	podívali	
na		náš	aquapark,“		zmínil	starosta	Tichavský.	

městO si na tradiční akci připOmnělO
17. listOpad

Vzpomínková	akce	Zpívání	k	17.	listopadu	se	usku-
tečnila	 jako	každý	rok	U	Rozárky	na	Mariánském	
náměstí	 v	Uherském	Hradišti,	 kde	 vystoupil	 smí-
šený	 pěvecký	 sbor	 Gymnázia	 Uherské	 Hradiště	
Viva	la	musica.	S	projevy,	ve	kterých	připomněli	vý-
znam	17.	listopadu,	vystoupili	místostarosta	města	
Stanislav	 Blaha,	 bývalý	 politický	 vězeň	 Vladimír	
Drábek	a	studentka	Adriana	Prchlíková	z	Obchod-
ní	akademie	Uherské	Hradiště.	
                               

Text	a	foto:	JP

Žehnání	svatomartinského	vína	2013.

Hosté	ze	srbského	Valjeva	na	návštěvě 
u	starosty.

Smíšený	pěvecký	sbor	gymnázia.
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město uherské hradiště dne 1. listopadu slav-
nostně otevřelo mařatický kostel nanebevze-
tí panny marie. pozdně renesanční památ-
ka s raně barokními formami se opravovala  
ve třech etapách, a to v letech 2008 a 2012-
2013. Obnovy se dočkal také historicky mimo-
řádně hodnotný, přes 270 let starý hlavní oltář 
kostela. 

Obnova	byla	započata	v	roce	2008	statickým	za-
jištěním,	 vybudováním	 systému	 sanace	 vlhkosti	
zdiva	včetně	nové	provětrávané	konstrukce	pod-
lahy.	 V	 loňském	 roce	 proběhla	 obnova	 střechy	
a	fasády	včetně	oken	a	dveří.	V	průběhu	letošní-
ho		roku	byly	zrealizovány	vnitřní	omítky,	výmalba	
a	 úprava	 prostranství	 před	 kostelem.	 Souběžně	
se	 stavební	obnovou	se	podařilo	na	 základě	 je-
diné	 fotografie	z	 roku	 1939	zrestaurovat	původní	
barokní	 oltář	 a	 navrátit	 do	 kostela.	 Restaurátor-
ským	 zásahem	 prošel	 taktéž	 litinový	 kříž	 před	
kostelem.

Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	v	Uherském	Hra-
dišti-Mařaticích		je	zapsán	v	Ústředním	seznamu	
kulturních	 památek	 ČR.	Na	 návrší	 nad	 obcí	Ma-
řatice	 v	 areálu	městského	 hřbitova	 byl	 vystavěn	
v	letech	1610	–	1613,	donátorem	původní	stavby	byl	
Václav	Kulíšek	z	Moravičan,	jehož	nadační	deska	
je	osazena	na	zadní	stěně	lodi	kostela.

Náklady	na	stavební	obnovu	činily	celkem:	
9	272	160	Kč,	z	 toho	dotace:	 1	455	000	Kč,	na	 re-
staurování	 hlavního	 oltáře:	 1	 160	 000	Kč,	 z	 toho	
dotace:	600	000	Kč

Město	 Uherské	 Hradiště	 by	 chtělo	 touto	 cestou	
poděkovat	 všem,	 kdo	 se	 na	 obnově	 kostela	 po-
díleli:
Zpracovatel	 projektové	 dokumentace	 obnovy	
kostela:	 projekční	 kancelář	 Knesl+Kynčl	 s.r.o,	
Ing.	arch.	Jakub	Kynčl,	Ing.	arch.	Jiří	Knesl,
Ing	arch.	Jan	Tesárek,	Ing.	arch.	Josef	Hajný
Specialistka	na	sanaci	vlhkosti	budov:
Ing.	Miluše	Pospíšilová

Po pěti letech oprav byla dokončena obnova kostela  
Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti - Mařaticích 

Zpracovatel	 stavebně	 historického	 průzkumu	
kostela	 a	 odborný	 dohled:	 Ing.	 Nelly	 Komendo-
vá,	 Mgr.	 Anna	 Grossová,	 Národní	 památkový	
ústav,	 územní	 odborné	 pracoviště	 v	 Kroměříži. 

Stavební	 firmy:	 	GSR	s.r.o.	zast.	 jednatelem	Jose-
fem	Grebíkem	a	HSK	spol.	s	r.o	zast.	 jednatelem	
Vlastimilem	Kubáněm
Restaurátoři:	MgA.	Veronika	Medková	–	hlavní	ol-
tář,	MgA.	 Tomáš	Martinák	–	 kamenné	prvky,	ak.	
soch.	 Jindřich	 Martinák	 –	 litinový	 kříž	 před	 kos-
telem,	 Tabernákl	 s.r.o.	 zast.	 Liborem	 Urbánkem	
–	dřevěné	prvky
Odbor	investic	MěÚ	Uherské	Hradiště:		 Ing.	Zde-
něk	Bača,	Ing.	Bronislava	Struhelková
Odbor	 architektury	 plán.	 a	 rozvoje	 –	 odd.	 archi-
tektury:	Ing.	arch.	Aleš	Holý,	Ing.	arch.	Radka	Bo-
runská,	Věra	Mikulková,	Libuše	Hradilová

Město	Uherské	Hradiště	taktéž	děkuje	všem,	kdo	
se	na	obnově	kostela	podíleli	 finančním	příspěv-
kem:	 Nadace	 Synot	 (dříve	 Nadace	 Děti-kultura-
-sport):	380	tis.	Ministerstvo	kultury	ČR:		1	475	tis.
Zlínský	kraj	z	Fondu	kultury:		200	tis.

JP

Torzo	oltáře	před	rekonstrukcí,	současný	stav	
na	obálce	ZUH.
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Nově	 zrestaurovaný	 kříž	 se	 dne	 1.	 listopadu	 na-
vrátil	z	dílny	restaurátora	Tomáše	Kopčila	na	své	
původní	místo			do	ulice	Na	Mrmově	v	Uherském	
Hradišti-Véskách.	 Jde	 o	 památku	 místního	 vý-
znamu	datovanou	 letopočtem	1776,	přestavěnou	
v	 roce	 1952.	 Před	 restaurováním	 byla	 památka	
v	 havarijním	 stavu.	 Jedná	 se	 o	 sloupkový	 kříž	
s	 korpusem	 Krista	 vytesaný	 ze	 středně	 zrnného	
křemičitého	pískovce,	svébytné	dílo	lidového	cha-
rakteru	 časově	 spadající	 do	 slohového	 období	
baroka	u	nás.

„Koncepce	 celého	 restaurátorského	 zásahu	
spočívala	 ve	 stabilizaci	 a	 konzervaci	 původního	
vzhledu	 dochovaných	 kamenných	 částí,	 s	 důra-
zem	 na	 zavření	 a	 doplnění	 výrazně	 zvětralých	
partií.	Zásadou	při	restaurování	byla	snaha	o	za-
chování	historického	charakteru	díla	a	její	hmotné	
podstaty,“	 nastínil	 místostarosta	 města	 Uherské	
Hradiště	Stanislav	Blaha.	
Hlavní	 součástí	 restaurátorského	 zásahu	 byla	
rekonstrukce	části	kamenné	základy.	„Byla	prove-
dena	na	základě	dokumentace	původního	tvaru,	

Obnova kříže v Uherském 
Hradišti - Véskách

Unikátní středověkou pro-
hlídku města Uh. Hradiště 
oživí postavy

virtuální prohlídka města uherské hradiš-
tě, zpodobňující jeho vzhled v roce 1670, je 
hlavním tahákem stálé expozice dějin města 
v bývalé jezuitské koleji. aby iluze byla ještě 
věrnější, dosadí tvůrci v příštím roce do děje 
prohlídky i lidské postavy.

„Stávající	 3D	 prohlídka	 města	 bude	 doplněná	
o	13	různých	unikátních	historických	postav	–	teh-
dejších	 obyvatel	 města,“	 prozradil	 místostarosta	
města	Uherské	Hradiště	Stanislav	Blaha.	 Fotore-
alistické	 vizualizace	 animovaných	 postav,	 které	
budou	 doplňovat	 průlet	 středověkým	 městem	
Uherské	Hradiště,	 tedy	 ztvárnění	 denního	 života	
ve	 městě	 Uherské	 Hradiště	 v	 roce	 1670,	 zasadí	
do		prohlídky	slovenská	firma	Binary	Pixel,	z	 jejíž	
dílny	prohlídka	pochází.		
O	symbolický	 „průlet“	městem	v	 roce	 1670	diváci	
nepřijdou,	 trasa	kamery	se	nezmění	a	bude	do-
držena	podle	stávajícího	videa.	

v	 tomto	případě	nalezených	a	dochovaných	kvá-
drů,“	 uvedla	 památkářka	 Radka	 Borunská.	 Cel-
ková	částka	za	opravu	kříže	dosáhla	výše	takřka	
99	tisíc	korun.	Město	Uherské	Hradiště		památku	
opravilo	za	podpory	dotace	z	„Fondu	kultury	Zlín-
ského	Kraje“	ve	výši	46	400,-	město	přispělo	část-
kou	52	460,-	Kč.																																																					JP
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„Nově	 ovšem	 bude	 kamera	 v	 průběhu	 svého	
pohybu	městem	zabírat	detail	na	jednotlivé	cha-
rakteristické	 lidské	 postavy	 a	 jejich	 pohybovou	
činnost	doplňující	děj,“	vysvětlil	místostarosta	Bla-
ha.	Doboví	obyvatelé	při	tom	budou	co	nejvěrněji	
zrekonstruovaní	 podle	 dostupných	 historických	
pramenů.	
„Veškeré	 postavy	 musí	 odpovídat	 historickému	
období	 a	 je	 nutné,	 aby	 jejich	 ztvárnění	 podlé-
halo	 věrnému	 zobrazení	 vzhledu,	 typu	 tělesné	
konstrukce,	 činnostem	 a	 samozřejmě	 i	 oblečení	
tehdejších	obyvatel	města	Uherské	Hradiště,“	na-
stínila	autorka	 scénáře	 virtuální	 prohlídky	města	
Blanka	 Rašticová	 ze	 Slováckého	muzea	Uherské	
Hradiště.	Ve	městě	žili	nejen	řemeslníci	a	obchod-
níci,	ale	také	zemští	či	královští	úředníci	a	přísluš-
níci	 šlechtických	 rodů.	 „K	 tradičním	 řemeslníkům	
patřili	 kováři,	 z	 nichž	 dva	 sídlili	 na	 Mariánském	
náměstí,	 nebo	 hrnčíři	 obývající	 dnešní	 Otakaro-
vu	ulici.	Důležitou	 složkou	hospodářského	 života	
byl	obchod,	kupci	nakupovali	zboží	od	městských	
řemeslníků	i	cizích	kupců	a	dále	ho	prodávali.	Do-
zor	nad	správou	města,	jakož	i	dohled	nad	výko-
nem	 soudních	 rozhodnutí	 měl	 královský	 rychtář,	
důležitým	 úředníkem	 ve	 městě	 byl	 rovněž	 písař	
-	 městský	 syndik,“	 přiblížilai	 historička	 Blanka	
Rašticová.	Podle	ní	ve	městě	působily	dva	církevní	
řády,	 františkáni	 a	 jezuité,	 z	 nichž	první	 pečovali	
o	městskou	chudinu.
Nové	 video	 s	 doplněnými	 postavami	 bude	 mít	
premiéru	na	jaře	roku	2014.	

JP

S	 úvěrem	 z	 Fondu	 rozvoje	 bydlení,	 který	 poskytuje	
město	Uherské	Hradiště,	 je	možné	si	opravit	 nebo	
rekonstruovat	dům	nebo	byt,	upravit	zahradu	nebo	
rekreační	objekt.	Půjčit	si	lidé	mohou	až	půl	milionu	
korun.	„Žadatelé	o	úvěr	od	města	mohou	ve	výsled-
ku	dosáhnout	při	opravách,	rekonstrukcích	či	moder-
nizacích	skutečně	značného	efektu,	neboť	například	
v	polovině	tohoto	roku	byl	úvěr	poskytován	s	ročním	
úrokem	ve	výši	0,38	procent,	což	je	takřka	zanedba-
telná	 hodnota,“	 informoval	 místostarosta	 města	
Uherské	Hradiště	Stanislav	Blaha	s	tím,	že	s	poskyt-
nutým	úvěrem	mohou	občané	pokrýt	až	80	procent	

nákladů.	Peníze	na	úvěry	město	má.	

„Na	 úvěry	máme	 nyní	 rezervováno	 5	milionů	 ko-
run,“	potvrdil	Blaha.	Za	poslední	3	roky	město	po-
skytlo	 půjčky	 v	 celkové	 výši	 15,3	milionu	 korun	 77	
žadatelům.		

základní infOrmace:

1.	žadatel	musí	být	vlastníkem	obytné	budovy,	bytu,	
zahrady	či	rekreačního	objektu,	na	který	úvěr	žádá	
2.	 úvěr	 se	 poskytuje	 max.	 do	 výše	 80%	 nákladů	
na	opravu	(max.	však	do	výše	500	tis.	Kč)	
3.	úroková	sazba	se	odvíjí	od	ročního	PRIBORU	ČNB	
vyhlášeného	 k	 30.	 6.	 event.	 30.	 12.	 (pozn.	 k	 30.	 6.	
2013	byl	úvěr	poskytován	s	ročním	úrokem	ve	výši	
0,38	%),	splatnost	úvěru	je	6	let
4.	 zajištění	 úvěru	 je	možné	 nemovitým	majetkem	
nebo	dvěma	ručiteli	(u	žádostí	do	50	tis.	Kč	jedním	
ručitelem)

způsOb pOdání žádOsti O úvěr: 

žádost	o	úvěr	se	podává	dvakrát	ročně	vždy	k	30.	6.	
a	k	30.	12.	na	předepsaném	formuláři,	který	je	k	dis-
pozici	na	ekonomickém	odboru	MěÚ	Uherské	Hra-
diště,	dveře	č.	333,	(u	Ing.	Hájkové,	tel.	572	525	211),	
na	 podatelně	 MěÚ	 nebo	 také	 na	 internetových	
stránkách	www.mesto-uh.cz	

mimO vyplněné žádOsti je nutné předlOžit:

■	 doklad	 o	 vlastnictví	 opravované	 obytné	 budovy	
nebo	bytu	(výpis	z	LV,	ne	starší	3	měsíců,	lze	požádat	
o	jeho	vystavení	na	podatelně	městského	úřadu)
■ stavební	povolení,	případně	jiný	doklad	o	přípust-
nosti	opravy,	rekonstrukce
■ přehled	veškerých	závazků	žádajícího
■ potvrzení	o	výši	příjmu	žadatele	i	ručitelů	
■ při	 zajištění	 úvěru	 jinou	 nemovitostí	 výpis	 z	 LV.	
U	úvěru	od	300	tis.	Kč	i	doklad	o	pojištění	zastavo-
vané	nemovitosti
■ zjednodušený	rozpočet	na	prováděné	práce
■ výpis	z	obchodního	rejstříku	(právnické	osoby)
■ prohlášení	 žadatele,	 že	 nemá	 žádné	 dluhy	 vůči	
městu	Uh.	Hradiště

Ekonomický	odbor	
Městského	úřadu	Uh.	Hradiště

Město výhodně půjčuje peníze 
na opravy bydlení 
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už tři roky po sobě se vždy v prosinci moh-
li zájemci seznámit s novým dílem průvodce 
„za památkami a historií královského města 
uherské hradiště“. a stejně tomu bude i letos. 
čtvrtý díl je věnován období od druhé světo-
vé války do konce 80. let 20. století. Oblíbe-
ný videoprůvodce památkami a historií města 
bude v prodeji v městském informačním centru 
a ve slováckém muzeu.

Podobně	 jako	 u	 předchozích	 dílů	 je	 rozděleno	
i	 čtvrté	 pokračování	 do	 tří	 částí.	 V	 úvodu	 první	
z	nich	 je	připomenuto	 těžké	období	 konce	války,	
kdy	 během	 bombardování	 a	 válečných	 operací	
byla	zničena	celá	řada	domů,	ale	také	mosty	a	ko-
munikace.	„Dobové	fotografie	z	fondu	Slováckého	
muzea	 zachycují	 nejen	 utrpěné	 škody	 a	 násled-
nou	 obnovu	 a	 novou	 výstavbu,	 ale	 také	 některé	
ojedinělé	události.	Mezi	nimi	vyniká	přesun	kaple	
sv.	Šebestiána	na	Palackého	náměstí	v	roce	1969,“	
nastínila	historička	Slováckého	muzea	a	autorka	
scénáře	průvodce	Blanka	Rašticová.	Podle	ní	bu-
dou	 v	 úvodu	 vzpomenuty	 také	 urbanistické	 pro-
měny	 a	 nová	 řešení	 dopravní	 situace	 ve	městě.
Druhá	část	průvodce	 je	věnována	bytové	výstav-
bě,	tedy	budování	sídlišť,	z	nichž	některá	patřila	ve	
své	době	k	nejmodernějším	v	republice	a	dodnes	
jsou	velmi	přívětivými	částmi	města.	Opomenuta	
nebude	ani	 veřejná	 výstavba,	diváci	 se	 seznámí	

Město vydává už čtvrtý díl průvodce Uherským 
Hradištěm na DVD

se	stavbami	budovanými	v	rámci	„Akce	Z“	a	další-
mi	veřejnými	budovami,	jako	jsou	mateřské	a	zá-
kladní	školy,	kina,	sportoviště	atd.	Poslední	část	se	
zabývá	nejvýraznějšími	proměnami,	k	nimž	došlo	
v	 historickém	 jádru	 města	 v	 období	 socialismu.	
„Žel	 většinou	 šlo	 o	 změny	 negativní,“	 	 konstato-
vala	Rašticová.	„Někteří	z	diváků	si	možná	s	nos-
talgií	 vzpomenou	 na	 dům	 U	 Zeleného	 stromu	
na	Mariánském	náměstí,	 který	byl	nahrazen	ob-
jektem	hereckého	domu,	 či	 rodný	dům	 J.	 Pruchy	
zvaný	„Volákův“	se	soškou	P.	Marie	Lurdské,	který	
vystřídal	bytový	dům	ve	stejnojmenné	ulici,	nebo	
dům	Marie	Fišerové	na	nároží	Vodní	ulice,	nahra-
zený	parkovištěm,“	přiblížila	historička.	
Kromě	 soudobých	 záběrů	 nabízí	 čtvrtý	 díl	 zatím	
nejvíce	 dobových	 fotografií	 a	 amatérských	 fil-
mových	 záběrů,	 které	 pocházejí	 z	 fondu	 Slovác-
kého	muzea	a	archivu	Studia	amatérského	 filmu	
v	Uherském	Hradišti.
„Mnozí	z	diváků	se	možná	při	zhlédnutí		nejnověj-
šího	dílu	průvodce	přenesou	do	dob	svého	mládí	
a	přitom	si	uvědomí,	 jak	 výrazně	se	naše	město	
v	posledních	dvaceti	 letech	změnilo,“	zauvažoval	
starosta	města	Květoslav	Tichavský.	
Vydavatelem	 DVD	 průvodce	 je	 město	 Uherské	
Hradiště,	 DVD	 vyrobila	 J.	 D.	 Production,	 s.	 r.	 o.,	
slovem	 provází	 Vladimír	 Doskočil	 podle	 scénáře	
historičky	Slováckého	muzea	Blanky	Rašticové.

JP

Jeden	z	posledních	snímků	domu	U	Zeleného	
stromu.																																										Foto:	archiv	SM

Rodný	dům	Jindřicha	Pruchy	zvaný	 
„Volákův“.																																			Foto:	archiv	SM
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Vánoční jarmark v Uherském Hradišti

tradiční předvánoční akce proběhne na masa-
rykově náměstí v uherském hradišti. vánoční 
jarmark nabídne od 14. až do 22. prosince ne-
přeberné množství lidových výrobků, zajíma-
vých gastronomických specialit, horkou medo-
vinu, punč i svařené víno. během devíti dnů se 
představí na 140 výrobců, v programech, které 
budou lemovat průběh celého jarmarku, vy-
stoupí místní školy, domovy dětí, ale i senioři. 

„V	 čase	 adventu,	 rozjímání	 a	 setkávání	 nastá-
vá	 i	 trocha	 starostí,	 jak	 potěšit	 blízké	 v	 jednom	
z	 nejkrásnějších	 období	 roku,	 nebo	 kde	 zažít	 tu	
pravou	předvánoční	atmosféru.	Vánoční	 jarmark	
na	Masarykově	náměstí	je	každoročně	těmto	oče-
káváním	nakloněný,“	poznamenal	starosta	města	
Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.	

Celý	 vánoční	 jarmark	 doprovodí	 originální	
a	atraktivní	pořady.	Například	ve	stříbrnou	sobo-
tu	a	neděli	 vystoupí	oblíbené	kapely	 Flash	Band	
a	Tomáš	Kočko	s	orchestrem.	Následující	předvá-
noční	sobota	bude	ve	znamení	komponovaného	
programu	s	koledováním	folklorního	soubor	Pent-
la	a	Pentlička	z	Boršic,	FS	Míkovjan	z	Míkovic.	Dále	
zahraje	historická	hudební	společnost	Camerata.	
V	neděli	se	můžeme	těšit	na	koncertní	koledová-
ní	Svatého	Pluku	z	Uherského	Hradiště	a	 folkové	
kapely	Děvčice	z	Podolí.	 Letošní	Vánoční	 jarmark	
zakončí	Trubači	z	Hluku.
Atmosféru	během	jarmarku	dokreslí	nainstalova-
ný	 velký	 betlém	 ze	 slámy	a	 nejmenším	návštěv-
níkům	určitě	 udělají	 radost	 živá	 zvířata	 -	 ovečky	
s	jehňátky.	K	navození	pří jemné	atmosféry,	k	ná-
kupům,	poslechu	a	možná	 i	 k	 tanci	 vás	 srdečně	
zve	 pořadatel-Občanské	 sdružení	 „Kunovjan”	
a	město	Uherské	Hradiště.

prOgram vánOčníhO jarmarku
v uherském hradišti,  14. - 22. prOsince
 
sobota 14. 12. 2013
10.00	–	12.00	hod.	–	flash band	-	Břeclav
12.00	–	16.00	hod.	–	lofoši	country	kapela
–	Kunovice	

neděle 15. 12. 2013
10.00	–	12.00	hod.	–	tomáš kočko a orchestr
–	Bruntál
12.00	–	16.00	hod.	–		fčelky	–	Strážnice

pondělí 16. 12. 2013
09.00	–	13.00	hod.	–	představení škol
z	Uherského	Hradiště	
15.30	–	16.30	hod.	–	žlutá ponorka	acoustic	rock
–	Uherské	Hradiště	

úterý 17. 12. 2013
10.00	–	12.00	hod.	–	folklorní koledování
15.00	–	16.00	hod.	–	cm lintava	–	Kunovice

středa 18. 12. 2013
10.00	–	12.00	hod.	–	horňácká muzika a kuželov-
ské zpěvulenky	-	Kuželov
15.00	–	16.00	hod.	–	lofoši	country	kapela
–	Kunovice	
                                    
čtvrtek 19. 12. 2013
10.00	–	12.00	hod.	–	komedianti na káře
-	Znojmo
15.00	–	16.00	hod.	–	cm  slačáci	–	Vésky

pátek 20. 12. 2013
10.00	–	12.00	hod.	–	cm jana minkse
a	sólisté	–	Hrubá	Vrbka
16.00	–	17	00	hod.	–	mužský sbor Old stars
hradišťan, mužský sbor z kunovic, cm friška 
-	Kyjov		
 
sobota 21. 12. 2013
10.00	–	11.30	hod.	–	fs pentla	–	Boršice
dfs pentlička	–	Boršice,	fs mikovjan	–	Míkovice
12.00	 –	 14.00	 hod.	 –	camerata	 historická	 hudební	
společnost	–	Kopřivnice	
15.00	–	16.00	hodin	–	trubači	–	Hluk	

neděle 22. 12. 2013
10.00	–	11.00	hod.	–	svatý pluk	–	Uherské	Hradiště		
11.30	–	13.00	hod.	–	Folková	kapela	děvčice
–	Podolí		
13.30	–	14.00	hod.	–	trubači	–	Hluk	
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Uherské Hradiště si vyměnilo cenné zkušenosti 
s partnerskými městy

závěrečnou konferencí pokračoval dne 24. října 
v uherském hradišti projekt s názvem „know - 
how zahraničních samospráv pro rozvoj uher-
ského hradiště“ s účastí zahraničních expertů 
z dvou partnerských měst uherského hradiště, 
mayenu a bridgwateru. cílem konference bylo 
představit vybrané projekty dobré praxe z part-
nerských měst a získat od zahraničních expertů 
inovativní doporučení pro další rozvoj. 

Projekt	 „Know-how	 zahraničních	 samospráv	 pro	
rozvoj	 Uherského	 Hradiště	 začal	 v	 červenci	 2012	
a	skončí	posledním	dnem	 letošního	roku.	 Jeho	cí-
lem	bylo	 rozšíření	mezinárodní	 spolupráce	města	
Uherské	 Hradiště	 se	 svými	 partnerskými	 městy	
-	Bridgwaterem	ve	Velké	Británii,	Privernem	v	 Itálii	
a	Mayenem	v	Německu,	zaměřené	mj.	i	na	přenos	
zkušeností	a	vzájemnou	inspiraci	v	klíčových	oblas-
tech	pro	rozvoj	města	a	místních	organizací.
„S	našimi	partnerskými	městy	probíhá	spolupráce	
již	 od	 začátku	 90.	 let,	 avšak	 doposud	byla	 zamě-
řena	 spíše	 na	 politická	 setkání	 hlavních	 předsta-
vitelů	 měst	 a	 na	 spojování	 měst	 díky	 sbližování	
obyvatel	a	výměně	kontaktů	v	oblasti	školství,	kul-
tury,	sportu	či	podnikání.	Naši	partneři	patří	 v	ob-
lastech,	 v	 nichž	 poskytují	 know-how,	 mezi	 velmi	
zkušená	města	 s	množstvím	praktických	příkladů,	
které	 jsou	pro	město	Uherské	Hradiště	značně	 in-
spirativní,“	 řekl	 k	projektu	 starosta	města	Uherské	
Hradiště	 Květoslav	 Tichavský.	 V	 rámci	 projektu	 se	
uskutečnily	 tři	 stáže	 v	 zahraničí.	 Stáž	 zaměřená	
na	školství	a	sport,	řízení	a	financování	škol,	řízení	

a	 financování	 sportovních	 areálů	 se	 konala	 v	 ně-
meckém	Mayenu,	 tématy	 stáže	 v	 italském	 Priver-
nu	 byly	 cestovní	 ruch	 –	 marketing	 cestovního	 ru-
chu,	 financování	aktivit	 v	cestovním	ruchu	či	 řízení	
cestovního	 ruchu	 a	 nakonec	 Bridgwater	 ve	 Velké	
Británii	 hostil	 stáž	 zaměřenou	 na	 životní	 prostře-
dí,	 místní	 Agendu	 21	 a	 strategické	 plánování.	
Zahraničních	 stáží	 se	 z	 Uherského	 Hradiště	 zú-
častnilo	 celkem	 42	 osob	 z	 řad	 zaměstnanců	 dot- 
čených	odborů	Městského	úřadu	v	Uherském	Hra-
dišti,	ředitelů	základních	škol,	zástupců	komise	pro	
vzdělávání	a	komise	sportovní	či	zástupce	organi-
zace	Sportoviště	města	Uherské	Hradiště,	zástupci	
Klubu	 kultury,	Městských	 kin,	 Sdružení	 cestovního	
ruchu	 regionu	 Slovácko	 a	 komise	 rady	města	 pro	
cestovní	ruch	či	zástupci	komise	pro	rozvoj	města,	
strategického	plánování	a	místní	Agendy	21.

„Uherské	Hradiště	považuje	rozvoj	města	a	potaž-
mo	regionu	za	velmi	významný	krok	vedoucí	zejmé-
na	ke	zlepšení	kvality	poskytovaných	služeb,	a	pro-
to	bude	za	účelem	přenosu	ověřeného	know-how	
upevňovat	a	navazovat	další	zahraniční	partnerství	
i	po	ukončení	projektu,“	vyjádřil	se	vedoucí	projek-
tu		a	tajemník	Městského	úřadu	Uherské	Hradiště	
Josef	Botek.																																														Text	a	foto:	JP

Němečtí	účastníci	konference	v	rozpravě 
s	tajemníkem	Josefem	Botkem.

Upozornění pro občany

Odbor	životního	prostředí	Městského	úřadu	v	Uher-
ském	Hradišti	 upozorňuje	 občany	města	 Uherské	
Hradiště,	že	pokud	doposud	neuhradili	místní	po-
platek	 za	 provoz	 systému	 shromažďování,	 sběru,	
přepravy,	 třídění,	 	využívání	a	odstraňování	komu-
nálního	 odpadu	 (dále	 jen	 „poplatek	 za	 odpad“),	
aby	tak	neprodleně	učinili,	neboť	v	případě	neuhra-
zení	poplatku	za	odpad	se	vystavují	sankcím.	Včas	
neuhrazené	 poplatky	 za	 odpad	 jsou	 vyměřovány	
platebním	 výměrem	 a	 mohou	 být	 zvýšeny	 až	 na	
trojnásobek.	

výše poplatku za odpad se nemění, zůstává stej-
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Nejpopulárnější infocentrum 
Zlínského kraje?

Pracovníci	úspěšného	MIC.

díky hlasům široké veřejnosti zvítězilo městské 
informační centrum uherské hradiště v soutěži 
informační centrum roku ve zlínském kraji. záro-
veň opět získalo do roku 2015 certifikát nejvyšší 
kvality – kategorie a.
 

ná 500,00 kč na osobu a rok. splatnost poplatku 
za odpad byla 31. května.

Poplatek	 za	 odpad	 lze	 uhradit	 přímo	 v	 pokladně	
městského	 úřadu	 (Masarykovo	 nám.	 19,	 přízemí	
vpravo),	 převodem	 z	 účtu	 nebo	 prostřednictvím	
poštovní	poukázky	s	uvedením	variabilního	symbo-
lu,	 který	má	 každý	 občan	 svůj.	 Variabilní	 symboly	
byly	 uváděny	 v	 dopisech,	 které	 občané	 obdrželi	
v	 březnu/dubnu	 tohoto	 roku	 na	 adresu	 trvalého	
pobytu.	Variabilní	symboly	lze	také	zjistit	na	odboru	
životního	prostředí,	odloučené	pracoviště	Protzka-
rova	33,	čtvrté	patro	vpravo,	v	úředních	dnech	pon-
dělí	a	středa	 (08.00-17.00),	 tel	572	525	847,	e-mail	
dana.schreierova@mesto-uh.cz.

Pokladní	hodiny	v	pokladně	městského	úřadu:

-	pondělí	a	středa				08.00	–	11.00					12.00	–	16.30
-	úterý	a	čtvrtek								08.00	–	11.00					12.00	–	14.00
-	pátek																							08.00	–	11.00					12.00		-	13.00

Ing.	Květoslav	Fryšták,
vedoucí	odboru	životního	prostředí

Soutěž	Informační	centrum	roku	pořádá	již	čtvrtým	
rokem	A.T.I.C.	ČR	ve	spolupráci	s	Vltava-Labe-Pre-
ss,	a.s.,	vydavatelem	regionálního	Deníku	a	Českou	
centrálou	cestovního	ruchu	–	CzechTourism.	Titul	In-
formační	centrum	Zlínského	kraje	získalo	Městské	
informační	 centrum	 Uherské	 Hradiště	 již	 potřetí.	
Jeho	 oblíbenost	 potvrdilo	 internetové	 hlasování,	
které	probíhalo	od	15.	června	do	31.	července	tohoto	
roku,	a	 jeho	kvality	byly	navíc	 ještě	prověřeny	uta-
jenou	návštěvou	kontrolora	z	agentury	CzechTouri-
sm	–	tzv.	mystery	shoppingem,	který	prokázal	jeho	
vynikající	úroveň.	„Široká	veřejnost	podpořila	infor-
mační	centrum	ve	velké	míře,	za	což	všem	hlasu-
jícím	a	především	našim	spokojeným	zákazníkům	
a	návštěvníkům	vřele	děkujeme...“	uvedla	vedoucí	
Městského	informačního	centra	Bernadetta	Vaculí-
ková.	Spolu	s	Markétou	Macháčkovou	převzaly	oce-
nění	na	slavnostním	večeru	členského	fóra	A.T.I.C.	
ČR	–	 setkání	 informačních	 center	 z	 celé	 republiky,	
které	se	konalo	minulý	týden	v	Táboře.	
Kromě	 titulu	 Informační	 centrum	 roku	 si	 v	 Táboře	
zástupci	MIC	převzali	 i	 certifikát	 kategorie	A.	Hra-
dišťské	 informační	centrum	se	 tak	stalo	 jedním	ze	
čtyř,	 které	 se	 momentálně	 můžou	 touto	 nejvyšší	
kategorií	pochlubit,	a	přidalo	se	do	skupiny	dalších	
dvou	set	„íček“	označených	v	rámci	nové	jednotné	
klasifikace	 turistických	 informačních	center.	Certifi-
kát	kategorie	A	získává	jako	jediné	ve	Zlínském	kraji	
nepřetržitě	od	počátku	své	existence,	tedy	již	13	let,	
a	vykazuje	 tak	svou	úroveň	vybavení	a	služeb	po-
skytovaných	návštěvníkům	města	a	jeho	občanům.
Spolu	s	Městským	informačním	centrem	sdílí	spo-
lečné	 prostory	 i	 Informační	 centrum	 pro	 mládež	
Uherské	Hradiště,	které	letos	opět	získalo	Certifikát	
kvality	 poskytovaných	 služeb	 ICM	 s	 platností	 do	
roku	2017,	a	 to	při	dodržení	 všech	povinných	 i	ne-
povinných	 standardů	 bez	 ztráty	 bodu.	 ICM	 Uher-
ské	Hradiště	splňuje	 tato	náročná	kritéria	od	 roku	
2010.	Certifikát	od	zástupce	MŠMT	osobně	převzal	
vedoucí	 ICM	 Uh.	 Hradiště	 Josef	 Pavela.	 V	 celém	
Zlínském	kraji	 jsou	pouze	tři	 informační	centra	pro	
mládež,	 z	 toho	 dvě	 certifikovaná.	 Obě	 instituce,	
Městské	informační	centrum	a	Informační	centrum	
pro	mládež,	 jsou	provozovány	Regionem	Slovácko	
–	sdružením	pro	 rozvoj	cestovního	 ruchu	a	kromě	
své	hlavní	činnosti	se	podílí	na	společenském	živo-
tě	města	mj.	také	pořádáním	vlastních	akcí.

Mgr.	Markéta	Macháčková,
Městské	informační	centrum
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Autor	Břetislav	Malý	(vlevo)	před	obrazem	
Třicet	minut	po	západu	slunce,	Mgr.	Martin		
Dvořák	(vpravo).										Foto:	Miroslav	Potyka

Výtvarné výstavy Klubu kultury

břetislav malý představuje své
nejnOvější Obrazy 

Mladý	autor,	absolvent	hradišťské	SUPŠ	a	brněnské	
FaVU,	přesunul	nedávno	svůj	ateliér	z	Brna	do	Pole-
šovic	a	v	Galerii	Vladimíra	Hrocha	(foyer	Klubu	kul-
tury)	vystavuje	svou	současnou	tvorbu	ve	velkofor-
mátové	 i	 komorní	podobě.	Výstava	nesoucí	název	
„Muž	v	počasí“	byla	zahájena	7.	listopadu	za	účasti	
autora,	zájmu	široké	veřejnosti	 i	studentů	a	peda-
gogů	 zdejší	 Střední	 uměleckoprůmyslové	 školy.	
Úvodní	slovo	pronesl	kamarád	autora,	kunsthistorik	
Mgr.	Martin	Dvořák,	o	hudební	doprovod	se	posta-
ralo	 netradiční	muzikanstké	 duo	 Petr	 Štulír	 (Hara-
fica)	a	Aleš	Rada	 (Dolina).	Břetislav	Malý	na	svých	
abstraktních	obrazech	zachycuje	atmosférické	jevy,	
inspiruje	se	pocity	člověka	„v	počasí“	a	klade	důraz	
na	barevnost.	Jedná	se	o	barevné	skladby	a	vztahy,	
které	se	odehrávají	v	přírodě.	 	Jak	sám	říká,	snaží	
se	klást	důraz	na	detaily,	které	tyto	barevné	skladby	
pointují	a	vytváří	celkový	dojem.	V	obrazech	pracuje	
s	lazurními	vrstvami	barev,	ale	dle	námětu	také	pře-
chází	do	hrubých	pastózních	nánosů	olejové	barvy.	
Velký	důraz	je	kladen	na	instalaci	obrazů	v	prostoru	
a	jejich	účinek	na	diváka	při	vstupu	do	galerie.	Vý-
stava	je	k	vidění	až	do	10.	prosince.

pOrtréty zdObí chOdby reduty
Až	do	 1.	 ledna	2014	 se	 koná	 v	přízemí	 Reduty	 vý-
stava	 kreslířky	 Evy	 Slačálkové	 a	 fotografa	 Zdeňka	
Zábranského.	Oba	autoři	působí	na	Uherskobrod-

sku	a	 jsou	 členy	 Sdružení	 výtvarných	umělců	mo-
ravsko-slovenského	pomezí.	Na	výstavě	se	Eva	Sla-
čálková	prezentuje	zejména	svými	kresbami	uhlem	
a	pastelem,	 rovněž	 je	k	 vidění	několik	olejomaleb	
aktů	 a	 portrétů.	 Základní	 školení	 získala	 autorka	
v	USA		v	ateliéru	Romela	dela	Torre,	kde	poznávala	
výtvarné	techniky,	ale	čerpala	inspiraci	i	při	návště-
vách	galerií	a	muzeí.	Hlavním	inspiračním	zdrojem	
je	pro	ni	v	současné	době	její	okolí,	především	ro-
dina	a	malá	dcerka.	Zdeněk	Zábranský	 vystavuje	
v	Redutě	černobílé	portréty	osob	ze	svého	okolí,	ale	 
i	 momenty	 ze	 života,	 jako	 jsou	 náhodná	 setkání	
či	zachycení	místního	 folkloru.	Autor	má	za	sebou	
již	 několik	 úspěchů	 ve	 fotografických	 soutěžích	
a	 od	 roku	 2002	 pravidelně	 vystavuje	 na	 samo-
statných	 i	společných	výstavách	se	členy	SVUMSP.	
Výstava	 byla	 zahájena	 13.	 listopadu	 a	 o	 hudební	
doprovod	 se	 postarala	 mladá	 pianistka	 Alžběta	
Manová.		Výstava	„(Nejen)	portréty“	je	v	tomto	roce	
v	 prostorách	 Reduty	 poslední,	 příští	 výstavní	 rok	
bude	zahájen	autorskou	výstavou	Martina	Salajky.

intermediální výstava lesnívěci 
Vernisáž	 LESNÍVĚCI	 přilákala	 v	 pátek	 8.	 listopadu	
nečekané	 množství	 až	 osmi	 desítek	 návštěvníků.	
Na	půdě	Reduty	vznikl	lesní	svět	a	v	přítmí	podkroví	
byly	ke	spatření	obrazy	Petry	Pohlové,	které	měnily	
svůj	 vzhled	 a	 barevnost	 díky	 použití	 RGB	 svítidel.	
Děti,	ale	i	dospělí,	si	mohli	hrát	v	listí,	spustit	si	po-

Fotograf	Zdeněk	Zábranský.	
																																						Foto:	Miroslav	Potyka
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Výtvarné výstavy Klubu kultury

Vernisáž	LESNÍVĚCI	na	půdě	Reduty,	zleva	
Jan	Čambal,	Petra	Pohlová,	Aleš	Brunclík.	

Foto:	Jan	Ryšavý

hyblivého	datla	a	sledovat	animace,	které	obrazově	
i	 zvukově	doprovázely	 celý	 večer.	Na	vernisáž	na-
vázal	koncert	audiovizuálního	projektu	„Alexander	
Hemala“,	 kde	 zazněla	 experimentální	 ambientní	
hudba	 Aleše	 Brunclíka	 a	 Jana	 Čambala.	 Aby	 se	
nejednalo	 jen	o	 jednorázovou	záležitost,	mají	 ná-
vštěvníci	možnost	 instalaci	netradiční	výstavy	spa-
třit	až	do	4.	prosince.																										Petra	Baroňová

výstava fOtOgrafií jubilantů
Až	do	3.	prosince	je	ve	výstavních	prostorách	Tren-
čianskeho	 samosprávneho	 kraja	 v	 Trenčíně	 pod	
názvem	 „2	 x	 60"	 instalována	 výstava	 dvou	 foto-
grafů,	kteří	v	letošním	roce	slaví	svá	životní	jubilea.	
Za	velkého	zájmu	byla	výstava	zahájena	8.	listopa-
du	 Jan	 Tluka	 se	narodil	 v	 Praze,	ale	od	 roku	 1979	
žije	v	Trenčíně,	patří	mezi	nejzajímavější	slovenské	
autory	 střední	 generace.	 V	 průběhu	 let	 si	 vytvořil	
osobitý	rukopis	s	relativně	zredukovanou	škálou	vý-
razových	prostředků	-	nicméně	se	v	jeho	pojetí	roz-
hodně	 nejedná	 o	minimalismus.	 Jeho	 asociativní	
fotografie,	zlehka	poučená	imaginativními	principy	
poetiky	surrealismu	(Emila	Medková	a	další),	zachy-
cuje	stopy	existence	člověka	a	přírody	v	nejrůzněj-
ších	prostředích,	zejména	městských,	a	přenáší	 je	
z	dávnější	i	méně	dávné	minulosti	do	současnosti.		
Své	práce	soustřeďuje	do	cyklů	(Znaky	a	znamenia,	
Hl'adanie	obrazu,	Hl'adanie	svetla),	které	neustále	
rozšiřuje.	Je	členem	skupin	Méta	a	Androméda.

Jaroslav	Strnad	se	narodil	v	Novém	Městě	na	Mo-
ravě,	ale	od	mládí	 žije	 v	Uherském	Hradišti.	 Jeho	
tvorba	 má	 širší	 tematický	 i	 žánrový	 záběr,	 i	 když	
i	jemu	jsou	blízké	imaginativní,	metaforické	postu-
py.	Dovede	 si	 pohrát	 s	 detailem,	 tvarem,	 se	 svět-
lem,	s	kompozicí	-	proto	ho	zaujaly	například	vrata,	
zámky	a	okna	hradu	Buchlova,	dřevo	v	nejrůzněj-
ších	podobách	nebo	 technická,	ale	přitom	výtvar-
ná	krása	detailů	historických	vozidel	 či	motocyklů.	
Záznam	 reality,	 která	 v	 jeho	 kreacích	 v	 podstatě	
ztrácí	 svoji	 jevovou	 podobu,	 povyšuje	 na	 obrazo-
vé	 sdělení.	 Rád	 ovšem	 fotí	 i	 reálnou	 krajinu	 nebo	
výtvarnou	 reportáž	 (zejména	 z	 folklorních	 akcí).	
Také	on	většinou	tvoří	v	cyklech.	výstavu pořádají 
trenčianske osvetové stredisko trenčín a klub 
kultury uherské hradiště a ve středu 11. prosin-
ce v 17 hodin bude v galerii vladimíra hrocha 
ve foyeru klubu kultury zahájena její hradišťská 
repríza.    																																																																			mp							
            
výstava zahrada Očima dětí
na půdě reduty 
Jak	 je	 již	 v	 předvánočním	 čase	 zvykem,	 podkroví	
Reduty	 zaplní	 práce	 dětí	 z	mateřských	 škol.	 Letos	
nese	 výstava	 název	 „Zahrada	 očima	 dětí“	 a	 zú-
častnily	 se	 jí	mateřské	 školy	 z	Uherskohradišťska.	
Slavnostní	zahájení	se	uskuteční	ve	středu 11. pro-
since v 10 hodin,	vystoupí	děti	z	MŠ	Svatováclavská.	
desítky prací dětí budou zdobit podkroví reduty 
do 31. ledna 2014.

Jaroslav	Strnad	(vlevo)	a	Jan	Tluka
na	vernisáži	v	Trenčíně.
																																						Foto:	Miroslav	Potyka	
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Nezapomenutelné
momenty…

Na amatérské divadlo
do Vések

V	pátek	1.	11.	nám	folklorní	soubor	Cifra	a	cimbálová	
muzika	Ohnica	připravily	neuvěřitelný	dárek	k	na-
šemu	životními	 jubileu.	Bylo	 to	celovečerní	vystou-
pení,	kde	tancoval	naše	choreografie	nejen	soubor	
Cifra,	ale	přizval	 i	soubory	Dolinu,	Radošov	a	cim-
bálovou	 muziku	 Sudovjan.	 Absolutním	 překvape-
ním	bylo	pro	nás	vystoupení	generace	Hradišťanu,	
která	tancovala	v	letech	1987	až	1999.	Bylo	naprosto	
fascinující	je	všechny	opět	vidět	na	jevišti	a	jen	s	ob-
rovským	uznáním	sledovat,	jak	z	nich	čišela	úžasná	
energie,	radost	a	láska	k	tanci.	Na	ten	okamžik	ni-
kdy	nezapomeneme!	Bylo	to	nádherné	setkání	ge-
nerací,	 které	bylo	plné	skvělých	 tanečních	 výkonů, 
a	za	 to	všem	účinkujícím	patří	obrovský	dík.	Krás-
ným	momentem	pro	nás	bylo,	když	 jsme	si	mohly	
se	 sestrou	 zatancovat	 tanec,	 který	 vytvořila	 před	
mnoha	 lety	 a	 který	 patřil	 dlouhé	 roky	 do	 reper-
toáru	 Hradišťanu.	 Zvláště	 velmi	 příjemné	 bylo,	 že	
našimi	tanečníky	byli	stejní	partneři	 jako	před	lety.	 
Vrcholem	bylo	potom	vystoupení	souboru	Cifra	ješ-
tě	následující	večer	u	Slovácké	búdy	s	názvem	Cir-
kus.	Vždy	jsme	se	snažily	vést	generace	tanečníků,	
aby	uměly	rozdávat	radost	a	umění	kolem	sebe…	
Oba	večery	byly	až	neskutečné,	jako	krásný	sen!	
Děkujeme...																										

Lenka	Kraváčková	a	Yvona	Čižmárová

Sestry	Lenka	Kraváčkova	a	Yvona	Čižmá-
rová	zatančily	sólový	tanec	z	Částkova	dle	
vlastní	choreografie.												Foto:	Pavel	Princ

v i. pololetí roku 2014 bude pokračovat abonent-
ní cyklus divadelních  pátků ve véskách.
Zahájen	bude	v	pátek 17. ledna	slavnou	Gogolo-
vou	 hrou	ženitba	 v	 podání	 divadelního	 souboru	
tyjátr Otrokovice.		Hra	v	jejich	podání	získala	oce-
nění	letos	na	jaře	na	přehlídce	amatérských	soubo-
rů	v	Napajedlích.	
V	 únoru	 21. zahraje dnO	 (Divadlo	 nahodilých	
ochotníků)	z	Vizovic	známou	hru	autorů	divadla	Járy	
Cimrmana	Svěráka	a	Smoljaka	pOsel z liptákO-
VA.
Kromě	tradičního	semináře	o	životě	a	díle	Járy	Ci-
mrmana	obsahuje	toto	divadelní	představení	i	dvě	
Cimrmanovy	 jednoaktovky:	 pOsel světla – hra 
z budoucnosti. 
Utopie,	která	prozíravě	varuje	lidstvo	před	rozvojem	
vědy	a	techniky	na	úkor	mezilidských	vztahů	a	VI-
ziOnář - hra z minulosti.	V	této	hře	vystupuje	do-
konce	sama	Smrt.	Drama	předznamenává	proces	
znárodňování,	ke	kterému	došlo	v	našich	zemích	po	
druhé	světové	válce.
Na	první	jarní	den	21. 3.	se	můžete	těšit	na	komedii	
dOvOlená pOčesku	v	podání	divadelního sou-
boru z kroměžíže.	Hořkosladká	komedie	nás	za-
vede	na	jachtu,	kde	tráví	společnou	dovolenou	dva	
manželské	páry.	Zprvu	klidné	a	vzájemné	soužití	se	
později	promění	v	jeden	malý	ring,	ze	kterého	není	
úniku.	V	dubnu 11. 4.	zavítají	do	Vések	herci	z	hvoz-
dné na zlínsku,	aby	diváka	zavedli	na	vánoční	večí-
rek	ve	stylu	swingu,	kde	se	opět	setkávají	dva	man-
želské	páry	a	dochází	k	neuvěřitelným	zápletkám.
Hra	se	jmenuje	když se zhasne	a	na	všech	scé-
nách,	kde	byla	uvedena,	slavila	velký	úspěch.
Poslední	 hra	 sezóny	 bude	 v	 podání	 ochotníků 
z hroznové lhoty.	Přijedou	v	pátek 16. května,	aby	
uvedli	další	 část	hrOznOlhOtských etýd,	 jejíž	
název	se	teprve	rodí.	U	tohoto	souboru	se	ale	ne-
musíme	bát,	že	bychom	se	nudili.	O	kvalitě	jejich	ko-
medií	jsme	se	ve	Véskách	již	několikrát	přesvědčili.
Buďte	 tedy	 srdečně	 zváni	 na	amatérské	divadelní	
pátky	do	Vések.	začínáme vždy v 19 hodin.

Lea	Slováčková,	Klub	kultury																							
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Svatopluk zpívá  
ve spřáteleném městě

Vánoční „ladění“ žáků ZUŠ

Smíšený	 pěvecký	 sbor	 Svatopluk	 koncertoval	 
ve	dnech	26.	a	27.	10.	v	jižních	Čechách.		S	jihočes-
kým	Pískem	pojí	naše	město	velmi	přátelské	vztahy,	
které	se	projevují	především	vzájemnou	pomocí	při	
živelných	 pohromách	 –	 povodních,	 které	 bohužel	
zasahují	 obě	 města.	 Koncertní	 cesta	 Svatopluku	
do	 Písku	 byla	 iniciována	 místním	 pěveckým	 sbo-
rem	 Sonitus,	 oba	 sbory	 předvedly	 posluchačům	
svůj	program	a	na	závěr	zazněly	i	tři	písně	v	podání	
obou	 pěveckých	 těles	 společně.	 Další	 vystoupení	
jsme	měli	 v	 kostele	 v	 nedaleké	Blatné.	 	Naši	přá-
telé	z	Písku	navštíví	Uherské	Hradiště	poslední	 ví-
kend	v	březnu	příštího	roku.	 Již	nyní	se	 těšíme,	že	
oplatíme	sboru	jeho	pohostinnost	a	nabídneme	jim	
pěkné	zážitky	jak	z	koncertu,	tak	z	návštěvy	našeho	
města	a	okolí,	tak,	jak	to	bylo	umožněno	nám.

mu

Smíšený	pěvecký	sbor	Svatopluk	v	Písku.	
																																												Foto:	archiv	sboru

Žáci	hudebního,	tanečního	a	literárně-dramatické-
ho	oboru	Základní	umělecké	školy	Uherské	Hradi-
ště	se	v	měsíci	prosinci	veřejnosti	představí	dvěma	
tradičními	koncerty.
MIKULÁŠSKÝ	 KONCERT	 je	 v	 pondělí	 2.	 12.	 2013	
v	19:00	hod.	v	Redutě,	VÁNOČNÍ	KONCERT	v	úterý		17.	
12.	2013	v	19:00	hod.	v	Klubu	kultury.	Každý	z	těchto	
koncertů	 má	 svoji	 neopakovatelnou	 emotivní	 at-
mosféru,	 kterou	přináší	 do	mnohdy	uspěchaného	
předvánočního	času	zklidnění	a	pohodu.

lj

Mikulášský	koncert	2012.

Společné	muzicírování	žáků	a	učitelů
na	loňském	Vánočním	koncertě.
																																															Foto:	archiv	ZUŠ
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Mezi	Starou	radnicí	a	nárožím	Mlýnské	ulice	stojí	
tři	domy,	původně	s	čp.	131,	132	a	133.	První	dva,	
ač	zvnějšku	stále	označeny	původními	čísly	a	ba-
revně	odlišenou	 fasádou,	 jsou	stavebně	spojeny	
a	dnes	i	evidovány	pod	jedním	čp.	132.	

Zatímco	 mezi	 nejstaršími	 držiteli	 obou	 krajních	
domů	najdeme	převážně	řemeslníky,	jejichž	jmé-
na	 nám	 dnes	 mnoho	 neříkají,	 prostřední	 z	 nich	
během	17.	století	hostil	hned	několik	významných	
osobností.	 V	 roce	 1608	 ho	 držel	 Fridrich	 Mužík,	
jeden	 z	 vůdců	 protestantské	 strany	 ve	 městě	
a	později	v	době	stavovského	povstání	též	primá-
tor.	Ještě	před	touto	„rebelií“	dům	prodal	Martinu	
Hradeckému,	po	 jehož	 smrti	 roku	 1614	ho	 koupil	
erbovní	měšťan	Jan	Purek	z	Chotouně.	Ten	patřil	
nejen	k	nejbohatším	zdejším	obyvatelům,	ale	také	
k	nejvzdělanějším.	Jeho	domácnost	vedle	běžné-
ho	vybavení	uchovávala	i	mnoho	šperků	a	stříbr-
ného	 nádobí,	 zbraně	 (ručnice,	 kordy,	 halapartny	
a	plechovou	zbroj),	množství	knih	náboženských,	
historických,	lékařských	a	právních,	a	také	notové	
záznamy	 světských	 i	 duchovních	 skladeb.	 Jeho	
dům	byl	tehdy	nově	postavený	a	náležely	k	němu	
louka,	 sad	a	 vinohrady	 v	Mařaticích	a	 v	 Blatnici.	
Jan	Purek	však	již	v	roce	1616	zemřel	a	dům	kou-
pil	Matyáš	Voštinka,	podle	tehdejší	módy	užívající	
polatinštěné	pří jmení	Woscinius.	Dům	pak	vyhořel	

a	pustý	ho	roku	1637	koupil	majitel	statků	Nezde-
nic	a	Bánova	Friedrich	Kalkreuter	z	Czuder	za	po-
hledávky	 na	 domě	 váznoucí	 a	 znovu	 ho	 posta-
vil.	 V	 roce	 1642	 skoupil	 všechny	 „nápady“	 neboli	
nároky	na	domě	radní	písař	Martin	Ignác	Jelínek,	
který	 se	 později	 stal	 císařským	 rychtářem,	 tedy	
nejvyšším	hodnostářem	ve	městě.	Když	na	konci	
roku	1652	v	poměrně	mladém	věku	zemřel,	zane-
chal	vdově	a	dvěma	malým	dětem	kromě	tohoto	
domu	ještě	dvůr	v	Mařaticích	s	půldruhým	lánem	
polí	a	dalšími	pozemky,	zahradu	ve	Starém	Měs-
tě,	několik	luk,	tři	štěpnice,	vinohrady,	mnoho	do-
bytka,	prasat	a	ovcí,	stříbrné	i	pozlacené	nádobí,	
šperky	a	také	knihy,	převážně	náboženské	a	his-
torické.	 Vdova	 Alina	 Barbora,	 dcera	 vojenského	
hejtmana	Tadeo	Trombety,	dům	držela	až	do	roku	
1669,	kdy	se	provdala	za	lékaře	Jana	Jiřího	Agrico-
lu	a	ten	pak	roku	1682	dům	prodal	tehdejšímu	pri-
mátoru	 města	 Františku	 Obročnému.	 Tady	 výčet	
významných	držitelů	domu	končí	a	další	zajímavé	
období	pro	všechny	tři	domy	nastává	v	19.	století,	
kdy	 postupně	 přešly	 na	 řadu	 desetiletí	 do	 vlast-
nictví	jedné	rodiny.	

Dosud	popisovaný	dům	čp.	132	získala	v	roce	1814	
Jenovéfa	Zipfelová,	jejíž	manžel	vlastnil	nedaleký	
dům	čp.	138	–	bývalou	věznici	–	ve	Františkánské	
ulici.	 Mezi	 tehdejšími	 obyvateli	 domu	 bychom	
v	 letech	1819–1840	našli	 i	 rodinu	prvního	hradišť-
ského	knihtiskaře	Františka	Proscheka,	 jeho	syny	
a	 nakonec	 ovdovělou	 Johannu	 Proschekovou,	
provozující	rodinnou	tiskárnu.	Vedlejší	čp.	131	v	té	
době	koupil	Antonín	Überbacher	a	od	něj	v	 roce	
1842	Jan	a	Anna	Höslerovi.	Nárožní	dům	čp.	133	
patřil	v	první	polovině	19.	století	řediteli	hlavní	ško-
ly	Franzi	Hamplovi	a	od	dalších	majitelů,	manželů	
Kochových,	ho	v	roce	1851	koupili	Josef	a	Františ-
ka	 Rotterovi,	 spříznění	 se	 zmíněnými	 Höslerový-
mi.	Josef	Rotter	byl	mladší	bratr	Anny	Höslerové,	
pocházeli	z	Písařova	na	Šumpersku	a	Jan	Hösler	
ze	sousední	Červené	Vody.	Hösler	 i	Rotter	se	vy-
učili	 stejnému	 řemeslu	 –	 kartáčnictví,	 které	 bylo	
v	 jejich	 rodném	 kraji	 velmi	 rozšířené.	 Höslerovi	
přišli	do	Hradiště	 již	ve	 třicátých	 letech	19.	století	
a	zřejmě	se	jim	brzy	začalo	dařit,	neboť	roku	1839	
se	Jan	Hösler	stal	měšťanem,	a	kromě	domu	čp.	

Toulky městem

Bourání	starého	domu	čp.	133	na	jaře	1931.
Foto:	archiv	SM
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Toulky městem

131	postupně	koupili	a	časem	zase	prodali	něko-
lik	dalších	domů,	bydleli	však	stále	zde.	Snad	pod	
dojmem	jejich	úspěchu	se	přistěhoval	i	švagr	Jo-
sef	Rotter	s	manželkou	Františkou,	jimž	se	po	ně-
kolika	letech	podařilo	zakoupit	blízký	dům	čp.	133,	
kde	pak	dlouhá	léta	jejich	početná	rodina	bydlela.	
Měli	13	dětí,	z	nichž	však	čtyři	zemřely	v	dětském	
věku.	V	roce	1869	manželé	Rotterovi	zakoupili	ještě	
vedlejší	čp.	132	a	když	se	v	roce	1868	v	dražbě	pro-
dávala	polovina	domu	čp.	131	patřící	Anně	Hösle-
rové,	koupil	ji	Josef	Rotter.	Krátce	po	zaknihování	ji	
ale	prodal	Antonínu	Přibylovi	a	roku	1873	pak	oba	
spolumajitelé	Přibyl	i	Hösler	celý	dům	prodali	opět	
Josefu	 Rotterovi.	 Höslerovi	 se	 pak	 odstěhovali	
do	 nově	 postaveného	 čp.	 204	 ve	 Františkánské	
ulici.	Rotterovi	nechali	již	v	roce	1874	postavit	nové	
zadní	 trakty	 domů	 č.	 131	 a	 132	 a	 po	 dvou	 letech	
i	novostavbu	obou	domů.	V	čp.	131	pak	žil	se	svou	
rodinou	syn	Josefa	Rottera	Adolf,	dlouholetý	uči-
tel	na	zdejší	německé	chlapecké	škole,	a	od	roku	
1899	byl	 jeho	majitelem.	 Josef	 Rotter	během	se-
dmdesátých	 let	 19.	 století	 změnil	 obor	podnikání	
z	kartáčnictví	na	obchod	krátkým	a	střižním	zbo-
žím,	v	němž	pracovali	také	jeho	synové	Josef	a	Ju-
lius.	 Působilo	 tu	 ještě	mnoho	 jiných	 živnostníků,	
např.	roku	1892	byla	v	čp.	131	postavena	pekárna	
pro	 pekaře	 Františka	 Krupku,	 před	 první	 světo-
vou	 válkou	 se	 zde	 vystřídali	 ševci	 Julius	Mezírka	
a	 František	 Hrňa,	 bydlel	 tu	 a	 živnost	 provozoval	
také	krejčí	Vincenc	Fránek,	stolař	Matouš	Verbík	či	
malí ř	 pokojů	Karel	 Zuzan	 se	 synem	Bohumilem.	
V	 čp.	 132	 bylo	 dlouhá	 léta	 (1909–1940)	 zlatnictví	
a	 hodinářství	 Františka	 Valenty,	 posledních	 pět	
let	provozované	jeho	vdovou,	třicet	let	(1914–1944)	
krejčovství	Antonína	Kováříka	a	v	letech	1919–1942	
tu	sídlilo	také	sochařství	Václava	Amorta.	Hostin-
skou	živnost	tu	v	letech	1912–1924	měla	pronajatu	
Františka	 Jellinková.	 Jak	 už	 výše	 zmíněno,	 Josef	
a	 Julius	 Rotterovi	 nejdříve	 pomáhali	 otci	 v	 jeho	
textilním	obchodě,	později	se	stali	majiteli	domů	
čp.	132	a	133	a	spolumajiteli	obchodu	smíšeným	
zbožím,	který	od	roku	1910	převzal	 jejich	synovec	
Leopold,	syn	učitele	Adolfa	Rottera.	Ten	se	během	
dvacátých	 let	 postupně	 stal	 majitelem	 všech	 tří	
domů	a	po	několika	menších	úpravách	a	adap-
tacích	 došlo	 v	 letech	 1930–1932	 k	 jejich	 zásadní	

přestavbě.	V	roce	1930	byly	přestavěny	obchodní	
místnosti	v	čp.	131,	na	přelomu	let	1930–1931	nad-
stavěno	 druhé	 patro,	 v	 následujícím	 roce	 dvorní	
křídlo	přestavěno	na	byt	a	adaptována	prodejna.	
V	 letech	 1931–1932	 došlo	 k	 nadstavbě	 druhého	
patra	i	u	čp.	132.	Oba	domy	byly	již	tehdy	stavebně	
propojeny	 a	 někdy	 i	 vykazovány	 pod	 společným	
čp.	 131/132.	 Starý	nárožní	dům	čp.	 133	byl	 stržen	
a	na	 jeho	místě	byla	v	dubnu	1931	povolena	no-
vostavba	dvoupatrového	obchodního	a	obytného	
domu	pro	firmu	Baťa	Zlín,	která	byla	jeho	dočas-
nou	držitelkou.	Protože	se	původní	dům	nacházel	
v	těsném	sousedství	zasypaného	koryta	mlýnské-
ho	 náhonu	 Rechly,	 který	 tekl	 do	 18.	 století	Mlýn-
skou	ulicí,	bylo	při	stavebním	řízení	požadováno,	
aby	pata	základů	nosných	pilí řů	byla	založena	až	
pod	dnem	starého	koryta.	Moderní	 funkcionalis-
tický	dům	s	obchodními	prostorami	a	byty	mistra	
a	 obchodvedoucího	 byl	 kolaudován	 7.	 března	
1932.	 Firma	 Baťa	 zde	 pak	 provozovala	 prodejnu	
obuvi	 a	 také	 sběrnu	 a	 obchod	 papírovými,	 tex-
tilními,	skleněnými	a	koženými	odpadky,	odpady	
kovů,	 vyřazenými	 filmy,	pryžovým	zbožím	a	opo-
třebovanými	pneumatikami.	V	roce	1950	prodejnu	
a	o	rok	později	i	dům	převzal	národní	podnik	Jas.	
Také	obchod	střižním	zbožím	v	čp.	131/132	fungo-
val	oficiálně	do	roku	1950,	od	března	1948	však	již	
byl	pod	národní	správou,	dům	pak	byl	v	roce	1949	
znárodněním	 převeden	 na	 velkoobchod	 Textilia	
a	od	roku	1955	se	stal	majetkem	státu.	V	roce	1959	
byla	v	přízemí	otevřena	prodejna	dětské	konfekce,	
prádla	a	dalšího	vybavení	nazvaná	Dětský	dům,	
později	Mladost.	Místo	ní	byla	v	červenci	1988	zří-
zena	 prodejna	 levného	 textilu	 a	 1996	 prodejna	
textilu,	 oděvů	 a	 hraček	 Matex.	 V	 dlouhém	 zad-
ním	 křídle	 domu	byly	 v	 poválečných	 letech	 ještě	
další	provozovny	živnostníků	a	řada	bytů,	po	roce	
1949	 tam	 tři	 skladiště	 užíval	 národní	 podnik	 Jas	
a	od	roku	1952	stavební	kombinát	Okras	Uherské	
Hradiště.	V	devadesátých	letech	byly	domy	resti-
tuovány	 dědicům	 původních	 majitelů,	 kteří	 však	
čp.	132	prodali	společnosti,	která	na	místě	zbou-
raného	zadního	křídla	vystavěla	v	roce	2010	hotel	
Mlýnská.

PhDr.	Jaromíra	Čoupková
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Prosincový fejeton Jiřího Jilíka

klAun z kArloVA mostu

Možná	 jste	 ho	 tam	
při	některé	ze	svých	
návštěv	 Prahy	 za-
hlédli.	 Je	 sice	 celý	
vyřezaný	 ze	 dřeva,	
ale	 prsty	 mu	 přebí-
hají	po	strunách	ky-
tary	 jako	 skutečné-
mu	 virtuózovi.	 Bývá	
zpravidla	 obklopen	
davem	diváků	a	po-
sluchačů,	neboť	jeho	

výkon	na	hudbu	klasických	i	moderních	skladatelů	
je	obdivuhodný,	strhující.	Na	to,	že	mu	lidé	tleskají,	
fotografují	si	ho	(nebo	s	ním)	na	památku	a	házejí	
mu	penízky	do	talířku,	se	netváří	moc	vesele,	byť	je	
klaun.	Možná	je	to	proto,	že	v	době,	kdy	ho	výtvar-
nice	Alena	Křížková	vyřezávala	z	lipového	dřeva,	se	
dozvěděla	zprávu,	že	jí	při	dopravní	nehodě	zahy-
nul	milovaný	 syn.	 Ten	 klaun	má	první	 část	 jména	
po	lidském	tatínkovi,	druhá	označuje	zemi,	kde	se	
narodil	–	Boreczech!	Přeloženo	do	naší	mateřštiny		
Boreček.	Právě	 tak	 říkávali	Kunovjané	 jeho	 lidské-
mu	dědečkovi,	ševci,	aby	jej	odlišili	od	jiných	nosite-
lů	v	Kunovicích	rozšířeného	příjmení	Borek.	Škoda,	
že	se	svého	dřevěného	vnoučka	nedočkal,	 jistě	by	
byl	pyšný	na	to,	že	se	jeho	prapotomek	svým	umě-
ním	proslavil	v	Rakousku,	Německu,	Belgii,	Francii,	
Španělsku,	ale	také	v	Asii,	zejména	v	Japonsku;	tam	
Boreczech	během	dvouměsíčního	turné	absolvoval	
na	šedesát	koncertů.	Hned	po	návratu	z	Japonska	
v	roce	1997	vystupoval	v	Německu	při	otevření	kul-
turního	 centra.	 Recenzent	 ve	 frankfurtských	 novi-
nách	napsal:	 „Na	pódiu	se	představil	 loutkoherec	
Josef	Borek	–	opravdová	světová	hvězda...	Předvedl	
všechny	rejstříky	svého	fantastického	umění.	V	ne-
napodobitelném	umění	zvládat	nepatrnými	pohyby	
prstů	 nitě	 loutek	 vdechl	 tento	 virtuóz	 svým	dřevě-
ným	figurkám	život.	Publikum	bylo	zázračnou	hrou	
Josefa	 Borka	 i	 jeho	 neméně	 talentovaného	 syna	
Petra	 zcela	 uneseno.	 Potlesk	 na	 otevřené	 scéně	
a	 dlouhotrvající	 skandovaný	 aplaus	 na	 konci	 vy-

stoupení	byly	logickým	důsledkem...	„A	tak	se	díky	
této	citaci	dostávám	i	k	osobě	„tatínka"	oné	loutky,	
loutkoherce	Josefa	Borka,	absolventa	hradišťského	
gymnázia	a	posléze	DAMU,	který	strávil	na	prknech	
brněnského	loutkového	divadla	Radost	třicet	sezón.	
Když	mu	bylo	 čtyřicet	 let,	 náhle	 vážně	onemocněl	
astmatem.	Několik	let	vzdoroval	nemoci	a	hrál,	ale	
nakonec	 musel	 prašnou	 divadelní	 scénu	 opustit	
a	vžít	se	do	nové	role	invalidního	důchodce.	S	tou	se	
nikdy	zcela	neztotožnil	a	přemýšlel,	 jak	nemoc	as-
poň	částečně	oklamat,	aby	se	nemusel	úplně	vzdát	
kumštu.	A	povedlo	se	–	vymyslel	si	 loutku	hudeb-
ního	klauna	Boreczecha	a	vydal	se	s	ním	do	světa.	
Domovskou	scénou	se	mu	stal,	jak	už	víme,	Karlův	
most.

Letos	 15.	 listopadu	 jsem	 se	 se	 svým	 o	 dva	 roky	
starším	kamarádem	z	dětství	po	letech	opět	setkal		
v	Kunovicích	na	 křtu	 knížky	Pouť	 za	 lipovou	 Thálií,	
v	níž	Pepa	Borek	líčí	své	životní	osudy.	Bylo	to	krás-
né,	 až	 dojemné	 přivítání	 v	 sále	 Panského	 dvora.	
„Když	přijíždím	ke	Kunovicím,	abych	zašel	ke	hrobu	
rodičů,	 jakmile	 uvidím	 Buchlov	 s	 Barborkou,	moje	
srdce	mě	zvláštním	sevřením	upozorňuje,	že	se	blí-
žím	do	místa,	které	je	mi	nejmilejší.	Byť	 jsem	objel	
svět	od	Ameriky	až	po	Japonsko,	vždy	jsem	zůstal	
tím	malým	klukem	z	Kunovic,"	řekl	muž,	jehož	umě-
ní	nadšeně	tleskali	lidé	v	mnoha	zemích.

Ta	 slova	 o	 nenahraditelné	 hodnotě	 domova	 za-
zněla	 v	 pravý	 čas.	 Jak	 se	 blíží	 Vánoce,	 začíná	 to	
vypadat,	 jako	 by	 se	 mnozí	 lidé	 rozhodli	 ze	 svých	
domovů	přestěhovat	do	nákupních	středisek.	Mu-
síte	 víc	 utrácet,	 sáhněte	 do	úspor,	 vzkazuje	 lidem	
Česká	národní	banka	a	na	důkaz,	že	to	myslí	vážně,	
zdražila	euro.	Nu	což,	v	případě	Jožky	Borka	to	bude	
jednoduché,	 rozbije	 prasátko,	 do	 něhož	 ukládá	
drobáky,	které	hází	turisté	do	talířku	jeho	dřevěné-
mu	synáčkovi.	Ale	co	ti,	kteří	žádné	úspory	nemají	
anebo	o	ně	přišli,	protože	zapomněli	na	to,	že	vedle	
pravd	o	 lásce	 jsou	 i	 jiné,	 třeba	 „Člověk	člověku	vl-
kem!"	Ne	utrácení,	ale	rozjímání	a	přemýšlení	nám	
bude	o	letošních	Vánocích	třeba.
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tvOříme v muzeu XXi. – brambOrOvá
máčka bude prO vás hračka

První	listopadovou	neděli	se	v	hlavní	budově	Slo-
váckého	 muzea	 uskutečnil	 v	 pořadí	 již	 dvacátý	
první	 tvořivý	program	z	cyklu	 „Tvoříme	v	muzeu“.	
Tentokrát	 se	 na	 čtyřicet	 zájemců	 učilo	 připravit	
bramborové	 omáčky,	 které	 v	 lidovém	 prostředí	
patřily	k	 tradičním	 jídlům	a	běžně	se	vyskytovaly	
v	mnoha	 podobách.	 K	 nim	 se	mohli	 návštěvníci	
naučit	 upéct	 i	 jednoduchý	 kynutý	 domácí	 chléb	
a	každý	z	nich	si	odnesl	malý	receptář	těchto	po-
krmů.	

j. brahms / p. i. čajkOvský / seXtety

Pondělní	večer	4.	 listopadu	2013	patřil	ve	velkém	
sále	 Galerie	 Slováckého	 muzea	 koncertu	 výji-
mečného	souboru	Kaiser	 sextet,	 který	představil	
vrcholná	 díla	 romantiků	 Petra	 Iljiče	 Čajkovské-
ho	 a	 Johannesa	 Brahmse.	 Do	 posledního	místa	
zaplněný	 sál	 poslouchal	 se	 zatajeným	 dechem	

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

a	pro	 všechny	 to	byl	 jistě	 velmi	 silný	a	 jedinečný	
hudební	zážitek.

beseda a kOmentOvaná prOhlídka
v galerii slOváckéhO muzea

Ve	 středeční	 odpoledne	 13.	 listopadu	 2013	 se	
v	Galerii	Slováckého	muzea	sešli	příznivci	součas-
ného	výtvarného	umění	na	komentované	prohlíd-
ce	a	besedě	o	díle	 Eduarda	Ovčáčka	 s	 autorem	
a	 s	 kunsthistorikem	 PhDr.	 Ludvíkem	 Ševečkem.	
Pořádal	Muzejní	spolek	a	Slovácké	muzeum.

Mgr.	Kateřina	Kamrlová
Foto:	archiv	SM
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To nejlepší z archeologie. Sto let objevů a výzkumů 
na Uherskohradišťsku

Ve	čtvrtek	21.	 listopadu	byla	 ve	 Slováckém	muzeu	
v	 Uherském	 Hradišti	 otevřena	 výstava	 bilancující	
sto	 let	 existence	 této	 instituce	 z	 pohledu	 archeo-
logického	bádání	 v	 regionu,	 která	 je	 koncipovaná	
jako	sedm	ohlédnutí	za	bohatými,	ale	také	rozma-
nitými	dějinami	oblasti	kolem	dnešního	Uherského	
Hradiště.	 Na	 jejím	 začátku	můžeme	 spolu	 s	 lovci	
mamutů	navštívit	Uherskohradišťsko	v	šerém	dáv-
nověku,	asi	35	tisíc	let	před	současností.	Zhlédnout	
unikátní	 mumifikované	 mamutí	 maso	 a	 mamutí	
srst	s	parazity	nebo	se	obdivovat	dovednosti,	s	ni-
miž	 dokázali	 bez	 jakýchkoli	 moderních	 pomůcek	
vyrobit	funkční	kamenné	nástroje	velikosti	třeba	jen	
několika	mála	milimetrů.	Pozoruhodné	jsou	také	je-
jich	 lovecké	 schopnosti,	 které	 výstava	představuje	
formou	zachovaných,	často	velmi	drobných	zlomků	
kostí	ulovených	pravěkých	zvířat:	soba,	koně	spra-
šového,	zajíce	běláka	či	polární	 lišky	a	 rosomáka.	
Kromě	nich	je	na	výstavě	k	vidění	i	první,	takřka	sku-
tečný	 uherskohradišťský	mamut,	 kterého	 jste	měli	
možnost	v	říjnu	do	muzea	doprovázet	na	jeho	cestě	
z	konzervačních	dílen,	kde	vznikl	pod	šikovnýma	ru-

kama	muzejních	konzervátorů	a	restaurátorů.	Pan-
dánem	k	mláděti	mamuta	je	replika	chýše	–	obydlí	
„lovců	mamutů“,	rekonstruovaná	podle	skutečného	
nálezu	z	nedaleké	Spytihněvi.	Další	zastavení,	která	
na	návštěvníky	výstavy	čekají,	povedou	do	rozjitře-
ných,	neklidných	údobí	konce	doby	měděné	 (ene-
olitu),	za	tajemstvím	lidu	dnes	nazývaného	kultura	
zvoncovitých	pohárů;	k	našim	předchůdcům	z	doby	
bronzové	a	k	důvodům,	které	je	vedly	ke	shromaž-
ďování	 a	 ukládání	 bronzových	a	 keramických	po-
kladů	(depotů).	Pomyslně	však	navštívíme	i	keltské	
osadníky	 Uherskohradišťska,	 vydáme	 se	 k	 jejich	
germánským	 následovníkům	 i	 k	 jejich	 souputní-
kům	a	soupeřům	z	Říše	římské.	Výběrem	z	cenných	
středohradištních	nálezů	si	 ještě	 jednou	připome-
neme	úctyhodných	1150	let	od	doby,	kdy	na	území	
Velkomoravské	 říše	 vstoupili	 soluňští	 bratři	 Kon-
stantin	 a	Metoděj.	 Zvídavý	 návštěvník	 bude	moci	
v	 klidu	 rozjímat	 i	 v	 replice	 velkomoravské	 kaple,	
která	na	sklonku	9.	století	stávala	v	nynější	městské	
části	Uherské	Hradiště-Sady.	S	touto	kaplí	je	spojen	
i	pohřeb	význačného	Moravana,	snad	samotného	
knížete	Svatopluka.	Posledním	zastavením	pak	na-
hlédneme	do	doby	vznikajícího	středověkého	měs-
ta	–	Uherského	Hradiště,	které	se	stalo	významným	
opěrným	bodem	panovníka	i	strategickou	pevností	
na	neklidné	jihovýchodní	hranici	říše.	Velmi	důleži-
tá	svědectví	o	životě	jeho	obyvatel	přitom	získává-
me	z	nálezů	a	objevů,	které	se	na	první	pohled	jeví	
jako	všední.	Postupně	tak	poznáváme	středověkou	
zástavbu	města	a	jeho	proměnu	do	složitějších	dis-
pozic	městských	domů,	ale	také	nahlížíme	na	život	
jeho	 obyvatel,	 na	 to,	 čím	 se	 živili	 a	 jaká	 řemesla	
provozovali,	jak	trávili	volný	čas	a	jak	si	hrály	jejich	
děti.	Sto	let	existence	muzea,	které	si	výstavou	při-
pomínáme,	znamenalo	obrovský	posun	ve	znalos-
tech	o	dějinách	regionu.	S	řadou	objevů	a	výzkumů	
jsou	 minulí	 i	 současní	 pracovníci	 muzea	 aktivně	
a	 neodmyslitelně	 spjati.	 Řada	 objevů	 a	 výzkumů	
má	pro	naše	poznání	 jedinečný	charakter.	Hodně	
toho	na	objevení	a	vysvětlení	ovšem	stále	čeká	a	je	
výzvou	objevovat,	bádat	a	odhalovat	tajemství	i	pro	
budoucnost.	Naše	symbolická	procházka	dějinami	
regionu	potrvá	do	2.	března	2014.

Mgr.	Dana	Menoušková	

Zmenšená	replika	chýše	paleolitických	„lovců	
mamutů".																											Foto:	D.	Menoušková
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Nástěnný retro kalendář - knihovnice, jak je neznáte

Pro	všechny	čtenáře,	návštěvníky,	příznivce	knihovny,	ale	i	milovníky	nostalgických	starých	časů	vydal	Spo-
lek	přátel	literatury	a	knihovny	(SPLK)	ve	spolupráci	s	Knihovnou	BBB	a	Luhačovickým	okrašlovacím	spolkem	
CALMA	velký	nástěnný	 retro	kalendář	na	 rok	2014.	Na	 jednotlivých	stranách	kalendáře	najdete	unikátní	
fotografie	knihovnic	a	knihovníků	v	dobových	lázeňských	modelech,	které	doplňují	citáty	ze	starých	před-
válečných	knihovních	řádů,	kupodivu	v	leckterých	případech	dodnes	platných.	Odkaz	na	židovskou	tradici	
synagogy	dotváří	názvy	jednotlivých	měsíců,	které	jsou	mimo	jiné	i	v	hebrejštině.	Chcete-li	se	po	celý	příští	
rok	vracet	do	časů,	kdy	dámy	byly	ještě	elegantní	a	pánové	galantní,	do	doby,	na	kterou	již	jen	nostalgicky	
vzpomínáme,	můžete	si	kalendář	zakoupit	v	Knihovně	BBB.

Radovan	Jančář

Vážení	a	milí	čtenáři,
 
dovolte	 nám,	abychom	Vám	vyjádřili	 poděkování	 za	Vaši	 přízeň	
v	letošním	roce	a	popřáli	Vám	i	jménem	Města	Uherské	Hradiště	
krásné	Vánoce	a	šťastný	rok	2014.	Věříme,	že	se	i	v	něm	budeme	
setkávat	nad	stránkami	Zpravodaje	UH.
 

Vaše	redakční	rada	ZUH
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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, valašské krysy Huberta a Hodana, 
jejichž život nečekaně obohatí Eda, bílý laborator-
ní potkan z Prahy. Trojrozměrné scény, ve kterých 
se seriál točil, doplňují panely o vzniku a promítá-
ní 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,
pedagogický doprovod zdarma.
Vstupné pro ZŠ je 30,- Kč na jednoho žáka,
pedagogický doprovod zdarma.

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

Velký sál

to nejlePŠí Z arcHeologie. 100 let 
objeVů a VýZKuMů na uHerSKoHra-
DiŠťSKu
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. 
Výstava potrvá do 2. března 2014.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje  

tVoříMe V MuZeu! 
na téMa: „cuKroVí oD babičKy PečeMe 
beZ forMičKy…“
S blížícími se vánočními svátky začínají hospodyň-
ky shánět recepty na osvědčené vánoční cukroví. 
K nejstarším druhům vánočního cukroví patřila 
suchá pečiva, např. voňavé zázvorky, které se 
podle některých receptů pekly delší dobu před 
Vánocemi, aby změkly. Dalším oblíbeným starým 
cukrovím byla korýtka se zvláštní úpravou před 
pečením, kdy se pásky těsta naskládají na formu 
srnčího hřbetu. Často pečeným cukrovím byly 
také kakaové sádlové koláčky a další. 
Návštěvníci mohou ochutnat a proniknout 
do tajů jejich receptur ve Slováckém muzeu první 
prosincovou sobotu a nebude také chybět malý 
receptář, který bude připraven pro každého ná-
vštěvníka. 
Vstupné – 40,-/osoba
Hlavní budova muzea Slováckého muzea 
v uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 
sobota 7. prosince 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.



27

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 do 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.

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.

Výstavy a akce mimo objekty muzea

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

Vánoční aKce SloVácKéHo MuZea 
V uHerSKéM HraDiŠti

Hlavní budova Slováckého muzea 

Vánoce Ve SloVácKéM MuZeu
Předvádění výroby vánočních ozdob i peči-
va pro širokou veřejnost

Pondělí 16. 12. 2013
iVeta langoVá – vánoční přání / antonín 
HájeK – soustružené hračky / frantiŠKa 
SnoPKoVá – panenky z kukuřičného šustí 

Úterý 17. 12. 2013
cukráři Střední školy průmyslové, hotelové 
a zdravotnické v uherském Hradišti – pečení 
a zdobení perníků a lineckého pečiva / Petra 
bitneroVá – závěsné ozdoby na stromeček 
z papíru a korálků / luDMila StuDená – per-
níky vytlačované do formy / božena Malino-
Vá – vánoční ozdoby z korálků

Středa 18. 12. 2013
cukráři Střední školy průmyslové, hotelové 
a zdravotnické v uherském Hradišti – pečení 
vánoček a čertů / jana KocáboVá – sněhu-
láci – závěsné dekorace na stromeček / Hana 
bucHteloVá – tkaní – horňácká činovať  
/ ZDeněK MatyáŠ – vyřezávané betlémové 
figurky

čtvrtek 19. 12. 2013
Marie MájíčKoVá – pečení vánočních 
oplatků / jana KocáboVá – vánoční přání 
/ závěsný stromeček ze stužek / StaniSla-
Va žabKoVá – vizovické pečivo / jarMila 
VajďáKoVá – drátování drobných předmětů  
/ luDMila beneŠíKoVá – slámové ozdoby 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti i letos 
připravilo v předvánočním čase rukodělné dílny 
s interaktivními programy. V uvedených dnech 
proběhnou pracovní dílničky pro školy (MŠ, ZŠ, 
SŠ, ZUŠ, SUPŠ) s tvůrci-lektory, kteří se zaměřují 
na rukodělné práce a budou se názorně věnovat 
zhotovování vánočních ozdob, pečiva, figurek 
do betlémů ad. Žáci i dospělí si tak mohou pod 
jejich dohledem prakticky vyzkoušet převáděné 
techniky.
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pondělí: vánoční přání, andělíčci z papíru
úterý: závěsné ozdoby na stromeček z papíru 
a korálků, pečení a zdobení perníků a lineckého 
pečiva
středa: pečení vánoček a čertů, sněhuláci – zá-
věsné dekorace na stromeček
čtvrtek: vánoční přání / závěsný stromeček ze 
stužek, drátování drobných předmětů, vizovické 
pečivo z plastelíny

Vstupné na tvořivé dílny 20,- pro jednoho žáka, 
pedagogický doprovod zdarma.
bonusem ke vstupence je volný vstup 
na všechny aktuální výstavy.

Termín si můžete (pro skupinu max. 40 dětí 
s doprovodem po dobu 45 minut) rezervovat: 
Mgr. Kateřina Kamrlová, e-mail: katerina.kamr-
lova@slovackemuzeum.cz, mobil: 734 282 498, 
tel.: 572 552 425

Programy budou realizovány ve dnech 16.–19. 
prosince 2013 od 9.00 do 16.00 hodin v prosto-
rách hlavní budovy Slováckého muzea ve Sme-
tanových sadech 179.

galerie Slováckého muzea

PřeDVánoční Koncert ZuŠ
uHerSKé HraDiŠtě 
galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
čtvrtek 12. prosince 2013 v 18 hodin.

PřeDVánoční ZPíVání ViVa la MuSica 
a cM HraDiŠťáneK
Pod vedením Jakuba Tomaly a Petra Číhala.
galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
úterý 17. prosince 2013 v 18 hodin.

rocKoVé KoleDoVání u StroMečKu Se 
SVatýM PluKeM, Janem Gajdošíkem a jeho 
přáteli. Pouze v případě příznivého počasí.
Nádvoří Galerie Slováckého muzea, Otakarova 
103, čtvrtek 19. prosince 2013 v 18 hodin.

Čtenáři	ZUH	si	 jistě	vzpomenou,	že	 loni	 i	předloni	
nás	o	tomto	čase	informovala	Květinová	víla	o	svých	
aktivitách	 péče	 o	 „pařezovou	 zahrádku"	 před	 ná-
dražím	Českých	drah.	Dnes	-	bohužel	-	musíme	její	
příspěvek	zařadit	do	rubriky	Kritickým	objektivem...

„Už,	už	jsem	byla	na	rozpacích,	zda	o	pařez	nadále	
pečovat	-	vysvětlím:	do	pohádkového	světa	kolem	
pařezu	vstoupila	nová	bytost.	Ale	popořádku.	Spo-
lu	 se	 skřítky	 z	 nádraží	 jsem	 vysazovala,	 zalévala	
a	 těšila	 se	 z	 krásně	 kvetoucích	 květů.	 Pak	 se	 ale	
stala	divná	 věc.	Někdo	odcizil	 tři	 obrubníky	a	po-
škodil	tak	celkový	vzhled	okolí	pařezu	-	hlína	se	valí	
na	asfalt...	Bohužel	ani	po	několikerém	upozornění	
na	odpovídající	instituci	k	nápravě	nedošlo,	což	mě	
mrzelo	a	mrzí	nadále.	Trochu	mě	povzbudil	fakt,	že	
ne	všichni	jsou	lhostejní.	Jednou	jsem	odstraňovala	
odkvetlé	 květiny	 a	 sbírala	 nedopalky	 -	 oslovil	mě	
kolemjdoucí	pán	v	domnění,	že	pařez	ničím.	Objas-
nila	 jsem	mu,	 že	právě	naopak.	A	 zcela	nedávno	
jsem	 zahájila	 podzimní	 úklid	 pařezové	 zahrád-
ky	a	opět	mě	oslovil	muž.	Vše	 jsem	mu	vysvětlila,	
včetně	tříleté	anabáze,	zmizelých	obrubníků	a	ne-
zájmu.	Nečekaně	projevil	ochotu	zjednat	nápravu.	
Možná	prý	ještě	do	Vánoc,	ale	určitě	na	jaře	bude	
vše	vpořádku.	V	tu	chvíli	jsem	v	něm	viděla	pohád-
kovou	bytost	a	tak	se	těším,	že	slib	splní		-	pohádky	
většinou	končí	dobře...".
PS:	Zdravím	a	prosím	„sekáče",	aby	objeli	sekačka-
mi	okolí	pařezu,	až	budou	mít	v	okolí	nebo	v	parku	
své	povinnosti.	Díky!
                                                                                              

Vaše	Květinová	víla

Kritickým objektivem prosinec
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GALERIE
V. HROCHA

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

JAN TLUKA A JAROSLAV STRNAD – 2 x 60 
– výstava fotografií k životnímu jubileu autorů (11. 12. - 20. 1.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ 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 

       sobota 7. 12.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč                   

ČERTOVSKÁ BESEDA U CIMBÁLU 
HRAJE CM OHNICA, FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+,VYSTOUPENÍ TANEČNÍKŮ FS KUNOVJAN 

REDUTA
PODKROVÍ

LESNÍVĚCI – PUK-PUK & FRIENDS – intermediální výstava (8. 11. – 4. 12.) 

ZAHRADA OČIMA DĚTÍ – výstava výtvarných prací dětí z MŠ (11. 12. - 31. 1.)

17. 1. Tyátr Otrokovice: ŽENITBA • 23. 1. SUPER TRIO WUH – WILKINS, UHLÍŘ, HELEŠIC • 24. 1. XXIII. PLES STŘEDOŠKOLÁKŮ • 25. 1. DIVADELNÍ PLES

       sobota 7. 12.      9:00 hod., KD Sady  • vstupné: 150 Kč / tým                   

HALOVÝ TURNAJ V PÉTANQUE o pohár starosty města 
TROJČLENNÉ TÝMY SE MOHOU HLÁSIT NA: STRIBRNEKULE.CZ 

    pondělí 16. 12.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 250 Kč (mimo předplatné)   

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA
SPOLUÚČINKUJE ANTON ČONKA – VÍTĚZ AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA

     čtvrtek 12. 12.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 300 Kč, 250 Kč, 200 Kč               

SVĚTÁCI
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA – HRAJÍ: FILIP TOMSA, ZBYŠEK PANTŮČEK, MARTIN ZOUNAR, MAHULENA BOČANOVÁ, OLGA ŽELENSKÁ, 
IVANA ANDRLOVÁ, MIRIAM KANTORKOVÁ, JAN PŘEUČIL, PETR GELNAR A PAVEL VÍTEK

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

MULLIGANG
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

      pondělí 9. 12.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 280 Kč, 250 Kč, 200 Kč                   

SCREAMERS – VÁNOČNÍ SPECIÁL 
VYSTOUPENÍ OBLÍBENÉ TRAVESTI SKUPINY 

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

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

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY
HRAJE SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

       sobota 11. 1.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 350 Kč, 300 Kč         

XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
YOYO BAND, MARATHONBAND, SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, TK ROKASO, CM OHNICA…

LUBOR POKLUDA – BARYTON SAXOFON, RADEK ZAPADLO – TENOR SAXOFON, RADIM HANOUSEK – TENOR SAXOFON, VLADAN RONNER – PIANO,
VINCENC KUMMER – KONTRABAS, MARTIN KLEIBL – BICÍ
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         čtvrtek 2. 1.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)         

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY
HRAJE SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

       sobota 11. 1.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 350 Kč, 300 Kč         

XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
YOYO BAND, MARATHONBAND, SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, TK ROKASO, CM OHNICA…

LUBOR POKLUDA – BARYTON SAXOFON, RADEK ZAPADLO – TENOR SAXOFON, RADIM HANOUSEK – TENOR SAXOFON, VLADAN RONNER – PIANO,
VINCENC KUMMER – KONTRABAS, MARTIN KLEIBL – BICÍ
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mulligang v redutě

Prosincový	JAZZ	V	REDUTĚ	přinese	další	žánrovou	
lahůdku,	 a	 sice	 projekt	 MULLIGANG.	 Barytonsa-
xofonista	 Lubor	Pokluda	 v	něm	zúročil	mnohaleté	
zkušenosti	 vyhledávaného	 orchestrálního	 a	 big-
bandového	hráče	a	repertoár	postavil	na	slavných	
cooljazzových	 skladbách.	 Základem	 aranžmá	 je	
hluboce	 propracovaný	 souzvuk	 jednotlivých	 ná-
strojů.	 Autorem	 většiny	 skladeb	 je	 geniální	 Gerry	
Mulligan.	Lídrem	saxofonové	sekce	je	jeden	z	nej-
větších	 znalců	 bebopového	 jazyka	 na	 domácím	
jazzovém	poli	Radek	Zapadlo,	sekunduje	mu	další	
vášnivý	 vyznavač	bebopu	Radim	Hanousek.	 Spo-
lu	 s	 brněnskými	 jazzovými	 hvězdami	 –	 pianistou	
Vladanem	 Ronnerem,	 kontrabasistou	 Vincencem	
Kummerem	a	 bubeníkem	Martinem	Kleiblem	 vy-
tvářejí	dobře	šlapající	jazzový	stroj.	

přijĎte se pObavit se světáky!

Skopec,	Prouza,	Petrtýl	–	že	jsou	vám	ta	jména	po-
vědomá?	Aby	ne,	vždyť	jsou	to	tři	hlavní	aktéři	jedné	
z	nejpopulárnějších	komedií	v	dějinách	české	kine-
matografie.	Světáci	s	velkým	S.	Kdo	by	je	neznal!	

Notoricky	 známá	 filmová	 hudební	 komedie	 Vra-
tislava	 Blažka	 a	 Zdeňka	 Podskalského	 s	 písněmi	
Evžena	 Illína	 a	 Vlastimila	 Hály	 z	 roku	 1969	 trůní	
od	 své	 premiéry	 na	 špičce	 žebříčků	 nejoblíbeněj-
ších	českých	filmů.	V	divadelní	úpravě	a	v	režii	Lumí-
ra	Olšovského	se	na	ni	můžete	těšit	už	12.	prosince	
od	 19:30	na	prknech	Klubu	kultury.	Do	Uherského	
Hradiště	 na	 vás	 se	 těší	 Filip	 Tomsa,	 Zbyšek	 Pan-
tůček,	 Martin	 Zounar,	 Mahulena	 Bočanová,	 Olga	
Želenská,	Ivana	Andrlová,	Miriam	Kantorková,	Jan	
Přeučil,	Petr	Gelnar	a	Pavel	Vítek.

čertOvská beseda u cimbálu
 
V	 sobotu	 7.	 prosince	 vás	 co	 nejsrdečněji	 zveme	
do	 Reduty	 na	 populární	 folklorní	 tančírnu	 A33+	
s	 besedou	 u	 cimbálu	 –	 tentokrát	 ještě	 tempera-
mentnější	než	obvykle.	Bude	totiž	čertovská.		Těšte	
se!

Po	celý	večer	vám	bude	hrát	CM	OHNICA.	Pro	za-
jímavost	 –	 název,	 pod	 kterým	 muzika	 vystupuje,	
znamená	 hořící	 trávu	 na	 poli	 v	 podzimním	 slunci	
a	ideálně	tak	symbolizuje	temperament	a	ohnivost	
hudebního	 projevu	 této	 cimbálové	 muziky.	 Jejím	
primášem	 je	 Jan	Mudrák	a	uměleckým	vedoucím	
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Mgr.	 Jan	Káčer.	Těšit	se	můžete	na	vystoupení	 ta-
neční	 složky	 FS	 Kunovjan	 s	 vedoucím	 Romanem	
Škráškem	 a	 organizačním	 vedoucím	 Milanem	
Dvořáčkem.	Připravili	 si	pro	vás	čertovské	překva-
pení,	ale	pšt…	A	cože	se	bude	tančit?	Pod	vedením	
tanečníků	Národopisného	souboru	Včelaran	s	ve-
doucím	Dušanem	Jakšíkem	se	můžete	naučit	tance	
Bílovské	sedlcké,	zopakujete	si	ovšem	také	Hlucké,	
Dolněmčanské,	 Boršické,	 tance	 ze	 Strání,	 Korytné,	
čardáš	a	jiné.

vánOčně laděný václav hudeček

Nejslavnostnějším	 hudebním	 bonbónkem	 v	 pro-
gramové	skladbě	abonentního	cyklu	MUSICA	bude	
bezesporu	 vánoční	 koncert	 VÁCLAVA	 HUDEČKA,	
na	němž	bude	16.	prosince	v	Redutě	spoluúčinko-
vat	 vítěz	 jeho	Akademie	–	mladý	nadějný	umělec	
Anton	Čonka.

Václav	 Hudeček	 zahájil	 svou	 strmou	 cestu	 mezi	
českou	a	mezinárodní	interpretační	elitu	v	šedesá-
tých	letech.	Již	ve	věku	patnácti	let	vystoupil	na	kon-
certu	 v	 Londýně	 s	 Royal	 Philharmonic	 Orchestra.	
Vzápětí	ho	uslyšel	legendární	David	Oistrach,	před-
pověděl	mu	velkou	budoucnost	a	nabídl	mu	peda-
gogickou	 pomoc.	 Dnes	 obdobnou	 pomoc	 nabízí	
umělec	 sám.	 Každoročně	 pořádá	 letní	 houslové	
kurzy	v	Luhačovicích	a	jejich	nejlepší	účastníky	pak	
představuje	na	svých	koncertech	jako	hosty.

Anton	 Čonka,	 vítěz	 Akademie	 Václava	 Hudečka	
2013,	 začal	 na	 housle	 hrát	 v	 sedmi	 letech.	 V	 roce	
2004	 začal	 navštěvovat	 Košickou	 konzervatoř,	
kde	 studium	 završil	 sólovým	 koncertem	 se	 Státní	
filharmonií	Košice.	V	roce	2008	přešel	na	Pražskou	
konzervatoř	k	prof.	P.	Kudeláskovi.	Nyní	navštěvuje	
Orchestrální	 akademii	České	 filharmonie,	 kde	má	
příležitost	rozšířit	si	vzdělání	a	získat	cenné	zkuše-
nosti	v	orchestru.

sOutěž O 2 dárky v hOdnOtě 4 200 kč

Pod	titulkem	VÁNOČNÍ	DÁREK	se	skrývají	čtyři	kul-
turní	 tipy	Klubu	kultury,	které	uvedeme	v	první	po-
lovině	příštího	 roku.	 Vstupenky	na	ně	můžete	nic-
méně	pořídit	již	nyní	a	věnovat	je	svým	blízkým	pod	
stromeček.	Jako	malou	pozornost	od	nás	ke	vstu-
penkám	 získáte	 dárkovou	 kartičku.	 A	 jako	 velkou	
pozornost	šanci	vyhrát	dárek	navíc	–	a	sice	celoroč-
ní	předplatné	SLOVÁCKÉHO	DENÍKU.

jedná se O tytO akce:
ples města – 11. 1. 2014
	–	YoYo	Band,	Marathon	Band,	Slovácký	komorní
orchestr,	TK	Rokaso,	CM	Ohnica
věra špinarOvá – 27. 3. 2014
	–	Adam	Pavlík	Band	a	členové	smyčcového	kvarte-
tu	Janáčkovy	filharmonie	Ostrava
vyhazOvači – 24. 4. 2014
–	Divadlo	Radka	Brzobohatého	–	hrají:	O.	Brzobo-
hatý,	E.	Čekan,	P.	Vágner,	V.	Hájek
bláznivý petříček
	–	20.	5.	2014	–	Divadlo	La	Fabrika	–	Tatiana	Vilhel-
mová	a	Vojta	Dyk

Účast	 v	 soutěži	 o	 předplatné	 je	 podmíněna	 tím,	
že	si	 zakoupíte	nejméně	 jednu	vstupenku	na	 jed-
nu	 z	 výše	 uvedených	 akcí.	 Soutěžit	 můžete,	 ať	 už	
si	 vstupenky	 zakoupíte	 fyzicky	 v	 pokladně	 Klubu	
kultury,	 v	 prodejně	 RecordMusic,	 v	 MIC	 Uherské	
Hradiště	 anebo	 elektronicky	 na	www.vstupenky.
kkuh.cz.	Soutěžit	můžete	až	do	pondělí	16.	12.	2013.	
Podrobné	podmínky	najdete	na	www.kkuh.cz/cz/
souteze/vanocni-darek	nebo	v	jednotlivých	před-
prodejích.

deli
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pátek 1. 11.    14:30, Reduta
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: VERDI – OPERNÍ MÁG II.
pondělí 2. 12.   14:30, Reduta
    MGR. STANISLAV OHERA: NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE Z CERNU
pátek 6. 12.   14:30, Reduta
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: KOGNITIVNÍ TRÉNINK
pondělí 9. 12.   14:30, Reduta  
    DR. IVAN DOKULIL: ANTISEMITISMUS – LIDOVÝ, UMĚLÝ, PŘÍČINY A DŮSLEDKY – ANTISIONISMUS
středa 11. 12.   15:00, Reduta
    MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK A3V – PROGRAM, OBČERSTVENÍ, DÁREK, POPLATEK: 70 KČ
pátek 13. 12.   14:30, Klub kultury
    TAJEMSTVÍ HRANICKÉ PROPASTI – POVÍDÁNÍ, PROMÍTÁNÍ A BESEDA S POTÁPĚČEM P. NOVÁKEM 
pondělí 16. 12.  14:30, Reduta
    PHDR. VLADIMÍR TĚTHAL: PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 
středa 18. 12.   14:30, Reduta
    BC. KLÁRA HAMPLOVÁ: TIBEŤANÉ V NEPÁLU – HISTORIE TIBETU, ČÍNSKÁ OKUPACE TIBETU…
pátek 20. 12.   14:30, Reduta
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: VÁNOČNÍ HUDBA

sobota 7. 12.      20:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 99 Kč

ČERTOVSKÝ BIGBÍT
HRAJÍ GONG A DOCTOR´S BAND

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

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE
HRAJE DIVADELNÍ SOUBOR NAPAJEDLA

sobota 14. 12.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 100 Kč 

SVĚTLO AŤ NA CESTU ZÁŘÍ NÁM...
VÁNOČNÍ POŘAD FS CIFRA, FS KALINA A FS HRADIŠŤÁNEK

pátek 13. 12.      19:00 hod., KD Vésky   • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
HRAJE: DIVADELNÍ SOUBOR SEMTAMFOR ZE SLAVIČÍNA

neděle 8. 12.      15:00 hod., KD Mařatice   • vstupné: 50 Kč

POMIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE S VÁNOČNÍ DÍLNIČKOU
NA PROGRAMU: DOŠKOVÁ POHÁDKA (OCHOTNICKÝ SPOLEK KUNOVŠTÍ KOMEDIANTI), VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB,
ŘETĚZŮ, MALOVÁNÍ NA SKLO, DRÁTOVÁNÍ, ZDOBENÍ PEČIVA… Á 5 KČ

neděle 29. 12.      19:30 hod., Slovácká búda   • vstup volný

PŘEDSILVESTROVSKÁ BESEDA S CM OHNICA

čtvrtek 26. 12.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 110 Kč

ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA S KUNOVJANEM
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Žítkovské čarování Jiřího Jilíka

Kniha	 autora	 fejetonů	 našeho	 zpravodaje	 je	 dru-
hým,	doplněným	vydáním	dvou	publikací	-	„Žítkov-
ské	 bohyně"	 (2005)	 a	 „Žítkovské	 čarování"	 (2006).	
Knihu	vydalo	nakladatelství	CPress	v	Brně	ve	spo-
lečnosti	Albatros	Media	a.s.	Praha.

Oproti	prvním	u	vydání	kniha	obsahuje	velké	množ-
ství	archivních	fotografií	z	fondů	Slováckého	muzea	
a	Muzea	J.	A	Komenského	v	Uherském	Brodě,	kte-
ré	přibližují	 život	 na	Kopanicích	 v	minulém	století,	
a	 dále	 fotografie	 Miroslava	 Potyky	 dokumentující	
udržování	lidových	tradic	v	tomto	regionu	folklorní-
mi	soubory	a	nositeli	 tradice.	 Součástí	 je	 i	obsáh-
lý	 soubor	historek	o	bohyních,	 jak	 je	zaznamenali	
sběratelé	 Martin	 Zeman,	 František	 Bartoš,	 Jan	
Pavelčík	a	někteří	další	a	dále	ukázky	z	tvorby	au-
torů,	 kteří	 o	 žítkovských	bohyních	psali	 -	 P.	 Josefa	
Hofera,	 Ferdinanda	Dúbravského,	Olgy	Vlasákové	
a	Bohumíra	Haluzického.	Prezentace	knihy	spojená	
s	autogramiádou	se	bude	konat	v	úterý	10.	prosince	
v	 17.30	v	knihkupectví	PORTAL	na	Masarykově	ná-
městí.																																																																		

mp

Křest	knihy	Žítkovské	bohyně	na	Kopaničárských	slavnostech.
																																																																																																																																																Foto:	Miroslav	Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí	diváci!

Vstupenky	na	prosincová	a	zároveň	i	na	tři	ledno-
vá	představení	 (jež	 zahrajeme	mimo	předplatné)	
jsou	v	prodeji.	Rádi	bychom	vás	upozornili	na	ně-
které	zvláštnosti	prosincové	a	částečně	 i	 lednové	
nabídky…	Vzhledem	k	 tomu,	že	máme	za	sebou	
dvě	premiéry	–	na	velké	scéně lucerna,	na	Malé	
scéně	 hra	 jihoafrické	 dramatičky	 Rezy	 de	 Wet	
pohřešované,	 do	 další	 ještě	 nějaký	 čas	 uplyne.	
V	 rámci	 předplatného	 (ještě	 pro	 rok	 2013)	 bude-
me	 v	 prosinci	 především	 uvádět	 právě	 tyto	 dvě	
nové	 inscenace.	 Vedle	 nich	 však	 v	 posledním	
měsíci	 v	 roce	máme	na	programu	dvakrát	 i	dra-
ma	 Henrika	 Ibsena	nora.	 A	 jde	 o	 dvě	 poslední 
uvedení	 v	 Uherském	 Hradišti!	 Režisér	 Martin	
Františák	vytvořil	z	 letitého	 realistického	dramatu	
hru	současnou,	avšak	bez	zbytečných	aktualizací	
–	 zcela	po	duchu	smyslu	 textu	a	 zároveň	dnešní	
doby.	V	hlavní	roli	uvidíte	Terezu	Novotnou.	Už	jen	
dvakrát!	 V	 období	 před	 Vánoci	 přivítáme	 Květu	
Fialovou	 v	 hlavní	 roli	 komedie	 popel a pálenka 
a	 v	 úvodu	 prosince	 i	 soubor	 Klicperova	 divadla	
z	 Hradce	 Králové	 s	 dramatizací	 humoristického	
románu	 Karla	 Poláčka	 bylo nás pět.	 Inscenaci	
vytvořili	 královéhradečtí	 jako	 poctu	 k	 120.	 výročí	
narození	 tohoto	 českého	 spisovatele	 a	 novináře.	
Pětici	 dětských	 hrdinů	 vévodí	 Péťa	 Bajza	 v	 po-
dání	 nám	 dobře	 známého	 Miroslava	 Zavičára,	
jenž	ze	Slováckého	divadla	odešel	před	 lety	prá-
vě	do	Klicperova	divadla.	U	nás	 však	 stále	hraje	
roli	 Malcolma	 MacGregora	 v	 muzikálu	 dona-
ha!	 I	 v	 něm	 „Míru“	 budete	moci	 v	 prosinci	 vidět,	
a	 sice	 sedmadvacátého.	 V	 období	 mezi	 vánoč-
ními	 a	 novoročními	 svátky	 je	 na	 Slovácku	 tradicí	
chodit	 do	 divadla.	 I	 letos	 se	 snažíme	 nabídnout	
našim	divákům	právě	 takové	hry,	 které	 ještě	po-
sílí	 svátečnost	posledních	dní	v	 roce.	Kromě	mu-
zikálu	Donaha!	nabízíme	semaforskou	buffoperu	
dobře placená procházka,	pohádkovou	lucernu 
(jediná	má	začátek	v	16.00	hodin),	velmi	žádanou	
komedii	nájemníci	 a	 na	 Silvestra	 opět	 semafor-
ský	 titul	 –	 hudební	 revue	 kdyby tisíc klarinetů 
(začátek	v	18.00	hodin,	ostatní	tituly	kromě	Lucerny	

od	obvyklých	19.00	hodin).	A	na	které	hry	v	 lednu	
2014	si	již	nyní	můžete	zakoupit	vstupenky?	V	úvo-
du	 ledna	na	 komedii	 Popel	a	pálenka	a	o	 týden	
později	Rychlé	šípy	a	1+2=6	(Jeden	a	dvě	je	šest).	
V	 prosinci	 bude	 též	 vrcholit	 prodej	 Předplatného	
2014.	 Předplatenka	může	 být	 originálním	 vánoč-
ním	dárkem,	který	jistě	nezklame…	Přejeme	vám	
poklidné	Vánoce	i	pří jemné	uvítání	dalšího	kalen-
dářního	roku!																

-pah-

Jitka	Josková,	Irena	Vacková,	Tomáš	Šulaj	

Jitka	Josková,	Klára	Vojtková,	Irena	Vacková
																																																						Foto:	Jan	Karásek

Premiéra - Pohřešované
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Jiří	Hejcman,	Anna	Pospíchalová	

Tyršovo	náměstí	480,	www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Premiéra - Lucerna

1.12.   ne 19.00 F	 Lucerna

3.12.		 út	 19.00	 	 Bylo nás pět (host SD)

4.12.		 st	 18.00	 U	 Nora

5.12.		 čt	 19.00	 B	 Lucerna
6.12.		 pá	 10.00	 š	 Nájemníci
7.12.			so	 19.00	 R	 Dobře placená procházka
11.12.	st	 17.00	 O	 Dobře placená procházka
12.12.	čt	 19.00	 D	 Lucerna
13.12.	pá	 19.00	 	 Popel a pálenka
14.12.	so	 19.00	 G	 Lucerna
15.12. ne 19.00 	 Zimní jízda s Haraficou 
      a herci SD
16.12.	po	 10.00	 š	 Lucerna
17.12.	út	 18.00	 S	 Nájemníci
18.12.	st	 17.00	 V	 Cybercomics
19.12.	čt	 19.00	 Q	 Lucerna
20.12.	pá	 19.00	 	 Nora
21.12.	so	 19.00	 L	 Dobře placená procházka
22.12. ne 19.00 	 Cikáni jdou do nebe
27.12.	pá	 19.00	 	 Donaha!
28.12.	so	 19.00	 	 Dobře placená procházka
29.12. ne 16.00 	 Lucerna
30.12.	po	 19.00	 	 Nájemníci

31.12.	út	 18.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

5.12.   18.00	  Pohřešované
12, 16.12. 18.00	  Pohřešované 
19.12.  18.00	 	 Pohřešované

MALá SCéNA

Kamil	Pulec,	Martin	Vrtáček	 
Foto:	Jan	Karásek	

Pavel	Majkus,	Andrea	Nakládalová,
	Eva	Matalová
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Knihovna B. B. Buchlovana

Přijďte si předvánoční čas užít do knihovny

Kalendář	 prosincových	 akcí,	 které	 Knihovna	 BBB	
a	její	pobočky	připravili	pro	širší	veřejnost,	je	i	v	le-
tošním	 roce	programově	pestrý,	ale	na	své	si	při-
jdou	zejména	rodiny	s	dětmi.	Zahajuje	jej	vlastně	už	
akce	listopadová,	ale	tradiční,	neboť	letos	proběh-
ne	již	sedmý	ročník.	Jedná	se	o	oblíbený	den prO 
dětskOu knihu,	 který	se	uskuteční	 v	 sobotu	30.	
listopadu	 (9.00	 –	 12.00)	 v	 hlavní	 budově	 Knihovny	
BBB	a	nabízí	 zajímavý	program,	mj.	 scénické	 čte-
ní,	výtvarné	dílničky,	divadelní	představení,	prodej	
knih	a	drobných	vánočních	dárků	aj.
 
Rádi	bychom	vás	ale	pozvali	i	na	další	akce,	které	se	
v	prosinci	uskuteční:

hlavní budOva (synagOga)
20. 11. - 31. 12. výstava Okno do duše	-	výtvarné	
práce	klientů	Domova	pro	osoby	se	zdravotním	po-
stižením	Velehrad	-	Buchlovská
3. 12. v 18:15 beseda největší tajemství třetí říše 
s	Milanem	 Kučerou,	 autorem	 stejnojmenné	 knihy	 
5. 12. (po celý den) knihovna plná andělů
–	chcete	potkat	živého	anděla?	Ve	čtvrtek	jich	bude	
plná	knihovna	(i	s	jedním	čertem)	a	čeká	vás	i	malé	
sladké	překvapení

11. 12. v 17:15 výroba šperků a vánočních dekorací  
-	výtvarná	dílna	pro	všechny,	kdo	mají	šikovné	ruce	
a	nebojí	se	vyrobit	vlastnoruční	vánoční	dáreček
18. 12. (14:00 - 17:00) – vánoční tvoření pro děti

pObOčka mařatice
4. a 18. 12 v 10:00 veselým hraním k rozvoji  
-	bude	další	pokračování	akce	pro	maminky	s	dět-
mi	 od	 1	 do	 2	 let	 s	 lektorkou	 Janou	 Ondruškovou 
10. 12  v 17:00 knihomolna úsměvně předvánoční 
-	tradiční	povídání	o	knihách	i	jiných	věcech,	tento-
krát	se	zaměříme	na	humor	v	knihách	(Evžen	Boček:	
Poslední	aristokratka	a	další...)	
 
pObOčka štěpnice
4. 12. v 17:00 - beseda o štěpnicích

pObOčka jarOšOv 
28. 11. - 17. 12. výstava vánočních betlémů  
2. 12. (13:00 - 17:00) prodej šperků a vánočních přání   
9. 12. (13:00 - 17:00) zdobení perníčků  
12. 12. (13:00 - 17:00) výroba vánočních přáníček

Knihovna	BBB	také	rozšířila	své	služby	o	absenční	
půjčování	deskových	her,	což	určitě	potěší	všechny	
hravé	čtenáře.	V	čítárně	knihovny	si	prozatím	vybe-
rete	 z	 12	moderních	společenských	her	 firmy	Albi,	
které	 si	můžete	 odnést	 domů	až	 na	 jeden	měsíc.	
Za	 půjčení	 her	 se	 neplatí,	 služba	 je	 zdarma.	 Hry	
se	půjčují	čtenářům	starším	15	let.	K	dispozici	 jsou	
rodinné	hry	Ubongo	a	Afrika,	karetní	hry	Osadníci	
z	Katanu	a	Bang!,	strategické	hry	Dominion	a	Kro-
nika	panství,	detektivní	hra	Lady	Alice,	zábavné	hry	
Párty	Alias	Velká	sázka	a	Křížovka,	kvízové	hry	Svět	
v	kostce,	Zlaté	Česko	a	Česko	pro	pamětníky.

Příjemné	prožití	vánočních	svátků	(nejlépe	s	knihou	
z	naší	knihovny	v	ruce)	vám	za	celou	Knihovnu	BBB	
přeje

Radovan	Jančář
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viewegh, m.: můj živOt pO živOtě
Osmého	prosince	2012	praskla	Michalu	Vieweghovi	aorta.	Proti	 všem	předpokladům		
nejen	přežil,	ale	o	necelý	 rok	později	 vydává	další	 knihu.	Pokouší	 se	v	ní	 zachytit,	 jak		
vypadá	život	člověka	s	těžce	poškozeným	mozkem,	člověka,	který	by	měl	být	šťastný,	že	
přežil,	ale	jde	mu	to	jen	stěží.

Výběr novinek Knihovny BBB 

kryl, k.: rýmOvané kOmentáře
Všechny	veršované	politické	komentáře	i	s	doprovodnými	texty	vycházejí	v	úplnosti	vů-
bec	poprvé	 v	 této	 knize.	 Jsou	 sžíravé,	 vtipné,	 přesné,	 výstižné	a	 zcela	 srozumitelné,	
svou	básnickou	kvalitou	dalece	přesahují	dobu,	v	níž	vznikly.	Jde	o	mistrnou	politickou	
poezii,	pro	kterou	lze	v	novodobé	české	literatuře	jen	stěží	hledat	obdobu.

svěrák, z.: pO strništi bOs 
„Není	to	kronika	mého	dětství	ani	naší	rodiny,	chtěl	jsem,	aby	to	byla	krásná	literatura.	
V	knížce	vyprávím	o	tom,	jak	byl	malý	kluk	přesazen	z	města	na	venkov	a	co	to	udělalo	
s	jeho	duší.	Jsem	to	já	a	nejsem	to	já.	Je	to	mozaika,	v	níž	jsou	některé	kamínky	pravé	
a	jiné	přidané.	Ale	vy	byste	neměli	poznat,	který	je	který.“

söderberg, a.: andaluský přítel
Monumentální	 thriller	světového	formátu	zavádí	čtenáře	do	prostředí	organizovaného	
zločinu.	Nepřátelé	jsou	všude.	Život	hlavní	hrdinky	je	tak	trochu	monotónní.	Je	zdravotní	
sestra	a	po	smrti	manžela	žije	sama	s	dítětem.	Pak	však	potká	někoho,	kdo	ji	oslní	šar-
mem,	brzy	ale	zjistí,	že	se	pod	něžnou	fasádou	skrývá	něco	mnohem	hrůznějšího.

iturbe, a.: Osvětimská knihOvnice    
Příběhem,	jehož	předlohou	jsou	vzpomínky	skutečné	Dity	Krausové,	se	vracíme	k	po-
lozapomenuté	historii	rodinného	tábora,	který	existoval	v	Březince	od	září	1943	do	čer-
vence	1944	a	jehož	tragický	konec,	ač	dodnes	zahalen	řadou	neobjasněných	okolností,	
představuje	největší	hromadnou	vraždu	československých	občanů	za	druhé	světové	
války.

bOček, e.: aristOkratka ve varu
Aristokraté	jsou	v	ohrožení,	ale	situace	Marie	Kostkové	z	Kostky	je	o	to	těžší,	že	denně	
potkává	členy	své	bláznivé	rodiny…	Otec	je	skrblík,	americká	maminka	se	chce	podo-
bat	princezně	Dianě	a	největší	událostí	na	zámku	Kostka	za	posledních	300	 let	byla	
svatba	Helenky	Vondráčkové.	Kastelán	Josef	nenávidí	lidi,	hospodyně	paní	Tichá	kleje	
jako	dlaždič	a	celý	den	nasává	ořechovku	přímo	z	lahve...

TOP	výběr	z	novinek	ve	fondu	Knihovny	BBB	připravil	Radovan	Jančář
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leDoVé KráloVStVí [3D] 
ne 1. 12. 17.00, so 7. 12. 15.30 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 po-
moci Kristoffa, jeho věrného soba Svena a leg-
račního sněhuláka Olaffa podnikne v kruté zimě 
výpravu za záchranou své sestry Elsy. 

leDoVé KráloVStVí [2D] 
pá 6. 12. 16.30 hod.
uSa 2013 / 109 min. / přístupné bez ome-
zení / dabing / 130 Kč; děti do 15 let 100 Kč

Klauni 
ne 1. 12. 19.30 hod.
režie: V. tauŠ / čr, finsko, lucembursko, 
Slovensko / nevhodné pro děti do 12 let  
/ 110 Kč
Příběh o pozdním znovushledání klaunského tria.

tHor: teMný SVět [2D]  
Best Of 2013
po 2. 12. 17.30 hod.
režie: a. taylor / uSa 2013 / 111 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč; 
děti do 15 let 100 Kč
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující 
na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh 
hromu Thor o mír v celém vesmíru. 

KříDla Vánoc   
Best Of 2013 
po 2. 12. 20.00, st 4. 12. 20.00, st 18. 12.
10.00 hod.    
režie: K. babinSKá / čr 2013 / 110 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 120 Kč (18. 
12.: 90 Kč) 
Pod vedením režisérky Karin Babinské vznikl ne-

jen vánoční příběh o síle našich přání – v hlavních 
rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař  
a David Novotný. 

Hunger gaMeS:
VražeDná PoMSta        Best Of 2013
st 4. 12. 17.15, po 30. 12. 17.30 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 dolarů. 

riValoVé             Best Of 2013
čt 5. 12. 18.15 hod. 
režie: r. HoWarD / uSa, německo 2013  
/ 123 min. / přístupné bez omezení / titulky 
/  90 Kč 
Niki Lauda a James Hunt - dokonalý profesionál 
versus neodolatelný playboy. 

PřijDe letoS ježíŠeK?
čt 5. 12. 20.30, pá 6. 12. 18.30, so 21. 12. 18.00, 
po 23. 12. 18.00 hod. 
režie: lenKa Kny / čr 2013 / 100 min. / pří-
stupný bez omezení / 110 Kč
Nová česká láskyplná komedie se skvělým herec-
kým obsazením (Josef Abrhám, Libuše Šafránko-
vá, Václav Postránecký ad.) 

roZKoŠ
pá 6. 12. 20.15, ne 8. 12. 17.30 hod.
režie: j. ruDolfoVá / čr 2013 / 111 min.  
/ mládeži do 15 let nepřístupný / 110 Kč
Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost 
originalitou, posedlost napodobováním, posed-
lost úspěchem, posedlost penězi a…posedlost 
sám sebou.
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la traViata
- la Scala Milano žiVě  
Hvězdný hvězdový advent
so 7. 12. 18.00 hod. 
délka: 3 hodiny 20 minut (včetně dvou pře-
stávek) / titulky / 300 Kč, abonmá 250 Kč
Hudba: Giuseppe Verdi / Dirigent: Daniele Gatti  
/ Režie: Dmitri Tcherniakov / Účinkují: Violetta Va-
léry, Alfredo Germont, Giorgio Germont, Diana 
Damrau, Piotr Beczala, Zeljko Lucic ad.
Je nám ctí zprostředkovat vám jednu z nejpromi-
nentnějších kulturních událostí sezóny - premiéro-
vé představení v italské La Scale, jež se koná vždy 
7. prosince na den sv. Ambrože, patrona města 
Milána. Letos si La Scala vybrala Verdiho stálici La 
Traviatu v čele se sopranistkou Dianou Damrau 
jako Violettou Valery a Piotrem Beczalou s Zeljkem 
Lucicem v rolích Alfreda a Giorgia Germontových. 
Toto nové strhující zpracování je bezesporu udá-
losti, kterou by si neměl nechat ujít žádný operní 
fanoušek. Zájemci mohou navštívit také lektorský 
úvod k opeře, který se koná 3. 12. v 14.30 hodin  
v Klubu kultury (malý sál). Přednáší Mgr. Jiřina Ve-
lebová. Pro nečleny A3V za 20 Kč.
www.mkuh.cz

caMille clauDel 1915
ne 8. 12. 20.00 hod.
režie: b. DuMont / francie 2013 / 97 min.  
/ nevhodné do 15 let / titulky / 90 Kč
Nekonečná touha po uznání, pochopení a lásce 
přivedla talentovanou umělkyni (J. Binoche) na 
pokraj lidské společnosti. 

PříběH KMotra         Best Of 2013
út 10. 12. 15.00, čt 19. 12. 20.00 hod.
režie: P. niKolaeV / čr 2013 / 99 min.
/ přístupné bez omezení / 90 Kč
Mezi vrcholnou politikou a organizovaným zloči-
nem leží často jen tenká hranice…

láSKy čaS           Best Of 2013
út 10. 12. 17.30, po 23. 12. 20.00 hod.
režie: r. curtiS / V. británie 2013 / 123 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
Co kdyby se dalo žít nanečisto? 

Hobit: ŠMaKoVa Dračí PouŠť [3D] 
čt 12. 12. 16.30, so 14. 12. 18.00, ne 15. 12. 17.00, 
čt 26. 12. 17.30 hod.

režie: P. jacKSon / uSa, nový Zéland 2013 
/ přístupný bez omezení / Dabing / 3D-ci-
nema / 140 Kč
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho 
společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti 
trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. 

Hobit: ŠMaKoVa Dračí PouŠť [3D] 
pá 13. 12. 20.30, út 17. 12. 17.00, ne 22. 12.
17.00 hod.
uSa, nový Zéland 2013 / přístupný bez 
omezení / titulKy / 3D-cinema / 140 Kč

Hobit: ŠMaKoVa Dračí PouŠť [2D] 
so 14. 12. 21.00, st 18. 12. 17.00 hod.
uSa, nový Zéland 2013 / přístupný bez 
omezení / titulKy / D-cinema / 110 Kč 

louSKáčeK
(KráloVSKý balet V lonDýně, 
žiVě)                  Hvězdný hvězdový advent
čt 12. 12. 20.15 hod.
2 hodiny 10 minut (s přestávkou) / 250 Kč, 
abonmá 200 Kč 
Choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova, 
Orchestr a Balet Královské opery, Hudba: Petr 
Iljič Čajkovskij. Od prvního tónu předehry k Čaj-
kovského Louskáčku tušíme tajemství a divadelní 
kouzlo. Strýček Drosselmayer uvede do pohybu 
čarovný příběh, který zažijí jeho milovaný syno-
vec Honzík a důvtipná Klárka, když zabloudí do 
říše zlého Myšího krále. Klasická produkce Petera 
Wrighta byla poprvé uvedena roku 1984 v Covent 
Garden a stala se nedílnou součástí Vánoc pro 
diváky každého věku. Titul je zvláště vhodný pro 
dětské publikum. Balet ve dvou dějstvích.
www.mkuh.cz

niKo 2
so 14. 12. 16.30, st 18. 12. 15.30 hod.
režie: K. juuSonen, j. lerDaM / finsko, 
německo 2012 / 75 min. / přístupný bez 
omezení / dabing / 90 Kč 
Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi svého 
nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. 
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VŠe je Ztraceno
ne 15. 12. 20.00 hod.
režie: j. c. cHanDor / uSa 2013 / 106 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
Film s Robertem Redfordem v hlavní roli, u které-
ho dostanete mořskou nemoc. 

ceSta 
st 18. 12. 20.00 hod.
režie: M. a. toleDo / Španělsko 2012 / 109 
min. / nevhodné do 15 let / titulky / 90 Kč
Sami před sebou se neschováte… 

PutoVání S DinoSaury [3D] 
čt 19. 12. 17.45, pá 20. 12. 16.00, so 21. 12. 16.00, 
po 23. 12. 16.00, pá 27. 12. 18.00, ne 29. 12. 
17.30 hod.
režie: n. nigHtingale / Velká británie, 
uSa 2013 / 81 min. / přístupný bez omezení 
/ dabing / 3D-cinema / 150 Kč; děti do 15 
let 130 Kč
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte 
opravdu možnost stát se součástí světa, v němž 
vládnou dinosauři. 

PutoVání S DinoSaury [2D] 
ne 22. 12. 15.30, so 28. 12. 16.00 hod.
Velká británie, uSa 2013 / 81 min. / přístup-
ný bez omezení / dabing / 125 Kč; děti do 15 
let 100 Kč

frajeři Ve VegaS 
pá 20. 12. 18.00, so 21. 12. 20.00, ne 22. 12. 
20.00 hod.
režie: j. turteltaub / uSa 2013 / 105 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Free-
man a Kevin Kline - to jsou Frajeři ve Vegas…
 
letaDla [3D]           Best Of 2013
čt 26. 12. 15.30 hod.
režie: K. Hall / uSa 2013 / 85 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema 
/ 110 Kč
Animovaný komediálně-dobrodružný snímek na-
bitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, 
práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými kří-
dly.

Walter Mitty a jeHo tajný žiVot 
čt 26. 12. 20.30, pá 27. 12. 20.00, so 28. 12.
17.45 hod. 
režie: ben Stiller / uSa 2013 / přístupné 
bez omezení / dabing / D-cinema / 120 Kč
Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící 
fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném 
životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději 
žije ve svém vysněném světě. 

nyMfoManKa, čáSt i.
so 28. 12. 20.00, ne 29. 12. 20.00 hod.
režie: l. Von trier / Dánsko, německo 
2013 / přístupné od 18 let / titulky / 90 Kč
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera... 

ŠMouloVé 2 [3D]          Best Of 2013
po 30. 12. 15.30 hod.
režie: r. goSnell / uSa 2013 / 105 min  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3D-cine-
ma / 110 Kč
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných 
tvorů podobných Šmoulům, kterým říká Neple-
chové, aby s jejich pomocí získal všemocnou, ma-
gickou šmoulí esenci.

graVitace [3D]          Best Of 2013
pondělí 30. 12. 20.30 hod.
režie: a. cuarÓn / uSa, Velká británie 
2013 / 91 min. / přístupné bez omezení / ti-
tulky / 3D-cinema / 90 Kč 
Loď je zničená a Stone (S. Bullock) a Kowalsky 
(G. Clooney) zůstanou ve vesmíru sami, odkázá-
ni jeden na druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. 
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MaloVáSeK – SněHuláK
ne 1. 12. 14.30 hod. 
Sněhulák se nemusí koulet jen ze sněhu... 
v Malovásku to zkusíme úplně jinak.

jaK PoStaVit SněHuláKa
(PáSMo)    Hvězdný hvězdový advent
ne 1. 12. 15.30 hod. 
československo / 66 min. / 30; 40 Kč
Pásmo krátkých pohádek: Kuba a Kuba Kubiku-
la; Jak se chtěl zajíček klouzat ad.

ceSta Za Vánoční HVěZDou 
st 4. 12. 15.30 hod.
režie: n. gauP / norsko 2012 / 80 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 80; 90 Kč
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny 
překážky. 

MaloVáSeK – Vánoční oZDoby
ne 8. 12. 14.30 hod.
Přijďte s námi ozdobit vánoční stromeček vlast-
noručně vyrobenými ozdobami, ochrannými 
andělíčky. 

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. 

Vánoce u ZVířáteK (PáSMo) 
Hvězdný hvězdový advent
ne 8. 12. 15.30 hod. 
československo / 61 min. / 30; 40 Kč
Pásmo krátkých pohádek: Půlnoční příhoda; 
Vánoce u zvířátek; Cvrček a housličky ad.

MaloVáSeK – ježíŠeK
ne 15. 12. 14.30 hod. 
Namalujeme si Ježíška – každý podle svého, 
za pomoci oblíbených technik.

PoHáDKy PoD StroMečeK
(PáSMo)    Hvězdný hvězdový advent
ne 15. 12. 15.30 hod. 
československo / 72 min. / 30; 40 Kč  
Pásmo krátkých pohádek: Jak šli nadělovat;
Divoké sny maxipsa Fíka; Pan Tau naděluje ad.

niKo 2 
st 18. 12. 15.30 hod.
režie: K. juuSonen, j. lerDaM / finsko, 
německo 2012 / 75 min. / přístupný bez 
omezení / dabing / 80; 90 Kč

POŘADY PRO DĚTI

SilVeStroVSKý galaKoncert 
berlínSKé filHarMonie 
[přímý přenos]          Hvězdný hvězdový advent
úterý 31. 12. 16.30 hod.
100 min. / 200 Kč (v ceně občerstvení před 
programem)
Charizmatický čínský klavírista Lang Lang, slavná 
Berlínská filharmonie v čele se Sirem Simonem Ra-
ttlem v přímém přenosu prestižního koncertního 

uvedení skladeb S. Rachmaninova a P. I. Čajkov-
ského. 

Program: 
J. Brahms: Uherské tance č. 1 g moll a č. 3 F dur
S. Prokofjev: Klavírní koncert číslo 3
P. Hindemith: Symfonický tanec číslo 3
Dvořák: tři Slovanské tance
Chačaturian: čtyři Tance z baletu Gajané
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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

jaKo niKDy
st 4. 12. 10.00 hod.
režie: Z. tyc / čr, Slovensko 2013 / 93 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 50 Kč
Výtvarník Vladimír (Jiří Schmitzer) umírá. Dům v 
krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je 
nevyhnutelná a on nechce umřít v nemocnici. 

KříDla Vánoc + předvánoční překvapení
středa 18. 12. 10.00 hod.
režie: K. babinSKá / čr 2013 / 110 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / D-cinema  
 90 Kč
Pod vedením režisérky Karin Babinské vznikl 
nejen vánoční příběh o síle našich přání.

Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi svého 
nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. 

MaloVáSeK – betléM Ze ŠPejlí
ne 22. 12. 14.30 hod. 
Nevěřili byste jak hezký betlém se dá vyrobit ze 
špejlí od nanuků! Přijďte vyzkoušet!

PutoVání S DinoSaury [3D]
ne 22. 12. 15.30 hod. 
režie: n. nigHtingale / Velká británie, 
uSa 2013 / 81 min. / přístupný bez omezení 
/ dabing / 3D-cinema / 125 Kč (děti do 15 
let); 90; 100 Kč 
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte 
opravdu možnost stát se součástí světa, v němž 
vládnou dinosauři. 

KrteK o VánocícH (PáSMo) 
Hvězdný hvězdový advent
ne 29. 12. 15.30 hod. 
československo / 68 min. / 30; 40 Kč
Pásmo krátkých pohádek: Krtek o Vánocích; 
Jak postavit sněhuláka; Cvrček a housličky ad.

SilVeStroVSKý MaloVáSeK 
Hvězdný hvězdový advent
úterý 31. 12. 15.30 hod.
Přijďte s námi oslavit konec roku! Přijďte ve fil-
mové masce a vyhrajte kupu sladkostí nebo si 
masku přijďte vyrobit. V Malovásku na vás čeká 
výroba vtipných papírových masek, silvestrov-
ských kloboučků, čelenek s oušky a také ma-
lování na obličej. Děti se dále mohou těšit na 
filmovou diskotéku.

SilVeStroVSKé ZiMní Kino Pro 
VŠecHny     Hvězdný hvězdový advent
úterý 31. 12. 16.30 hod.
Již 7. pokračování projektu svátečního rodin-
ného prostoru před závěrem roku se známými 
postavičkami večerníčků, pohádek i krátkých 
filmů našeho dětství a dospívání. Program pro 
rodiny s dětmi i pro dospělé. Občerstvení na 
místě, ceny mírné, nálada slavnostní a přátel-
ská! Vemte si s sebou (pro jistotu) vlastní hr-
nek na svařák (dospělácký aj dětský) a deku, 
pokud využijete laviček. Koná se ve spolupráci s 
Městem Uherské Hradiště. Akci podporují: Víno 
Blatel, a.s., a  Krajinka zdravé výživy.

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

PříběH KMotra + PřeDVánoční 
PřeKVaPení                   Best Of 2013
út 10. 12. 15.00 hod.

režie: P. niKolaeV / čr 2013 / 99 min. / pří-
stupné bez omezení / 60 Kč
Příběh mafiánského bosse Františka Vedrala 
(Ondřej Vetchý).
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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.

žiVot aDele
út 3. 12. 19.00 hod.
režie: a. KecHicHe / francie, belgie 2013  
/ 179 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ 90; 100 Kč
Do života dvou mladých žen vtrhne láska. 
Nečekaně a vášnivě… Ocenění: Zlatá palma  
z Cannes. 

KříDla Vánoc
st 4. 12. 20.00 hod. 
režie: K. babinSKá / čr 2013 / 110 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 110; 120 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. 

filMjuKebox: art rePete 2013
(titul buDe oZnáMen 1. 12.)
út 10. 12. 20.00 hod.
Na závěr roku máte možnost vybrat si nejlepší 
ART film roku 2013. www.filmjukebox.cz

SHoW!
út 17. 12. 20.00 hod.
režie: b. bláHoVec / čr 2013 / 68 min.  
/ přístupné bez omezení / 80; 90 Kč (cena za 
dvojprogram)
Autentický, v mnohém překvapivý až šokující 
pohled do života teenagerské kapely, která je 
de facto promyšlenou strategií, realizací byz-
nys-plánu otce jednoho z andílků. 

Dobrý řiDič SMetana
úterý 17. 12. 20.00 hod.
režie: V. KluSáK, f. reMunDa / čr 2013  
/ 77 min. / nevhodné pro děti do 12 let / 80; 
90 Kč (cena za dvojprogram)
Experiment s angažovaným občanem, olomo-
uckým „tykadlovým" řidičem autobusu Roma-
nem Smetanou, rozvinutý do podoby akčního 
dramatu o statečnosti a (švejkovské) vytrvalosti. 

nyMfoManKa, čáSt i. 
so 28. 12. 20.00
režie: l. Von trier / Dánsko, německo 
2013 / přístupné od 18 let / titulky / 80, 90 Kč
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera...

od 1.12. v prodeji průkazky artu na rok 2014 s mimořádnou platností v našem kině už od 
začátku prosince! Využijte mimořádné nabídky! Všem zájemcům o kvalitní (a trochu náročnější) 
filmy přinese sezóna ART 2014 množství pečlivě vybíraných filmových titulů a zároveň nejrůznější výhody  
a slevy nejen na filmové projekce.
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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.

SeDMiKráSKy
(Konec MonoPolu)
čt 5. 12. 16.00 hod.
režie: V. cHytiloVá / československo 1966 
/ 73 min. / na průkazku Zf zdarma; 50 Kč 
Dvě hrdinky Marie a Marie jsou zobrazeny jako 
loutky reagující na zkaženost světa manifestem 
vlastní zkaženosti. 

buena ViSta Social club
(obnoVená PráVa)
čt 12. 12. 16.00 hod., kino Mír
režie: W. WenDerS / německo, uSa 1999  
/ 105 min. / přístupné bez omezení / na prů-
kazku Zf zdarma; 50 Kč
Wenders skvělým způsobem zaznamenal práci 
kubánských muzikantů ve studiu, stejně jako 
jejich životy.

HarolD a MauDe
(Konec MonoPolu)
čt 19. 12. 16.00 hod.
režie: H. aSHby/ uSa 1971 / 91 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / na průkazku Zf 
zdarma; 50 Kč
Milostný příběh dvacetiletého Harolda, posed-
lého smrtí, a skoro osmdesátileté Maude, vy-
chutnávající život plnými doušky.

koncerty, opery, výstavy, besedy

„SuPŠ uH na Pátou ˝
foyer kina Hvězda, 19. 11. – 4. 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.
Kde všude se Šmoulové na návštěvě v Uherské 
Hradišti můžou objevit ukazuje 3. kolo dětské 
kreativní soutěže PeckaFilm. Vybrané práce žáků 
(výběr byl v režii škol) jsou k vidění na webových
stránkách soutěže peckafilm.uh.cz, kde také od 
12. do 26. 11. běží veřejné internetové hlasování  

o nejlepší práce. Hlasujte i vy! Soutěž finančně 
podporuje Česká pojišťovna, a. s. Za realizaci 
webu děkujeme firmě Dat, s.r.o.   www.pecka-
film.uh.cz

o DůVoD Více iii. 
(toMáŠ DoStáleK, frantiŠeK 
cHráSteK, lucie cHráStKoVá, 
jana SMaHeloVá)
foyer kina Hvězda, 5. 12. 2013 – 3. 1. 2014
Setkání studentů a absolventů Institutu tvůrčí fo-
tografie FPF Slezské univerzity v Opavě, pocháze-
jících či vycházejících z regionu Uherského Hradi-
ště a okolí. Zahajovací vernisáž výstavy proběhne 
ve čtvrtek 5. 12. od 17.30 hodin. 
www.itf.cz  www.fotomosty.cz
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Libor Došek v Klubu ligových kanonýrů

Ve	sledovaném	období	nejprve	dovezlo	 1.FC	 Slo-
vácko	 důležitý	 bod	 z	 Olomouce	 po	 remíze	 2:2,	
když	 obě	 branky	 vstřelil	 Kerbr.	 Zklamání	 přinesl	
domácí	 zápas	 s	 Duklou,	 když	 herně	 v	 poli	 byla	
lepší	technicky	hrající	Dukla,	ale	šance	(především	 
z	trestných	kopů	a	rohů)	si	vypracovával	náš	celek.	
Závarů	před	brankou	hostí	bylo	bohatě	(několikrát	
Došek,	 Kerbr,	 Petr,	 Biolek	 nastřelil	 tyč),	 ale	 bran-
kář	Rada	doslova	čaroval.	Branku	ale	vstřelila	po	
chybě	obrany	a	pravděpodobně	po	útočném	faulu	
Dukla.	Ztráta	tří	bodů	byla	zbytečná,	i	když	tento-
krát	chybělo	i	trochu	štěstí.	To	se	obrátilo	(naštěstí )	
v	dalším	zápase	se	Znojmem	v	Brně,	když	náš	ce-
lek	vedl	brankami	Kerbra	a	Ondřejky	a	hosté	snížili	
až	v	nastavení.	Červenou	kartu	dostal	Rada,	i	když	
neoprávněně.	Bude	chybět	ve	třech	zápasech.	

	Text	a	foto:	Miroslav	Potyka

Před	zápasem	s	Duklou	poblahopřálo	vedení	1.FC	Slovácko	Liboru	Doškovi	ke	vstupu	do	Klubu	ligových	
kanonýrů	za	100	vstřelených	branek.

...a	takto	pozdravil	Libora	Doška	kotel...
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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 prOsinec

5. 12. 2013 - 26. 6. 2014 - dOpOlední jÓga  
-	dopolední	cvičení	s	možností	hlídání	dětí	
-	 Pomocí	 jógových	 technik	 dodáte	 tělu	 pruž-
nost	 a	 vitalitu.	 Naučíte	 se	 správnému	 dýchání,	
speciálním	 cvičebním	 sestavám,	 jednoduchým	
na	provedení,	ale	za	to	velmi	účinným.	Dopřeje-
te	tělu	i	mysli	zklidnění	a	harmonizaci,	osvojíte	si	
metodu	relaxace.	
80	Kč	/	vstup,	30	Kč	/	hod.	hlídání	dětí

10. 12. 2013 - rOdinné kOřeny
-	odpolední	kurz	pro	dospělé	
Zveme	rodiče	a	pěstouny	na	dvouhodinový	před-
vánoční	kurz,	díky	kterému	budou	moci	nevšed-
ním	způsobem	nahlédnout	do	rodinné	minulosti.	
Společně	se	zamyslíme	nad	tím,	 jak	velkou	úlo-
hu	 hrají	 vazby	 mezi	 generacemi,	 které	 přesa-
hují	horizont	původních	 rodin,	 ve	výchově	dítěte	
a	v	uspokojování	jeho	potřeb.
Program	se	bude	 konat	 v	multisenzorické	míst-
nosti	Snoezelen.

témata:
•	Veselé	rodinné	příběhy,	které	se	zapsaly	
			do	našich	myslí	a	srdcí.
•	Naše	významné	rodinné	zvyky	a	tradice.
•	Pohledy	do	minulosti	-	fotky,	dopisy,	cennosti,	
			upomínkové	předměty...
•	Předávání	zkušeností	mezi	generacemi
				-	poučné	rodinné	historky.
•	Hvězda	přání	aneb	předvánoční	inspirace.
			Cena:	250	Kč

15. 12. 2013 - vánOce s pOhádkOu
-	 veřejné	 vystoupení	 dětí	 z	 centra	 Akropolis	
ve	Starém	Městě	

pravidelné spOrtOvní aktivity
jednOrázOvé vstupy

PONDĚLÍ:	dopolední	Pilates
ÚTERÝ:	Salsa,	Fitbox	(od	listopadu)
STŘEDA:	Cardio	Callanetics,	Redukční	cvičení,	
Brišní	pekáč
ČTVRTEK:	Aktivní	senioři,	Pilates	v	těhotenství

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

na tel.: 608 851 095

Vánoční	dílničky

Vánoční	vystoupení	dětí
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Společenská kronika města

 jubilanti v měsíci září
 
23.	9.	 	 	 Alois	Vichorec
27.	9.	 	 	 Anna	Kedroňová
 
 jubilanti v měsíci říjnu 

1.	10.	 	 	 Jiří	Nenička
1.	10.	 	 	 Věra	Bahníková
2.	10.	 	 	 Marie	Křiváková
2.	10.	 	 	 Jindřich	Mráček
2.	10.	 	 	 Karel	Luner
3.	10.	 	 	 Antonie	Habartová
4.	10.	 	 	 Anna	Horáková
5.	10.	 	 	 Marie	Dostálková
11.	10.	 	 	 Drahomíra	Perutková
12.	10.		 	 Ladislav	Hanáček
13.	10.		 	 Věra	Basovníková
14.	10.		 	 Ludmila	Chocholatá
14.	10.		 	 Vlasta	Můčková
19.	10.		 	 Antonín	Grebeň
19.	10.		 	 Anna	Trubačíková
20.	10.		 	 Božena	Křiváková
24.	10.		 	 Jarmila	Pechová
28.	10.		 	 Helena	Sobková
 
 jubilanti v měsíci listOpadu 

4.	11.	 	 	 Veronika	Tichavská

narOdili se  2013

	18.	3.	2013	 Tomáš	František	Grebeníček
7.	4.	2013			 Agáta	Vopatová
27.	6.	2013	 Jan	Straka	
30.6.2013			 Kristián	Šollar	 	
24.	8.	2013	 Sofie	Gajdošíková
3.	9.	2013	 	 Lukáš	Janků	
28.	9.	2013	 Šimon	Kučera	 	
1.	10.	2013		 Iva	Georgiana	Bartošíková
4.	10.	2013	 Štěpán	Karlík	 	
7.	10.	2013		 Aneta	Prostináková	
8.	10.	2013	 René	Janík	
8.	10.	2013	 Antonín	Pavelka	
10.	10.	2013	 Anita	Čevorová	
15.	10.	2013		 Simona	Brázdilová	
21.	10.	2013		 Štěpán	Vašťák	 	

Vážení	rodiče,	pokud	máte	zájem	o	vítání	dětí	do	
života	na	radnici,	je	nutné	vyplnit	dotazník,	který	
získáte	na	městském	úřadě.
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babiččina vánOčka
Suroviny	na	těsto:	2	ks	žloutků,	1	kg	hladké	mouky,	
10	 dkg	 mandlí	 loupané,	 1	 balíček	 rozinek,	 5	 dkg	
másla,	1	vanilkový	cukr,	5	dkg	droždí,	5	dcl	mléka,	
1/2	muškátového	oříšku	 (strouhaný),	 1	dkg	soli,	20	
dkg	cukru	moučka,	15	dkg	sádla

Postup:	Z	droždí	trochy	mléka,	mouky	a	cukru	udě-
láme	kvásek.	Do	mísy	dáme	všechny	 ingredience	
kromě	 rozinek	 a	 mandlí.	 Přilijeme	 mléko,	 kvásek	 
a	rozpuštěné	sádlo	a	máslo	(nesmí	být	horké).	Zadě-
láme	těsto,	nakonec	přidáme	rozinky	a	část	nase-
kaných	mandlí,	po	zapracování	do	těsta	necháme	
těsto	přikryté	utěrkou	vykynout.	Po	vykynutí	 rozdě-
líme	 na	 tolik	 stejných	 dílů	 z	 kolika	 copů	 budeme	 
vánočku	plést.	Z	dílů	stočíme	kuličky	které	necháme	
opět	asi	půl	hodiny	přikryté	vykynout.	Pak	vyválíme	
šulánky	a	upleteme	vánočku.	Opět	ji	necháme	dob-
ře	vykynout.	Potřeme	rozšlehaným	vajíčkem,	posy-
peme	rozsekanými	mandlemi	a	dáme	péct.	Peče-
me	asi	hodinu.	Hotovou	vánočku	pocukrujeme.	

Dobrou	chuť	přeje	kolektiv
Odboru	kanceláře	starosty

Městského	úřadu	Uherské	Hradiště

Ilustrace	Moarch	Miško	Eveno

Receptář - prosinec 2013

kuba
Suroviny:	 1/2	 kg	 krup,	 sádlo,	 česnek,	 majoránka,	
kmín-mletý,	houbový	bujón,	hřiby,	cibule,	pepř

Postup:	Kroupy	opražíme	na	sádle,	zalijeme	vodou	
a	podusíme	doměkka.	Pak	přidáme	podušené	hři-
by	s	cibulí,	majoránku,	česnek,kmín,	pepř	a	peče-
me	na	180	stupňů	asi	1/2hodiny.

plněný perník
Suroviny:	 30	 dkg	 hladné	 mouky,	 25	 dkg	 mletého	
cukru,	 2	 lžíce	medu,	 1	 vejce,	 2	 lžíce	mléka,	 1	 lžíce	
rumu,	1/2	balíčku	perníkového	koření

Postup:	Ze	surovin	zpracujeme	 těsto,	 které	se	ne-
chá	uležet	v	chladnu,	nejlépe	přes	noc.	Poté	 těsto	
rozdělíme	na	 čtyři	 části,	 jednotlivé	 části	 rozválíme	
na	placku,	kterou	plníme	ořechy	a	povidly,	pak	za-
motáme	 jako	 závin.	 Po	 upečení	 potřeme	 vejcem.	
Pozor	při	pečení	se	těsto	mírně	roztéká.	Pečte	5	mi-
nut	při	200	°C,	pak	asi	30	minut	na	170	°C	dozlatova.	
Vychladlé	zabalte	do	alobalu,	za	pár	dnů	zvláční.

nadívaná husa
Suroviny:	Husa,	menší	sklenka	kysaného	zelí,	3	ci-
bule,	3	jablka,	lžíce	másla,	sůl,	kmín,	pepř,	cukr,	ocet

Postup:	Husu	očistíme,	zbavíme	vnitřností,	osolíme	
vně	 i	uvnitř,	okořeníme	a	naplníme	nádivkou.	Ná-
divku	 si	 připravíme	 takto:	 zelí	 a	 jablka	 nakrájíme	
nadrobno,	 vložíme	 na	 nakrájenou	 cibulku,	 kterou	
jsme	 předtím	 nechali	 zpěnit	 na	 tuku,	 potom	 oso-
líme,	 opepříme,	 přisladíme	 a	 přikyselíme	 octem	 
a	krátce	podusíme.	Vhodnou	přílohou	 jsou	bram-
borové	knedlíky	a	zelí.

hOrký vánOční grOg 
Suroviny:	 1	 kalíšek	 irské	 whisky,	 1	 lžička	 cukru,	 
1	lžíce	pomerančového	džusu,	1	lžička	másla

Postup:	Whisky,	cukr	a	pomerančový	džus	zahřeje-
me	s	trochou	vody	a	nalijeme	do	předehřáté	sklen-
ky	na	grog.	Přidáme	máslo	a	zamícháme.	Podává-
me	ještě	horký.
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dům dětí a mládeže, purkyňOva 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

akce ddm šikula na měsíc prosinec 2013:

5. 12. 2013 – čtvrtek – mikulášský   rej
–	Masarykovo	nám.	v	Uh.	Hradišti	od	15.00	hod.	
Děti	 čekají	 soutěže	a	 zpívání	 s	Davidem	Vacke,	
lanová	 show,	poníci,	 přiletí	 za	námi	Mikuláš	 se	
svou	 družinou	 a	 slavnostně	 rozsvítíme	 Vánoční	
strom	města.	 Info:	 Karel	 Šuranský,	 tel.	 605	 203	
063,	email:	karel.suransky@ddmsikula.cz

7. 12. 2013 – sobota – zdobení stromečku na 
rochusu s	dětmi	z	přírodovědných	kroužků.	
Bližší	 informace	 sledujete	 na	 www.trnka.xf.cz	
nebo	 na	 našem	 facebooku,	 Lenka	 Pavelčíková,	
tel.	733	500	233,	info.trnka@seznam.cz.

10. 12. – úterý – přírodovědná akademie
od	18.30	hod.,	přednáší	Mgr.	Daniel	Nývlt,	Ph.	D.	
–	 téma: klimatické změny.	 Vstupné	 pro	 nere-
gistrované	účastníky	akademie	50,--	Kč	na	mís-
tě.	Přednáška	proběhne	v	Přírodovědném	centru	
Trnka	na	 II.	ZŠ	Za	Alejí	UH	 (vstup	od	tělocvičny).	
Bližší	 informace	 sledujete	 na	 www.trnka.xf.cz	
nebo	 na	 našem	 facebooku,	 Lenka	 Pavelčíková,	
tel.	733	500	233,	info.trnka@seznam.cz.

14. 12. 2013 – sobota – turnaj v magic	v	Dia-
konii	UH	v	době	od	10.00	hod.,	Magic	je	nejstarší		 
a	nejúspěšnější	sběratelská		karetní	hra	na	svě-
tě.	Netrvá	dlouho	a	dají	se	vymýšlet	vlastní	herní	
styly,	 kombinovat	 karty	 a	 	 překvapovat	 ostatní	
spoluhráče	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

14. 12. 2013 – sobota – výlet na přírodověd-
nou burzu  brno.	 	 Bližší	 informace	 sledujete	
na	www.trnka.xf.cz	nebo	na	našem	facebooku,	

Lenka	Pavelčíková	,	tel.	733	500	233,	info.trnka@
seznam.cz

15. – 17. 12. 2013 – neděle – úterý – ježíškOva 
dílna	–	Klub	kultury	Uh.	Hradiště.	Akce	je	urče-
na	dětem,	které	si	zde	mohou	za	pomoci	lektorů	
vyrobit	vánoční	dárky	pro	své	nejbližší.	
V	neděli	a	pondělí	se	na	vás	těšíme	od	9	–	16.00	
hod.,	 v	 úterý	 pouze	 dopoledne.	 Na	 dopolední	
čas	je	nutné	se	předem	přihlásit.	
Bližší	 info:	 Martina	 Dörrová,	 tel.	 605	 203	 064,	
email:	martina.dorrova@ddmsikula.cz

akce v jarOšOvě – louky 519 
(na sídlišti vedle knihovny)

8. 12. 2013 – neděle – vánOční  tvOření  
-	pro	všechny	holky,	kluky,	ale	i	jejich	rodiče,	kteří	
si	chtějí	vyrobit	dáreček	pro	své	nejbližší.	Těšíme	
se	na	vás	od	15.00	–	17.00	hod.,	cena	30,--	Kč.
Bližší	info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064,
email:	martina.dorrova@ddmsikula.cz

10. 12. 2013 – úterý – tvOření  pro maminky  
s dětmi	–	v	době	od	16.00	hod.,	cena	30,--	Kč.	
Bližší	 info:	 Martina	 Dörrová,	 tel.	 605	 203	 064,	
email:	martina.dorrova@ddmsikula.cz

17. 12. 2013 – úterý – vánOční  turnaj
v  deskOvkách	v	době	od	16.00	hod.	Čekají	vás	
nové	super	hry	a	odměny.	 Info:	Karel	 Šuranský,	
tel.	605	203	063,	email:	karel.suransky@ddmsi-
kula.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

3 2 9 8

6 3 9

9 1 4 2

8 7 6 2

5 2 3 8

8 9 7 5

5 1 2

9 8 1 6

6 7 2

2 4 6

5 1 2 7

8 2 4 1

1 5

6 2 9 1

8 1 2 4

9 4 3

4 5 2

2 7 5

2 9

6 1 3 4

4 1 5 9

1 7 2 6 4

2 9 6 1

7 2 6 4

9 8

5 3 9

5 2 6

5 2 9

2 3

2 9 7 4 5

4 1 8 3

5 6 8 9 4

8 7

7 1 6

3 2 9

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

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

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

5 9 7 2 4 8 1 3 6
1 8 3 5 6 7 2 9 4
2 6 4 1 9 3 8 7 5
8 2 9 3 7 4 5 6 1
4 1 6 9 2 5 7 8 3
7 3 5 6 8 1 9 4 2
6 5 2 8 3 9 4 1 7
9 7 1 4 5 6 3 2 8
3 4 8 7 1 2 6 5 9
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zpravodaj města uherské hradiště
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Město Uherské Hradiště a Klub kultury
připravují

XXIII. REPREZENTAČNÍ
 PLES MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Klub kultury Uh. Hradiště
sobota 11. ledna 2014 od 19.30 hodin

Vstupné: 350,- (velký sál) a 300,- Kč (balkon)

Účinkují: Slovácký komorní orchestr
Marathonband

YoYo Band
Taneční klub Rokaso

Cimbálová muzika Ohnica

Tombola - Degustace regionálních vín (Vinaři Sady) - Raut

Předprodej vstupenek: Klub kultury, Městské informační centrum, 

Record Music

Změna programu vyhrazena



14 Kč
První strana obálky: Oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti - Mařaticích po rekonstrukci. 
Foto: František Elfmark
Zpravodaj města Uherské Hradiště - Periodický tisk územního samosprávného celku

Reduta 2. ledna 2014 v 19.30 hodin

Novoroční
Koncert

Slovácký komorní
orchestr

s přípitkem starosty města uherské hradiště

VSTUPNÉ (MIMO PŘEDPLATNÉ) 100 Kč


