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Rozhovor se starostou města

Vážení čtenáři, město Uherské Hradiště má 
za sebou první dva celé kalendářní roky pod 
současným vedením (koalice ve složení ODS - 
KDU-ČSL a TOP 09 s hnutím KRUH). Byly tyto 
dva roky úspěšné? To můžete zhodnotit jen vy, 
občané a obyvatelé města. V aktuálním čísle 
Zpravodaje města Uherské Hradiště vám nabí-
zíme přehled všeho podstatného, co se v Uher-
ském Hradišti za uplynulé dva roky odehrálo 
(str. 6 - str. 13). 

Po více než dvou letech jeho působení ve funk-
ci starosty města jsme položili několik dotazů 
Květoslavu Tichavskému:

Je za Vámi větší polovina tohoto volebního ob-
dobí, jak byste uplynulé dva roky zhodnotil? 
V	uplynulých	dvou	letech	se	v	našem	městě	mno-
hé	změnilo	a	já	myslím,	že	v	drtivé	většině	případů	
výrazně	k	lepšímu.	Za	všechny	události	bych	vzpo-
mněl	 zejména	 uskutečněné	 nákladné	 investiční	
akce	směřující	k	rozvoji	města.	Máme	dokončené	
všechny	etapy	 rekonstrukce	 kina	Hvězda,	nároč-

nou	 rekonstrukci	 jezuitské	 koleje	 a	 její	 přeměnu	
na	Slovácké	centrum	kultury	a	tradic.	V	uplynulých	
dvou	letech	jsme	postavili	nová	parkoviště	u	vla-
kového	nádraží	a	v	ulici	Na	Stavidle,	opravili	celou	
řadu	budov,	zásadním	způsobem	jsme	zušlechtili	
největší	park	Smetanovy	sady.	V	rámci	Integrova-
ného	 plánu	 rozvoje	 města	 jsme	 zrekonstruovali	
značné	množství	ploch	na	starších	sídlištích.	Vel-
kou	 bolestí	města	 byla	 doprava,	 zejména	 co	 se	
týká	silnice	II/497;	to	se	naštěstí	změnilo	vloni,	kdy	
se	uskutečnila	první	etapa	rozsáhlé	rekonstrukce	
křižovatky.	Máme	nový	územní	plán	a	snažíme	se	
důsledně	 naplňovat	 všechny	 cí le	 strategického	
plánování	města.	
Potěšila	 také	 mnohá	 ocenění,	 která	 jsme	 za	 ty	
dva	 roky	 získali:	 prestižním	 titulem	 byl	 oceněn	
aquapark,	který	se	stal	Bazénem	roku,	vloni	nám	
připadly	tituly	Historické	město	roku	2011	a	Město	
stromů,	dostali	 jsme	stříbrné	ocenění	v	evropské	
soutěži	EFE,	zabodovali	jsme	v	urbanistických	sou-
těžích	–	nejprve	s	konverzí	kasáren	a	ke	sklonku	
loňského	roku	s	projektem	obnovy	Parku	Rochus,	
máme	 Knihovnu	 roku,	 Nejkrásnější	 nádraží	 ČR	
a	mohl	bych	pokračovat	ještě	dále…

V čem cítíte největší rezervy ? 
Například	v	neuspokojivém	stavu	bývalé	věznice.	
V	tomto	směru	jsou	ale	teď	na	tahu	jiní,	ne	město.	
My	můžeme	celou	věc	nanejvýš	podpořit.	Věznice	
není	náš	majetek,	 je	 ve	správě	okresního	soudu	
a	 v	 rukou	 státu,	 je	 nyní	 na	 něm,	 aby	 na	 rekon-
strukci	uvolnil	peníze.	Dále	také	jednáme	o	areálu	
Pivovaru	v	Jarošově,	stejně	jako	o	možném	využití	

Slavnostní	otevření	jezuitské	koleje	 
po	rekonstrukci

Foto:	Miroslav	Potyka
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areálu	bývalého	Inpostu.	
Rezervy	 cítím	 také	 v	 městských	 částech.	 Nejen	
Jarošov	svou	snahou	o	odtržení	vloni	vyslal	určité	
signály.	 Výsledky	 přinese	 jedině	 zapojení	 všech	
obyvatel,	 tedy	 i	 těch	kteří	nebydlí	přímo	v	centru,	
do	spolurozhodování	o	městě.	Chceme,	aby	nám	
naslouchali	 a	 zároveň	 chceme	 slyšet,	 co	 říkají.	
Vloni	 jsme	 rozhodli,	 že	při	přerozdělování	peněz	
dostanou	místní	části	své	prostředky,	se	kterými	si	
budou	hospodařit,	ale	to	není	všechno,	zásadní	je	
vzájemná	komunikace.	

Jak toho docílíte? 
Budeme	 se	 dál	 snažit,	 aby	 se	 občané	 více	 zají-
mali	 o	 dění	 ve	městě.	 Děláme	 značné	množství	
veřejných	 projednávání,	 kulatých	 stolů	 a	 setkání	
s	 obyvateli	města.	 Přitom	 na	 ně	 chodí	 poměrně	
omezený	počet	lidí.	Na	zastupitelstvo	rovněž.		

Dočkají se obyvatelé dalších opravených chod-
níků, lepších parkovišť, zelených ploch ve měs-
tě, mobiliáře, zateplování budov? 
I	 přes	 to,	 že	 rozpočet	 je	 stále	 napjatější	 a	 letos	
chceme	co	možná	nejvíce	šetřit,	v	tomto	roce	bu-
deme	pokračovat	v	rozvojových	projektech	města.	
Letos	nás	 čeká	projekt	Odvedení	odpadních	 vod	
Míkovice-Vésky	za	skoro	22	milionů,	budeme	za-
teplovat	mateřské	 školy	 v	Mařaticích,	Míkovicích	
a	 na	 Komenského	 náměstí,	 určitě	 budeme	 re-
konstruovat	náves	v	Jarošově	a	další	část	silnice	
II/497	od	Kauflandu	do	Jarošova	a	čeká	nás	něko-
lik	dalších	velkých	 investičních	akcí.	V	 tomto	roce	
také	proběhne	v	Uherském	Hradišti	zásadní	část	
výstavby	protipovodňových	opatření	(akce	Povodí	
Moravy	a.s.,	pozn.),	mělo	by	dojít	také	na	rozšíření	
přístaviště	zhruba	o	80	metrů,	což	je	akcí	Ředitel-
ství	vodních	cest.		

Hodně se mluví o tom, jestli město udrží diva-
dlo, knihovnu, festivaly, sport...
Veřejnost	 vnímá	 Uherské	 Hradiště	 jako	 kulturní	
město	a	také	jako	město	sportu	a	my	si	nemůže-
me	dovolit	spořit	prostředky	tak,	že	je	jednoduše	
někomu	sebereme.	Musíme	hospodařit	s	 tím,	co	
máme.	Ve	městě	musíme	udržet	 jak	divadlo,	 tak	
také	 knihovnu.	 Samozřejmě	 letos	 opět	 přivítáme	
filmovou	přehlídku	 Letní	 filmová	 škola,	 uskuteční	

se	 tradiční	 festivaly	 –	 setkání	ekologů	Týká	se	 to	
také	 tebe	 nebo	mezinárodní	 Festival	 hudebních	
nástrojů	 lidových	 muzik,	 jak	 je	 tomu	 každý	 rok.	
Konat	 se	 bude	 i	 11.	 ročník	 Slavností	 vína	 a	 ote-
vřených	 památek.	 Kromě	 toho	 ale	 město	 letos	
čekají	také	velmi	významné	události:	budeme	po-
řadatelským	městem	Her	VI.	 letní	olympiády	dětí	
a	mládeže	ČR,	nadto	připravujeme	ME	fotbalistů	
do	21	 let,	které	se	u	nás	bude	konat	za	dva	roky.	
Rád	bych	zmínil	také	to,	že	rok	2013	bude	probíhat	
ve	znamení	oslav	1150.	cyrilometodějského	výročí	
a	město	 se	 bude	 podílet	 na	 přípravě	 řady	 s	 tím	
souvisejících	akcí.	

starosta	města		Květoslav	Tichavský	

Rozhovor se starostou města

Interiér	rekonstruovaného	kina	Hvězda
Foto:	archiv	Městských	kin
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

ing. PaVeL KROČa

1. OSOBní úDaJe
Jsem	 rodák	 z	 Mařatic	 –	 z	 prostředního	 konce,		
jak	 s	 oblibou	 uvádím.	 Kromě	 svých	 studií,	 kdy	
jsem	 navštěvoval	 Střední	 průmyslovou	 školu	 va-
kuové	 techniky	 a	 polovodičové	 elektrotechniky	
v	Rožnově	pod	Radhoštěm	a	VUT	v	Brně,	 fakultu	
elektrotechnickou,	 jsem	prakticky	celý	život	prožil	
v	 Uherském	Hradišti.	 Při	 návštěvách	 cizích	 zemí	
a	různých	koutů	světa	jsem	si	ale	vždy	uvědomo-
val,	že	doma	jsem	opravdu	jen	v	tady,	na	Slovác-
ku	a	při	zvuku	cimbálu	se	mi	vždy	vybaví	náš	kraj	
kolem	 řeky	Moravy	se	siluetou	Chřibů.	Celý	 život	
se	 věnuji	 technice,	 ale	 není	mi	 cizí	 ani	 výtvarné	
umění.	K	mým	největším	koníčkům	patří	všechno	
co	létá,	v	současnosti	se	aktivně	věnuji	leteckému	
modelářství.	K	oblíbeným	sportům	patří	paragli-
ding,	cyklistika,	plavání	a	lyžování.	Dovolenou	vět-
šinou	spojuji	s	aktivním	pobytem	v	přírodě,	zpra-
vidla	 s	 vodáckým	 sportem	 na	 některé	 naší	 řece	
nebo	na	Slovensku.

2. POLiTicKá PříSLUšnOST a fUnKce
Jsme	 členem	 KSČM,	 včetně	 funkcí	 ve	městském	
a	 okresním	 výboru.	 Jsem	 také	 nově	 členem	 vý-

boru		pro	strategický	rozvoj	a	investice	Zlínského	
kraje.

3. ZaSTOUPení V ORgánecH a KOmiSícH
Již	 druhé	 volební	 období	 jsem	 členem	 zastupi-
telstva	 města	 a	 jeho	 komisí.	 V	 současné	 době	
členem	komise	pro	nakládání	s	majetkem	města	
a	člen	komise	fondu	sociální	pomoci	a	prevence.

4. DOSaVaDní OSOBní PřínOS PRO měSTO
Přivlastňovat,	nebo	alespoň	mluvit	o	osobním	pří-
nosu	pro	město,	by	určitě	nebylo	správné	a	spra-
vedlivé	 vzhledem	 ke	 všem	 ostatním.	 Tím	 mám	
na	mysli	 všechny	zaměstnance	města,	členů	vo-
lených	orgánů	 rad	a	 komisí,	 pracovníků	odborů,	
spolupracujících	firem	a	institucí.	Má	role	spočívá	
v	tlumočení		názorů	a	postojů	určité	části	občanů	
a	v	prezentaci	 	názorů	a	postojů	mých	vlastních.	
Domnívám	se,	že	jedině	společnou	a	vzájemnou	
diskusí,	 bez	 vzájemných	 invektiv,	 lze	 dosáhnout	
trvale	dobrých	vztahů	ve	společnosti	a	ve	městě.		

5. cO Je mOU SnaHOU DOKáZaT Ve měSTě 
V BUDOUcnU
Mým	 cílem	 v	 zastupitelstvu	 města	 je	 hájit	 zá-
jmy	 voličů,	 kteří	mne	zvolili,	 dali	 svůj	 hlas	a	 věří,	
že	 budu	 schopen	 hájit	 jejich	 zájmy.	 Mým	 cílem	
je	 přispět	 k	 vzájemné	 konstruktivní,	 věcné	 a	 díl-
né	 společné	 diskuzi	 nad	 problémy	 města,	 bez	
osobních	 invektiv.	 Přes	 výrazné	úspěchy,	 kterých	
město	dosáhlo	za	poslední	období,	dál	pokračo-
vat	 ve	 zlepšování	 vzhledu	města.	Mám	na	mysli	
hlavně	 neudržované	 objekty	 (např.	 budovy	 bý-
valých	 lázní,	 OSDAMu,	 pivovaru	 apod.).	 Trvalou	
pozornost	 musí	 město	 nadále	 věnovat	 dopravě	 
a	 parkování,	 protipovodňovým	 opatřením,	 pa-
mátkám	 a	 dalšímu	 rozvoji	 s	 přihlédnutím	 k	 cel-
kové	finanční	situaci.	Tady	má	město	zatím	velmi	
dobré	postavení	v	rámci	celého	státu,	ale	na	dru-
hé	straně	nepříliš	dobrý	výhled	do	budoucna,	díky	
dřívějším	investicím	a	půjčkám.	Ty	budou	v	příštím	
období	další	rozvoj	města	limitovat.	Připraveno	je	
řada	projektů	a	studií,	 investičních	záměrů	a	vizí.	
Přeji	obyvatelům	města,	aby	se	jich	co	nejvíc	po-
dařilo	v	budoucnu	realizovat.
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mUDr. JaROSLaV KnOT

1. OSOBní úDaJe
Jsem	 rodák	 z	 nedalekých	 Huštěnovic	 a	 do	 Uher-
ského	Hradiště	jsem	nastoupil	do	zdejší	nemocnice	
na	oddělení	ARO	 jako	 lékař	v	 roce	1974.	Zde	 jsem	
rovněž	poznal	svou	budoucí	manželku,	jež	zde	pra-
covala	 jako	 učitelka	 a	 s	 níž	 jsem	 ve	 spokojeném	
svazku	více	než	35	let.	Mám	dvě	dospělé	děti,	dce-
ra	se	takříkajíc	„potatila“	a	je	kožní	lékařkou,	syn	je	
právník	a	působí	v	diplomatických	službách.	Radost	
mi	aktuálně	dělají	má	dvě	malá	vnoučata.	

2. POLiTicKá PříSLUšnOST a fUnKce
Vždy	jsem	byl	bezpartijní,	do	uherskohradišťského	
zastupitelstva	 jsem	 kandidoval	 jako	 nezávislý	 na	
kandidátce	KDU-ČSL.	

3. ZaSTOUPení V ORgánecH a KOmiSícH
Pracuji	 v	 komisi	 architektury	 a	 v	 komisi	 zdravotní	 
a	sociální.

4. DOSaVaDní OSOBní PřínOS PRO měSTO
Výsledky	 mé	 práce	 nechť	 posoudí	 spoluobčané.	
Myslím	si,	že	kdo	se	umí	dívat	a	srovnat,	jak	vypa-

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

dalo	Uherské	Hradiště	před	rokem	89	a	nyní,	musí	
cítit	markantní	rozdíl.	Vzpomínám	si,	když	 jsem	se	
s	rodinou	vyjel	po	revoluci	podívat	poprvé	za	„želez-
nou	oponu“	do	dolnorakouského	lázeňského	měs-
ta	Laa	an	der	Thaya.	Tehdy	jsem	si	řekl,	že	musím	
udělat	vše	proto,	aby	naše	město	vypadalo	stejně	
noblesně	a	útulně.	Před	nedávnou	dobou	jsem	se	
shodou	okolností	dostal	do	Laa	opět	a	musím	říci,	
že	jsem	mohl	s	pýchou	konstatovat,	že	se	Uherské	
Hradiště	 co	 do	 krásy	 nejen	 vyrovná,	 ale	 dokonce	
předčí	mnohá	rakouská	města	srovnatelné	velikos-
ti.	A	to	je	pro	mne	–	23	let	od	pádu	komunismu	–	ta	
největší	satisfakce.	

5. cO Je mOU SnaHOU DOKáZaT Ve měSTě 
V BUDOUcnU
Mé	úsilí	 je	v	daném	ohledu	velice	prosté	–	udělat	
vše	proto,	aby	naše	město	Uherské	Hradiště	bylo	co	
nejpříjemnějším	místem	pro	žití.	Od	roku	1990	jsem	
se	snažil	o	rozvoj	cyklostezek	a	rozšíření	možností	
aktivního	 životního	 stylu	 a	 v	 daném	 ohledu	 bych	
chtěl	rovněž	pokračovat.			

Rád	bych	využil	této	příležitosti	a	popřál	všem	spo-
luobčanům	všechno	dobré	v	roce	2013.	



8

Město Uherské Hradiště po dvou letech volebního období 

Na	následujících	stranách	nabízíme	výběr	z	nejdů-
ležitějších akcí, událostí a projektů města Uher-
ské Hradiště,	které	se	odehrály	v	uplynulých dvou 
letech.

Události a ocenění 2011

V	 březnu	 bylo	 uděleno	 ocenění	 Bazén roku no-
vému	 uherskohradišťskému	 Aquaparku.	 Prestižní	
cenu	 převzali	 představitelé	města	 na	mezinárod-
ním	veletrhu	BAZÉNY,	SAUNY	&	SPA	2011	v	Praze	-	
Letňanech.

Květen	znamenal	úspěch	Regionu Slovácko,	který	
bodoval	v	mimořádně	prestižní	soutěži	 	Eden	2011	
a stal se evropskou destinací v ČR 2011. Význam-
nou	cenu	přivezlo	 také	Slovácké muzeum - Cenu 
gloria musaealis	 v	 kategorii	 Muzejní	 počin	 roku	
2010	získalo	muzeum	v	Uherském	Hradišti	za	pro-
jekt	 „Muzeum	 lidových	 pálenic“.	 Město	 Uherské	
Hradiště	si	v	květnu	2011	odneslo	rovněž	dvě	čest-
ná	uznání	ze	soutěže	Stavba roku 2010 Zlínského 
kraje.	 V	 kategorii	 Realizace	 rozvojových	 projektů	
měst	a	obcí	 si	 čestné	uznání	 vysloužilo	Sportovně	
-	 relaxační	 centrum	 (Aquapark).	 V	 kategorii	 Domy	
pro	 bydlení	 si	 město	 Uherské	 Hradiště	 odneslo	
čestné	uznání	za	rekonstrukci	bytového	domu	č.p.	
46	(dům	U	Sovy),	který	stojí	na	Mariánském	náměs-
tí.	 Uherské	 Hradiště	 hostilo	národní cyklokonfe-

renci 2011	 (květen),	 v	 rámci	které	byla	podepsána	
tzv.	 Uherskohradišťská	 charta,	 kterou	 podepsala	
celá	řada	cyklistických	měst	z	celé	ČR.	V	červnu	2011	
uspěla	Knihovna B.B. Buchlovana,	které	se	poda-
řilo		získat	2.	místo	v	celostátní	soutěži	Kamarádka	
knihovna,	a	stala	se	druhou	nejlepší	knihovnou	pro	
děti	 v	České	 republice.	Dalším	úspěchem	našeho	
města	byl	zisk	 titulu	„nejkrásnější nádraží České 
republiky 2011“,	 který	představitelé	města	přivezli	
17.	června	z	Prahy.	Září	2011	patřilo	devátému	roč-
níku	Slováckých slavností vína a otevřených pa-
mátek.	 Odhady	 návštěvnosti	 hovoří	 o	 dosud	 nej-
vyšším	celkovém	počtu	návštěvníků	všech	 ročníků	
-	na	slavnosti	dorazilo	až	70	tisíc	lidí.	Také	slavnost-
ního	 průvodu	 se	 účastnilo	 rekordních	 5.600	 kro-
jovaných	 účastníků.	 V	 říjnu	 2011	Uherské	Hradiště	
zvítězilo	 se	 svým	 návrhem	 kampaně	 s	 tematikou	
péče	 o	 městskou	 zeleň	 v	 soutěži	 město stromů 
2011/12.	V	listopadu	roku	2011	se	projekt	Konverze 
kasáren v Uherském Hradišti umístil	na	druhém	
místě	 v	 soutěži	 „O	cenu	asociace	pro	urbanismus	
a	územní	plánování	ČR“.	Projekt	byl	kladně	hodno-
cen	jako	dobrý	a	následováníhodný	příklad	revitali-
zace	brownfieldu	bývalých	kasáren	a	založení	nové	
městské	 čtvrtě.	 Projekt	 byl	 následně	 nominován	
do	mezinárodní	soutěže	ECTP	do	Bruselu.

Aquapark	Uherské	Hradiště	–	Bazén	roku	2011

Konverze	kasáren	v	Uherském	Hradišti
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Uherské	Hradiště	-	Nejkrásnější	nádraží	ČR		2011

Město Uherské Hradiště po dvou letech volebního období 

Město	stromů	2011/2012,	starosta	města	 
Květoslav	Tichavský

V	loňském	roce	(duben	2012)	zažilo	město	Uherské	
Hradiště	historický	úspěch,	když	zvítězilo	v	soutěži	
českých	a	moravských	měst	Cena	za	nejlepší	pří-
pravu	a	realizaci	Programu	regenerace	městských	
památkových	rezervací	a	městských	památkových	
zón	a	získalo	prestižní	 titul	Historické město roku 
2011.

Události a ocenění 2012

Historické	město	roku	2011	 
(duben	2012,	Pražský	Hrad)

Cena	Historické	město	roku	2011
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V	roce	2012	město	dokončilo	náročnou	a	dlouhotr-
vající	revitalizaci	jezuitské	koleje	a	její	přeměnu	na	
Slovácké centrum kultury a tradic.

Město Uherské Hradiště po dvou letech volebního období 

Slovácké	centrum	kultury	a	tradic	2012

Uherské	Hradiště	se	zúčastnilo	mezinárodní	soutě-
že	evropská kvetoucí sídla 2012	a	získalo	mimo-
řádně	cenné	stříbrné	ocenění.

Evropská	kvetoucí	sídla	2012	–	stříbrná	plaketa 
pro	Uherské	Hradiště	(Venlo,	Holandsko)

Podařilo	 se	 uskutečnit	 dlouho	 plánované	 zkapa-
citnění – rozšíření stěžejní křižovatky ve městě,	
na	 kterém	 se	 podíleli	 tři	 investoři	 (město,	 ŘSD	ČR	 
a	ŘSZK).	Akce	významně	napomohla	odlehčit	pře-
tíženosti	křižovatky	a	zlepšit	celkovou	dopravní	si-
tuaci	ve	městě.
V	loňském	roce	se	Uherské	Hradiště	mohla	pochlu-
bit	 prvenstvím	 v	 rámci	 celé	 České	 republiky	 také	

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,	když	se	
s	v	soutěži	o	nejlepší	městskou	knihovnu	stala	cel-
kovým	vítězem	–	městskou knihovnou roku 2012. 
V	 září	 se	 konal	 jubilejní,	 už	X. ročník Slováckých 
slavností vína a otevřených památek.  
S	 velkým	 úspěchem	 se	 setkal	 také	 Park Rochus;	
v	listopadu	2012	se	Uherské	Hradiště	v	rámci	sou-
těže	 	 „O	cenu	asociace	pro	urbanismus	a	územní	
plánování	ČR“	opět	umístilo	s	projektem	Park Ro-
chus – revitalizace bývalého vojenského cvičiš-
tě	 ve	 dvojici	 nejlépe	hodnocených	projektů	 z	 celé	
republiky.	 Porota	 ocenila	 částečnou	 realizaci	 díla,	
originalitu	 a	 nekonvenčnost	 řešení,	 aplikaci	 prin-
cipů	udržitelnosti	rozvoje	území	ve	vlastním	řešení	
i	naplňování	při	 realizaci,	příznivé	skloubení	urba-
nistického	řešení	s	ochranou	přírody	(EVL),	soutěžní	
návrh	může	být	 využit	 jako	příklad	pro	 řešení	 ob-
dobných	 lokalit.	 I	 tento	projekt	byl	následně	nomi-
nován	do	mezinárodní	soutěže	ECTP	do	Bruselu.

Park	Rochus	–	vizualizace	expozice	 
muzea	v	přírodě

Nejdůležitější investiční 
akce v roce 2011

Nejnákladnější	a	 také	nejrozsáhlejší	ze	všech	akcí	
roku	 byla	 rekonstrukce bývalé jezuitské koleje 
na	 Masarykově	 náměstí	 (přesáhla	 do	 roku	 2012).	
Objekt,	 který	 patří	mezi	 nejvýznamnější	 historické	
památky	města	procházel	historickou	přeměnou	-	 
z	 bývalé	 jezuitské	 koleje	 vznikalo	 Slovácké cent-
rum kultury a tradic.	V	roce	2011	byla	dokončena	
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rozsáhlá	rekonstrukce	budovy	Kina Hvězda	(zahá-
jena		08/2010).	Kinosál	byl	upraven	pro	multifunkč-
ní	 využití.	 Jednalo	 se	 o	 rekonstrukci	 -	 přestavbu	
kinosálu	na	multifunkční	včetně	projekce	3D,	 foyer	
včetně	výtahu,	kavárny,	sociálního	zařízení	respiria	
a	zázemí	pro	zajištění	provozu	zařízení.	Celkové	ná-
klady	 činily	 takřka	 40	milionů	 korun.	Na	akci	 byla	
poskytnuta	dotace	z	ROP	ve	výši	14,3	mil.	Kč.

Kino	Hvězda	po	rekonstrukci	v	roce	2011

Ve	Sportovně	relaxačním	centru	-	aquaparku pro-
bíhal	v	roce	2011	zkušební	provoz.	Během	něj	bylo	
nutné	provést	další	stavebně	technická	a	technolo-
gická	opatření	 za	účelem	doladění	bezproblémo-
vého	provozu.	Parkoviště ČD – Sever	-	Parkoviště	
bylo	 zrekonstruováno	 v	 období	 července	 a	 srpna	
roku	 2011.	 Parkoviště	 sever	 vzniklo	 napojením	 na	
stávající	místní	 komunikace	 v	 ulici	 Na	 Stavidle.	 Je	
určeno	pro	parkování	osobních	vozidel	a	má	kapa-
citu	51	parkovacích	míst.	Příjezd	a	odjezd	vozidel	řídí	
elektronický	 závorový	 systém	 (náklady	4,3	milionu	
korun). Sportovní hřiště šafaříkova	 -	byla	prove-
dena	 celková	 rekonstrukce	 hřiště,	 která	 spočívala	 
v	provedení	nové	podkladní	vrstvy	a	nanesení	spor-
tovního	povrchu	z	polyuretanu.	Hřiště	 je	upraveno	
jako	víceúčelové	-	určené	pro	košíkovou,	minikopa-
nou,	volejbal,	házenou	a	tenis.	Hřiště	je	odvodněno,	
oploceno	a	opatřeno	ochranou	sítí.	Je	doplněno	la-
vičkami,	odpadkovým	košem	a	stojanem	na	kola.	
Celkové	náklady	byly	2,1	mil.	Kč.

Hřiště	na	ulici	Šafaříkova	se	dočkalo	 
komplexní	rekonstrukce

Nejdůležitější investiční 
akce v roce 2012

Jezuitská kolej - dokončení revitalizace	 jedné	
z	 nejvýznamnějších	 památek	 v	 Uherském	 Hradi-
šti	 	 a	 současně	 o	 vznik	 Slováckého	 centra	 kultury	
a	 tradic.	 Rekonstrukcí	byla	 zakončena	další	 etapa	
v	několikasetleté	historii	 této	nemovité	kulturní	pa-
mátky	 z	 druhé	 poloviny	 sedmnáctého	 století,	 kdy	
byla	zbudována	jako	jezuitská	kolej.

Projekt	„Slovácké centrum kultury a tradic - re-
vitalizace jezuitské koleje“	 je	 dalším	 z	 mnoha	
úspěšných	 projektů	 města	 Uherské	 Hradiště	 za-
měřených	 na	 cestovní	 ruch,	 které	 byly	 podpořeny	
z	 fondů	 Evropské	 unie.	 Rozpočet	 projektu	 dosáhl	
částky	79,7	mil.	Kč,	 z	nichž	24,9	mil.	Kč	město	zís-
kalo	prostřednictvím	Regionálního	operačního	pro-
gramu	Střední	Morava.	Zatímco	celé	první	patro	je	
zasvěceno	galerii Joži Uprky a kancelářím Klubu 
kultury,	v	přízemí	je	znovuotevřeno	městské infor-
mační centrum a informační centrum pro mlá-
dež	v	moderních,	nově	upravených	prostorech.	Pro	
návštěvníky	 je	zajímavý	nový	výstavní	prostor,	kde	
je	pod	záštitou	Slováckého	muzea	umístěna	atrak-
tivně	 zpracovaná	 multimediální expozice dějin 
města Uherské Hradiště,	 zaměřená	na	 jeho	his-
torický	vývoj.	Kompletní	proměnou	v	odpočinkovou	
zónu	 s	 potřebným	 zázemím	 pro	 pořádání	 kultur-
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ních	a	společenských	událostí	prošlo	 také	nádvoří	
jezuitské	koleje.	Mnozí	občané	ocení	i	další	drobné	
komerční	služby,	jako	jsou	stylové	obchůdky	apod.	
Stavební	práce	trvaly	takřka	rok	a	půl,	ukončeny	byly	
na	konci	dubna	2012.	Slavnostní	otevření	Slovácké-
ho	centra	kultury	a	tradic	se	konalo	na	přelomu	mě-
síců	srpna	a	září.		

Město Uherské Hradiště po dvou letech volebního období 

Slovácké	centrum	kultury	a	tradic

Expozice	města	Uherské	Hradiště

Jednou	z	největších	investičních	akcí	loňského	roku	
v	 Uherském	 Hradišti	 bylo	 zkapacitnění stěžejní 
křižovatky ve	městě,	na	kterém	se	podíleli		3	inves-
toři	(město	UH,	ŘSD	a	ŘSZK).	Podíl	města	byl		zhru-
ba	22,2	milionu	Kč	(celkové	náklady	asi	62	mil	Kč.)	
V	roce	2012	se	uskutečnila	také	zásadní	oprava	bu-
dovy	známé	 jako	Hradišťanka,	 kam	se	přesunuly	
některé	odbory	úřadu	(36,5	mil.,	 termín	dokončení	
rekonstrukce	 je	 03/2013).	Revitalizace sídelní ze-
leně si	v	roce	2012	vyžádala	takřka	1	milion	korun.	

V	roce	2012	město	pokračovalo	v	rozsáhlé	Revita-
lizaci veřejných prostranství v rámci dotačního 
programu iPRm	 např.	 na	 sídlišti	 Tůně,	 náměstí	
Republiky,	 na	 veřejných	 prostranstvích	 vnitrobloků	
v	blízkosti	ulic	Mánesova	a	B.	Němcové	atd.	Revita-
lizace	Tůně	si	vyžádala	náklady	5,6	milionů	korun,	
revitalizace	náměstí	Republiky	a	veřejná	prostran-
ství	vnitrobloků	v	blízkosti	ulic	Mánesova	a	B.	Něm-
cové	ve	výši	23	milionů.		

Opravené	dětské	hřiště	na	sídlišti	Tůně

Město	 dokončilo	 rovněž	 poslední	 etapu	 rekon-
strukce kina Hvězda - nebytových prostor	(bývalé	
kavárny	„Barziko“)	na	prostory	převážně	pro	večerní	 
a	noční	klub	s	víceúčelovým	využitím	(náklady	stav-
by	–	11,5	mil.	Kč).	V	roce	2012	se	uskutečnilo	zatep-
lení budov mš Husova, mKZ Sady a Ubytovna  
u zimního stadionu	 	 (20,1	mil.	Kč).	Došlo	k	dokon-
čení	rekonstrukce domu č.p. 41	v	památkové	zóně	
města,	přičemž	ve	dvoře	domu	byla	objevena	ba-
rokní	 studna	 (9,3	milionu	 korun).	 Na	 podzim	 2012	
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byla	 vystavěna	 nová cyklostezka spojující míst-
ní části města  Sady a Vésky	 (3,6	milionu	korun).	
Město	rozšířilo	a	zmodernizovalo	stávající	záchyt-
né parkoviště na Stavidle	(3,9	milionu	korun).

Parkoviště	Na	Stavidle

Další investiční akce roku 2012: 

- Stezka pro pěší a cyklisty	 Uherské	 Hradiště	 –	 
				Mařatice		(1,5	mil.	Kč)	
-		Na	podzim	2012	byla	provedena	komplexní
			rekonstrukce	hřiště u  Zš Unesco	(2,6	mil.	Kč)
-		byla	zrekonstruováno	sportovní	hřiště 
   ve štěpnicích	(0,95	mil.	Kč)
-		rekonstrukce	objektu	hasičárny
   v mařaticích	(1,6	mil.	Kč)	

Obnova památek 
v roce 2011

Tak	jako	každý	rok	byla	i	v	roce	2011	na	území	města	
Uherské	Hradiště	obnovena	řada	památek	v	rám-
ci	 programu regenerace městské památkové 
rezervace a městské památkové zóny.	 Nejná-
kladnější	 a	 také	 nejrozsáhlejší	 ze	 všech	 akcí	 byla	
rekonstrukce	bývalé	jezuitské	koleje	na	Masaryko-
vě	 náměstí.	 V	 městské	 památkové	 zóně	 Uherské	
Hradiště	 byly	 v	 roce	 2011	 obnoveny	 čtyři	 kulturní	
památky:
-	restaurování	fasády „Stanclovy lékárny“	–	II.	etapa
- obnova fasády domu č.p. 201,	Hradební	ulice	
-	restaurování	sousoší atlantů na	domě	č.p.	293,	
			Palackého	náměstí

-	restaurování	kamenného kříže	na	Tyršově	náměstí	

V	 tomtéž	 roce	 byla	 staticky	 zajištěna	 a	 obnovena	
po	havárii	v	roce	2010	podstřešní římsa	hlavní	lodi	
kostela sv. františka Xaverského	na	Masarykově	
náměstí.	

Obnova památek 
v roce 2012

Do programu regenerace městské památkové 
rezervace a městské památkové zóny	byly	v	roce	
2012		zařazeny	čtyři	akce:

-		Restaurování	dvou	soch z průčelí kostela sv. 
   františka Xaverského	na	Masarykově	náměstí,
-		restaurování	okenních vitráží kostela Zvěstování  
   Panny marie	na	Mariánském	náměstí,
- obnova původní výmalby klenby v průjezdu 
   domu  č. 35 na	Masarykově	náměstí
- obnova střechy a fasády	domu	zvaného	Atrium.	

Obnova	střechy	a	fasády	na	domě		 
č.p		157/8	„Atrium“
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V	loňském	roce	podstatně	pokročily	opravy koste-
la nanebevzetí Panny marie v mařaticích,	na	své	
místo	se	vrátil	také	opravený	kamenný	kříž	ve	Vino-
hradské	ulici.

Město Uherské Hradiště po dvou letech volebního období 

Doprava

Město	se	v	 roce	2011	stalo	 jedním	z	partnerů	me-
zinárodního	projektu central meetBike a hostilo 
národní	 cyklokonferenci	 –	 město	 tak	 chce	 	 zlep-
šovat	 podmínky	 pro	 cyklisty,	 vytvářet	 kvalitní	 cyk-
listickou	 infrastrukturu	 či	 odstranit	 problematická	
místa	 na	 páteřních	 cyklotrasách.	 Město	 opravilo	
křižovatku ulic Hradební a Havlíčkova	-	při	opra-
vách	se	změnila	zejména	úroveň	vozovky,	která	se	
sjednotila	 s	 výškou	 chodníku.	 Došlo	 k	 plynulému,	
bezbariérovému	propojení	ulice	Havlíčkova	s	chod-
níky	 podél	 Palackého	 náměstí	 (náklady	 dosáhly	
výše	 700	 tisíc	 korun).	Město	 představilo	 nový	ge-
nerel cyklodopravy	v	Uherském	Hradišti,	který	byl	
vytvořen	v	 rámci	aktivit	projektu	Central	MeetBike.	
Generel	cyklodopravy	si	mimo	jiné	klade	za	cíl	do-
cílit	 nárůstu	 podílu	 cyklistů	 na	 dopravě	 ve	městě,	
zlepšení	 bezpečnosti	 a	 komfortu	 při	 jízdě	 na	 kole	
městem,	ale	také	veřejné	prostory,	proto	může	být	
podkladem	i	pro	územní	plánování,	hlavně	tvorbu	
regulačního	plánu	centra	města.

Životní prostředí

Město	 Uherské	 Hradiště	 převzalo	 putovní	 žezlo	
kampaně	město stromů	 (listopad	2011).	 	Po	Brou-
movu	a	dalších	čtyřech	městech	se	Uherské	Hradi-
ště	zařadilo	k	obcím,	které	se	aktivně	snaží	přivést	
své	 obyvatele	 k	 většímu	 zájmu	 o	městskou	 zeleň	 
a	 okolí,	 v	 němž	 žijí.	 Město	 získalo	 také	 právo	 re-
prezentovat	ČR	v	mezinárodní	soutěži	Entente	Flo-
rale	Europe	(Evropská	kvetoucí	sídla).	Byli	zahájeny	
práce	 na	 regeneraci parku Smetanovy sady	 –	 
v	prosinci	2011	začala	úvodní	etapa	obnovy	největ-
šího	 uherskohradišťského	parku	 Smetanovy	 sady.	
Práce	zahrnovaly	 	kácení	stromů,	ošetření,	údržbu	
a	 vysazování	 zeleně.	Druhá část prací	 proběhla	

na	začátku	roku	2012,	kdy	následovaly	další	etapy	
obnovy	 parku	 spočívající	 v	 údržbě,	 ošetření	 a	 vý-
sadbách	stromů,	keřů	a	trvalkových	záhonů.

Ekonomika

V	letech	2011	a	2012	získalo	město	Uherské	Hradiště	
vysoké	 ratingové	 ohodnocení:	 Mezinárodní	 ratin-
gová	 agentura	 Moody’s	 Investors	 Service	 ohod-
notila	 v	 obou	 letech	 hospodaření	 města	 Uherské	
Hradiště	vysokým	ratingovým	hodnocením	Aa1.cz.

Květoslav	Tichavský	přebírá	ratingové	ocenění	 
z	rukou	Petra	Vinše	(Moody´s	Investors	Service)

Kultura a cestovní ruch

10. výročí znovuzrození Reduty -	V	rámci	Slovác-
kých	slavností	vína	a	otevřených	památek	2011	ne-
bylo	možné	přehlédnout	 10.	 výročí	 otevření	 obno-
vené	Reduty.	V	roce	2001	byla	dokončena	rozsáhlá	
rekonstrukce	 celé	 levé	 části	 souboru	 jezuitských	
staveb	a	na	počátku	září	byla	předána	veřejnosti.	
U	 příležitosti	 výročí	 se	 v	 podkroví	 Reduty	 uskuteč-
nila	výstava,	která	historii	i	současnost	tohoto	jedi-
nečného	 kulturního	 sálu	 připomněla	 účastníkům	
i	 hostům	 Slováckých	 slavností	 vína	 a	 otevřených	
památek.	
Město	 vydalo	 další	 dva	 díly	 průvodce Uher-
ským Hradištěm na DVD	 –	 Za památkami  
a historií královského města Uherské Hradiště ii. 
a ii.  
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Město Uherské Hradiště po dvou letech volebního období 

Sport

Město	Uherské	Hradiště	slavnostně	otevřelo	hřiště	
pro	sportovní	disciplínu	DiscGolf		(ří jen	2011)	a	pře-
dalo	je	veřejnosti.	Sportoviště	je	umístěné	v	Kunov-
ském	lese	a	je	volně	přístupné	po	celý	rok.

Hřiště	pro	DiscGolf	v	Kunovském	lese

V	 prosinci	 2012	 předalo	 město	 Uherské	 Hradiště	
do	 užívání	 komplexně	 opravené	 sportovní hřiště  
u Zš UneScO.	Původně	už	 technicky	nevyhovující	 
a	zastaralé	hřiště	nabízí	dětem	nový,	moderní	po-
vrch	 a	 vysoký	 komfort	 vybavení	 pro	 různé	 druhy	
sportů.	 Opravy	 hřiště	 trvaly	 půl	 druhého	 měsíce	 
a	stály	přes	dva	a	půl	milionu	korun.

Podobně	jako	v	předcházejících	letech,	také	v	letech	
2011	a	2012	byla	občanům	udělena	významná	oce-
nění	města	Uherské	Hradiště:	

cena měSTa: 

2011	–	v	roce	2011	neudělena,	nebyla	podána
											nominace
2012	–	MUDr.	Igor	Stancl,	cena	města	za	rok	2011

 

cena VLaDimíRa BOUČKa: 

2011	–	Zuzana	Hartlová	(keramika)
2012	–	Marie	Šuranská	(krojová	výšivka),
												Božena	Habartová	(výroba	krojů)
 
SPORTOVec ROKU: 

2011	–	Marek	Hoffmann	(plavání),
											Martin	Sklenář	(atletika)
2012	–	Adam	Štěrbák	(veslování),
											Klára	Světlíková	(krasobruslení)

Ocenění PeDagOgicKýcH PRacOVníKů: 

2011	 -	 Jitka	Čerstvá,	Martin	 Ilčík,	Marie	Miková,	
Ludmila	 Pohůnková,	 Kamila	 Vorbová,	 Zdeňka	
Brehmerová,	 Miroslava	 Filgasová,	 Jana	 Trefilí-
ková,	Lenka	Filipi,	Marcela	Habartová,	Svatopluk	
Lysoněk,	 Yvona	Procházková,	 Jiří	 Salajka,	 Jaro-
slav	Zatloukal

2012	-	Silvie	Dufková,	Jana	Nečasová,	Alena	Slo-
váčková,	Ilona	Močičková,	Michal	Vrobel,	Lenka	
Pavelčíková,	 Barbora	 Šmehlíková,	 Dana	 Černí-
ková,	 Jaroslav	 Tanner,	 Vladislava	 Frýbortová,	
Václav	Procházka,	Jan	Slováček,	Marie	Vítková,	
Jana	Melichárková,	Vítězslav	Rosůlek.

Ocenění města

Cena	města	za	rok	2011	-	MUDr.	Igor	Stancl,	CSc.
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Rozšíření sběru bioodpadu  
v Uherském Hradišti

Odbor životního prostředí městského úřadu 
v Uherském Hradišti připravil od ledna  2013 
ve spolupráci s firmou Odpady-Třídění-Recykla-
ce, a.s. Uherské Hradiště další rozšíření odděle-
ného třídění bioodpadu do centra města a jeho 
okolí. Jde o zavedení sběru bioodpadu do po-
sledních částí města a sjednocení systému sběru 
odpadů. Všechny rodinné domy ve městě budou 
mít nádoby na třídění bioodpadu.
Speciální	 nádoby	 s	 označením	 „bioodpad“,	 které	
budou	sloužit	k	oddělenému	sběru	bioodpadu	jak	
z	domácností,	tak	i	z	údržby	zahrádek,	byly	k	rodin-
ným	domům	v	centru	města	a	okolí	(mimo	těch,	kde	
již	nádoby	 jsou)	dodávány	 v	průběhu	měsíce	 led-
na	společně	s	harmonogramem	svozu	bioodpadu	
na	rok	2013.

Svoz	bioodpadu	bude	probíhat	ve	čtrnáctidenních	
intervalech.	 Jeden	 týden	bude	probíhat	 svoz	běž-
ného	 domovního	 odpadu,	 druhý	 týden	 svoz	 bio-
odpadu.	 Bioodpad	bude	 svážen	 na	 kompostárnu	
k	dalšímu	využití.

Nádoby	na	bioodpad	umožní	občanům	třídění	bio-
odpadu	přímo	„u	domu“	a	při	správném	třídění	dal-
ších	využitelných	složek	komunálních	odpadů	(jako	
např.	 papíru,	 skla,	 plastů,	 nebezpečných	 odpadů)	
je	možné	minimalizovat	množství	 zbytkového	 do-
movního	odpadu.

Rozšíření	odděleného	 třídění	bioodpadu	 je	v	sou-
ladu	 s	 Plánem	 odpadového	 hospodářství	 města	
Uherské	Hradiště	a	bylo	postupně	zaváděno	v	jed-
notlivých	městských	 částech.	Odděleným	 tříděním	
zvyšujeme	 podíl	 využitelných	 složek	 komunálního	
odpadu,	a	tím	snižujeme	množství	odpadu	ukláda-
ného	na	skládkách.
 
Doufáme,	že	dalším	rozšířením	třídění	bioodpadu,		
sjednocením	 systému	 sběru	 bioodpadu,	 zvýšíme	
množství	vytříděného	bioodpadu	a	snížíme	množ-
ství	odpadů	ukládaných	na	skládku.

 
Město		Uherské	Hradiště,
odbor	životního	prostředí

 
POZVání na KOšT SLiVOVice

Společnost	přátel	slivovice	České	republiky	
společně	 se	 Slováckým	 muzeem	 a	 Klu-
bem	kultury	zvou	na	 ii. slovácký košt sli-
vovice 2013	s	účastí	vítězů	místních	koštů. 
 
Koná se 31. března 2013 ve velkém sále 
Reduty v Uherském Hradišti. Zahájení ve 
14.00 hod. 

Přední urbanisté ocenili 
projekt Parku Rochus

Projekt	Park	Rochus	-	revitalizace	bývalého	vojen-
ského	cvičiště	v	Uherském	Hradišti	získal	ke	konci	
roku	 2012	 první	 cenu	 Asociace	 pro	 urbanismus	
a	územní	plánování	ČR	za	rok	2012.

Podle	 předsedy	 poroty	 Jaroslava	 Haluzy	 oceni-
la	 porota,	 která	 posuzovala	 všechny	 přihlášené	
projekty	 z	 celé	 republiky,	 již	 částečnou	 realizaci	
díla,	originalitu	a	nekonvenčnost	 řešení,	aplikaci	
principů	udržitelnosti	rozvoje	území,	ale	i	příznivé	
skloubení	urbanistického	řešení	s	ochranou	příro-
dy.		„Soutěžní	návrh	může	sloužit	jako	příklad	pro	
řešení	obdobných	lokalit,“	uvedl	Haluza.

Vzhledem	 k	 vítězství	 v	 soutěži	 byl	 Park	 Rochus	
navíc	nominován	i	do	mezinárodní	soutěže	ECTP-	
mezinárodní	 rady	 urbanistů,	 což	 je	 organizace	
sdružující	 obdobné	 profesní	 spolky	 téměř	 všech	
členských	zemí	Evropské	Unie.

„Záměr	 obecně	prospěšné	 společnosti	 Park	 Ro-
chus	zaujal	přední	odborníky	na	rozvoj	městských	
i	venkovských	aglomerací,	ale	velmi	pěkná	účast	
na	pořádaných	akcích	 	a	aktivitách	kolem	Parku	
Rochus	přitahují	pozornost	čím	dál	většího	počtu	
lidí.	To	je	cenné	zjištění,“	zauvažoval	starosta	měs-
ta	Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.	

JP  
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HLEDÁME V UHERSKÉM HRADIŠTI DŮM ROKU 2012 

Vyzýváme	investory,	projektanty	a	dodavatele	sta-
veb	 dokončených,	 nebo	 li	 zkolaudovaných	 a	 uve-
dených	do	provozu	v	roce	2012,	aby	tyto	nejpozději	
do konce února 2013	přihlásili	 k	účasti	 v	soutěži.	
Veřejnost	pak	prosíme	o	podněty	a	 typy	na	archi-
tektonicky	 zajímavé	 stavby	 a	 třeba	 i	 drobné	 jako	
jsou	rodinné	domky,	eventuelně	na	jiné	významněj-
ší	stavební	počiny,	které	by	neměly	naší	pozornosti	
uniknout.
Čestné	ocenění	Dům	roku	uděluje	Město	Uherské	
Hradiště	 od	 roku	 1992.	 Malá	 bronzová	 plastika	
dnes	zdobí	už	17	zdařilých	architektonických	počinů	
v	našem	městě	a	čtyři	výjimečné	stavby:

Dům	roku	1992		 Investiční	banka,	Havlíčkova		
	 	 ulice	č.p.	1221
Dům	roku	1993			 Podnikatelský	dům	s	kavárnou
		 	 Kovak,	Havlíčkova	ulice	č.p.160
Dům	roku	1994	 Bývalá	Měšťanská	beseda,		
	 	 Hradební	ulice	č.p.	189
Dům	roku	1995		 Stará	radnice,	Prostřední	ulice		
	 	 č.p.130
Dům	roku	1996	 Býv.	Františkánský	klášter	
	 	 s	archivem,	Velehradská	
	 	 tř.	č.p.124
Dům	roku	1997				 Podnikatelský	dům,	
	 	 Na	Splávku	č.p.1248
Dům	roku	1998		 neudělen
Stavba	roku	1998		 Býv.	Císařská	zbrojnice	
	 	 s	Galerií	SM,	Otakarova	ulice		
	 	 č.p.	103
Dům	roku	1999	 Tělocvična	Gymnázia,	
	 	 Velehradská	třída	č.p.	218
Dům	roku	2000	 Provozní	objekt	Správy	
	 	 a	údržby	silnic	Uh.	Hradiště
Dům	roku	2001	 Reduta	na	Masarykově	
	 	 náměstí
Dům	roku	2002	 Sídlo	společnosti	Barco	
	 	 v	Mařaticích
Dům	roku	2003	 Hotel	Slunce	s	pasáží	
	 	 na	Masarykově	náměstí
Dům	roku	2004	 Sportovně	rekreační	areál
Stavba	roku	2004	 Výpravní	budova
	 	 Českých	drah
Dům	roku	2005	 Hotel	Koníček	v	Mařaticích
Dům	roku	2006	 Polyfunkční	dům	Květák	
	 	 situovaný	mezi	ulicemi	

	 	 Hradební	a	Františkánská
Stavba	roku	2006		 Soubor	staveb	dopravní
	 	 infrastruktury	(parkoviště	
	 	 u	nádraží	a	u	nemocnice
	 	 a	podjezd	pod	tratí	ČD)
Dům	roku	2007	 neudělen
Dům	roku	2009	 Penzion	Na	Stavidle
Dům	roku	2010	 Hotel	Mlýnská
Stavba	roku	2010	 Aquapark	na	Sportovní	ulici
Dům	roku	2011	 Rezidence	Hradební
Dům	roku	2012	 (návrh,	bude		 	
		 	 rozhodovat	Zastupitelstvo	
	 	 města	v	únoru	2013)

Za	 dobu	 svého	 trvání	 si	 čestné	 ocenění	 Města	
Uherské	Hradiště	za	kvalitu	architektury	Dům	roku	
nebo	stavebního	díla	Stavba	roku	získalo	mezi	pro-
jektanty,	 stavebními	 společnostmi	 i	 investory	 sta-
veb	určitou	prestiž.		
Pro	nás	je	v	tomto	okamžiku	aktuální	vybrat	dílo	ar-
chitektonicky	hodnotné,	 	zajímavé	a	nepřehlédnu-
telné,	které	obohatilo	vzhled	našeho	města.	Víme,	
že	 takové	objekty	v	uplynulém	roce	vznikly	a	že	si	
nominaci	na	ocenění	určitě	právem	zaslouží.

Sekretářem	soutěže	 je	 již	 tradičně	odbor	architek-
tury,	plánování	a	rozvoje,	kde	jsou	k	dispozici	pod-
mínky	 soutěže	 i	 přihlašovací	 panel,	 pravidla	 pro	
udělování	ocenění	 jsou	k	dispozici	 také	na	webo-
vých	stránkách	města,	u	odboru	architektury,	plá-
nování	a	rozvoje,	oddělení	architektury.	

Libuše	Hradilová,
odbor	architektury,	plánování	a	rozvoje
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Město je k řece otočeno zády, ale výstavba  
protipovodňových opatření začíná!

Na	veřejné	fóru	o	rozvoji	města	v	uplynulém	roce	
označili	občané	za	jeden	z	nejdůležitějších	problé-
mů	města	 také	absenci	nábřeží,	 tedy	skutečnost,	
že	 město	 je	 k	 řece	 Moravě	 otočeno	 stále	 spíše	
zády	a	že	potenciál	nábřeží	ke	zlepšení	svého	ob-
razu	město	nevyužívá.	Zejména	v	centrální	měst-
ské	části,	kde	řeka	 lemuje	historické	 jádro	města	
ze	severní	strany,	je	tento	nedostatek	nejvýrazněj-
ší	a	nejcitelnější.	Přítomnost	řeky	jako	základního	
stavebního	kamene	kvalitní	urbanistické	koncep-
ce,	a	 jako	městotvorného	 fenoménu,	 je	 zcela	 ig-
norována	zejména	na	levém	břehu:	v	části	areálu	
okresního	 ředitelství	 Policie	ČR,	Gymnázia,	 areá-
lu	Sokola,	bývalých	 jatek	 i	areálu	podniku	Povodí	
Moravy.	Tyto	ucelené	soubory	budov	 jsou	 již	his-
toricky	stavebně	i	pohledově	orientovány	směrem	
k	centru	města	a	k	dnes	 frekventovaným	silnicím	
a	od	nábřeží,	které	naprosto	ignorují,	jsou	odvrá-
ceny	a	odděleny	vysokými	ploty	a	zdmi.	K	nábřeží	
tak	 přiléhají	 podružné	 prostory,	 provozní	 dvory,	
nevzhledné	 kolny	 a	 garáže.	 To	 ale	 není	 chyba	
současných	 vlastníků	 a	 provozovatelů,	 takto	 zde	
zástavba	byla	v	minulosti	založena.

Situace	není	optimální	ani	mimo	centrum	města.	
Vždyť	i	třeba	Základní	škola	v	Jarošově	je	od	řeky	
odcloněna	 plnou	 stěnou,	 stejně	 jako	 plným	 ple-
chovým	plotem	sousední	areál	hřiště.	Chodníček	
v	nábřežní	lipové	a	jerlinové	aleji		je	jen	provizorně	
a	 ne	 příliš	 kvalitně	 upraven.	 Chybí	 lavičky,	místa	
k	zastavení	a	odpočinku,	mnohde	i	veřejné	osvět-
lení.	 Ani	 okolí	 slepého	 ramene	 „Mařacké“	 příliš	
nevybízí		k	procházkám	a	relaxaci.
 
Na	tomto	místě	se	logicky	nabízí	úvaha,	proč	k	této	
situaci	došlo	právě	po	obvodu	centra	města.	Jako	
rodák	z	města	Hradec	Králové,	 kde	během	krát-
kého	 období	 první	 republiky	 dokázali	 vystavět	
skvostná	nábřeží	a	doplnit	mimořádnou	architek-
turou,	 jsem	si	nad	příčinou	 této	neutěšené	situa-
ce	v	našem	Uherském	Hradišti	mnohokrát	 lámal	
hlavu.
 
Jistě,	ve	středověku	byla	řeka	součástí	fortifikační-
ho	 systému,	napomáhala	 k	 zdůraznění	pevnost-

ního	 charakteru	města.	Po	obvodu	u	hradeb	 tak	
nevznikaly	 žádné	 kvalitní	 veřejné	prostory.	 Jenže	
v	 řadě	 původně	 opevněných	měst	 pak	 na	místě	
zrušených	hradebních	okruhů	později	 (v	 novově-
ku)	budují	 prstenec	městských	parků	 s	 kvalitními	
a	významnými	budovami.	Tuto	příležitost	však	ně-
kdejší	stavitelé	a	plánovači	v	našem	městě	nevyu-
žívali,	situaci	ztěžovalo	dlouhodobé	a	těsné	sevře-
ní	 hradbami,	 které	 sice	 ztratily	 obranný	 význam,	
ale	město	chránily	před	stále	hrozícími	záplavami.	
Přímo	a	 čelem	 k	 řece	 byl	 později,	 po	 provedené	
regulaci	 řeky	 orientován	 a	 vystavěn	 snad	 pou-
ze	objekt	 veslařského	 klubu.	 Proč	 nenásledovaly	
další	budovy?	Byla	to	zlobivá	řeka	z	rozkolísanou	
hladinou,	která	do	města	přinášela	povodně?	To	
byl	zřejmě	jeden	z	mnoha	důvodů.		Další	příčinou	
nepochybně	 je	 nepřívětivá	 orientace	 případných	
budov	 směrem	k	 řece,	 totiž	přímo	na	 sever.	A	 je	
pravda,	 že	 stavitelé	 vždy	hodně	dbali	 na	 to,	 aby	
hlavní	 a	 dominantní	 průčelí	 budov	 bylo	 náležitě	
osluněno,	zvláště	u	těch	veřejných.
   
Dnes	 se	 pyšníme	 titulem	 Historické	 město	 roku	
2011,	 ale	 tento	 problém	 dosud	 vyřešen	 není.	
Na	tuto	skutečnost	a	skvrnu	na	tváři	našeho	měs-
ta	 jsme	poukazovali	od	počátku	90.	 let	minulého	
století,	 kdy	 byly	 formovány	 zásady	 programu	 re-
generace	městské	památkové	zóny,	a	kdy	vznikla	
první	studie	revitalizace	moravního	nábřeží.	V	roce	
1997	jsou	však	jakékoliv	snahy	o	řešení	problému	
zastavily	katastrofální	povodně.	

Od	roku	1998	 jsou	řešeny	a	připravovány	varian-
ty	a	projekty	protipovodňových	opatření,	které	se	
zásadně	dotýkají	právě	nábřeží	a	na	jeho	budoucí	
formu	a	ztvárnění	mají	určující	vliv.	

Projekt	 protipovodňových	 opatření	 zahrnuje	 ne-
jen	 ochrannou	 hráz	 nad	 Rybárnami,	 vytvoření	
inundačního,	 retenčního	prostoru	na	území	 sou-
sedního	 Starého	 Města	 i	 další	 stavby,	 ale	 také	
navýšení	 stávajících	 hrází	 na	 obou	 březích	 řeky	
Moravy	 a	 Baťova	 kanálu.	 Projekt	 nikdy	 nebyl	 tak	
blízko	 k	 realizaci,	 jako	 právě	 nyní.	 Po	 15	 letech	
průzkumů,	 analýz,	 variantních	 studií	 a	 projekto-
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Protipovodňová opatření...

V	 souladu	 s	 vládou	 schválenou	 koncepcí	 péče	
o	tradiční	lidovou	kulturu	a	v	návaznosti	na	tradice	
místního	 regionu,	 Město	 Uherské	 Hradiště	 kaž-
doročně	 uděluje	 významným	 lidovým	 výrobcům	
Cenu	Vladimíra	Boučka	za	zachování	a	rozvoj	lido-
vé	umělecké	výroby.	

Od	roku	2005	bylo	uděleno	již	11	cen	aktivním	ře-
meslníkům	a	čtyři	čestná	uznání	lidem,	kteří	se	ne-
zabývali	přímo	výrobou,	ale	podíleli	se	na	rozvoji	
lidové	výroby	nepřímo,	například	návrhářstvím	či	
výchovou	mladé	generace	řemeslníků.		

Nejnovějšími	 nositeli	 Ceny	 Vladimíra	 Boučka	
za	zachování	a	rozvoj	lidové	umělecké	výroby	jsou	
od	roku	2012	paní	Marta	Šuranská,	která	tvoří	vyší-
vání	ke	krojům,	a	paní	Božena	Habartová,	krojová	
krejčová.	Čestné	uznání	bylo	 vloni	uděleno	panu	
Františku	Daňhelovi,	který	se	své	košíkářské	práce	
už	vzdal,	ale	stojí	za	ním	celá	řada	dalších	řemesl-
níků,	kterým	předal	nejen	své	znalosti	a	zkušenos-
ti	v	oboru	uměleckého	zpracování	pletiv,	ale	také	
je	ovlivnil	svým	obdivuhodným	přístupem	k	lidem.		 

Navrhovat	kandidáty	na	 toto	ocenění	mohou	ne-
jen	odborníci,	ale	i	laická	veřejnost.	Víte-li	o	osob-
nosti,	která	významným	způsobem	přispěla	nebo	
přispívá	 k	 zachování	 lidových	 tradic	 či	 řemesel,	
prosíme,	napište	nám	o	ní.
Cenu	Vladimíra	Boučka	za	zachování	a	rozvoj	lido-
vé	umělecké	výroby	uděluje	jednou	ročně	Zastupi-
telstvo	města	Uherské	Hradiště	na	návrh	odborné	
komise.	Návrhy	všech	dalších	kandidátů	přechází	
do	nadcházejícího	ročníku.	Výzva	je	trvalá,	občané	
mohou	podávat	návrhy	stále,	budou	zařazeny	k	vy-
hodnocení	 vždy	při	nejbližším	 termínu,	 tj.	během	
měsíce	února	 každého	 roku.	Cena	 je	předávána	 
v	 rámci	 Svatojánského	 jarmarku	 každoročně	
v	červnu.

Libuše	Hradilová,
odbor	architektury,	plánování	a	rozvoje

 

vání,	 tedy	 hledání	 optimálního	 řešení	 je	 stavba	
majetkoprávně	připravena,	má	všechna	potřebná		
povolení	 a	 vybrána	 už	 je	 také	 společnost,	 která	
bude	stavbu	realizovat.	Státní	podnik	Povodí	Mo-
ravy	 zde	 každým	 okamžikem	 zahájí	 stavbu.	 Do-
jde	 ke	 změnám	 výškové	 úrovně	 hrází	 respektive	
nábřeží,	 většinou	 to	 bude	 jenom	navýšení	 přisy-
páním	 a	 jen	 ve	 stísněných	 místech	 ochrannými	
betonovými	 zídkami.	 První,	 jen	dílčí	 část	protipo-
vodňových	opatření,	byla	již	vystavěna	v	předstihu	
v	roce	2009	–	2010	v	souvislosti	s	budováním	uher-
skohradišťské	přístavní	hrany	na	Svatojiřském	ná-
břeží	mezi	silničním	mostem	a	pěší	lávkou.	V	loni	 
v	 zimě	 muselo	 být	 provedeno	 vykácení	 mnoha	
stromů	na	hrázích,	a	to	už	byl	 jasný	signál,	že	se	
zde	 bude	 něco	 dít.	 Mimochodem	 nakonec	 pro-
jektanti	 zvolili	 taková	 řešení	 a	 navrhli	 šetrnou	
technologii,	která	umožní	na	nábřeží	a	na	hrázích	
zachovat	 navzdory	 ustanovení	 vodního	 zákona	
maximum	stromů	-	vždy	nejméně	jednu	řadu	stro-
mů	z	původně	dvouřadých	alejí.	Ve	zvláště	stísně-
ných	 místech	 a	 tam,	 kde	 je	 navržena	 ochranná	
zídka,	je	tato	zakládána	na	pilotech,	nikoliv	zákla-
dových	pasech,	aby	nedošlo	k	fatálnímu	narušení	
kořenových	 systémů	 lip	 či	 jerlínů.	 	 Z	 toho	 je	 tedy	
zřejmé,	 že	 naše	 budoucí	 nábřeží	 bude	 dotvářet	
také	původní,	pro	naše	podmínky	 tolik	 charakte-
ristická,	stromová	výsadba.

Je	 tedy	 logické,	že	 jakákoliv,	byť	postupná	revita-
lizace	nábřeží,	musí	počkat	na	dokončení	celého	
systému	protipovodňových	staveb	a	opatření.	A	je	
tu	naděje,	že	první	a	klíčová	etapa	protipovodňo-
vých	opatření	na	řece	v	Uherském	Hradišti	a	Sta-
rém	Městě	zde	bude	v	roce	2014	provedena.

Stav	územních	rozpočtů	i	možnosti	evropských	do-
tací	nejsou	příliš	optimistické,	ale	čas	na	plánova-
nou	a	koncepční	přípravu	 revitalizace	nábřeží	 se	
skutečně	přiblížil.	Bude	možné	pokračovat	v	 tom, 
co	se	v	roce	2010	již	podařilo	u	Veslařského	klubu	
Moravia	-	zprůchodnit	uzavřený	areál	a	zpřístupnit	
kus	cenného	nábřeží.

Ing.	arch.	Aleš	Holý

Cena Vladimíra Boučka
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Praktická ochrana netopýrů a rorýsů 
v Uherském Hradišti a jeho okolí

Ač	se	to	nezdá	i	městské	prostředí	může	posky-
tovat	 řadu	 pří ležitostí	 pro	 existenci	 zajímavých	
živočichů.	Poté,	co	ztratili	svoje	přirozená	stano-
viště	v	přírodě,	stalo	se	jejich	druhým	domovem	
městské	 prostředí.	 Dnes	 probereme	 netopýry	
a	rorýse	a	 jejich	praktickou	ochranu	v	podmín-
kách	 města	 Uherské	 Hradiště	 pod	 dohledem	
odboru	 životního	 prostředí	 MěÚ	 v	 Uherském	
Hradišti.

Netopýři	 se	 původně	 vyskytovali	 tam,	 kde	 byly	
jeskynní	prostory,	skalní	štěrbiny,	stromové	du-
tiny	 nebo	 místa,	 kde	 se	 mohli	 ukrýt	 a	 přivést	
na	 svět	mladé	a	 v	 zimě	při	 stálé	 teplotě	přezi-
movat.	Těchto	pří ležitostí	s	rozvojem	lidské	civi-
lizace	 významně	 ubývalo	 a	 situaci	 paradoxně	
zachránila	 výstavba	 lidských	 sídel,	 která	 s	 se-
bou	 přinesla	 vznik	 různých	 zákoutí	 a	 nevyuži-
tých	prostor,	jež	se	stala	jejich	novým	domovem.	
Ale	 i	 tento	domov	začal	být	ohrožován	v	době,	
kdy	se	započalo	se	zateplováním	budov,	 jehož	
cí lem	bylo	a	je	utěsnění	každé	skulinky	a	otvoru	
na	 fasádě	 nebo	 střeše	 domu.	 Cílem	 praktické	
ochrany	 jak	 rorýsů,	 tak	 i	 netopýrů,	 je	 provádět	
zateplení	 tak,	 aby	 na	 vhodných	 místech	 byly	
zachovány	 prostupy	 do	 existenčních	 prostor	
těchto	 živočichů.	 Pokud	 je	 není	 možné	 zacho-
vat,	 je	 nutné	 tam,	 kde	 se	 zmínění	 živočichové	
vyskytují,	 alespoň	 vytvořit	 náhradní	 pří ležitosti	
pro	 hnízdění	 rorýsů	 nebo	 letní	 pobyt	 netopýrů,	

třeba	vyvěšením	budek.		Celému	procesu	musí	
předcházet	odborně	zpracovaný	monitoring	vý-
skytu	těchto	ohrožených	druhů.	Ten	musí	přesně	
popsat	místa	výskytu	s	jejich	určením	a	pokud	to	
je	možné	i	údaje	o	početnosti.	Od	těchto	zjištění	
se	 odví jí	 další	 postup,	 kdy	 orgán	 ochrany	 pří-
rody	navštíví	 inkriminované	místo	a	po	dohodě	
s	investorem	stanoví	další	postup	ve	věci.	Ten	je	
většinou	 takový,	 že	se,	pokud	 to	 situace	umož-
ňuje,	ponechají	v	plášti	budovy	prostupy,	který-
mi	se	rorýsové	či	netopýři	dostanou	do	aktivních	
“hnízdních	 dutin“,	 případně	 takových	míst,	 kde	
mohou,	 v	případě	netopýrů,	odchovat	mláďata	
nebo	i	přezimovat.	Pokud	prostupy	není	možné	
zachovat,	přikročí	se	v	případě	rorýsů	i	netopýrů	
k	pověšení	budek,	jako	náhradního	řešení	situ-
ace.	 Netopýří	 budky	 nejsou	 zdaleka	 tak	 často	
obsazované	 ani	 tak	 známé,	 jako	 ty	 ptačí,	 řek-
něme	si	k	nim	 tedy	něco	víc.	Vyrábějí	 se	výluč-
ně	 ze	 dřevěných	 desek	 tloušťky	 1.5	cm	 a	 uvnitř	
budky	 musejí	 být	 nehoblované,	 aby	 netopýři	
mohli	po	stěnách	šplhat.	Navíc	budky	pro	neto-
pýry	není	vhodné	jakýmkoliv	způsobem	natírat.	
Použití	nátěrové	hmoty	netopýra	odradí.	Vnitřní	
rozměry	budky	by	měly	být	alespoň	55x25x5	cm	
(výška	 x	 šířka	 x	 	 hloubka)	 a	 vletová	 štěrbina	
vedoucí	 přes	 celou	 spodní	 části	 přední	 stěny	
by	 měla	 být	 kolem	 2	cm	 široká.	 Stříška	 budky	
musí	 být	 sundávací	 a	má	mít	 sklon	minimálně	
45°.	 Představu	 o	 vzhledu	budky	 dává	přiložený	
nákres.	Budky	pro	netopýry	je	vhodné	věšet	ze-
jména	v	parcích,	porostních	stěnách,	ve	stromo-
řadích	a	všude	tam,	kde	se	ve	větší	míře	vysky-
tují	stromy.	Jejich	věšení	na	stěny	domů	je	spíše	
nouzovým	řešením.	

To	 budky	 pro	 rorýse	 ptáci	 celkem	 často	 obsa-
dí.	 A	 nemusí	 to	 být	 vždycky	 rorýsi.	 Vyrábějí	 se	
většinou	s	 jednou	nebo	se	 třemi	hnízdními	 ko-
morami.	 Vnitřní	 rozměr	 hnízdní	 komory	 činí	
15x30x15	cm	(výška	x	šířka	x		hloubka).	Jednoko-
morová	budka	pro	rorýse	je	na	druhém	nákresu.	
Materiálů,	které	se	dají	použít	na	 jejich	výrobu,	
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Slavnostní uvedení druhého 
čísla historického časopisu 

Východní Morava

Moravský	 zemský	 archiv	 v	 Brně,	 Státní	 okres-
ní	 archiv	 Uherské	 Hradiště	 srdečně	 zve	 všech-
ny	 zájemce	 o	 regionální	 historii	 v úterý 12. 2. 
2013 v 17,00 hodin	 do	 sloupové	 síně	 Státní-
ho	 okresního	 archivu	 Uherské	 Hradiště	 (Ve-
lehradská	 124),	 kde	 bude	 představen	 obsah	
druhého	 čísla	 historického	 časopisu	 Východní	
Morava.	Následovat	bude	beseda	s	autory	článků,	
mj.	 také	 o	 vývoji	 pečeti	 města	 Uherské	 Hradiště. 

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

je	celá	řada	(od	hoblovaných		dřevěných	desek	
přes	pilinovo	 -	 cementové	 směsi	až	po	plasty).	
Budky	z	plastů	musí	mít	odvětrání.		Vletový	otvor	
by	měl	mít	rozměry	asi	3,5x7	cm		(výška	x	šířka).	
Budky	je	nutné	věšet	poměrně	vysoko	těsně	pod	
úroveň	střešních	konstrukcí,	pokud	možno	na	ji-
nou,	než	jižní	stranu.			

Pokud	Vás	zajímají	další	detaily,	navštivte	webo-
vé	stránky	sdružení	a	spolků	zajímajících	se	pro-
blematikou	ochrany	netopýrů	a	ptáků.	Na	inter-
netu	je	odkazů	celá	řada.

Květoslav	Fryšták,	
OŽP	MěÚ	v	Uherském	Hradišti

 
 

Loutkový	odbor	Sokola	Uherské	Hradiště	 
v neděli 10. února 2013 v 15 hodin  

 
zahraje	v	sokolovně	pohádku

                                                                        
ČaROVnÉ BaČKůRKY

Ochrana netopýrů a rorýsů... 
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Toulky městem

Vývoj	dalších	parcel	na	pravé	straně	Františkán-
ské	ulice	již	je	podstatně	složitější.	Na	místě	pa-
nelového	bytového	domu	čp.	140	a	141	a	přilehlé	
volné	plochy	s	chodníkem	stávaly	čtyři	budovy,	
z	nichž	dvě	byly	postaveny	až	ve	20.	století.		Při-
bližně	 tři	čtvrtiny	 jeho	délky	 leží	na	parcele	ná-
ležející	 k	historickému	domu	čp.	 141,	 která	byla	
dvakrát	 větší	 než	 obě	minule	 popsané	 dohro-
mady,	a	zbývající	čtvrtina	paneláku	spolu	s	ce-
lým	vedlejším	domem	čp.	332	se	nachází	na	plo-
še	 staré	 krajské	 věznice,	 která	 nesla	 číslo	 140.	
Pod	 číslem	 141	 byly	 v	 18.	 století	 evidovány	 dva	
domky,	 resp.	 jejich	 parcely,	 což	 vysvětluje	 onu	
velikost	 parcely.	 Oba	 měly	 v	 té	 době	 jednoho	
majitele	a	společně	byly	také	převáděny.	V	roce	
1776	 je	po	Šimonu	Stoklasovi	 získala	 vdova	 Jo-
hanna	Stoklasová	a	vzápětí	Franz	von	Lerchen-

schwung,	 který	 je	 prodal	 Anně	 Fundulusové.	
Roku	 1786	vdova	Marie	Anna	 Laabová	prodala	
vazačskému	mistru	Václavu	Holúbkovi	v	Židov-
ské	ulici	dva	malé	domky	„z	 jedné	strany	vedle	
domu	Michala	 Bartla	 a	 z	 druhé	 vedle	 kanálu“,	
z	 nichž	 jeden	 je	 užíván	 jako	 zahrada,	 a	 roku	
1797	je	od	Holúbka	koupil	kolářský	mistr	Matyáš	
Lima.	Kanálem,	někdy	 také	nazývaným	 františ-
kánský	kanál,	je	míněna	Rechla,	která	nedaleko	
vtékala	do	města	pod	hradební	zdí	a	směřovala	
dál	 dnešní	Mlýnskou	 ulicí.	 V	 první	 polovině	 19.	
století	 zde	 stál	 jen	malý	domek	 v	 hloubce	 levé	
části	parcely	obklopený	ze	tří	stran	dvorem,	který	
vznikl	zřejmě	zčásti	na	zasypaném	korytě	kaná-
lu	a	přímo	sousedil	s	budovou	věznice.	Druhou	
parcelu	 tvořila	zahrada	bez	 jakýchkoliv	staveb.	
K	 oddělení	 obou	 parcel	 došlo	 zřejmě	 v	 roce	

Bourání	domů	čp.	141,	258	a	548	ve	Františkánské	ulici																																																																					Foto:	JR
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Toulky městem

1845,	 kdy	 je	 získal	 kolář	 Anton	 Lima	 a	 vzápětí	
prodal	 Barboře	 Pohlové.	 Prodal	 ale	 zřejmě	 jen	
tu	zahradní	parcelu,	neboť	v	domě,	označeném	
později	čp.	141a,	žil	až	do	své	smrti	roku	1881.	Za-
hradu	pak	v	 roce	1856	koupili	 Josef	a	Františka	
Rotterovi	a	v	prosinci	 1859	Josef	Rotter	požádal	
o	povolení	stavby	nového	domu	ve	své	zahradě.	
Rotterovi	 svou	nemovitost,	 označenou	 čp.	 141b,	
prodali	 v	 roce	 1870	 Salomonu	 Glaserovi	 a	 ná-
sledujícího	roku	bylo	jeho	prohlášením	vlastnic-
ké	 právo	 vloženo	 Židovskému	 náboženskému	
spolku.	Ten	ale	již	po	měsíci	dům	prodal	cukráři	
Jakubu	Vlčkovi,	který	tu	žil	s	rodinou	do	své	smrti	
v	roce	1899	a	jeho	vdova	Kateřina	pak	sama	se	
služkou	do	roku	1904.	V	devadesátých	letech	19.	
století	dům	dostal	nové	čp.	258.	Kolem	roku	1910	
patřil	gymnazijnímu	profesoru	Alfonsi	Sauerovi,	
který	 tu	bydlel	 se	svou	 tetou-hospodyní	a	služ-
kou.	V	období	první	republiky	dům	získali	man-
želé	Jan	a	Josefa	Blahovi,	kteří	v	roce	1932	k	pří-
zemnímu	 domu,	 ležícímu	 v	 zadní	 části	 parcely	
při	 zdi	 klášterní	 zahrady,	 přistavěli	 první	 patro	
o	pěti	pokojích	a	příslušenství	a	k	dvornímu	kří-
dlu	s	prádelnou	a	kanceláří	garáž.	V	únoru	1934	
pak	pravou	polovici	domu	prodali	Boženě	Leh-
koživové,	přičemž	na	jejich	části	zůstalo	čp.	258	
a	prodané	polovici	bylo	přiděleno	čp.	548.	Bla-
hovi	bydleli	 v	domě	 ještě	v	poválečných	 letech,	
za	války	a	krátce	po	ní	první	patro	pronajímali.
V	 nově	 vzniklém	 čp.	 548	 žila	majitelka	 Božena	
Lehkoživová	asi	do	roku	1948,	kdy	se	odstěhova-
la	na	Smraďavku,	kde	pracovala	jako	hostinská.	
I	ona	část	domu	již	dříve	pronajímala	a	posléze	
tam	bydleli	již	jen	nájemníci.
Původní	dům	Antonína	 Limy	 čp.	 141	 (a)	po	 jeho	
smrti	 koupil	 obchodník	 dřevem	 Adolf	 Gansel	
a	v	osmdesátých	letech	19.	století	ho	adaptoval,	
neboť	byl	v	neobyvatelném	stavu.	Už	před	rokem	
1900	 ho	 však	 prodal	 obchodníku	 vejci	 a	 más-
lem	 Jakubu	 Ehrenzweigovi,	 který	 později	 svůj	
obchod	 rozšířil	 ještě	 o	 zeleninu,	 ovoce	 a	 tva-
roh,	v	 letech	1917–1922	 také	vyráběl	a	prodával	
medové	 máslo.	 Již	 v	 roce	 1902	 vystavěl	 v	 se-
verní	části	dvora	při	klášterní	zahradě	skladiště	
a	roku	1914	připojil	dům	k	městskému	vodovodu	

a	kanalizaci.	Za	druhé	světové	války	byl	 i	maji-
tel	 tohoto	 domu	 z	 rasových	 důvodů	 perzekvo-
ván,	město	se	už	v	únoru	1941	snažilo	jeho	dům	
vykoupit	 a	 po	 deportaci	 Jakuba	 Ehrenzweiga	
(umučen	v	r.	1943	v	Terezíně)	byl	v	roce	1942	jeho	
byt	 po	 menších	 úpravách	 přidělen	 „nenároč-
nému	 nájemníkovi“.	 Od	 roku	 1943	 dům	 přešel	
do	vlastnictví	města	a	od	téhož	roku	zde	provo-
zoval	Josef	Kašný	velkoobchod	ovocem,		zeleni-
nou	a	jižním	ovocem,	který	v	roce	1949	převzalo	
Slovácké	hospodářské	družstvo.	Dům	stál	štíto-
vou	stranou	do	ulice	a	vedle	něj	vlevo	byla	zeď	
s	 vraty	 do	 dvora.	 V	 zadním	 objektu	 –	 skladišti	
–	byla	už	v	roce	1942	zřízena	sběrna	ovoce	a	ze-
leniny,	 a	 protože	 úzkými	 vraty	 neprojela	 auta,	
byla	dosavadní	zeď	zbourána	a	postavena	nová	
s	širšími	vraty,	přičemž	byla	posunuta	asi	o	3	m	
dozadu	podle	nové	stavební	čáry,	na	níž	po	pře-
stavbách	 již	 ležely	 všechny	 sousední	 domy.	 
Samotný	dům	však	i	nadále	z	této	linie	vystupo-
val,	 takže	 se	 roku	 1949	 projednávalo	 zbourání	
jeho	 části	 přesahující	 stavební	 čáru.	 Po	 válce	
dědicové,	 žijící	 v	 Anglii,	 vedli	 o	 dům	 restituční	
spor,	 rozhodnutý	 v	 jejich	prospěch	v	 roce	 1949.	
Dům	 v	 té	 době	 užívalo	 Slovácké	 družstvo	 hos-
podářské,	během	roku	1950	změněné	na	Velko-
distribuční	podnik	Gottwaldov,	od	roku	1954	pak	
velkoobchodní	 závod	 Chemo	 jako	 sklad	 zboží	
a	 obalů	 a	 posléze	 Velkoobchod	 zbožím	 široké	
spotřeby,	 přejmenovaný	 ještě	 později	 na	 Do-
mácí	 potřeby.	 Ty	 se	 také	 nakonec	 staly	 jeho	
vlastníkem.	Podle	úředního	popisu	z	 roku	 1958	
nemovitost	tehdy	sestávala	ze	dvou	částí,	z	pří-
zemní	přední	části	s	průčelím	do	Františkánské	
ulice	 a	 dvoupatrové	 zadní	 skladištní.	 Přízemní	
budova	byla	již	tehdy	v	desolátním	stavu,	stropy	
z	části	propadlé,	vchodové	dveře	chyběly,	štíto-
vá	zeď	měla	trhliny	a	břidlicová	krytina	sjížděla	
k	 okapům.	 Na	 základě	 toho	 bylo	 rozhodnuto	
o	zbourání,	které	se	mělo	uskutečnit	do	června	
1958.	Nicméně	k	němu	z	neznámých	důvodů	ne-
došlo	 a	 objekt	 vykoupil	městský	 národní	 výbor	
pro	bytovou	výstavbu	teprve	v	roce	1970.

PhDr.	Jaromíra	Čoupková
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Fejeton

šKOLa ZáKLaD žiVOTa
únOROVý feJeTOn JiříHO JiLíKa

Vzpomínám,	 že	
jsem	 jako	 deseti	
nebo	 jedenácti-
letý	 vyřezal	 ka-
pesním	 nožíkem	
ve	 tvaru	 rybičky	
do	 desky	 školní	
lavice	 svoje	 jmé-
no.	Pižlal	 jsem	ho	
potichoučku,	 nej-
spíše	 v	 počtech,	
protože	 těm	
jsem	 nerozuměl	

a	 čemu	 člověk	 nerozumí,	 tím	 nemá	 ztrácet	 čas.	
Byla	to	tehdy	v	padesátých	letech	minulého	století	
školní	 lavice	 podobná	 starým	 škamnám.	 Taková,	
z	 jakých	 je	 sestavena	 školní	 třída	 ve	 Slováckém	
muzeu	 v	 rámci	 výstavy	 Pohádka	 ve	 škole.	 Třída,	
její	interiér,	lavice,	školní	pomůcky	a	staré	učebnice	
vyvolávají	 v	 návštěvníkovi	 mého	 věku	 vzpomínky	
na	 časy	 dávno	 uplynulé.	 Vždyť	 právě	 do	 takové	
třídy	jsem	před	šedesáti	 lety	chodil	ve	škole	v	Ku-
novicích.	Ty	tam	jsou	časy	škamen	se	sklápěcí	des-
kou	 a	 s	 kalamářem	 zdobeným	 krajkou	 „vyšitou“	
modrým	 inkoustem.	 Ten	 nám	 odkapával	 z	 pera	
s	kovovou	špičkou	a	násadkou,	jejíž	opačná	strana	
bývala	okousána,	což	bylo	neklamné	znamení,	že	
se	pisatel	při	práci	na	písemném	zadání	neflinká	
ani	neopisuje	od	souseda,	ale	usilovně	přemýšlí.
Ta	třída	ve	Slováckém	muzeu	je	vskutku	pohádko-
vá,	 neboť	 je	 vyzdobena	nástěnnými	 školními	 ob-
razy	s	pohádkovými	náměty.	V	obrazech	známých	
i	 neznámých	 malířů	 tu	 defilují	 všechny	 oblíbené	
pohádkové	postavy:	 Budulínek,	 Šípková	Růženka,	
Dlouhý	se	Širokým	a	Bystrozrakým,	Otesánek,	Pa-
leček,	Sněhurka	s	trpaslíky,	Červená	Karkulka,	Po-
pelka,	Kocour	v	botách,	zvířátka	a	Petrovští...	
Svět	těch	pohádkových	výjevů	byl	sice	nebezpečný	
a	hrdinové	vypravovaných	příběhů	museli	zdolávat	
mnohé	úklady,	ale	nakonec	vždy,	častěji	chytrostí	
než	silou,	zvítězili	nad	zlem	v	podobě	vlka,	zlé	krá-
lovny,	jezinek	či	obra.	Za	odměnu	je	čekala	polovi-

na	království,	nejednou	umocněná	i	rukou	krásné	
princezny.	
Málokoho	z	nás	v	sedmi	osmi	 letech	napadlo,	že	
i	pohádky	jsou	přípravou	na	život.	Ovšem	poněkud	
nedomyšlenou,	 neboť	 –	 na	 rozdíl	 třeba	 od	 světa	
Červené	Karkulky	-	ve	skutečném	světě	vlk	sežere	
postupně	 babičku,	 Karkulku	 i	myslivce.	 Tuhle	 po-
intu	nám	pedagogové	 tajili,	 snad	aby	nás	ušetřili	
stresu.	Jak	to	ve	světě	skutečně	chodí,	na	to	 jsme	
přišli,	 až	 jsme	 odrostli	 dětským	 střevíčkům	 a	 byli	
schopni	životní	situace	zdárně	řešit.	V	případě	Kar-
kulčině	uzavřít	dohodu	s	vlkem,	že	když	mu	nechá-
me	babičku	a	košík	s	dobrotami,	on	nechá	na	po-
koji	 Karkulku	 a	myslivec	 pak	 bude	 dělat,	 jako	 že	
žádný	vlk	neexistuje.	K	 tomu	mu	postoupíme	kus	
lesa,	 kde	žije	hodně	koloušků	a	zajíců,	 co	nejsou	
naši	příbuzní.	A	kompromis	mezi	zlem	a	dobrem	
je	na	světě.	
Při	 pohledu	 na	 starou	 třídu	 vyzdobenou	 pohád-
kami	 se	 mi	 nostalgicky	 zastesklo.	 A	 tak	 jsem	 se	
do	muzea	vydal	ještě	jednou,	to	když	tam	loutkové	
divadélko	hradišťského	Sokola	8.	 ledna	hrálo	po-
hádku	 o	 kouzelných	 bačkůrkách.	 Malí	 diváci	 byli	
skvělí,	prožívali	příběh	stejně,	 jak	ho	prožívají	děti	
od	časů,	 kdy	 jezdil	po	vlasti	 s	maringotkou	Matěj	
Kopecký.	 Vždyť	 kdo	 by	 nezatoužil	 po	 kouzelných	
bačkůrkách,	které,	když	si	je	člověk	nasadí,	odne-
sou	ho,	kam	si	přeje.	I	v	téhle	pohádce	o	ztraceném	
malém	 princi	 a	 jeho	 bráškovi	 všechno	 nakonec	
šťastně	dopadlo	a	zlo,	v	podobě	lokaje,	který	osno-
val	státní	převrat,	bylo	potrestáno.	Amnestii,	která	
by	lotra	vrátila	do	hry,	pan	král	nestačil	vyhlásit,	ne-
boť	principálka	paní	Kellerová	zatáhla	v	pravý	čas	
oponu.	 Inu	 v	 pohádkách	 je	 všechno	 trochu	 jinak	
než	v	opravdovém	životě.
Hradišťské	loutkové	divadlo	žije	poněkud	v	ústraní,	
protože	my	dospělí	bereme	 jeho	existenci	na	vě-
domí,	 jenom	dokud	opatrujeme	malé	děti.	Potom	
nám	mizí	zpravidla	z	obzoru,	což	je	nespravedlivé,	
jak	vůči	ženám,	které	divadlo	pro	děti	připravují,	tak	
vůči	 loutkám,	které	malým	divákům	 již	po	několik	
generací	 personifikují	 zlo	 a	 dobro.	Nejen	pro	 zá-
bavu,	ale	 i	proto,	aby	 v	nás	neumřela	naděje,	 že	
i	příběhy	se	šťastným	koncem	se	dějí.	Jen	mít	od-
vážné	srdce!
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JeDineČnOU VýSTaVU UZaVřeLa KOmenTO-
Vaná PROHLíDKa

Sobotní	 odpoledne	5.	 ledna	2013	patřilo	 v	Ga-
lerii	 Slováckého	muzea	 poslední	 komentované	
prohlídce	 jedinečné	 jubilejní	 výstavy	 Přírůstky	
1992–2012,	 pořádané	 u	 pří ležitosti	 padesáti	 let	
její	existence.	Na	čtyři	desítky	zájemců	proved-
ly	 výstavou	 její	 kurátorky	PhDr.	Milada	Frolcová	
a	Mgr.	Marie	Martykánová.	Výstava	představila	
více	než	padesát	autorů	a	dvě	stovky	jejich	děl,	
která	v	posledních	dvaceti	letech	koupí	či	darem	
Galerie	 Slováckého	muzea	 získala.	 Zastoupeni	
byli	 regionální	umělci	 i	skutečné	národní	osob-
nosti,	například	manželé	Vaculkovi,	Joža	Uprka,	
Antoš	 Frolka,	 Julius	 Mařák,	 Emil	 Filla	 či	 Václav	
Špála.	Galerie	za	poslední	dvě	desítky	let	získa-
la	celkem	529	předmětů.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

LOUTKOVÉ PřeDSTaVení PřiLáKaLO DeSíTKY 
DěTí

Úterní	podvečer	8.	ledna	2013	patřil	v	hlavní	bu-
dově	 Slováckého	 muzea	 v	 Uherském	 Hradišti	
představení	loutkového	divadélka	TJ	Sokol	Uher-
ské	Hradiště	pod	vedením	paní	Marie	Kellerové.	
Soubor	zahrál	krásnou	pohádku	s	názvem	Kou-
zelné	bačkůrky,	která	je	stará	již	více	než	sto	let	
a	jejímž	autorem	je	hrabě	František	Pozzi.	Tento	
malíř,	 hudebník	 a	 spisovatel	 původem	 z	 Mni-
chova	napsal	40	loutkových	her.	Představení	se	
zúčastnilo	na	padesát	malých	i	velkých	a	všem	
se	pohádka	velmi	líbila	a	společně	si	ji	užili.

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

Hlavní budova muzea ve Smetanových 
sadech

Velký sál

V SRDCI HEDVÁBNÉ STEZKY.
UměNí a řEmESlo STřEDNí aSIE
Výstava, zapůjčená z Národního muzea – Ná-
prstkova muzea asijských, afrických a americ-
kých kultur, prezentuje doposud opomíjené 
kulturní tradice na území Střední Asie ve dvou 
podobách – městské a nomádské a v jejich 
vzájemném propojení. Na výstavě se předsta-
ví šperky, oděv a jeho součásti, koberce, velké 
nástěnné výšivky, keramika i dekorativní kovo-
vé předměty z území dnešního Uzbekistánu, 
Turkmenistánu, jižní části Kazachstánu, Tádži-
kistánu a Kyrgyzstánu. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
28. února 2013 v 17 hodin.

Malý sál

PoHÁDKa VE šKolE. ZaCHRÁNěNÉ VZPo-
míNKY
Výstava představuje vzácné školní obrazy ze sbí-
rek Národního pedagogického muzea a knihov-
ny J. A. Komenského v Praze.
Výstava potrvá do 24. února 2013.

Doprovodný program:
Výukové programy pro školy v předem
objednaném termínu

Z PoHÁDKY Do PoHÁDKY 
– aktivní výukové programy 
I. maTEřSKÉ šKolY
Děti si společně prohlédnou výstavu a poslech-
nou si vybranou pohádku.
II. ZÁKlaDNí šKolY
KRESlímE PoHÁDKU
HRajEmE PoHÁDKU
HlEDÁmE PoHÁDKU
 

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

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

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

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

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

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

TVořímE V mUZEU!
…TENToKRÁT Na TÉma „PaTENTY
a KYSElICa, ZDRaVí PoloVICa.“
Bramborové placky, nazývané patenty či laty, 
na Slovensku lokše, patřily na stole našich ba-
biček k častému jídlu zejména v zimním období. 
Dělaly se z těsta, jehož základem jsou vařené 
brambory, pekly se nasucho na rozpálené plot-
ně, mastily a natíraly se povidly a sypaly mletým 
mákem.

Kyselé zelí, jako základní surovina pro polévku 
kyselicu, zelnicu, zelňačku, bylo v zimním ob-
dobí důležitým zdrojem vitamínu C. Kyselice se 
vařily na Slovácku i Valašsku v mnoha obmě-
nách, jak podle lokální tradice, tak se v rodi-
nách předávají rozličné recepty z generace na 
generaci. 
Přijďte do Slováckého muzea za dalšími recepty 
tradiční kuchyně. Návštěvníci programu obdrží 
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také receptář s vybranými zajímavými obměna-
mi obou pokrmů.
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 
179, sobota 2. února 2013, 9.00 – 12.00 
hodin.

Galerie Slováckého muzea

Přízemní, velký a malý sál

3. TRIENÁlE TExTIlU BEZ HRaNIC
2012–2013
V Galerii SM se poprvé představuje meziná-
rodní projekt textilního umění, jehož obsahem 
jsou díla umělců z 26 zemí (např. Japonsko, 
Austrálie, Indonésie, USA, Velká Británie, Dán-
sko, Francie, Itálie, Finsko, Norsko ad.). Hlavním 
organizátorem je Klub slovenských výtvarníků 
Arttex a spolupořadateli vedle Slováckého mu-
zea jsou galerie a muzea z Trenčína, Liptovského 
Mikuláše, Bratislavy, Bielsko-Biale a Györu. Jed-
ná se o bohatou přehlídku autorských rukopi-
sů, technologií a materiálů, která v nezvyklé šíři 
ukazuje, co se v současném světovém textilním 
výtvarnictví odehrává a jaké nové trendy a po-
stupy se objevují.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
14. února 2013 v 17 hodin.

Doprovodný program:
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě 
pro skupiny/třídy:
objednávky na tel. 572 552 425, 774 124 016, 
Mgr. Marie Martykánová.

Památník Velké moravy ve Starém městě
 
mUlTImEDIÁlNí ExPoZICE o DějINÁCH 
VElKomoRaVSKÉ říšE
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

VamPYRISmUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města  

a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2013.

STUPaVSKÁ falZa
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku vystaveny dva falzifikáty údaj-
ných náhrobních kamenů sv. Metoděje objeve-
ných v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 
1932.
Výstava potrvá do 3. února 2013.

Výstavy a akce mimo objekty muzea

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

oD KaPlE RYBÁřů KE KoSTElU RYCHTÁřů…

NoVÉ oBjEVY Na maSaRYKoVě NÁměSTí 
V UHERSKÉm HRaDIšTI
Geofyzikální průzkum v roce 2012 pod sou-
časným terénem Masarykova náměstí prokázal 
existenci pozůstatků kostela sv. Jiří, který na ná-
městí stával až do roku 1785. Zachytil však také 
shluk zdiva, který by mohl patřit velkomoravské 
kapli sv. Jiří. S výsledky průzkumu seznámí Mgr. 
Petr Dresler, PhD. a Bc. Michal Vágner z Ústa-
vu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity.

Pořádají město Uherské Hradiště, Slovácké mu-
zeum a Muzejní spolek v Uherském Hradišti.
Čtvrtek 21. února 2013 v 17.00 hodin, 
Komorní sál Reduty na masarykově náměs-
tí, vstup volný.
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Textilní tvorba ze čtyř kontinentů

Galerie	 Slováckého	 muzea	 zahajuje	 letošní	 vý-
stavní	sezonu	unikátním	projektem.	Už	sám	název	
Trienále textilu bez hranic 2012–2013	naznačuje	
nevšední	zážitek,	o	který	se	zaslouží	přes	devade-
sát	umělců	z	dvaceti	šesti	zemí.	Jedná	se	v	pořadí	
o	třetí	ročník	přehlídky	výtvarné	tvorby,	jejímž	spo-
lečným	zaměřením	jsou	použité	přírodní	materiály,	
v	 mnoha	 případech	 však	 doplněné	 o	 další	 zcela	
nezvyklé	 doplňky	 (bavlna,	 len,	 hedvábí,	 vlna,	 ovčí	
rouno,	 vlasy,	 ruční	 papír,	 dráty,	 nanovlákno	 ad.).	
Exponáty	 v	 širokém	 rozsahu	 autorských	 nápadů,	
rukopisů	a	postupů	přinášejí	nový	pohled	na	 tex-
tilní	výtvarnictví	z	celého	světa.	Hlavním	organizá-
torem	je	Klub	slovenských	výtvarníků	Arttex,	 jehož	
aktivity	 přesáhly	 hranice	a	 oslovily	 velké	množství	
autorů.	Po	dvou	úspěšných	výstavách	(2006,	2009)	
se	do	třetího	ročníku	přihlásilo	přes	dvě	stovky	tvůr-
ců,	 z	 nichž	 umělecká	 a	 odborná	 komise	 vybírala	
nejlepší	 díla,	 ke	 spolupráci	 byly	 přizvány	 instituce	
ze	Slovenska,	Česka,	Maďarska	a	Polska.	Tentokrát	

Josefine	Pavlik,	Německo,	PLSTĚNÉ	
LAHVE,	2011,	ruční	plstění

dostalo	nabídku	i	Slovácké	muzeum,	aby	se	aktiv-
ně	 tohoto	 projektu	 zúčastnilo.	 Výstava	 proběhla	
v	Galerii	M.	A.	Bazovského	v	Trenčíně,	Domu	umění	
v	Bratislavě,	Galerii	P.	M.	Bohúně	v	Liptovském	Mi-
kuláši	 (na	 Slovensku	 projekt	 vidělo	 přes	 osm	 tisíc	
návštěvníků),	z	Uherského	Hradiště	poputuje	 ještě	
do	Maďarska	a	Polska.	V	Galerii	Slováckého	muzea	
se	celý	soubor	představí	ve	třech	výstavních	sálech,	
které	 zaplní	 více	 než	 sto	 dvacet	 artefaktů.	 Vedle	
oceněných	prací	(např.	Grand	Prix	Boženy	Augustí-
nové	získala	japonská	umělkyně	Nobuko	Koizumi,	
cenu	KTV	ARTTEX	obdržela	Nina	Nisonen	z	Finska	
a	dále	 cenu	 trenčínské	Galerie	M.	A.	 Bazovského	
Gudrun	 Bartenberger-Geyer	 z	 Rakouska)	 budou	
k	 vidění	 díla	 z	 Austrálie,	 Indonésie,	 USA,	 Kanady	
a	mnoha	evropských	států	včetně	České	republiky,	
vedle	profesionálních	autorů	se	představí	také	stu-
denti	výtvarných	škol	 (v	 této	kategorii	získala	cenu	
Karolina	Lizurej	z	Polska).
Výstava potrvá od 14. února (vernisáž v 17 hodin) 
až do 24. března 2013.

 
Text:	Mgr.	Marie	Martykánová,	foto:	archiv	Arttexu

Misako	Wakamatsu,	Japonsko,	 
BUDOUCNOST,	2011,	tkaní	čistým	hedvá-
bím	na	plátno	a	papír
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Anketa Největší z pierotů  
poosmnácté

Tradiční	anketa	„Největší	z	pierotů“,	kterou	na	zá-
kladě	hodnocení	odborné	poroty	oceňuje	Slovácký	
deník	umělecké	počiny	Slováckého	divadla	za	ka-
lendářní	 rok,	 vstoupila	 do	 osmnáctého	 ročníku.	
Role	 porotců	 se	 ujali	 divadelní	 kritici,	 publicisté	
a	kulturní	pracovníci	-	Jiří	P.	Kříž,	Jan	Gogola,	David	
Kroča,	Jiří	Jilík	(ten	anketu	před	lety	inicioval	a	vy-
myslel),	Miroslav	Potyka,	Radovan	Jančář	a	Martin	
Nevyjel.	Vybrali	nejlepší	inscenaci,	ženský	a	muž-
ský	herecký	výkon	za	rok	2012	a	určili	tak		držitele	
ocenění,	 jimž	 jsou	 tradičně	 výtvarně	 řešené	 po-
stavy	 Pierota,	 Kolombíny	 a	Harlekýna.	 Ceny	 byly	
předány	 (po	uzávěrce	ZUH)	na	Divadelním	plese	
Slováckého	 divadla	 26.	 ledna	 v	 uherskohradišť-
ském	Klubu	kultury.	
Obrazy	 pro	 letošní	 ročník	 ankety	 vytvořila	 mla-
dá	malířka	 Petra	 Baroňová	 (1985),	 žijící	 v	 Dolním	
Němčí,	 odborná	 pracovnice	 úseku	 výstavní	 čin-
nosti	 Klubu	 kultury	 v	 Uh.	 Hradišti.	 Absolventka	
uherskohradišťské	 Střední	 umělecko-průmyslové	
školy	(obor	malba	u	Miroslava	Maliny),	studovala	
v	letech	2000	-	2005	stejný	obor	na	Fakultě	umění	
Ostravské	 univerzity	 (ateliér	 doc.	 Daniela	 Bala-
bána)	s	následným	studiem	dějin	umění	na	 téže	
univerzitě	a	na	Filozofické	fakultě	Masarykovy	uni-
verzity	 v	Brně.	S	 výsledky	ankety	vás	seznámíme	
v	březnovém	vydání	ZUH.
                                                                                                                   mp

Ceny	ankety	Největší	z	pierotů	vytvořila	
malířka	Petra	Baroňová

Foto:	Miroslav	Potyka

Výstava Fotografie pomezí 
v Klubu kultury

Až	do	5.	února	je	v	Galerii	Vladimíra	Hrocha	ve	fo-
yer	Klubu	kultury	instalována	výstava	FOPO	(Foto-
grafie	pomezí),	která	měla	svoji	premiéru	v	prosin-
ci	v	Trenčíně.	Jedná	se	o	kolekci	143	fotografií,	které	
byly	odbornou	porotou	vybrány	z	I.	ročníku	stejno-
jmenné	 fotosoutěže	pro	autory	Zlínského	a	Tren-
čínského	kraje.	Soutěž		a	výstavu	vyhlásili	v	rámci	
Programu	 cezhraničnej	 spolupráce	 Slovenské	
a	 České	 republiky	 a	 Fondu	 regionálního	 rozvoje	
EU	 „Společně	 bez	 hranic“	 Trenčianske	 osvetové	
stredisko	 Trenčín	 a	 Klub	 kultury	 v	 Uh.	 Hradišti.	
Na	vernisáži	promuvili	oba	ředitelé	těchto	organi-
zací	-	Vlado	Zvalený	a	Antonín	Mach	a	v	kulturním	
programu	zahrála	hudecká	sestava	Burčáků.	

Náš	region	zastupuje	na	výstavě	celá	řada	auto-
rů:	Petra	Hajdůchová	z	Dolního	Němčí,	Radoslav	
Motal	 z	 Osvětiman,	 Karolína	 Jankovičová,	 Pavel	
Popelka,	Jaroslav	Strnad	a	Albert	Gottwald	z	Uh.	
Hradiště,		Jan	Vodička,	Zdeněk	Zábranský	a	Old-
řich	Prajza	z	Uh.	Brodu,	Zdeněk	Koníček	z	Vlčnova	
a	Libor	Velan	z	Bystřice	pod	Lopeníkem.	

Projekt	FOPO	navázal	na	podobnou	akci	ze	sedm-
desátých	let	minulého	století,	kdy	několik	let	exis-
tovala	soutěž	a	výstava	FOPO	8	(Fotografie	pomezí	
osmi	 okresů	 -	 Uh.	Hradiště,	 Zlín,	 Vsetín,	 Břeclav,	
Trenčín,	Žilina,	Senica,	Myjava).																																																															

mp

Zástupci	Klubu	kultury	Uherského	Hradiště	
a	Trenčianskeho	osvetového	strediska	Tren-
čín	na	vernisáži	v	Galerii	Vladimíra	Hrocha

Foto:	Oldřich	Prajza
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GALERIE
V. HROCHA

      sobota 2. 2.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 130 Kč 

XII. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL

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

ARNOŠT KAFKA - DŘEVOŘEZBY (7. 2. - 5. 3.)

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

VÝBĚR 2012 - VÝTVARNÝ KLUB AB U3V 11 (6. 2. - 6. 3.)

2. 3. FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI • 10. 3. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM • 10. 3. O SMOLÍČKOVI - JEZINKY BEZINKY • 14. 3. INNER SPACES • 17. 3. ŠTIKA K OBĚDU (V. Postránecký, K. Fialová, N. Konvalinková…) • 20. 3. PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY 
24. 3. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SOUBORŮ • 26. 3. BENNEWITZOVO • KVARTETO • 31. 3. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM • 16. 4. LENKA FILIPOVÁ & CONCERTINO • 25. 4. HVĚZDA (E. Holubová) • 20. 5. MOJE HRA (J. Bartoška, Z. Bydžovská, N. Divíšková…)

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

PODKROVÍ
REDUTY „BOHÉMSKÁ“ VLADIVOJNA LA CHIA (6. 2. - 28. 2.)

      středa 6. 2.      19:00 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč 

"BOHÉMSKÁ" VLADIVOJNA LA CHIA 
KONCERTU PŘEDCHÁZÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY V 18:00 HODIN V PODKROVÍ REDUTY

      sobota 9. 2.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč 

FAŠANKOVÁ BESEDA U CIMBÁLU S CM HARAFICA 
REZERVACE MÍST: PAVLICEK@KKUH.CZ

     neděle 17. 2.      15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 30 Kč s maskou, ostatní 50 Kč  

KARNEVAL PRO DĚTI
MODERUJE KOUZELNÍK JIŘÍ HADAŠ, VYSTUPUJÍ KROUŽKY DDM ŠIKULA, SOUTĚŽE, TOMBOLA…

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

PETR POMKLA (flétna) 

A RENATA ARDAŠEVOVÁ (klavír)
NA PROGRAMU: HINDEMITH, PROKOFJEV, RACHMANINOV

V. ABONENTNÍ KONCERT

     čtvrtek 21. 2.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)

THREE PIANOS (SK)
ONDREJ KRAJŇÁK - PIANO, KLAUDIUS KOVÁČ - PIANO, ĽUBOŠ ŠRÁMEK – PIANO

VII. JAZZ V REDUTĚ

    sobota 23. 2.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 100 Kč 

PLES SENIORŮ
KAPELA AVENTIS, TK ROKASO, ITALSKÝ OPERNÍ PĚVEC MARTINO, BOHATÁ TOMBOLA
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Klub kultury Uh. Hradiště informuje

 
ReDUTU OBSaDí BOHÉmSKá VLaDiVOJna

Ve středu 6. února 2013	navštíví	Uherské	Hradiš-
tě	BOHÉMSKÁ	VLADIVOJNA	LA	CHIA.	V	18:00	slav-
nostně	otevře	v podkroví Reduty výstavu svých 
děl, v 19:00 pak naváže ve velkém sále Reduty 
koncertem.
Zpěvačka,	 textařka,	 hudební	 skladatelka	 a	 vý-
tvarnice,	 Ostravačka	 Vladivojna	 zdědila	 své	
křestní	jméno	po	otci,	ostravském	hasiči	s	kořeny	
v	Rusku,	pří jmení	La	Chia	si	vypůjčila	od	maminky,	
která	má	italské	předky.	Od	útlého	dětství	navště-
vovala	s	rodiči	ostravské	kluby,	kde	pocítila	lásku	
k	hudbě.	Ve	dvanácti	letech	vystupovala	s	odnoží	
punkové	 kapely	 Buřinky	 II,	 ve	 čtrnácti	 se	 přidala	
v	 hospodě	 u	 Červeného	 pavouka	 k	 punkovým	
První	 vpředu.	Zlom	v	kariéře	nastal	 ve	chvíli,	 kdy	
ji	oslovili	hudebníci	ze	skupiny	Banana.	Studovala	
na	 fakultě	 výtvarné	 tvorby	 Ostravské	 univerzity.	
Sólovým	 albem	 Tajemství	 Lotopu	 se	 natolik	 zalí-
bila	 režiséru	 Janu	 Hřebejkovi,	 že	 jí	 svěřil	 hudbu	
ve	filmu	Nevinnost	(2009).	Soundtrack	byl	nomino-
ván	na	Českého	lva	a	Cenu	filmové	kritiky.	V	roce	
2011	vydala	další	album	Bohémy,	doplněné	o	kni-
hu	s	velkým	množstvím	ilustrací	a	bajek.
Kromě	hudby	se	Vladivojna	věnuje	psaní	povídek,	
básní,	 kresbě,	malbě,	 fotografii	 a	 tvorbě	 komik-
sů.	 Proslula	 výstředními	 kostýmy	 a	 excentrickým	
hlasovým	a	pódiovým	projevem.	V	písních	často	
používá	 vlastní	 fiktivní	 jazyk	 „vladivojštinu“,	 díky	
níž	se	nemusí	omezovat	slovy	a	rýmy.

deli

 
ReDUTU ROZeZní Tři Piana

V	rámci	abonentního	cyklu	JaZZ V ReDUTě se ve 
čtvrtek 21. února	můžete	 těšit	 na	 výrazný	umě-
lecký	 projekt	 THREE	 PIANOS	 v	 sestavě	 Ondrej	 
Krajňák,	 Klaudius	 Kováč	 a	 Ľuboš	 Šrámek.	 Pia-
nisté	se	na	 jednom	pódiu	prvně	setkali	na	Brati-
slavských	jazzových	dnech	v	roce	2006.	Jedná	se	 
o	přední	hudebníky	slovenské	jazzové	scény,	kteří	
svým	 hudebním	 myšlením,	 kompozicí,	 bravurní	
technikou,	 s	 jedinečnou	 a	 charakteristickou	 sty-
lovou	 interpretací,	 významně	 zasáhli	 do	 vývoje	
jazzu	na	Slovensku.

deli

 
PeTR POmKLa a RenaTa aRDašeVOVá

V	pořadí	již	pátý	koncert	z	aBOnenTníHO cYKLU 
vážné	 hudby	 představí	 v úterý 19. února v Re-
dutě	 dí la	 skladatelů	 XX.	 století	 –	 Hindemitha,	
Prokofjeva	a	Rachmaninova	v	podání	 flétny	a	pi-
ana.	Petr	Pomkla	(flétna),	absolvent	konzervatoře	
a	 Janáčkovy	akademie	múzických	umění	v	Brně,	
studoval	také	v	Nice	a	Zürichu	u	pedagogů	Alaina	
Mariona,	 Christiana	 Lardeho	 a	 Alexandra	Mag-
nina.	 Působil	 jako	 člen	 Orchestre	 de	 Jeunes	 de	
toute	l’Europe	v	Paříži	a	Gustav	Mahler	Jugendor-
chester	ve	Vídni.	Od	roku	1992	je	prvním	flétnistou	
Brněnské	filharmonie	a	orchestru	Czech	Virtuosi.	
Pianistka	Renata	Ardaševová	má	na	svém	kontě	
řadu	CD,	rozhlasových	a	televizních	nahrávek.	Kri-
tika	 oceňuje	 především	 její	 vnitřní	 náboj	 a	 emo-
tivní	ztvárnění	hudebního	obrazu,	jakož	i	zvukové	
kvality	a	smysl	pro	formu	a	výstavbu	interpretova-
ných	skladeb.

deli



V ReDUTě VYSTaVUJí ZLínšTí amaTÉři
 
Ve středu 6. února	 bude v přízemí Reduty za-
hájena	výstava	členů	výtvarného	klubu	AB	U3V	11	
nazvaná	Výběr	2012.	Klub	vznikl	před	dvěma	lety	
z	absolventů	výtvarné	dílny	při	Univerzitě	 třetího	
věku	na	Univerzitě	Tomáše	Bati	 ve	Zlíně	pod	ve-
dením	 akademického	 sochaře	 Bořka	 Zemana.	
Schůzky	klubu	nyní	navštěvuje	zlínská	výtvarnice	
Táňa	 Havlíčková.	 V	 Uherském	 Hradišti	 se	 před-
staví	celkem	osmnáct	členů	klubu.	Výstava	potrvá	
do	6.	března,	vernisáž	je	stanovena	na	15	hodin.
                                                                                                                                   pb

DřeVOřeZBY aRnOšTa KafKY
 

Výstavu	 fotografií	 FOPO	 (Fotografie	 pomezí)	 vy-
střídají	v	Galerii	Vladimíra	Hrocha	ve	foyer	Klubu	
kultury	od 7. února dřevořezby uherskohradišť-
ského autora arnošta Kafky.	Autor	je	absolven-
tem	Střední	uměleckoprůmyslové	školy	v	Uh.	Hra-
dišti,	obor	průmyslový	design.	Dřevořezbu	si	jako	
výtvarnou	techniku	oblíbil	a	považuje	 ji	za	svého	
koníčka.	Nejvíce	pracuje	s	 lipovým	dřevem.	Dva-
cítku	dřevořezeb	doplní	autorovy	obrazy.	Čtvrteční	
vernisáž začne v 17 hodin a	 výstava	potrvá	do	
5.	března.
                                                                                                                                   pb

Výrobní	 ředitel	 Ivan	 Lepka,	 výtvarnice	 
Alexandra	 Horová	 a	 Olina	 Frantova	 
a	organizátorka	výstavy	Petra	Baroňová

Klub kultury Uh. Hradiště informuje

až do 4. února je v přízemí Reduty instalována 
výstava Podoby smaltu,	která	představila	jednak	
širokou	 škálu	 produkce	 Smaltovny	 Tupesy,	 jed-
nak	volnou	tvorbu	výtvarnic	Oliny	Frantové	a	Ale-
xandry	Horové,	 které	 v	 roce	 1991	 spoluzakládaly	
ženskou	tvůrčí	skupinu	Koza	Nostra.	Na	vernisáži	 
2.	 ledna	 přiblížil	 technologii	 smaltu	 výrobní	 ře-
ditel	 Ivan	 Lepka	a	 zahráli	 žáci	 hudebního	 oboru	
Základní	 umělecké	 školy	 v	 Uh.	 Hradišti.	 Celkově	
bylo	na	výstavě	k	vidění	více	než	padesát	smalto-
vaných	cedulí	a	obrazů.

pb
Jedna	z	vystavených	dřevořezeb 

	Arnošta	Kafky

Účastníci	vernisáže	Podoby	smaltu	
Foto:	Miroslav	Potyka

PODOBY SmaLTU V ReDUTě
 



únor

 

2013

Úterý 5. 2.    14:30 hodin, Reduta, PhDr. Blanka Petráková
   KAPITOLY Z HISTORIE ŽIDOVSKÉ KOMUNITY 
   (Židé v lázních, židovští obyvatelé Luhačovic, život za protektorátu)
Čtvrtek 7. 2.   14:30 hodin, Reduta, Bc. Radek Jančář
   JAK SE ORIENTOVAT V SOUČASNÉ SVĚTOVÉ LITERATUŘE 
Pátek 8. 2.   19:00 hodin, MKZ Vésky, Vstupné: 40 Kč
   DIVADELNÍ SOUBOR KROMĚŘÍŽ, BÁJEČNÁ ANNA
Pondělí 11. 2.  14:30 hodin, Reduta, Mgr. Stanislav Ohera
   TEPLOTA, HUSTOTA LÁTKY A ELEKTRICKÝ NÁBOJ
Čtvrtek 14. 2.  14:30 hodin, Reduta, RNDr. Dušan Trávníček
   LAOS – PŘÍRODA A LIDMI OPOMÍJENÉ TROPICKÉ ZEMĚ V JIHOVÝCHODNÍ ASII
Středa 20. 2.   14:30 hodin, Reduta, Lea Slováčková
   POZVÁNKA NA SICÍLII 
Pátek 22. 2.  14:30 hodin, Reduta, chiropraktik ing. Vinci Lazsló
   TAO CVIKY – jednoduché cviky staré 6 tisíc let, stabilizující nervovou soustavu,
   hormonální systém, vylučování a zažívání, které je možné cvičit kdekoliv
Sobota 23. 2.  19:30 hodin, Klub kultury, Vstupné: 100 Kč
   PLES SENIORŮ
   (skupina AVENTIS, TK ROKASO, operní pěvec Martino, tanečníci ZUŠ, tombola)

DIVADLO PRO RADOST

 

      neděle 3. 2.      15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 75 Kč 

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM 
      pátek 8. 2.      19:00 hodin, MKZ Vésky     • vstupné: 80 Kč (A3V polovic) 

BÁJEČNÁ ANNA 
     sobota 16. 2.      19:30 hodin, MKZ Sady     • vstupné: 99 Kč 

ČAJÁK KLASIK

DIVADELNÍ SOUBOR KROMĚŘÍŽ

      neděle 24. 2.      15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 75 Kč
 

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM 

GONG, DOCTOR‘S BAND

     sobota 16. 2.      14:00 hodin, MKZ Míkovice    • vstupné: 200 Kč 

KOŠT VÍN SE ZABIJAČKOVÝMI SPECIALITAMI
CM MLADÍ BURČÁCI, KOŠTOVKA 50KČ, KATALOG 30KČ, VOLNÁ DEGUSTACE
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí	diváci!

Hned	první	únorový	večer	bude	muzikál	Kdyby tisíc 
klarinetů	 mít	 svou	 třicátou	 reprízu.	 Připomeňme	
pro	ty,	kteří	jej	ještě	neviděli,	že	slavné	semaforské	
hity	zpívají	herečky	a	herci	za	doprovodu	živé	hud-
by	–	kapely	přítomné	na	jevišti,	a	že	se	v	muzikálu	
hodně	 stepuje,	 což	 je	dílem	 jednoho	 z	nejlepších	
českých	 stepařů	 Jana	 Bursy.	 „Klarinety“	 režíroval	
Igor	Stránský.
Velikou	událostí	jistě	bude	návrat	dalšího	muziká-
lu	– cikáni jdou do nebe. Jeho obnovenou pre-
miéru	 chystáme	 na	 sobotu 9. února.	 V	 paměti	
diváků	 zůstává	 neustále	 i	 během	 mnohaměsíční	
přestávky	 vyžádané	 mateřskou	 dovolenou	 před-
stavitelky	 hlavní	 role	 Rady	 Pavlíny	 Hejcmanové.	
Nepochybujeme,	 že	 kromě	 nových	 návštěvníků	
si	 mnoho	 z	 těch,	 kteří	 už	 „Cikány“	 viděli,	 naplá-
nují	 tento	 zážitek	 znovu.	 Tomáš	 Šulaj	 byl	 za	 roli	
Buči	 v	 nominaci	 na	Cenu	 Thálie	 (připomeňme,	 že	
za	roli	Jerryho	v	jiném	muzikálu,	který	stále	uvádí-
me	–	Donaha!,	 Thálii	 už	 před	 lety	 získal).	Muzikál	
Cikáni	 jdou	 do	 nebe	 (režie	 Radek	 Balaš)	 uvede-
me	 v	 únoru	 dvakrát	 a	 jeho	 druhé	 únorové	 uve-
dení	 bude	 zároveň	 již	 čtyřicátou	 pátou	 reprízou! 
Jiná	naše	 velmi	 oceňovaná	 inscenace	 –	 dramati-
zace	 románu	 Karla	 Václava	 Raise	Kalibův zločin 
(v	 režii	 J.	 A.	 Pitínského),	 je	 v	 únoru	 na	 programu	
pouze	jednou,	a	to	v	rámci	předplatného	od	18.00			
hodin	v	úterý	devatenáctého.	Mezi	únorovými	titu-
ly	naleznete	i	další	žádané,	jimiž	jsou	hry	s	Květou	
Fialovou Harold a maude	 (neděle	24.	2.)	a	Oskar 
a růžová paní	(pondělí	11.	2.).	

Cikáni	jdou	do	nebe
Petr	Čagánek,	Pavlína	Hejcmanová

Osvědčenou	komedii	1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 
s	 excelentními	 hereckými	 výkony	 Zdeňka	 Trčálka	
v	hlavní	 roli	 Johna	Browna	a	 jeho	kolegyň	a	kole-
gů	Jitky	Joskové,	Terezy	Novotné,	Josefa	Kubáníka	
a	dalších	uvedeme	v	pátek	15.	února.
Dvě	středy	a	 jedno	úterý	bude	v	únoru	vyhrazeno	
na malé scéně dalšímu	hereckému	koncertu	–	hře	
Oleanna.	 Diváci	 po	 představení	 často	 odcházejí	
v	úžasu,	příběhem	zasaženi,	snad	i	mírně	šokováni	
a	s	pocitem,	že	přijít	na	Malou	scénu	„stálo	za	to“.	
To	 vše	 zvládnou	 způsobit	 pouze	 dva	 herci:	 Klára	
Vojtková	a	Pavel	Hromádka	pod	vedením	hostují-
cího	režiséra	Michala	Zetela.
Únor	bílý,	pole	sí lí,	 i	v	únoru	do	divadla	–	alespoň	
na	chvíli!	Těšíme	se	na	vás!

-pah-

Kalibův	zločin	-	Irena	Vacková,	Jitka	Josková		

Oleanna	-	Pavel	Hromádka,	Klára	Vojtková
																																																	Foto:	Jan	Karásek
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Jak	neuvařit	hlavu	naměkko	-	David	Vacke,	
Jiří	Hejcman,	Tereza	Novotná,	Jan	Horák

Tyršovo	náměstí	480,	www.slovackedivadlo.cz

1.2.	 	 pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

2.2.	 		so	 19.00	 A	 Cybercomics

3.2.	 	 ne	 19.00	 F	 Cybercomics

5.2.	 	 út	 18.00	 S	 Válka s Mloky

6.2.	 	 st	 18.00	 U	 Višňový sad

7.2.	 	 čt	 19.00	 B	 Cybercomics

8.2.	 	 pá	 10.00	 š	 Jak důležité je ho mít...

9.2.	 	 so	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe

11.2.		 po	 19.00		 	 Oskar a růžová paní

12.2.		 út	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko

13.2.		 st	 17.00		 N	 Válka s Mloky

14.2.		 čt	 19.00	 D	 Cybercomics

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

16.2.		 so	 19.00	 C	 Cybercomics

17.2.		 ne	 19.00	 H	 Cybercomics

19.2.		 út	 18.00	 E	 Kalibův zločin

20.2.		 st	 17.00	 M	 Válka s mloky

21.2.		 čt	 19.00	 X	 Cybercomics

22.2.		 pá	 10.00	 š	 Jak důležité je ho mít...

23.2.		 so	 19.00	 G	 Cybercomics

24.2.		 ne	 19.00	 	 Harold a Maude

27.2.		 st	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe

28.2.		 čt	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko

	 den	 	 čas	 	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
Jak	neuvařit	hlavu	naměkko	-	Tereza	Novotná																																		

Foto:	Jan	Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

5.,13.,20.2.	 18.00	  Oleanna 

MALá sCénA

Jak	neuvařit	hlavu	naměkko 
Tereza	Novotná,	Andrea	Nakládalová,	 

Jaroslava	Tihelková,	Petr	Čagánek	
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Knihovna B. B. Buchlovana

Senioři mohou v knihovně studovat přes internet

Jedním	ze	způsobů	činorodého	přístupu	ke	stáří	je	
vzdělávání,	které	se	pro	seniory	stává	prostředkem	
pro	 hledání	 cesty,	 způsobu	 života,	 hodnot	 života,	
pro	poznávání	možností,	ale	 i	nutností	 v	životě.	 Je	
chápané	jako	životní	hodnota	sama	o	sobě,	jedna	
z	 možností	 „dobra“	 v	 životě,	 požitek	 ducha,	 který	
může	a	má	být	přístupný	všem.	Portál	eSenior	je	ur-
čen	především	pro	vzdělávání	seniorů	v	regionech,	
kteří	 se	 z	 různých	 důvodů	 nemohou	 zúčastňovat	
výuky	 Univerzity	 třetího	 věku	 prezenční	 formou	
v	 sídlech	 vysokých	 škol	 a	 univerzit.	Virtuální Uni-
verzita třetího věku	 představuje	 novou	 moderní	
alternativu	 ke	 klasické	prezenční	přednáškové	 vý-
uce	U3V,	kterou	mnoho	let	v	našem	městě	úspěšně	
provozuje	Obchodní	akademie.	Je	založena	na	vy-
užití	nových	komunikačních	technologií	a	internetu,	
má	prvky	distančního	vzdělávání	a	e-learningu	a	je	
didakticky	přizpůsobena	charakteristickým	specifi-
kům	cílové	skupiny	-	seniorům	se	zájmem	o	vzdělá-
vání	na	vysokoškolské	úrovni.	Virtuální	U3V	(VU3V)	
je	určena	především	pro	vzdělávání	seniorů	v	regi-
onech,	kteří	se	z	různých	důvodů	nemohou	zúčast-
ňovat	 přednášek	U3V	 prezenční	 formou	 v	 sídlech	
vysokých	 škol	 a	 univerzit	 (vzdálenost,	 zdravotní	
a	 časové	 důvody,	 finanční	 náročnost	 na	 dopravu	
apod.).	Dostupnost	kdekoliv	a	kdykoliv	je	největší	vý-
hodou	virtuálních	kurzů.	Vlastní	forma	výuky	přiro-
zeným	způsobem	rozvíjí	počítačovou	a	především	
pak	 informační	 gramotnost	 seniorů.	 Přesto	 však	
počáteční	znalost	práce	s	počítačem	není	podmín-
kou	účasti.	Studium	vzdělávací	skupiny	organizuje	
vyškolený	lektor.	Výuku	je	možné	realizovat	kdeko-

liv,	kde	 je	dostupný	 internet	–	v	knihovně,	školách,	
informačních	 centrech,	 klubech	 nebo	 domovech	
pro	 seniory.	 V	Uherském	Hradišti	 se	 role	 garanta	
ujala	 Knihovna	 BBB,	 od	 20.	 února	 se	mohou	 zá-
jemci	účastnit	výuky	na	třech	místech:	v	pobočkách	
Knihovny	 BBB	 v	 Jarošově,	 v	Mařaticích	 a	 ve	 Štěp-
nicích.	Více	 informací	naleznete	na	www.e-senior.
cz,	 kde	 jsou	 rozepsány	 termíny	 prvního	 semestru	
na	 jednotlivých	 pobočkách:	 Konzultační	 střediska: 
Zlínský	kraj	-	Uherské	Hradiště	–		pobočky.
Můžete	 si	 sami	 zvolit	 zajímavá	 témata,	 např.	Ast-
ronomie	 (cyklus	 přednášek	 představuje	 výtvar-
né	 a	 umělecké	 řešení	 slunečních	 hodin	 od	 antiky	
po	 současnost,	 dále	 následuje	 představení	 slav-
ných	 astronomů	 rudolfínské	 doby),	 Dějiny	 oděvní	
kultury	 (v	 cyklu	 přednášek	 se	 společně	 vydáme	
na	 dlouhou	 pouť	 módní	 historií ),	 Lidské	 zdraví	
(v	šestidílném	cyklu	jsou	první	dvě	přednášky	věno-
vány	výkladu	základních	pojmů	v	lékařství),	Čínská	
medicína	 v	 naší	 zahrádce	 (tradiční	 čínskou	medi-
cínu	můžeme	 běžně	 využívat	 i	 my,	 neboť	 některé	
léčivé	rostliny	můžeme	také	pěstovat	v	našich	pod-
mínkách)	a	mnohé	další.
První	přednáška	pilotního	kurzu	je	zdarma	a	teprve	
po	 jejím	 absolvování	 se	 můžete	 rozhodnout,	 zda	
budete	 ve	 studiu	 pokračovat.	 Časová	 náročnost	
je	 asi	 1,5	 hodiny	 jednou	 za	 14	 dní,	 účastníci	 sle-
dují	 přednášku	 v	 knihovně	 přenosem	 z	 internetu	
na	 plátno.	 Po	 každé	přednášce	 vypracovávají	 se-
nioři	kolektivní	test.	Mezi	jednotlivými	přednáškami	
probíhá	samostudium	–	dle	materiálů	na	internetu	
nebo	v	tištěné	podobě.	Termíny	první	přednášky:

štěpnice - středa 20. února 2013 v 10 hodin 
mařatice - středa 20. února 2013 ve 14 hodin
Jarošov - pátek 22. února 2013 v 10 hodin

Studovat	mohou	pouze	osoby	se	statutem	důchod-
ce	 invalidní	důchodci	bez	omezení	věku	nebo	ne-
zaměstnaní	nad	50	let.	Počet	míst	je	omezen,	před-
nost	budou	mít	dřív	přihlášení.
     

Radovan	Jančář,	Dagmar	Vaďurová
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BOnneaU, R.: ReKViem Za VOJáKa (mOnTe caSSinO 1944)  
Kniha	vychází	ze	skutečné	události.	Autorku	kdysi	překvapilo,	že	na	klášterním	hřbi-
tově	v	opatství	Casamari	objevila	hrob	německého	vojáka.	Opat	kláštera	jí	vyprávěl	
příběh	z	doby	druhé	světové	války,	který	se	pak	stal	autorce	námětem	pro	historický	

román.

Výběr novinek Knihovny BBB 

ROBeRTSOn, i.: náSTROJe TemnOTY
(neJmOcněJší RODY SKRýVaJí Ta neJDěSiVěJší TaJemSTVí)   
Dlouho	 očekávaná	 řada	 prvotřídních	 historických	 mystérií	 z	 georgiánské	 Anglie	 
s	detektivy	amatéry	–	slečnou	Westermanovou	a	anatomem	Crowtherem	–	konečně	
přichází!	Obě	hlavní	postavy	mají	vynikající	postřeh	a	neotřelé	názory,	čímž	vdechují
tomuto	strhujícímu	historickému	thrilleru	opravdový	život.

POSPíšiL, J.: RUB a Líc BaťOVSKýcH SPORů   
Kniha	vyvrací	dosavadní	zažitá	klišé	a	objasňuje	důvody,	proč	majetek	rodiny	Baťů
nakonec	získal	T.	Baťa	 junior.	Zároveň	shrnuje	 i	nejdůležitější	milníky	v	životě	J.	A.	
Bati	a	jejich	souvislost	s	průběhem	těchto	soudních	sporů.	Autor	se	snaží	být	objek-
tivní	a	vychází	pouze	ze	soudních	závěrů,	které	nepřepisuje	ve	prospěch	té	či	oné	
strany.

JaReš, V.: ZLODěJi ČaSU
Tajemné	příběhy	ze	starého	Žižkova	s	originálními	a	humornými	zápletkami	s	pře-
kvapivými	pointami.	Pokud	si	myslíte,	že	znáte	starý	Žižkov	dobře,	mýlíte	se.	Je	fan-
taskní,	mysteriózní	a	daleko	poetičtější,	než	se	zdá.	Tyto	příběhy	navazují	na	tradici	
českých	satirických	povídek	plných	sarkasmů	a	černého	humoru.	 	

Dán, D.: mUcHOLaPKa
Detektivové	se	vrací	k	případu	záhadné	smrti	mladé	dívky.	Vyšetřování	jim	neulehčují	
ani	 jiné	kriminální	případy,	kterých	se	vyrojilo	hned	několik.	Muž,	který	vraždí	ženy	
brutálním	 způsobem	přímo	 v	 jejich	 bytech,	 je	 zaměstnává	 na	 sto	 procent.	 V	 jeho		
stínu	se	však	pohybuje	další	muž,	který	nemá	s	ženami	také	slitování…	

KULHánKOVá, Z.: naROZena POD TOULaVOU HVěZDOU
Autorka	vyrostla	v	Mostě	a	v	Jihlavě,	studovala	v	Brně,	St.	Catharines,	Vancouveru,	
Puerto	Vallarta	a	v	Edinburghu.	Dosud	působila	 jako	průvodkyně	turistů,	 tlumočni-
ce,	překladatelka,	kankánová	tanečnice,	notářka	a	učitelka	jazyků.	Má	jenom	jednu	
vlast	-	tento	svět,	a	jeden	druh	přátel	-	lidi.	Je	zdravě	líná	a	bojí	se	pouze	nudy.

TOP	výběr	z	novinek	ve	fondu	Knihovny	BBB	připravil	Radovan	Jančář
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

REBElKa [3D]    S vízem do kina !
pá 1. 2. 15.00 hod.
Režie: m. aNDREWS, B. CHaPmaN / USa 2012 
/ 100 min. / dabing / přístupný / D-Cinema  
/ samé jedničky zadara, vyznamenání 35 Kč, 
ostatní 70 Kč 
Příběh odvážné princezny Meridy, která se 
vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních  
rukou. 

ČTYřlíSTEK VE SlUžBÁCH KRÁlE
S vízem do kina ! + 2. 2. delegace: výtvarník 
Jaroslav Němeček, režisér Michal Žabka, herci 
(v jednání)
pá 1. 2. 17.00, so 2. 2. 16.00, ne 3. 2. 15.30, 17.30, 
út 5. 2. 15.30, so 9. 2. 15.30, st 13. 2. 15.30, st 20. 
2. 15.30, pá 22. 2. 16.00, so 23. 2. 16.00, út 26. 
2. 15.30 hod.
Režie: mICHal žaBKa / ČR 2013 / 100 min. / 
přístupný / D-Cinema / 120 Kč (1. 2. samé jed-
ničky 60, vyznamenání 90 Kč, ostatní 120 Kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

HoBIT: NEoČEKÁVaNÁ CESTa [3D] 
Oscar, Zlatý Globus
pá 2. 2. 19.00 hod.
Režie: PETER jaCKSoN / USa, Nový Zéland 
2012 / 164 min. / přístupný / dabing 
/ 3D-Cinema / 110 Kč
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. 
Tolkiena Hobit. 3 nominace na Oscara.

HoBIT: NEoČEKÁVaNÁ CESTa [2D] 
Oscar, Zlatý Globus
čt 7. 2. 19.30, po 11. 2. 17.00 hod.
USa, Nový Zéland 2012 / 164 min. / přístup-
ný / titulky / D-Cinema / 70 Kč
 
NIC NÁS NERoZDělí   
Oscar, Zlatý Globus
so 2. 2. 18.00 hod.
Režie: jUaN aNToNIo BaYoNa / španěl-

sko, USa 2012 / 107 min. / přístupný / titulky 
/ D-Cinema / 100 Kč
Film vypraví příběh rodiny, která v roce 2004 
přežila tsunami. 1 nominace na ZG, 1 nominace 
na Oscara.

GaNGSTER SqUaD - loVCI mafIE 
so 2. 2. 20.15, ne 3. 2. 19.30 hod.
Režie: RUBEN flEISCHER / USa 2013 / 113 
min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne ne-
lítostnou rukou gangster a brooklynský rodák 
Mickey Cohen (Sean Penn)... bude vládnout 
navěky? 

BíDNíCI            Oscar, Zlatý Globus
po 4. 2. 17.00, út 12. 2. 17.00 hod.
Režie: Tom HooPER / V. Británie 2012 / 157 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 
Boj. Sen. Naděje. Láska... 3x Zlatý Globus, 8x 
nominace na Oscar.

aNNa KaRENINa      Oscar, Zlatý Globus
po 4. 2. 20.00, čt 14. 2. 20.00 hod.
Režie: joE WRIGHT / V. Británie, fran-
cie 2012 / 130 min. / od 12 let / D-Cinema 
/ titulky / 80 Kč
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. 
1x nominace na Zlatý Globus, 4x nominace na 
Oscar. 

lINColN            Oscar, Zlatý Globus
út 5. 2. 17.15, st 27. 2. 17.30 hod.
Režie: STEVEN SPIElBERG / USa, Indie 2012 
/ 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema  
/ 100 Kč 
Oscarový režisér Steven Spielberg se vrací v bi-
ografickém dramatu o životě šestnáctého ame-
rického prezidenta Abrahama Lincolna. 1x Zlatý 
Globus, 12x nominace na Oscar.
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NESPoUTaNý DjaNGo  
Oscar, Zlatý Globus
st 6. 2. 17.00, so 9. 2. 19.30, so 16. 2. 20.15,  
ne 24. 2. 17.00, po 25. 2. 19.30 hod.
Režie: qUENTIN TaRaNTINo / USa 2012  
/ 165 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema  
/ 120 Kč
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižan-
ské drama z období před vypuknutím Občanské 
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. 
2x Zlatý Globus, 5 nominací na Oscara. 

maNIaK 
čt 7. 2. 17.45, pá 8. 2. 18.30, ne 10. 2. 17.00 hod.
Režie: fRaNCK KHalfoUN / USa 2012 / 93 
min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21. sto-
letí odehrávající se v současném Los Angeles. 

KoNEČNÁ 
pá 8. 2. 20.15, so 9. 2. 17.30 hod.
Režie: jI-UN KIm / USa 2013 / 107 min. 
/ od 15 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč 
Arnold Schwarzenegger se vrací na plátna kin 
v nejen fanoušky dlouho očekávaném akčňáku 
Konečná. 

PETER GaBRIEl: NEW BlooD
- žIVě Z loNDýNa
ne 10. 2. 19.00 hod.
162 min. / 150 Kč
„New Blood : ŽIVĚ z Londýna“ zachycuje vy-
stoupení Petera Gabriela s Orchestrem New 
blood čítajícím 46 členů. Nahráno ve vysokém 
rozlišení ve studiu Hammersmith Apollo v břez-
nu 2011.

SKYfall            Oscar, Zlatý Globus
po 11. 2. 20.00 hod.
Režie: Sam mENDES / V. Británie, USa 2012 
/ 145 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema  
/ 90 Kč
V pořadí už 23. film nejdéle trvající série na stří-
brných plátnech. 1x Zlatý Globus, 6 nominací 
na Oscara.

mlÁDEžI NEPříSTUPNo 
st 13. 2. 17.30 hod.
Režie: ElIZaBETH BaNKS, STEVEN BRIll 
ad. / USa 2013 / 98 min. / od 15 let / titulky  

/ D-Cinema / 90 Kč
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější 
vám přináší novou hustou komedii plnou těch 
největších hollywoodských hvězd. 

NaBUCCo - la SCala mIlaNo
[Přímý PřENoS]   
Operní sezóna v kině Hvězda
st 13. 2. 20.00 hod.
300 Kč, abonmá 250 Kč
Hudba: Giuseppe Verdi / Dirigent: Nicola Luiso-
tti / Režie: Daniele Abbado / Účinkují: Leo Nucci 
nebo Ambrogio Maestri, Aleksandr Antonenko 
nebo Piero Pretti, Vitalij Kowaljow ad.
délka: 3 hod. 35 min, přestávka: 30 min. 
Další představení z nabídky Operní sezony 
2012/2013 v kině Hvězda. V ceně vstupenky 
tištěný program představení, sekt a občerstvení 
o přestávce.

TWIlIGHT SaGa: RoZBřESK
- 2. ČÁST    
Sv. Valentýn - filmy o lásce
čt 14. 2. 17.45 hod.
Režie: BIll CoNDoN / USa 2012 / 115 min.  
/ od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Poslední díl veleúspěšné série! 

HlEDÁ SE NEmo [3D]
pá 15. 2. 16.00, so 16. 2. 16.00, po 18. 2. 16.30, 
po 25. 2. 15.00 hod.
Režie: a. STaNToN, l. UNKRICH / austrá-
lie, USa 2013 / 100 min. / děti do 15 let 145,  
175 Kč
Film Hledá se Nemo, který byl oceněn Oscarem 
za nejlepší animovaný film, se vrací na velké 
plátno ve formátu 3D. 

PaRalElNí SVěTY [3D] 
pá 15. 2. 18.00 hod., čt 21. 2. 18.15 hod.
Režie: jUaN DIEGo SolaNaS / Kanada, 
francie 2012 / 108 min. / přístupný / titulky  
/ 3D-Cinema / 130 Kč
Spojí se paralelní světy Adama a Evy? 

BaBoVřESKY
pá 15. 2. 20.15, so 16. 2. 18.00, ne 17. 2. 17.00, 
20.00, po 18. 2. 19.00, út 19. 2. 17.30, st 20. 2. 
17.30, čt 21. 2. 20.15, po 25. 2. 17.15, út 26. 2. 
17.30 hod.
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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.

PIETa + PřEDfIlm:
KDE RoSToU moTýlI?
út 5. 2. 20.00 hod.
Režie: KI-DUK KIm / jižní Korea 2012  
/ 104 min. / od 18 let / titulky / D-Cinema  
/ 60, 70 Kč

V životě nelítostného lichváře dochází k zásad-
nímu zvratu v okamžiku, kdy se objeví žena, 
která tvrdí, že je jeho matka…  Film byl oceněn 
Zlatým lvem na filmovém festivalu v Benátkách.

Režie: ZDENěK TRošKa / ČR 2013 / 120 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 120 Kč
Nová komedie Zdeňka Trošky s podtitulkem „z 
dopisu venkovské drbny“ se skvělým hereckým 
obsazením. 

ZERo DaRK THIRTY   
Oscar, Zlatý Globus
pá 22. 2. 20.30, so 23. 2. 17.45 hod.
Režie: KaTHRYN BIGEloW / USa 2012 / 157 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Špionážny thriller, který je kronikou 10 let dlou-
hého pátraní po vůdci militantní islamské tero-
ristické organizace Al-Káidy, Usámu bin Ládino-
vi. 1x Zlatý Globus, 5 nominací na Oscara.

lET 
pá 22. 2. 18.00, so 23. 2. 20.30, ne 24. 2.
20.00 hod.
Režie: RoBERT ZEmECKIS / USa 2012 / 138 
min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Oscarový režisér Forresta Gumpa a Trosečníka 
natočil jeden z nejprovokativnějších filmů roku.

aRGo             Oscar, Zlatý Globus
út 26. 2. 20.00 hod.
Režie: BEN afflECK / USa 2012 / 120 min.  
/ od 12 let / titulky / D-Cinema / 70 Kč 
Zatímco Íránská revoluce dosahuje vrcholu, CIA 
‚exfiltration‘ specialista spřádá riskantní plán, 
kterak osvobodit šest Američanů…2x Zlatý 
Globus, 7 nominací na Oscara.

SammYHo DoBRoDRUžSTVí 2 
[3D] 
čt 28. 2. 15.30 hod.
Režie: BEN STaSSEN / Belgie 2012 / 93 min.  
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80 Kč 
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, jsou 
jednoho dne uneseni pytláky…

jENíČEK a mařENKa:
loVCI ČaRoDějNIC [3D] 
čt 28. 2. 17.30 hod.
Režie: TommY WIRKola / USa, Německo 
2013 / 83 min. / od 12 let / titulky / 150 Kč
Pomsta je sladší než perník…

TERaPIE lÁSKoU       Oscar, Zlatý Globus
čt 28. 2. 19.30 hod.
Režie: DaVID o. RUSSEll / USa 2012 / 122 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Život vždycky nejde podle plánu… 1x Zlatý Glo-
bus, 8x nominace na Oscara.

V nové sezóně 2012/2013 budeme vždy na 14 dní nasazovat před projekcemi aRT a Zlatý fond krátké předfilmy 
ze studentské nebo krátkometrážní tvorby. V únoru se vrací krátké filmy studentů spřátelené Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací. Děkujeme za spolupráci Ústavu animace a audiovize 
fmK UTB ve Zlíně.  V únoru 2013 promítneme:  1. – 15. 2. Kde rostou motýli? (Vlaďka macurová, fmK UTB); 16. 
2. – 28. 2. o šunce (Eliška Chytková, fmK UTB).
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Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z flašky. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

baby bio

oUI, šÉfE! 
st 6. 2. 10.00 hod.
Režie: DaNIEl CoHEN / francie, španělsko 
2012 / 84 min. / přístupný / titulky / D-Cine-
ma / 60 Kč
Komedie z gastronomického světa s Jeanem 
Reno. 

BíDNíCI             Oscar, Zlatý Globus
st 20. 2. 10.00 hod.
Režie: Tom HooPER / Velká Británie 2012 
/ 157 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema  
/ 80 Kč
Boj. Sen. Naděje. Láska… 3x Zlatý Globus, 8x 
nominace na Oscar.

ISHoRTS – ZKRÁTKa fIlmY: 
ČESKÉ KRÁTKÉ DoKUmENTY
st 6. 2. 20.00 hod.
40 Kč, 60 Kč
V programu uvidíte výběr nejzajímavějších čes-
kých krátkých filmů. Pro každého diváka máme 
navíc dárek. 

HITCHCoCK + PřEDfIlm: KDE RoS-
ToU moTýlI?              Oscar, Zlatý Globus
út 12. 2. 20.00 hod.
Režie: SaCHa GERVaSI / USa 2012 / 98 min. 
/ od 12 let / titulky / D-Cinema / 90, 100 Kč
Za filmem, který šokoval svět, se skrývá ještě 
jeden příběh… 1x nominace na Oscara.

lÁSKa + PřEDfIlm: o šUNCE  
Sv. Valentýn - filmy o lásce
út 19. 2. 20.00 hod.
Režie: mICHaEl HaNEKE / francie, Němec-
ko, Rakousko 2012 / 122 min. / přístupný  
/ titulky / D-Cinema / 80, 90 Kč + soutěž  
o večeří ve dvou

Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert ad.
Jeden z divácky nejúspěšnějších evropských 
filmů letošního roku. Ocenění: Zlatá palma 
v Cannes 2012 ad.

Paříž – maNHaTTaN + PřEDfIlm: 
o šUNCE
st 20. 2. 20.00 hod.
Režie: SoPHIE lElloUCHE / francie 2012  
/  77 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema  
/ 80, 90 Kč
Okouzlující romantická komedie vzdávající hold 
filmařskému velikánovi Woody Allenovi.

HašIšBÁBa + PřEDfIlm: o šUNCE 
st 27. 2. 20.15 hod.
Režie: KRISTINa BUoZYTE / francie 2012 
/ 87 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema  
/ 90, 100 Kč
Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v pa-
neláku na předměstí Paříže, která se rozhodne, 
že začne prodávat hašiš…
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maloVÁSEK – ČTYřlíSTEK Z líSTKů
so 2. 2. 14.30 hod. 
Kdo by neznal známe Fifinku, Bobíka, Pinďu  
a Mišpulína... Přijďte nám pomoci nakreslit  
jejich podobizny!

ČTYřlíSTEK VE SlUžBÁCH KRÁlE
ne 3. 2. 15.30, st 13. 2. 15.30, st 20. 2. 15.30 hod.
Režie: mICHal žaBKa / ČR 2013 / 100 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 110, 120 Kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

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

3x ČTYřlíSTEK a jINÉ PoHÁDKY 
(PÁSmo)
st 6. 2. 15.30 hod. 
Československo / 70 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Čtyrlístek - Signály z neznáma, 
Čtyřlístek - Myš, která prochází zdí, Čtyřlístek - 
Pes na stopě, Čtyřicet dědečků ad.

maloVÁSEK – ValENTýNSKÉ RůžE
ne 10. 2. 14.30 hod.
Venku je zima a nic nekvete. Tak kde vzít 
v únoru růži k valentýnu? Co takhle si nějakou  
vyrobit?

PožÁR V KoCoURKoVě (PÁSmo)
ne 10. 2. 15.30 hod.
Československo / 64 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Velryba Abyrlev, Mikeš na 
pouti, Krtek hodinářem, Požár v Kocourkově 
ad.

POŘADY PRO DĚTI

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

BIO NOSTALgIE

lImoNÁDoVý joE + HoST
út 19. 2. 15.00 hod.
Režie: olDřICH lIPSKý / Československo 
1964 / 95 min. / přístupný / senioři nad  
60 let 30 Kč, ostatní 40 Kč
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maloVÁSEK – loVECKý PES
ne 17. 2. 14.30 hod.
Pro živého psa je chytání hozených míčků skvě-
lá zábava. My si vyrobíme psa papírového, který 
ale také dokáže chytit správně hozený kroužek.

RÁNo mEZI ZVířÁTKY (PÁSmo)
ne 17. 2. 15.30 hod.
Československo / 65 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Ráno mezi zvířátky (dokument 
ze ZOO), Krtek a lízátko, Dorotka a papoušek 
ad.

maloVÁSEK – maNDalY
ne 24. 2. 14.30 hod.
Uvolněte se a získejte energii malováním kruho-
vých obrazců – mandal.

SoBECKý oBR (PÁSmo)
ne 24. 2. 15.30 hod.
Československo / 60 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Kouzelný dědeček, Sobecký 
obr, Čtyřlístek – Myš, která prochází zdí ad.

HlEDÁ SE NEmo [3D] 
st 27. 2. 15.30 hod.
Režie: a. STaNToN, l. UNKRICH / austrálie, 
USa 2013 / 100 min. / na průkazku Bijásku 
120, děti do 15 let 140, 165 Kč
Film Hledá se Nemo, který byl oceněn Oscarem 
za nejlepší animovaný film, se vrací na velké 
plátno ve formátu 3D.

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

VšICHNI mojI BlíZCí (IN mEmoRI-
am KaREl ČÁSlaVSKý)  
čt 7. 2. 16.00 hod.
Režie: maTEj mINÁČ / ČR, Slovensko,  
Polsko 1999 / 91 min. / od 12 let / na průkaz-
ku Zf zdarma, 60 Kč 
Na pozadí historických událostí sledujeme osud 
židovské rodiny, která se po svém vyrovnává  
s přicházejícími událostmi. 

PRÉmIE Zf: HIRošIma, mÁ lÁSKa 
Sv. Valentýn - filmy o lásce
čtvrtek 14. 2. 16.00 hod.
francie, japonsko 1959 / 90 min. / od 12 let 
/ na průkazku Zf zdarma + soutěž o večeři 
ve dvou

Režie: alaIN RESNaIS / Hrají: Emmanuelle 
Riva, Eiji okada, Bernard fresson ad.
Psychologická studie dvou lidí, kteří svoji lás-
ku nedovedou vyvést ze stínů svých válečných 
prožitků. 
 
ZPíVÁNí V DEšTI 
čt 21. 2. 16.00 hod.
Režie: G. KEllY, S. DoNEN / USa 1952 / 103 
min. / přístupný / na průkazku Zf zdarma, 
60 Kč
Muzikálová komedie, která neodolatelným 
způsobem paroduje zmatky kolem převratné 
novinky ve filmovém průmyslu.
Ocenění: 2x nominace na Oscara ad.
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koncerty, výstavy, besedy

UKRaDENÉ DěTSTVí: DěTSKÁ PRÁCE 
oČIma ČTYř ČESKýCH foToGRafEK 
foyer kina Hvězda, 30. 1. – 7. 2. (od 8. 2. redukovaná 
část výstavy v prostorách kavárny a sálu kina Hvězda) 
Rozvojovka (Člověk v tísni) uvádí výstavu, 
kterou nafotily čtyři známé české fotograf-
ky – Alžběta Jungrová, Jarmila Štuková (dříve 
Kovaříková), Markéta Kutilová a Lenka Klicpe-
rová.  Fotografie zachycují život pracujících dětí,  
s nimiž se autorky setkaly při svých cestách 
po Africe, Asii a v dalších rozvojových zemích. 
Výstava byla představena koncem roku 2011 
a v letech 2012 a 2013 bude putovat po regi-
onech České republiky. Dětská práce není boj 
s větrnými mlýny a každý z nás může reálně 
přispět k řešení. „Fotografie výstavy Ukrade-
né dětství nejsou o divných bytostech z jiné 
planety, ale o lidech ze stejného světa, ve kte-
rém si hrají naše děti,“ říká Pavla Začalová ze 
společnosti Člověk v tísni, která celou výstavu 
koordinuje. Možnost návštěvy škol po domluvě 
i v dopoledních hodinách – součástí výstavy je 
i kvíz a další učební vzdělávací nástroje.
http://www.clovekvtisni.cz, www.stopdet-
skepraci.cz, www.rozvojovka.cz

jaN šIlPoCH: KaRPaTSKý oBloUK 
(oD BaNÁTU Na HoRňÁCKo)
foyer kina Hvězda,  8. 2. – 5. 3.
Autor už čtvrtstoletí dokumentuje život obyva-
tel obcí pod Bílými Karpaty, kde se snaží za-
chytit hudební spontánnost horňáckých hudců 
a životní styl zdejších obyvatel. Pro Uherské 
Hradiště zvolil záměrně v těsně předfašanko-
vém čase doplnění o fotografie Čechů na dru-
hém konci Karpatského oblouku, v rumunském 
Banátu. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 
Na vernisáži v pátek 9.2. od 17.00 hod. Vystou-
pí na ní cimbálová muzika Mirka Minkse a mož-
ná přijde i Zuzana Lapčíková. 
Za podporu na vernisážovém občerstvení děku-
jeme těmto partnerům: Řeznictví Kružica Velká 
nad Veličkou, Vinařství Blatel, a.s., Pekařství 
Varmuža.
www.mkuh.cz
 

mICHal PRoKoP & fRamUS fIVE: 
KřEST NoVÉHo alBa STo RoKů 
Na CESTě
sobota 16. 2. 20.00 hod., klub Mír
260 Kč (předprodej), 290 Kč
Hradišťský křest nového alba, z kterého je cítit 
energie a jistota již šestašedesátiletého Pro-
kopa, představí písně, v nichž se mísí bigbít, 
folkrock, soul, salsa a dokonce i country. Snad 
žádná z tuctu nových skladeb se ve srovná-
ní s nejlepšími alby osmdesátých let neztratí, 
o čemž nezbývá než se přesvědčit na vlastní 
uši... Nové album Michala Prokopa Sto roků 
slaví úspěchy. V prvním týdnu svého prodeje se 
vyšvihlo rovnou na čtvrté místo hitparády IFPI 
a stalo se tak nejprodávanější novinkou. Velký 
zájem o desku, která vyšla po dlouhých šesti le-
tech od té minulé, potvrzuje i první místo v žeb-
říčku internetového obchodu supraphonline.cz. 
Na albu nazvaném Sto roků na cestě najdou 
posluchači dvanáct skladeb, jejichž autory jsou 
samotný zpěvák, dále Petr Skoumal a Jan Hru-
bý. Texty obstaral Pavel Šrut a Jan Lacina. Před-
prodejní místa: pokladna MKUH, MIC Uh. Hra-
diště, Rekord UH, Vichr UH, klub Mír, Panský 
dvůr Uherský Brod.     www.michalprokop.cz

PSí VojÁCI 1978...2013
pátek 22. 2. 20.30 hod., klub Mír
160 Kč (předprodej), 200 Kč
Loni se kapela Psí vojáci znenadání stáhla z hu-
dební scény a svým stručným oznámením, že 
z osobních a zdravotních důvodů ukončuje 
činnost, mnohé zaskočila. Pauza však nako-
nec netrvala dlouho. Uplynulo čtrnáct měsíců 
a kapela oznamuje návrat. V roce 2013 se Psí 
vojáci vrací na pódia, a to v prapůvodní sestavě, 
v jaké vyla roku 1979 založena Po boku zpěvá-
ka a klávesisty Filipa Topola se tedy objeví bu-
beník David Skála a baskytarista Jan Hazuka. 
Hudba Psích vojáků se pohybuje v jakési me-
zizóně na dohled od undergroundu i šansonu. 
Psí vojáci hrají jinak než všechny kapely svě-
ta. Předprodejní místa: pokladna MKUH, MIC  
Uh. Hradiště, Rekord UH, Vichr UH, klub Mír, 
Panský dvůr Uherský Brod, IC Zlín.
www.psivojaci.cz
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Městská	kina	připravila	tradičně	na	Silvestra	zajímavé	zpestření	posledního	dne	v	roce	pro	rodiny	s	dět-
mi,	seniory	i	nezadané.	Foyer	kina	Hvězda	patřil	Silvestrovskému	Malovásku,	Silvestrovské	zimní	kino	se	
letos	setkalo	(díky	příznivému	počasí)	s	ještě	větším	ohlasem	než	obvykle.	Akce	se	konala	ve	spolupráci	 
s	Městem	Uherské	Hradiště	a	Nadací	Synot.																																																																										Foto:	Marek	Malůšek

Slavnostní	vernisáž	bilanční	kolektivní	fotografické	výstavy	Ohlédnutí	2012,	do	které	své	práce	zaslala	tak-
řka	padesátka	fotografů,	se	odehrála	již	tradičně	na	Tři	krále	v	neděli	6.	ledna	2013	v	kině	Hvězda.	Na	ver-
nisáž	navázal	Straňanský	tříkrálový	večer,	jenž	od	18.30	nabídl	program	s	Vlastou	Grycovou,	CM	Husličky	
a	souborem	Netáta.	V	průběhu	večera	byla	v	hradišťské	premiéře	promítnuta	filmová	balada	Chodíval	
Matůšek.	(Na	fotografii	uprostřed	laureát	Ohlédnutí	2012	Filip	Fojtík.)																												Foto:	Marek	Malůšek

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI MĚSTSKých KIN
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Vyberte nejvýznamnější  
osobnosti Uherského Hradiště

Městské	 informační	 centrum	 Uherské	 Hradiště	
v	spolupráci	se	Slováckým	deníkem	připravilo	an-
ketu	 s	 názvem	OSOBnOSTi UH. Od 1. února do  
1. března 2013	bude	mít	široká	veřejnost	možnost	
uvést	 jména	svých	 favoritů	 z	historie	 i	přítomnosti	
města	 na	 kupon,	 který	 bude	 součásti	 středečních	
a	pátečních	novin.	Kupon	pak	účastníci	ankety	ode-
vzdají	v	provozovně	Městského	informačního	cent-
ra	na	Masarykově	náměstí	č.	21.	V	případě,	že	ne-
zapomenou	uvést	své	jméno	a	kontakt,	budou	mít	
šanci	vyhrát	některou	z	hodnotných	cen.	Slosování	
proběhne	v	polovině	března	za	přítomnosti	starosty	
města	Uherské	Hradiště	a	předsedy	 správní	 rady	
Regionu	Slovácko	pana	Květoslava	Tichavského.	

Vyhodnocení	ankety	spolu	s	předáním	cen	třinácti	
vylosovaným	účastníkům	se	bude	konat	ve	čtvrtek	
21.	března	v	rámci	III.	miniveletrhu	cestovního	ruchu	
Slovácka	 v	 prostorách	 Slováckého	 centra	 kultury	
a	tradic.

Mediálním	 partnerem	 projektu	 jsou	 Televize	 Slo-
vácko	a	Městská	kina	Uherské	Hradiště.

Více	informací	najdete	na	www.uherske-hradiste.cz.	

Čtenáři z Uherského Hradiště 
jsou „mazaní“

Redakce	 turistického	 magazínu	 KAM	 po	 Česku	
odměnila	 Městské	 informační	 centrum	 Uherské	
Hradiště	certifikátem	Mazaní	čtenáři.	Titul	však	pa-
tří	nejenom	„íčku“	jako	distribučnímu	centru	tohoto	
oblíbeného	 časopisu,	 ale	 především	 všem	 jeho	
příznivcům,	 kteří	 neváhali	 koncem	 loňského	 roku	
zaslat	své	odpovědi	na	zadané	otázky.

Čtenáři	odpověděli	třeba	na	otázku	od	kterého	roku	
funguje	 na	 Božím	 Daru	 Ježíškova	 pošta,	 ve	 kte-
ré	 obci	 se	 nachází	 TEP	 faktor,	 kolikáté	 narozeniny	
bude	v	roce	2013	slavit	(Československá)	Česká	te-
levize,	jak	Peliny	přišly	ke	svému	jménu	nebo	čeho	
bůh	je	Merkur.	O	tom,	že	mnozí	z	místních	čtenářů	
KAM	po	Česku	 jsou	 „mazaní“,	 svědčí	 fakt,	 že	 toto	
ocenění	 doputovalo	 z	 Prahy	 do	 Městského	 infor-
mačního	centra	Uherské	Hradiště	už	podruhé.

mic
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Motýli	nemají	na	rozdíl	od	řady	druhů	blanokříd-
lého	hmyzu	(včely,	vosy)	schopnost	aktivní	obrany	
proti	svým	nepřátelům.	
U	 některých	 z	 nich	 se	 ale	 	 vyvinuly	 způsoby,	 jak	
tento	nedostatek	částečně	vyrovnat.	 Jde	o	napo-
dobování	 „předlohy“	 –	 druhu	 jedovatého	 nebo	
opatřeného	 žihadlem,	 jeho	 „napodobitelem“	 –	
druhem	bezbranným,	které	se	nazývá	Batesovské	
mimikry.	
Mezi	 typický	 příklad	 patří	 ve	 dne	 aktivní	 motýli	
nesytky	včelová	a	sršňová,	které	zdařile	připomí-
nají	 sršeň	 obecnou	 stejnou	 velikostí,	 výstražným	
žlutočerným	 zbarvením,	 způsobem	 letu	 i	 polo-
průsvitnými,	 tedy	„nesytě“	zbarvenými	křídly.	Jiné	
nesytky	 napodobují	 další	 druhy	 blanokřídlých:	
kutilky,	lumky,	vosíky,	žahalky.	Slovenský	název	če-
ledi	 podobníkovité	 to	 vystihl	 lépe,	 než	 zavádějící	
jméno	české.	
Depigmentované	housenky	se	vyvíjejí	pomalu	a	žijí	
často	i	více	let	skrytě	uvnitř	rostlin:	pod	kůrou	stromů	
nebo	v	jejich	větvích,	na	nichž	se	vytvářejí	nádory,									
v	 křenových	 hlavicích	 keřů	 či	 v	 kořenech	 bylin.	 
Menší	nesytky	jsou	nenápadné	a	vyjímečně	je	lze	
zastihnout	 na	 květech	 ptačího	 zobu	 nebo	 bezu	
chebdí.	 Lepidoptetrologové	 studují	 podrobně	 je-
jich	bionomii	a	zvláště	v	předjarních	měsících	od-
řezávají	napadené	části	větví,	vysekávají	housen-
ky	z		pařezů	nebo	vykopávají	podzemní	části	bylin	
a	 keřů.	 Potom	 housenky	 nechají	 dokončit	 jejich	
vývoj	až	po	vylíhnutí	dospělců.	
Nesytky	 jabloňová,	 maliníková	 a	 rybízová	 patří	
k	příležitostným	škůdcům	ovocných	stromů	a	keřů	
a	k	jejich	sledování	se	využívají	syntetické	sexuální	
samičí	feromony.	Postupně	byly	vyvinuty	též	další	
typy	feromonů,	které	lákají	i	samečky	druhů,	které	
nemají	hospodářský	význam.	
Feromonový	odparník	se	vyvěsí	na	odpovídající	lo-
kalitě	a	k	úspěšnému	příletu	je	nutno	znát	přesnou	
dobu	výskytu	 roční,	ale	 i	denní.	 Soustavné	a	po-
drobné	zkoumání	 této	čeledi	potvrdilo	na	našem	
území	výskyt	43	druhů	a	zatím	nejnovější	nález	byl	
zaznamenán	v	roce	2008.
V	Československu	byly	popsány	i	čtyři	nesytky	jako	
nové	 druhy	 pro	 vědu.	 První	 z	 nich	 objevil	 Milan	
Králíček,	který	svou	entomologickou	činnost	začí-
nal	před	lety	v	okolí	našeho	města.	

V	 korunách	 stromů	 roste	 poloparaziticky	 ochmet	
evropský,	kterému	na	rozdíl	od	hojnějšího,	na	Vá-
noce	oblíbeného	jmelí	 	bílého,	opadává	na	zimu	
listí.	V	místě,	kde	ochmet	vyrůstá	z	větve,	se	vytvo-
ří	 rozměrný	 nádor,	 v	 němž	 žijí	 housenky	 nesytky	
dubové,	popsané	již	v	roce	1782.	Pro	chov	byl	au-
torem	objevu	odřezán	nádor	i	s	ochmetem,	mezi	
dochovanými	nesytkami	byl	určen	a	popsán	v	roce	
1966	 nový	 druh	 –	 nesytka	 ochmetová	 Synanthe-
don	loranthi.	Holotyp,	tj.	 jedinec,	podle	něhož	byl	
druh	popsán,	pocházel	z	Hodonína,	při	čemž	bylo	
zjištěno,	 že	 tyto	 housenky	 nežijí	 v	 nádorech,	 ale	
ve	větvičkách	ochmetu	i	jmelí.

 
Foto:	Milan	Králíček,		text:	Albert	Gottwald

Nesytkovití – pozoruhodná čeleď motýlů

Milan	Králíček	na	provazovém	žebříku	při	
vyhledávání		nesytek	v	koruně	topolu.

Nesytka	ochmetová,	rozpětí	křídel	18	mm.
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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

1.2.  | ZaČínaJí KROUžKY PRO DěTi  
pro	II.	pololetí	2013	-	Aerobik	pro	děti,	Angličtina	pro	
děti,	 Zumba	 pro	 děti,	 Hudebně	 pohybový	 kroužek,	
Výtvarný	 kroužek	 rodiče	 s	 dětmi,	 Street	 Dance	 pro	
děti

SPORTOVní KROUžKY PRO DěTi:
PONDĚLÍ:
aerobik BaBY přípravka 3-5 let	|	16.00	–	17.00	hod.	 
|	850	Kč/pol.
aerobik BaBY 5-7 let	|	17.00	–	18.00	hod.	|	850	Kč/pol.
ÚTERÝ:
Veselé hraní pro rodiče a děti 1,5-2roky	 |	 9.00	 –	
11.00	hod.	|	70	Kč/blok	
aerobik KiDS 8-10 let		|	16.00	–	17.00	hod.	|	850	Kč	/	pol.								
aerobik cHiLDRen 11-13 let	 |	 17.00	 –	 18.00	 hod.	 
|	850	Kč/pol.
STŘEDA:
Veselé hraní pro rodiče a děti 1-1,5 roku	 |	 9.00	–	
11.00	hod.	|	70	Kč/blok
Zumba pro děti 5-7 let	|	16.30	–	17.30	hod.	|	850	Kč/pol.																																																	
ČTVRTEK:
Veselé hraní pro rodiče a děti 0,6-1 rok	|	8.45	–	9.30	
hod.	|	50	Kč/blok
Hudebně pohybový kroužek 3-6 let	|	15.30	–	16.15	
hod.	|	850	Kč/pol.		
PÁTEK:
Veselé hraní pro rodiče a děti 2-3 roky	|	9.00	–	11.00	
hod.	|	70	Kč/blok
Street Dance děti	|	14.30	-15.30	hod.	|	900	Kč/pol.
aerobik BaBY tech. přírava	 |	 16.00	 –	 17.00	 hod.	 
|	450	Kč/pol.	
aerobik KiDS tech. příprava	 |	 17.00	 –	 18.00	 hod.	 
|	450	Kč/pol.
aerobik cHiLDRen tech. příprava		|	17.00	–	18.00	hod. 
|	450	Kč/pol.

VýTVaRnÉ, HUDeBní a JaZYKOVÉ KROUžKY PRO 
DěTi:
PONDĚLÍ:
Výtvarka s rodiči	|	15.30	–	16.15	hod.	|	850	Kč/pololetí																																			
angličtina 10-13 let	 pokročilí	 |	 16.30	 –	 17.30	 hod.	 
|	1750	Kč/pololetí

ÚTERÝ:
angličtina děti 6-8 let pokročilí |	16.00	–	17.00	hod.	 
|	1750	Kč/pololetí				 			
ČTVRTEK:
Pohádková Snoezelen  3-6 let	 16.15	 –	 17.00	 hod.	 
|	500	Kč/	10	lekcí	 	 				
PRaViDeLnÉ SPORTOVní aKTiViTY PRO DOSPěLÉ:

PONDĚLÍ:	
Pilates	-	dopolední	cvičení		s	hlídáním	dětí	
9.30		-	10.30	hod.		|	60	Kč/hod.
cvičení na Bosu	|	19.00	–	20.00	hod.	|	80	Kč/hod.
ÚTERÝ:
Kondiční cvičení	|	18.00		-	19.00	hod.	|	80	Kč/hod.																									
STŘEDA:	
Kalanetika	|	17.30	–	18.30	hod.	|	80	Kč/hod.
Redukční cvičení	|	19.00	–	20.00	hod.	|	80	Kč/hod.																													
ČTVRTEK:	
cvičení pro seniory	|	14.00	–	15.45		hod.	|	50	Kč/vstup
fitbox	|	19.30	–	20.30	hod.	|	80	Kč/vstup

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

2.2. | DěTSKý KaRneVaL	 -	maškarní	 rej	 pro	malé	 
i	velké,	od	14	hod.	v	centru	Akropolis
5.2. - 16.5. | němČina	-	kurzy	pro	začátečníky	i	mír-
ně	pokročilé	s	rodilou	mluvčí	
7.2. - 25.4. | finanČní gRamOTnOST	 -	semináře	
ZDARMA	 pro	 veřejnost	 a	 pedagogy	 -	 ROZUMÍME	
PENĚZŮM	 je	 projekt	 finančního	 vzdělávání	 učitelů	 
a	veřejnosti.	Tento	projekt	je	spolufinancován	
Evropskou	unií	a	státním	rozpočtem	ČR.	
11.2. - 27.5. | šPaněLšTina	-	kurzy	pro	začátečníky	
a	mírně	pokročilé
12.2. - 5.6. | RUšTina	-	kurzy	ruštiny	pro	začátečníky	
i	mírně	pokročilé	s	rodilou	mluvčí	
13.2.2013 | OLeJOmaLBa -	kurz	pro	dospělé	a	děti	
od	9	let	Olejomalba	
23. - 24.2. | RODinnÉ KOnSTeLace	-	víkendový	kurz	
pro	dospělé	
25.2. - 1.3. | JaRní VýTVaRný TáBOR	-	příměstský	
tábor	pro	školáky	
1.3. - 26.4. | TaneČní KURZ	 -	 kurz	 pro	 dospělé	 
a	mládež	
26.2. | caniSTeRaPie	-	dopolední	setkání	s	caniste-
rapeutickým	psem	
27.2. | caniSTeRaPie	-	dopolední	setkání	s	caniste-
rapeutickým	psem	

Bližší informace a aktuální kurzy, přednášky a be-
sedy najdete na www.akropolis-uh.cz
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

2. 2. 2013 – SOBOTa – TURnaJ V magic 
V DiaKOnii UH	v	době	od	10.00	hod.,	další	tur-
naje	budou	probíhat	16.	2.	a	2.	3.	2013.
info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064

5. 2. 2013 – úTeRý – PROmíTání fiLmU SO-
LaRTaXi	 –	 dokumentární	 	 film	 o	 cestě	 kolem	
světa	Louise	Palmera.	Akce	proběhne	v	Přírodo-
vědném	centru	Trnka	UH	(II.	ZŠ	Za	Alejí )	v	rámci	
projektu	„Promítej	i	ty“,	od	18.00	hod.	ZDARMA	!!!	
Bližší	info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.		733	500	233.	
 
6. 2. 2013 – STřeDa – OKRSKOVÉ KOLO V DěT-
SKÉ ReciTaci V DDm šiKULa.	Okresní	kolo	pro-
běhne	6.	3.	2013	v	Gymnáziu	UH.	
Info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064
 
11. 2. 2013 – POnDěLí – SeTKání mS eKOSLO-
VácKO – setkání	 pedagogů	 zajímajících	 se	 
o	ekologickou	výchovu	a	životní	prostředí.	Příro-
dovědné	centrum	Trnka	UH	od	16.00	hod.
Bližší	info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.		733	500	233.	
 
14. 2. 2013 – ČTVRTeK -  BeSeDa „4 DnY 
V PeKingU“ –	 promítání	 fotek	 s	 vyprávěním,	
akce	 proběhne	 ve	 Veletinách	 od	 18.00	 hod.	
ZDARMA. 
Bližší	info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.		733	500	233.
 
16. 2. 2013 – SOBOTa – VýLeT S ceSTOVaTeL-
SKým KLUBem.	 Bližší	 info:	 Lenka	 Pavelčíková,	
tel.		733	500	233.
 
17. 2. 2013 – neDěLe – KaRneVaL .	Tradiční	dět-
ský	karneval	proběhne	v	Klubu	kultury	UH	od	15.	
–	17.00	hod.	s	kouzelníkem	Jirkou	Hadašem.	Tě-
šit	se	můžete	na	vystoupení	kroužků	DDM	Šiku-
la.	Vstupné	pro	masky	30,--	Kč,	ostatní	50,--	Kč.	
Info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063.

 

18. 2. 2013 – POnDěLí – Seminář „SiLnÉ  
a SLaBÉ STRánKY JeDince“	–	od	16.30	–	18.00	
hod.	v	DDM	Šikula	UH,	vstupné	50,--	Kč.	Přihlásit	
nejpozději	do	14.	2.	
Info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063.

JaRní PRáZDninY:
 
25.	2.	–	pondělí	–	LUKOSTŘELBA		A		STOLNÍ		HRY	–	
od	9.	–	13.00	hod.,	na	DDM	Šikula,	cena	70,--	Kč
26.	2.	–	úterý	–	HRA		BAREV	aneb	tvoříme	z	FIMA,	
od	9.	–	13.00	hod.,	na	DDM	Šikula,	cena	90,--	Kč
27.	2.	–	 středa	–	SNĚHOVÉ	 	a	nebo	SPORTOVNÍ		
RADOVÁNKY	od	9.	–	13.00	hod.,	na	DDM	Šikula	
UH,	cena	60,--	Kč
28.	2.	–	čtvrtek	–	CESTA		MEZI	 	RYBY		 	-	výlet	na	
Modrou	od	8.	–	14.00	hod.,	cena	110,--	Kč
1.	 3.	 –	 pátek	 –	 GOLF	 tak	 trochu	 JINAK,	 od	 9.	 –	
13.00	 hod.	 Akce	 bude	 v	 Kunovském	 lese.	 
Cena	50,--	Kč.
Na	všechny	akce	je	nutné	se	přihlásit	nejpozději	
do	15.	2.	2013	a	bližší	 informace	získáte	u	Jany	
Skuciusové,	 tel.	 605	 203	 065.	 Je	 nutné	 si	 vždy	
vzít	s	sebou	přezůvky,	svačinu	a	pití.

nOVinKa:
 
Od	8.	2.	2013	–	každý	čtvrtek	bude	probíhat	KLUB  
ReiKi	–	určeno	pro	všechny,	kteří	se	s	 touto	ak-
tivitou	chtějí	 seznámit	nebo	 ji	dále	 rozví jet.	 Jde	 
o	 harmonizaci	 energií	 spojenou	 s	 aktivizací	
vnitřních	 ozdravných	 schopností.	 Přijďte	 8.	 2.	
v	17.30	hod.	na	DDM	Šikula	UH,	cena	do	konce	
školního	roku	je	500,--	Kč.	Cvičení	vede	Bc.	Lud-
mila	Hrabcová.	
Bližší	 informace	 získáte	 u	 Jany	 Skuciusové,	 tel.	
605	203	065.	

PřiPRaVUJeme:

16. 3. 2013 – SOBOTa – PřeHLíDKa STUDenT-
SKýcH KaPeL	–	akce	proběhne	ve	Starém	Městě, 
Info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063.

Další novinky a informace získáte na tel. 572 
551 347 nebo na www.ddmsikula.cz.
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Společenská kronika města

	JUBILANTI	V	MĚSÍCI	PROSINCI 
2.12.	 	 Stanislava	Jestřabíková	 1932
4.12.	 	 Marie	Petrášová	 	 1942
7.12.	 	 Marie	Vlčnovská	 	 1937
9.12.	 	 Marie	Huspeninová	 	 1942
9.12.	 	 Andrej	Pranečuk	 	 1921
10.12.	 	 Václav	Hroch	 	 1927
10.12.	 	 Božena	Burešová	 	 1932
13.12.	 	 Marie	Vojtíková	 	 1942
14.12.	 	 Marie	Zubalíková	 	 1937
14.12.	 	 Růžena	Doležalová	 	 1921
15.12.	 	 Jiřina	Vašatová	 	 1921
15.12.			 Boris	Brázdil	 	 1942
18.12.	 	 Antonín	Píštěk	 	 1942
18.12.	 	 Jindřiška	Kupová	 	 1932
18.12.	 	 Ludmila	Stuchlíková	 	 1922
20.12.	 	 Zdeňka	Kašparová	 	 1932
20.12.	 	 Ludmila	Hurábová	 	 1927
20.12.	 	 Ladislav	Veselý	 	 1942
20.12.	 	 Vlasta	Polnarová	 	 1919
20.12.	 	 Milan	Lukáš		 	 1942
24.12.	 	 Antonín	Paška	 	 1937
24.12.	 	 Eva	Ptáčníková	 	 1942
29.12.	 	 Silvestr	Holčík	 	 1942
30.12.			 Jiří	Vardan	 	 	 1942

NARODILI	SE	2012
13.8.	 	 Tadeáš	Kapinus
6.9.	 	 Adam	Bulejka
29.9.	 	 Lucie	Nejezchlebová		
5.11.	 	 Alex	Krátký	
6.11.	 	 Jakub	Štěpánek
26.11.	 	 Dominik	Zapletal
26.11.	 	 Lukáš	Dvořák
4.12.	 	 Vojta	Kašpařík	
7.12.	 	 Jindřich	Dvořák
7.12.	 	 Eliška	Tuhá	
21.12.	 	 Jolana	Horáková

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

55.	výročí	svatby	oslavili	na	konci	prosince	loň-
ského	 roku	manželé	 Vlasta	 a	 Emil	Gregorovi	 
z	Uherského	Hradiště.	Ke	gratulaci	se	připojuje	
také	redakční	rada	zpravodaje	města.

V	lednu	oslavili	neuvěřitelných	60.	společných	
let	 Antonie	 a	 Jaromír	 Čeglovi	 z	 Uherského	
Hradiště.	 Hodně	 dalších	 společných	 let	 jim	
přeje	také	redakční	rada	zpravodaje	města.

	JUBILANTI	V	MĚSÍCI	LEDNU	
1.1.	 	 Josefa	Egidová	 	 1922
2.1.	 	 Jana	Kreslová	 	 1928
5.1.	 	 Leopolda	Mikulášková	 1928
6.1.		 	 Josef	Stehlík		 	 1933
12.1.	 	 Marie	Zapletalová	 	 1928
12.1.	 	 Věra	Schraumauserová	 1923
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Reprezentační ples města

XXII.	 Reprezentační	ples	města	Uherského	Hradi-
ště	otevřel	letošní	velmi	bohatou	plesovou	sezonu.	
A	 nebyl	 to	 začátek	 nijak	 vlažný.	 Slovácký	 komorní	
orchestr	navodil	slavnostní	atmosféru,	taneční	páry	
Rokasa	 vyzvaly	 všechny	účastníky	na	parket,	Ma-
rathonband	Dušana	Mathona	 je	 roztančil	a	Laura	
a	její	tygři	svou	dravostí	vygradovala	večer.
V	nabídce	nechyběl	výtečný	raut	Sportcentra	Mora-
va,	40	vzorků	„pitného	režimu“	Galerie	slováckých	
vín	 za	 doprovodu	 cimbálové	 muziky	 Kunovjan,	
kterou	po	půlnoci	vystřídal	DJ	Jury,	míchané	nápo-
je	 Barmanů	 Zlín	 a	 pochopitelně	 bohatá	 tombola.	
Nezbývá	 než	 poděkovat	 všem	 účastníkům	 i	 účin-
kujícím	a	pozvat	na	další	ples	ty,	kteří	letos	nepřišli.

 
David	Pavlíček

Slovácký	komorní	orchestr	pod	vedením	
Davida	Hrubého

Předtančení		v	podání	TK	Rokaso	

Oficiální	zahájení	plesu	starostou	města	Uherské	
Hradiště	Květoslavem	Tichavským

Ve	víru	tance

Laura	a	její	tygři	
Foto:	Martina	Zapletalová
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Tříkrálové pokladničky vydaly  
více než dva miliony korun

Letošní	sbírka	byla	na	Uherskohradišťsku	nejúspěš-
nější	 v	 její	 třináctileté	 historii.	 Výtěžek	 se	 zastavil	
na	úctyhodných 2 004 815	 korun.	 Tuto	magickou	
sumu	vykoledovalo	377	tří	až	čtyřčlenných	skupinek	
celkem	ve	45	obcích	a	městech	 regionu.	V	porov-
nání	 s	 loňským	 rokem	 jde	 o	 nárůst,	 přesně	 tedy	
o	částku	68	243	korun.	V	době	zhoršující	se	finanční	
situace	se	lidé	semkli,	celý	region	zachvátila	obrov-
ská	vlna	lidské	solidarity.

Ve	 dnech	 3.	 –	 13.	 ledna	 se	 koledování	 zúčastnilo	
bezmála	 tisíc	dvě	stě	dobrovolníků,	dětí	a	dospě-
lých.	 Rekordní	 obnos,	 který	 se	 našel	 v	 jediné	 po-
kladničce,	 odevzdala	 skupinka	 vedená	 Zdenkou	
Bartošovou.	V	Tůních	a	například	v	ulici	Sokolovská	
jim	 lidé	 přispěli	 částkou	 přes	 dvanáct	 a	 půl	 tisí-
ce	 korun.	 „Děkuji	 koledníkům	 za	 jejich	 obětavost	
a	 nadšení,	 se	 kterými	 vycházeli	 do	 ulic,	 dárcům	
za	jejich	štědrost.	Zároveň	bych	chtěl	poděkovat	du-
chovním	 správcům	 farností,	 starostkám	 a	 staros-
tům	obcí	a	měst,	a	všem,	kteří	napomohli	bezpro-
blémovému	průběhu	sbírky	v	souladu	se	Zákonem	
o	veřejných	sbírkách.	Velmi	si	vaši	pomoci		vážíme,“ 
vyjádřil	 své	 díky	 ředitel	 Oblastní	 charity	 Uherské	
Hradiště	Jiří	Jakeš.	Více	než	polovina	výtěžku	bude	
určena	 především	 na	 dostavbu	 Charitního	 centra	
svaté	Ludmily	na	Velehradské	třídě,	na	přímou	po-
moc	občanům	v	nouzi	a	humanitární	pomoc	doma	
i	v	zahraničí.

Text	a	foto:	IK

Představitelé	radnice	přispěli	do	tříkrálové	
sbírky

Peníze z vánočních koncertů 
pomohou potřebným

Na	Boží	hod	vánoční	si	v	uherskohradišťském	kos-
tele	 svatého	 Františka	 Xaverského	 přišli	 na	 své	
nejenom	věřící,	ale	 také	milovníci	 folkloru.	Dvakrát	
po	sobě	tam	totiž	vystoupila	CM	Stanislava	Gabri-
ela	spolu	s	CM	Harafica.	Zazněly	nejen	písně	z	re-
pertoáru	obou	oblíbených	muzik,	ale	také	vánoční	
koledy.	Zcela	ojedinělý	 zážitek	dokreslily	 vynikající	
pěvecké	výkony	Stanislava	Gabriela	staršího,	Tere-
zy	Habartové,	Kristýny	Daňhelové,	Barbory	Vaculí-
kové	 a	 sboru	 Darebnice.	 Dva	 charitativní	 Vánoční	
koncerty	OD	SRDCE	vynesly	sedmdesát	pět	tisíc	ko-
run.	Po	odečtení	nutných	nákladů	si	výtěžek	rovným	
dílem	 rozdělí	 dvě	 neziskové	 organizace,	 Oblastní	
charita	Uherské	Hradiště	a	Diakonie	Českobratrské	
církve	 evangelické	 –	 středisko	 CESTA	 v	 Uherském	
Hradišti.															

																							Text	a	foto:	IK

Sólistky	a	sbor	Daremnice	na	vánočním	koncertu

Cimbálové	muziky	Stanislava	Gabriela
a	Harafica		



53

Nahlédnutí do Míkovic

Letecký	snímek	na	Míkovice 
Foto:	www.mikovice.eu

Obec	Míkovice,	 která	se	 rozkládá	v	oblasti	 levého	
břehu	Olšavy	a	podél	Míkovického	potoka	směrem	
k	 lesu	 Hlubočku,	 spadá	 od	 roku	 1980	 jako	 jedna	 
z	městských	částí	pod	Uherské	Hradiště.	Původně	
však	byly	Míkovice	 ve	 13.	 století	 založeny	 jako	 sa-
mostatná	obec	a	v	historických	pramenech	je	mů-
žeme	 najít	 také	 pod	 názvy	 Mugovice,	 Munkovice	
nebo	Minkovice.																		

Okénko z historie

Současnost

Pozvánka

V	 současnosti	 žije	 v	 Míkovicích	 asi	 tisícovka	 oby-
vatel,	pro	něž	 jsou,	 stejně	 jako	pro	ostatní	obyva-
tele	města	 a	 jeho	 návštěvníky,	 určeny	 internetové	
stránky	 obce www.mikovice.eu.	 Na	 těchto	 strán-
kách	 je	 možné	 najít	 nejen	 aktuální	 informace	 
o	obci	z	oblasti	 kultury,	sportu,	společenských	ak-
cích,	 které	 v	 obci	 pořádají	 jednotlivci	 nebo	 jedno	
z	mnoha	občanských	sdružení,	v	obci	působících.	
Také	je	zde	možno	nastudovat	informace	týkající	se	
historie	 obce,	 případně	 si	 prohlédnout	 fotogalerii	
z	 některé	 z	 významných	 společenských	 událos-
tí,	 které	 v	 obci	 proběhly.	Nejen	pro	obyvatele	 této	
městské	 části	 je	 pak	 zajisté	 důležité,	 že	 jsou	 na	
těchto	 stránkách	 zveřejňovány	 také	 zápisy	 z	 jed-

V sobotu 16. 2. 2013 od 14.00 hodin	vás	zvou	orga-
nizátoři	na	KOšT Vín Se ZaBiJaČKOVými SPeciaLi-
Tami,	který	se	uskuteční	v	místním	kulturním	domě.	
Hrát	 k	 poslechu	bude	CM	Mladí	 Burčáci.	 Vstupné	
200	Kč/osobu,	 koštovka	 50	 Kč,	 katalog	 vín	 30	 Kč. 
Srdečně	zvou	pořadatelé.

	Hana	Elfmarková

nání	 místní	 komise,	 která	 se	 konají	 každý	 měsíc.	
Život	obce	je	podobně	jako	u	ostatních	obcí	v	srdci	
Moravského	Slovácka	do	značné	míry	spjat	s	folklo-
rem.	Každoročně	se	zde	pořádají	hody	s	právem,	
dožínky	nebo	 fašank	a	působí	 zde	 i	 kulturní	 spol-
ky	zaměřené	na	 folklor	a	vše	co	s	ním	souvisí.	Za	
všechny	 jmenujme	 aspoň	 CM	 Burčáci,	 Mužský	 
a	Ženský	pěvecký	sbor,	FS	Míkovjan,	Pacholata,	Fa-
lešnice	a	další	 soubory,	 které	 velmi	 často	účinkují	 
i	 na	 nejrůznějších	 kulturních	 akcích	 pořádaných	
po	 celém	území	České	 republiky	 i	 v	 zahraničí.	Od	
následujícího	měsíce	vám	ve	zpravodaji	 tyto	spol-
ky	představíme,	pozveme	vás	na	jejich	vystoupení	 
a	 dovolíme	 vám	 nahlídnout	 do	 zákulisí	 jejich	 pří-
prav.
Obyvatelé	 obce	 však	mají	 možnost	 kromě	 kultur-
ního	dění	využít	 i	některé	ze	sportovišť,	která	obec	
nabízí,	určitou	raritou	je	například	bikrosová	terénní	
dráha	pro	milovníky	BMX,	na	které	je	též	každoroč-
ně	pořádáno	mistrovství	České	republiky	v	bikrosu.

Mladí	závodníci	BMX	na	bikrosové	dráze
Foto:	www.tufirteam.cz
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Kritickým objektivem

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

Redakce	ZUH

Stačí,	když	trochu	zaprší	nebo	se	začne	rozpou-
štět	sníh	a	přesně	na	přechodu	pro	chodce	na	
Palackého	náměstí	(u	bývalé	spořitelny),	vznikne	
třímetrové	jezírko.	A	není	to	tím,	že	by	se	ucpal	
kanál.	Asi	se	při	rekonstrukci	komunikace	přiho-
dila	drobná	chybička...							Foto:	Miroslav	Potyka

Krátce...

Ocenění sportovců
Neúspěšnější	 uherskohradišťské	 sportovce	
za	 rok	 2012	 vyhlásí	 město	 Uherské	 Hradiště	
na	slavnostním	večeru	dne	8.	února	ve	velkém	
sále	 Reduty.	 Programu	 se	 již	 tradičně	 zúčastní	
významné	 osobnosti	 sportu,	 jako	 žokej	 Josef	
Váňa,	 veslař	 Jakub	 Hanák,	 hokejista	 Jaroslav	
Balaštík	 a	 další.	 V	 uplynulém	 roce	 si	 ocenění	
sportovec	 roku	 odnesli	 veslař	 Adam	 Štěrbák	
a	krasobruslařka	Klára	Světlíková.

Zápis do škol
V	 základních	 školách	 zřízených	 městem	 Uher-
ské	Hradiště	 se	 v	 únoru	 uskuteční	 Zápis	 k	 po-
vinné	školní	docházce	do	 1.	 ročníků	základních	
škol.	 Ve	 čtvrtek	 7.	 a	 v	 pátek	 8.	 února	 se	 zápis	
koná	v	ZŠ	UNESCO	a	ZŠ	Sportovní,	pouze	v	pá-
tek	8.	února	mohou	rodiče	zapsat	své	děti	v	ZŠ	
Větrná,	Mařatice	a	Jarošov.	V	pátek	8.	a	v	sobo-
tu	 9.	 února	 proběhne	 zápis	 v	 ZŠ	 Za	 Alejí.	 Ro-
diče	si	 k	 zápisu	vezmou	svůj	občanský	průkaz,	
rodný	 list	 dítěte	 a	 v	 případě,	 navštěvuje-li	 dítě	
mateřskou	školu,	taktéž	vyplněný	dotazník,	který	
obdrželi	v	mateřské	škole.	Zápis	do	mateřských	
škol	 zřizovaných	 městem	 Uherské	 Hradiště	 se	
bude	konat	od	pondělí	11.	února	2013	do	pátku	
15.	února	2013.

nový mapový projekt - Veřejná prostranství
Pro	 občany	 města	 byla	 na	 webovém	 portále	
města	 (www.mesto-uh.cz)	 zpřístupněna	 pře-
hledná	 mapa	 zpoplatněných	 veřejných	 pro-
stranství	 s	 možností	 vyhledávání.	 Mapová	 pří-
loha	 specifikuje	 veřejná	 prostranství,	 jejichž	
užívání	určitým	způsobem	podléhá	zmíněnému	
místnímu	 poplatku.	 Občanům	 mapa	 umožní	
lepší	 orientaci,	 dá	 se	 v	 ní	 také	 zobrazit	 vrstva	
parcel	 a	 hranice	 památkové	 zóny.	 Občan	 má	
možnost	 vyhledávat	 jednotlivé	 části	 veřejných	
prostranství	 dle	 názvů	 ulic,	 náměstí	 či	 parků.	
Dále	 je	zde	možnost	 vyhledávání	adres	a	čísel	
parcel.

JP
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je	 a	 nakrájíme	 na	 proužky.	Obě	 cibule	 oloupeme	
a	rozkrájíme	na	malé	špalíky.	Očistíme	a	opereme	
žampiony	a	pokrájíme	je	na	plátky.	
3.	V	pánvi	zahřejeme	 tuk,	na	kterém	osmahneme	
cibuli	 a	 žampiony	 dozlatova.	 Osolíme,	 opepříme,	
zalijeme	smetanou	a	asi	5	minut	povaříme.	V	zaky-
sané	smetaně	utřeme	dohladka	solamyl,	vmíchá-
me	do	omáčky	a	znovu	krátce	povaříme.	Omáčku	
ochutíme	muškátovým	 oříškem	 a	 nakonec	 přidá-
me	rajská	jablíčka.
4.	Maso	 vyjmeme	 z	 pekáče	 	 a	 necháme	 odležet.	
Výpek	 mezitím	 přecedíme	 přes	 síto	 a	 vmícháme	
do	houbovo	–	zeleninové	omáčky.	Znovu	krátce	po-
vaříme	a	dochutíme.
5.	 Krůtí	 prsa	 rozkrájíme	 na	 plátky,	 upravíme	 je	
na	míse	se	zeleninou	a	podáváme	ozdobené	petr-
želkou.	Chutnou	přílohou	jsou	těstoviny.

TVaROHOVá BUcHTa (BeZ mOUKY)

Třeme	15	dkg	cukru,	4	žloutky	a	10	dkg	tuku.	Umí-
cháme	do	pěny,	přidáme			kg	tvarohu	(nejlépe	kost-
ky),	10	dkg	krupice,	vanilkový	cukr,	prášek	do	pečiva,	
citrónovou	kůru,	půl	balíčku	rozinek	nebo	sekaných	
ořechů	a	sníh	ze	4	bílků.	Pečeme	v	mírně	prohřáté	
troubě,	lepší	je	pečení	na	plechu	než	jako	bábovka.

Dobrou	chuť	Vám	přeje	Josef	Hříbek,
vedoucí	Odboru	kultury	a	cestovního	ruchu	

Městského	úřadu	Uherské	Hradiště	

Ilustrace	Moarch	Miško	Eveno

Receptář - únor 2013

KRÉmOVá ČeSneČKa S KRUTOnKY
ČeSKá KLaSiKa TROcHU JinaK

Pro	4	osoby	potřebujeme:
90	g	másla,	4	stroužky	česneku,	2	cibule	(nakrájené	
na	kostičky),	250	g	brambor	(oloupaných	a	nakráje-
ných	na	kostičky),	1/2	l	mléka,	1/2	l	drůbežího	výva-
ru,	sůl,	čerstvě	mletý	pepř,	bylinky	na	ozdobu

Příprava:
V	hrnci	na	nejmenším	ohni	rozehřejte	třetinu	más-
la	a	ze	všech	stran	na	něm	opečte	3	celé	stroužky	
česneku.	 Až	 zezlátnou,	 přidejte	 cibuli	 a	 opékejte	 
2	–	3	minuty.	Pak	přidejte	zbývající	máslo	a	bram-
bory		a	znova	opékejte	10	minut	–	občas	brambory	
zamíchejte,	aby	se	nechytly	dna.	Až	změkne	cibule,	
přilijte	mléko	s	vývarem	a	vařte,	dokud	nezměknou	
i	brambory.	Pak	polévku	rozmixujte	(nebo	ji	protřete	
přes	síto),	nakonec	přidejte	sůl,	pepř	a	prolisovaný	
poslední	stroužek	česneku.	
Na	másle	osmažte	nakrájený	rohlík	a	přidejte	jako	
krutonky	do	polévky.

KRůTí PRSa S meDOVOU KůRKOU
 
Pro	4	osoby	potřebujeme:
1,2	kg	krůtích	prsíček,	sůl,	bílý	pepř,	2	–	3	lžíce	oleje,	
1/4	 l	drůbežího	vývaru,	1	konzervu	 (425	ml)	 loupa-
ných	 rajských	 jablíček,	 2	 velké	 cibule,	 750	g	 žam-
pionů,	2	 lžíce	medu,	2	 lžíce	hořčice,	3	 lžíce	másla,	
200	ml	smetany	ke	šlehání,	 150	ml	zakysané	sme-
tany,	3	–	4	lžíce	solamylu,	muškátový	oříšek,	snítku	
petrželky	na	ozdobení

Příprava:
1.	 Krůtí	 maso	 opláchneme,	 osušíme,	 osolíme	
a	 opepříme.	 Na	 pánvi	 rozehřejeme	 olej.	 Maso	
položíme	do	suchého	pekáče	a	přelijeme	horkým	
olejem.	 V	 předehřáté	 troubě	 (200°	 C)	 pečeme	 asi	 
1	1/4	hodiny.	Zhruba	po	15	minutách	přilijeme	drů-
beží	 vývar	 a	 šťávou	 maso	 občas	 polijeme.	 Med	
smícháme	s	hořčicí	a	 touto	směsí	během	posled-
ních	asi	20	minut	pečení	krůtí	prsa	potíráme,	aby	se	
vytvořila	zlatavá	kůrčička.
2.	 Na	 sítu	 necháme	 okapat	 rajčata,	 přepůlíme	
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Sudoku pro volnou chvíli
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Klub kultury, Hradební 1198, Uh. Hradiště 686 60, Lea Slováčková - telefon: 572 430 424

Klub kultury v Uh. Hradišti ve spolupráci s Domem kultury v Uh. Brodě a Domem dětí a mládeže Šikula UH

vyhlašuje

39. ročník soutěže v interpretaci lidových písní

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2013

Cílem soutěže je získat přehled o výrazných pěveckých talentech mezi dětmi mateřských a základních škol. Nejúspěšnější 
interpreti mají možnost spolupracovat s předními cimbálovými muzikami v okrese. Soutěž je dvoukolová.

Místní kola se uskuteční:

Čtvrtek 14. 3. 2013 - loutkový sál Domu kultury v Uh. Brodě
(oblast Uherskobrodsko)

Pátek 15. 3. 2013 -  malý sál Klubu kultury v Uherském Hradišti
(oblast Uherskohradišťsko)

Časový rozpis soutěží je pro Uh. Hradiště i Uh. Brod stejný - kategorie začínají vždy v celou hodinu     
     
13.00 - 14.00 hod.  soutěží 5. - 6. třídy  (III. kategorie) 
14.00 - 15.00 hod.  soutěží 3. - 4. třídy  (II. kategorie) 
15.00 - 16.00 hod.  soutěží 1. - 2. třídy  (I. kategorie)  
16.00 - 17.00 hod.  soutěží MŠ   (0. kategorie) 
17.00 - 18.00 hod.  soutěží 7. - 9. třídy  (IV. kategorie) 

Podmínkou účasti je zazpívat dvě lidové písně z kterékoliv oblasti ČR. Vyloučen je repertoár dechových hudeb!  
Připomínáme, že soutěž je určena talentovaným dětem s hudebními předpoklady, dobrou výslovností a intonací!

Z obou místních kol v každé kategorii vybere porota nejlepší zpěváky. Porota má právo dle počtu zpívajících některé kate-
gorie posílit či postupující z místního kola vůbec nevybrat. Stejný zpěvák může v jedné kategorii postoupit pouze jednou. 
V místních kolech může být udělena  cena za výběr písně. Prosíme pedagogy i rodiče, aby pomohli svým svěřencům při 
výběru písně (obsah písně, přiměřený počet slok! (maximálně tři)), aby děti zpěv fyzicky i psychicky zvládly.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PONDĚLÍ 12. 3. 2013! Přihlášky zasílejte písemně Klub kultury, Hradební 1198, 686 60  
Uh. Hradiště, Lea Slováčková nebo na mail slovackova@kkuh.cz. Soutěžící se zúčastní soutěže na vlastní náklady!
Regionální kolo se uskuteční v neděli 14. 4. 2013 v 15.00 hod. ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti 
za doprovodu cimbálové muziky Ohnica. Termíny zkoušek budou postupujícím oznámeny.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE "ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2013"

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................

Trvalé bydliště: ...............................................................................telefon:......................................

Škola: ........................................................třída: ..........................tel.: ...................kategorie: .........

Názvy písní: ...........................................................................................................................................

vyřizuje Lea Slováčková Mgr.A. Antonín Mach
ředitel Klubu kultury UH

podpis vysílajícíhoPokud posíláte více dětí, vyrobte si, prosím, přihlášky
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