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Úvodník starosty města

Vážení	občané,

Je	 za	 námi	 každo-
roční,	 již	 15.	 ocenění	
nejlepších	 sportovců,	
trenérů	 a	 sportovních	
osobností	 ohodno-
cených	 sportovní	 ko-
misí	 a	 Radou	 města	
za	uplynulý	rok	-	Spor-
tovec	roku	2012	města	
Uherské	Hradiště.

 
Dovolte	 mně,	 abych	 využil	 úvodníku	 aktuálního	
vydání	 zpravodaje	 města	 a	 touto	 cestou	 všem	
oceněným	pogratuloval	a	vyjádřil	 jim	díky,	neboť	
ocenění	považuji	 za	přirozené	 vyústění	 a	odmě-
nu	 za	 vynikající	 sportovní	 výkony	 nominovaných	
sportovců,		kolektivů	a	trenérů.

Sport		není	jen	soutěžení	a	rozvoj	tělesné	a	dušev-
ní	stránky	člověka,	ale	 také	důležitý	 společenský	
jev,	a	proto	mé	poděkování	nepatří	jenom	oceně-
ným.	Velmi	 si	 vážím	si	 každého,	 kdo	se	ve	svém	
volném	 čase	 věnuje	 sportovní	 přípravě,	 zvláště	
jako	trenér	či	organizátor	u	dětí	a	mládeže.

V	letošním	roce	čeká	město	Uherské	Hradiště	ně-
kolik	významných	sportovních	událostí,	z	nich	tou	
nejvýznamnější	jsou	Hry	VI.	olympiády	dětí	a	mlá-
deže	 ČR	 (23.	 –	 28.	 6.),	 město	 Uherské	 Hradiště	
bylo	pověřeno	pořádáním	této	akce.	

Naše	město	 se	 stane	hlavním	centrem	olympiá-
dy	–	bude	zde	zřízen	Olympijský	dům,	uskuteční	
se	zde	zahajovací	i	závěrečný	ceremoniál	a	taktéž	
medailové	 ceremoniály.	Dále	 se	 v	našem	městě	
bude	konat	velká	část	sportovních	soutěží	a	kul-
turně	–	společenského	doprovodného	programu.	
Další	sportovní	klání	se	uskuteční	na	sportovištích	
ve	 Zlíně,	 Hluku,	 Starém	 Městě,	 Ostrožské	 Nové	
Vsi,	Otrokovicích	a	Luhačovicích.	

Je	to	pro	nás	obrovská	pocta	a	stojíme	proto	před	

závazkem	 uspořádat	 tuto	 významnou	 oslavu	
sportu	a	olympijské	myšlenky	na	vysoké	sportov-
ní	úrovni,	 což	předpokládá	velké	nasazení	a	od-
povědnost.	 Podporou	 této	 významné,	 celostátní	
sportovní	akce	zároveň	vyjadřujeme	vztah	k	přiro-
zené	cestě	výchovy	dětí	a	mládeže	k	pohybovým	
aktivitám	a	sportu	obecně	a	do	značné	míry	také	
naplňujeme	cíle	„Koncepce	sportu	rozvoje	sportu	
a	tělovýchovy	ve	městě	Uherské	Hradiště“	schvá-
lené	v	roce	2010.

Uherské	Hradiště	není	pouze	domovem	ligového	
fotbalu,	ve	městě	se	v	průběhu	roku	koná	množ-
ství	různých	akcí,	které	dokazují	význam	a	důleži-
tosti	sportu	v	životě	obyvatel.	Město	spolupořádá	
například	 tradiční	 mezinárodní	 Slovácký	 běh	 či	
atletický	 čtyřboj	 žactva	 „O	 pohár	 starosty	města	
Uherské	 Hradiště“,	 pravidelně	 se	 koná	 množ-
ství	 léty	 zavedených	 akcí	 ve	 veslování,	 volejbalu	
a	dalších	druzích	sportu,			včetně	Plavecké	soutě-
že	měst,	ve	které	opakovaně	dominujeme	čelním	
pozicím	v	rámci	celé	republiky.	

Dostupnost	špičkových	sportovišť,	venkovních	sta-
dionů,	moderního	 aquaparku	 s	 letním	 koupališ-
těm,	zimního	stadionu	a	in-line	plochy,	sportovní	
haly	 a	 tělocvičny,	 fitness	 center,	 spinningu,	 teni-
sových	 kurtů	 či	 nového	hřiště	 pro	DiscGolf	 v	 Ku-
novském	 lese	 činí	 z	 Uherského	 Hradiště	město,	
kde	může	sportovat	každý,	kdo	o	to	projeví	zájem.	
Ve	městě	lze	v	nejrůznějších	klubech	a	organiza-
cích	provozovat	nejméně	39	druhů	sportu.	V	ne-
poslední	řadě	jsou	významnými	subjekty	podpo-
rujícími	 sportování	 veřejnosti	 místní	 organizace	
Sokola	a	Orla.		

Věřím,	a	budu	 tím	potěšen,	že	se	 také	 řada	vás,	
obyvatel	 města,	 do	 sportovních	 aktivit	 letošního	
roku	aktivně	zapojí,	neboť	město	Uherské	Hradi-
ště	 je	na	vztah	svých	obyvatel	ke	sportu	náležitě	
hrdé	a	podporuje	je	v	nejvyšší	možné	míře.

Květoslav	Tichavský,
starosta	města	Uherské	Hradiště
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Rozhovor s místostarostou Ing. Stanislavem Blahou

Pro	rok	2013	je	v	rozpočtu	města	schváleno	několik	
investičních	akcí,	které	budou	mít	na	život	ve	měs-
tě	zásadní	vliv.	O	některých	z	nich	jsme	si	povídali	
s	místostarostou	města	Uherské	Hradiště	Ing.	Sta-
nislavem	Blahou.	

Který projekt tohoto roku bude v Uherském Hra-
dišti nejvýznamnější? 
Když	bereme	v	potaz	jen	projekty	města	jako	takové,	
potom	za	nejvýznamnější	akci	 tohoto	roku	považu-
ji	 akci	 „Odvedení	 odpadních	 vod	 Míkovice-Vésky“,	
která	si	vyžádá	 investici	skoro	dvaadvacet	milionů	
korun.

Co se konkrétně bude dít? 
Záměrem	je	přečerpávání	odpadních	vod	z	měst-
ských	 částí	 Vésky	 a	 Míkovice	 do	 kanalizační	 sítě	
města	a	 jejich	odvádění	na	městskou	čističku	od-
padních	 vod,	 která	má	 dostatečnou	 kapacitní	 re-
zervu.	 Stávající	 čistička	 ve	Véskách	bude	 zrušena,	
čerpací	stanice	bude	upravena	a	přestavěna,	stej-
ně	 jako	výtlačné	potrubí.	 To	napojíme	na	stávající	
kanalizaci	města	a	v	místních	částech	Vésky	a	Mí-
kovice	doplníme	chybějící	 kanalizaci.	 Pro	 tuto	akci	
máme	 zažádáno	 o	 dotaci	 a	 věříme,	 že	 budeme	
úspěšní.	V	 takovém	případě	bychom	se	samotný-
mi	pracemi	mohli	začít	zhruba	začátkem	léta.	Další	
z	akcí,	které	značně	ovlivní	život	ve	městě,	 je	první	
etapa	oprav	silnice	II/497	v	úseku	od	Jarošova	k	ná-
kupnímu	centru	Kaufland.	

Kdy akce vypukne, na jaké komplikace se mají 
připravit řidiči a kolik to bude stát?  
Silnice	 se	bude	opravovat	 v	 součinnosti	 s	 Ředitel-
stvím	 silnic	 Zlínského	 kraje	 a	 akce	 bude	 do	 jisté	
míry	srovnatelná	s	loňskými	opravami	hlavní	křižo-
vatky.	Také	dopravní	omezení	budou	obdobná.	Po-
dle	předpokladů	by	práce	měly	vypuknout	v	červnu	
a	budou	se	provádět	za	provozu,	jednotlivými	úseky	
stavby	se	bude	projíždět	 jedním	pruhem,	přičemž	
nákladním	automobilům	bude	vymezena	objízdná	
trasa.	Ale	už	dopředu	jasné,	že	od	řidičů	i	obyvatel	
si	akce	vyžádá	značné	ústupky	a	velké	množství	tr-
pělivosti,	 o	 kterou	 tímto	 žádáme.	 Komfort	 pohybu	
po	dané	části	města	se	dočasně	prudce	sníží,	ale	
nepochybuji,	 že	 když	 jsme	 podobným	 způsobem	

zvládli	opravit	křižovatku,	bude	úspěšná	i	tato	akce.	
Město	se	na	opravách	silnice	bude	podílet	asi		4,6	
miliony	korun.	Na	nás	bude,	abychom	uhradili	sta-
vební	 úpravy	 všech	 napojení	 na	 silnici	 II/497,	 vý-
stavbu	palisády,	přeložku	veřejného	osvětlení	a	za-
trubnění	 Vinohradského	 potoka	 -	 propustek	 pod	
komunikací.	 Součástí	 dokumentace	 je	 i	 osvětlení	
přechodů	na	celé	trase	Mařatice,	Jarošov.	V	rámci	
stavby	 budou	 do	 komunikace	 položeny	 chráničky	
pro	kabely.	

Město vloni slíbilo opravy návsi v Jarošově...
Ano,	 přípravy	 akce	 „Revitalizace	 prostranství 
Jarošov–Náves“	 jsou	 v	 plném	 proudu	 a	 zahájení	
prací	se	dá	předpokládat	ve	druhé	polovině	letních	
prázdnin.	 Ještě	 nyní,	 v	 prvním	 čtvrtletí,	 vypíšeme	
veřejnou	 zakázku	na	 zhotovitele	 stavebních	prací.	
Počítáme	 s	 celkovými	 náklady	asi	 3,	 6	mil.	 korun.	
Předmětem	této	akce	je	vybudování	příjezdové	ko-
munikace	k	domům	čp.	46	–	49	a	dále	k	domům	č.p.	
30	–	33,	revitalizace	zelených	ploch	a	zeleně,	rekon-
strukce	části	chodníku	od	kaple	k	budově	penzionu,	
zřízení	 parkovacích	 stání	 u	 penzionu,	 vybudování	
sběrného	místa	pro	nádoby	na	komunální	odpad,	
rozšíření	venkovního	osvětlení	o	jedno	těleso	a	do-
plnění	mobiliáře.	Investice	bude	hrazena	z	vlastních	
zdrojů	města,	bez	dotace.	

Budou letos pokračovat další projekty Integrova-
ného plánu rozvoje města? 
Samozřejmě,	v	rámci	IPRM	budeme	revitalizovat	ve-
řejné	prostranství	Na	Rybníku,	což	bude	odhadem	
stát	7,8	milionu	korun	a	za	dalších	9	milionů	bychom	
chtěli	 opravit	 či	 přebudovat	 parkoviště	 Pod	 Svahy	
a	 revitalizovat	 veřejné	 prostranství	 ulice	 28.	 října.	
Investiční	akce	v	rámci	IPRM	budou	obdobné	,	jako	
v	jiných	částech	města,	to	značí,	že	půjde	zejména	
o	vybudování	nových	parkovacích	míst,	nové	chod-
níky	a	předláždění	stávajících,	doplnění	veřejného	
osvětlení,	 úpravu	 ploch	 pro	 nádoby	 na	 komunál-
ní	odpad,	úpravu	dětských	hřišť	 a	 veřejné	 zeleně.	
Shrnuto,	 záměrem	 je	 modernizovat	 letité	 a	 dnes	
již	 nevyhovující	 prostory	 a	poskytnout	 obyvatelům	
komfort	odpovídající	dnešní	době.		

JP
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

Josef sÁtora

1. osoBní údaJe
Pocházím	z	malebné	obce	Stříbrnice,	kde	 jsem	
se	narodil.	Do	královského	města	 jsme	se	pře-
stěhovali	 před	 více	 než	 25	 lety.	 V	 Uherském	
Hradišti	 jsem	 absolvoval	 svou	 povinnou	 školní	
docházku	a	ve	studiu	pokračoval	na	zdejší	„prů-
myslové“	škole.	Poté	mě	studium	zavedlo	do	Os-
travy	a	skotského	Aberdeenu.	V	současné	době	
pracuji	pro	kancelář	Senátu	Parlamentu	ČR.	

2. PolItICKÁ PříslUšnost a fUnKCe
Dne	23.	 ří jna	 2006	 jsem	 se	 stal	 členem	České	
strany	sociálně	demokratické.	Věnuji	se	zejmé-
na	republikové	a	zahraniční	spolupráci	Mladých	
sociálních	demokratů	 s	 dalšími	mládežnickými	
organizacemi.	V	 roce	2010	 jsem	kandidoval	do	
Zastupitelstva	Uherského	Hradiště	a	od	16.	ří jna	
2010	jsem	jeho	členem.	

3. ZastoUPení v orgÁneCH a KoMIsíCH
Na	 počátku	 roku	 2012	 jsem	 absolvoval	 stáž	
v	 tiskovém	 oddělení	 předsedy	 S&D	 v	 Evrop-
ském	 parlamentu	 a	 pobýval	 jsem	 kontinuálně	
v	Bruselu.	Z	 toho	důvodu	 jsem	se	nepodílel	na	
činnosti	v	poradních	orgánech	města.	Před	tím-
to	 krokem	 jsem	byl	 členem	 kontrolního	 výboru	
města	a	finančního	výboru	města.	Činnost	obou	
výborů	byla	velmi	zajímavá	a	poučná,	proto	se	
jejich	činnost	snažím	dále	sledovat.	

4. dosavadní osoBní Přínos Pro Město
Je	 těžké	 hodnotit	 svou	 vlastní	 práci.	 Za	 úspěš-
nou	považuji	svou	iniciativu	ke	změně	jednacího	
řádu	zastupitelstva,	díky	níž	je	zaznamenáváno,	
jak	který	zastupitel	města	hlasoval.	Za	důležité	
rovněž	 považuji	 své	 aktivity	 o	 transparentnost	
při	 nakládání	 s	 finančními	 prostředky	 města.	
I	 v	 tomto	 případě	 se	 našel	 politický	 konsensus	
k	realizaci	tohoto	demokratického	prvku	a	v	sou-
časné	době	se	připravuje	jeho	implementace	do	
systému	 hradišťské	 radnice.	 Za	 svůj	 neúspěch	
naopak	 považuji,	 že	 jsem	 nedokázal	 zabránit	
zrušení	 audiovizuálních	 přenosů	 z	 jednání	 za-
stupitelstva	města.	

5. Co Je MoU snaHoU dosÁHnoUt ve Městě 
v BUdoUCnU
Byl	bych	velmi	rád,	pokud	by	se	město	Uherské	
Hradiště	 stalo	 moderním	 evropským	 městem,	
tak	 jak	by	si	s	ohledem	na	svou	historii	zaslou-
žilo.	Mám	vizi	o	otevřeném	městě	s	parky	„brit-
ského“	 typu.	O	životě	 v	 centru	města	 s	 charak-
teristickým	 „francouzským“	 klidem.	O	 přátelství	
a	vzdělanosti	lidí	„belgického“	smýšlení,	pulsují-
cího	života	podobného	„Italům“	a	spolehlivosti,	
která	se	snoubí	se	„Švýcary“.	Zkrátka	převzít	od	
každého	 to	 nejlepší	 a	 jako	 třešničku	 na	 dortu	
ponechat	krásu,	která	je	typická	pro	oblast	Slo-
vácka.	Toto	je	město,	které	bychom	si	všichni	za-
sloužili,	toto	je	můj	sen.
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Ing. BlanKa vyoralovÁ
nová členka zastupitelstva
 

1. osoBní údaJe
I	když	oba	mí	rodiče	pochází	z	Částkova,	já	jsem	
rodilá	Hradišťanka.	Celý	svůj	dosavadní	život,	kro-
mě	 vysokoškolských	 studií,	 jsem	 v	 Hradišti	 také	
prožila.	 Vystudovala	 jsem	 Střední	 ekonomickou	
školu	v	Uherském	Hradišti	a	poté	Vysokou	školu	
báňskou	–	Technickou	univerzitu,	Fakultu	ekono-
mickou	v	Ostravě.	
Jsem	 17	 let	 vdaná,	 mám	 dvě	 dcery	 Veroniku	 
a	Andreu	ve	věku	15	a	12	let.	Několik	let	jsem	pra-
covala	v	cestovní	kanceláři,	po	rodičovské	dovole-
né	 jsem	nastoupila	na	pozici	učitelky	ekonomic-
kých	předmětů	na	Střední	škole	MESIT,	o.	p.	s.,	kde	
působím	 dodnes.	 K	 mým	 koníčkům	 patří	 sport, 
zvláště	 tenis,	 sjezdové	 i	 běžecké	 lyžování,	mám	
ráda	procházky	přírodou	i	projížďky	na	kole.	Mojí	
další	 zálibou	 je	kultura	obecně	–	divadlo,	 tanec,	
knihy	apod.	Musím	přiznat,	že	v	posledních	letech	
bohužel	zejména	kulturu	zanedbávám.

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

2. PolItICKÁ PříslUšnost a fUnKCe
Nejsem	členkou	žádné	politické	strany.	Do	komu-
nální	politiky	jsem	vstoupila	jako	členka	politické-
ho	hnutí	Zdravé	Hradiště.

3. ZastoUPení v orgÁneCH a KoMIsíCH 
Jsem	členkou	finančního	výboru.
 
4. dosavadní osoBní Přínos Pro Město
Určitě	 si	 nemůžu	 ani	 nechci	 přisvojovat	 nějaké	
zásluhy,	 zastupitelkou	 jsem	 teprve	měsíc.	V	prv-
ní	řadě	se	snažím	žít	 jako	slušný	člověk	a	občan	
města.	 Tyto	 zásady,	 které	 v	 dnešní	 době	nejsou	
samozřejmostí,	 se	 snažím	 předávat	 nejenom	
svým	dětem,	ale	 i	žákům.	Mou	další	práci	a	pů-
sobení	v	zastupitelstvu	ať	hodnotí	občané	sami.

5. Co Je MoU snaHoU dosÁHnoUt ve Městě 
v BUdoUCnU
Za	 velmi	 důležité	 považuji	 nejen	 zachování,	 ale	
i	 další	 rozvoj	 dosavadní	 úrovně	 města,	 jakož-
to	 hospodářského,	 společenského	 a	 kulturního	
centra	 Moravského	 Slovácka.	 Chci	 se	 zasadit	
o	 transparentní	 podporu	 místních	 neziskových	
organizací,	 občanských	 sdružení,	 sportovních	
klubů,	 kulturních	a	 zájmových	 spolků	působících	
na	území	města.	Důležitým	bodem	je	také	obnova	
všech	čtvrtí	Hradiště.	Jako	členka	finančního	výro-
bu	města	se	chci	zasadit	o	 to,	aby	nedocházelo	
k	dalšímu	zadlužování	města,	a	hlavně,	aby	Uher-
ské	Hradiště	co	nejlépe	překlenulo	několik	násle-
dujících	 let,	 které	 se	 jeví,	 z	 pohledu	 financování,	
jako	 problematické.	 V	 rámci	 komunální	 politiky	
preferuji	 společnou	 poctivou	 práci	 všech	 zastu-
pitelů	napříč	politickými	stranami	a	hnutími.	Jako	
zastupitelka	elévka	považuji	tedy	za	velmi	důležité	
vzájemné	vztahy	mezi	zastupiteli.	Každý	ze	zastu-
pitelů	byl	zvolen	občany	města,	proto	očekávám	
vzájemnou	 slušnost	 a	 spolupráci	 ve	 prospěch	
města.	Pokládám	za	nevhodné	osobní	a	politické	
ataky,	a	to	v	jakékoliv	podobě.	
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stěHovÁní agendy 
Městský	úřad	Uherské	Hradiště	upozorňuje	obča-
ny,	že	v	termínu	od	26.	3.	-	29.	3.2013	bude	z	důvo-
du	stěhování	mimo	provoz	oddělení	občanských	
průkazů	a	cestovních	dokladů.	V	této	době	nebu-
de	možné	si	podat	žádost	o	nový	osobní	doklad	
a	 také	 nebude	 možné	 si	 nové	 osobní	 doklady	
převzít.	 Oddělení	 občanských	 průkazů	 a	 cestov-
ních	dokladů	bude	nově	 	přemístěno	do	objektu	
Protzkarova	33,	Uherské	Hradiště,	kde	svůj	provoz	
zahájí dne 2. dubna 2013.

JP

trestné čIny v MaPě
Vybrané	 trestné	 činy,	 které	 eviduje	 Policie	 Čes-
ké	 republiky,	 jsou	nyní	nově	zobrazeny	na	mapě	
města.	 V	 projektu	 e-Analýza	 bezpečnosti	
na	 webovém	 portále	 města	 Uherské	 Hradiště	
se	nyní	nově	zobrazují	 i	 trestné	činy	a	přestupky	
od	Policie	České	 republiky.	Data	 jsou	předávána	
s	tříměsíčním	zpožděním,	v	mapě	jsou	tedy	zatím	
údaje	 ze	 druhého	 čtvrtletí	 roku	 2012.	 V	 nejbližší	
době	by	měla	přijít	data	za	3.	čtvrtletí	2012.	Která	
místa	trestných	činů	tedy	můžeme	vidět?	Jedná	se	
o:	 násilné	 trestné	 činy	 (rvačky,	 úmyslné	 ublížení	
na	zdraví,	loupež),	majetkové	trestné	činy	(kráde-
že	prosté,	krádeže	vloupáním)	a	ostatní	kriminální	
trestné	činy	(sprejerství,	výtržnictví ).	Přestupky	do-
dávané	od	Policie	ČR	mají	stejnou	strukturu	 jako	
přestupky	evidované	Městskou	policií,	proto	bylo	
rozhodnuto,	že	se	nebudou	rozdělovat	podle	pů-
vodce	dat.	Za	rok	provozu	je	možné	v	mapě	napo-
čítat	téměř	1500	přestupků.
 
KrÁtCe Ze ZastUPItelstva Města 
Xv. zasedání Zastupitelstva města Uherské 
Hradiště konané dne 4. února 2013.  

ZastUPItelstvo MÁ novoU členKU
Slibem	 zastupitele	 a	 jeho	 podpisem	 se	 novou	
členkou	 Zastupitelstva	 města	 Uherské	 Hradiště	
stala	Ing.	Blanka	Vyoralová	(hnutí	Zdravé	Hradiš-
tě).	Ve	funkci	nahradila	zastupitele	Ing.	Stanislava	
Mikulu,	který	na	svou	funkci	rezignoval.

PIvovar Jarošov
Drtivou	 většinou	 26	 z	 celkového	 počtu	 27	 hla-
sů	 rozhodli	 zastupitelé	 města	 o	 tom,	 že	 město	
Uherské	Hradiště	 nekoupí	 za	 stávajících	 podmí-
nek	od	společnosti	Heineken	areál	a	nemovitosti	
bývalého	pivovaru	v	Jarošově.	Jedním	z	hlavních	
důvodů	tohoto	rozhodnutí	bylo	zjištění,	že	nemo-
vitosti	 jsou	 zatíženy	 exekucí.	 Ačkoliv	 společnost	
Heineken	 oznámila,	 že	 s	 majetkem	 je	 možné	
nakládat,	 zastupitelé	 usoudili,	 že	 koupit	 pivovar	
za	 stávajících	 podmínek	 by	 byl	 značně	 riskantní	
krok	 (cena	 byla	 stanovena	 na	 15	milionů	 korun).	
Vedení	města	však	o	možnostech	nabytí	či	naklá-
dání	s	pivovarem	bude	dále	 jednat	podle	vývoje	
situace.	 Záměrem	 je	 areál	 otevřít	 a	 zprůjezdnit	
v	souladu	s	Územním	plánem	města.	

Přenosy on - lIne Ze ZastUPItelstva
Přímé	přenosy	ze	zasedání	Zastupitelstva	města	
Uherské	Hradiště	nadále	nebudou	uveřejňovány	
na	 internetu.	 Zastupitelstvo	města	 zrušilo	 usne-
sení	 ze	 září	 2011,	 kterým	 byl	 schválen	 videopře-
nos	 průběhu	 každého	 zasedání	 zastupitelstva	
města	a	následné	zveřejnění	pořízeného,	zpětně	
přístupného	 	videozáznamu	na	webovém	portá-
lu	města.	 	 Důvodem	 zrušení	 on-line	 přenosu	 ze	
zastupitelstva	byla	 jeho	vysoká	cena	 (asi	25	 tisíc	
korun	 za	 jeden	 přenos)	 a	 nízká	 sledovanost.	 Ze	
zastupitelstva	 bude	 nadále	 pořizován	 zvukový	
záznam	 dostupný	 veřejnosti	 na	 internetových	
stránkách	 města,	 kde	 jsou	 rovněž	 zveřejněna	
kompletní	usnesení	zastupitelstva	a	přehled	hla-
sování	v	písemné	podobě.		

úvěry Z fondU roZvoJe Bydlení
Zastupitelstvo	 města	 schválilo	 poskytnutí	 šesti	
úvěrů	z	Fondu	rozvoje	bydlení	v	celkovém	objemu	
1	 223,0	 tis.	 Kč.	 Žádost	 o	 poskytnutí	 úvěru	mohly	
podat	fyzické	nebo	právnické	osoby,	které	splňo-
valy	vyhlášené	podmínky	a	svou	žádost	předložily	
do	30.12.2012.

sIlnICe II/497 Jarošov - KaUfland, I. etaPa 
Zastupitelé	 města	 schválili	 uzavření	 Dohody	
o	společném	postupu	při	realizaci	stavby	„Silnice	
II/497:	Uherské	Hradiště,	Jarošov	-	OK	Kaufland,	I.	
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etapa“	 č.	 168/12	mezi	Ředitelstvím	silnic	Zlínské-
ho	kraje	a	městem	Uherské	Hradiště.	Předmětem	
investiční	 akce	 je	 stavební	 úprava	 silnice	 II/497	
v	 úseku	 od	 začátku	 zastávkových	 pruhů	 osobní	
linkové	dopravy	u	pivovaru	v	místní	části	Jarošov	
po	 okružní	 křižovatku	 u	 Kauflandu	 v	 Uherském	
Hradišti	v	celkové	délce	2	544	m.	Společný	postup	
stran	 při	 přípravě	 a	 realizaci	 stavby	 je	 nezbytný	
z	 důvodu	 charakteru	 stavby	 a	 jejího	 umístění.	
Podle	 předběžných	 odhadů	 by	 práce	 na	 opra-
vách	silnice	měly	začít	cca	v	červnu	2013	a	město	 
se	na	akci	bude	podílet	zhruba	4,5	miliony	korun.	

Zastupitelstvo	města	Uherské	Hradiště
dále	schválilo:

-	Dotace	z	rozpočtu	města	
-	Úvěry	z	Fondu	rozvoje	bydlení	
-	Dotace	z	fondu	sportu	na	I.	pololetí	2013
-	Dotace	z	Fondu	životního	prostředí	v	1.	pololetí	
			2013
-	Dotace	z	Fondu	mládeže	a	vzdělávání	
			v	1.	pololetí	2013
-	Dotace	z	Fondu	kultury	pro	I.	pololetí	2013	
-	Dotace	z	Fondu	sociální	pomoci	a	prevence
			na	1.	pololetí	2013	
-	Dotace	z	Fondu	obnovy	historické	architektury
-	Podpis	Deklarace	samospráv	o	spolupráci
			při	realizaci	Strategie	bezpečnosti	silničního		
			provozu	Zlínského	kraje	na	období	2012-2020
-	uzavření	Smlouvy	o	partnerství	mezi	městem	
			Veselí	nad	Moravou	a	městem	Uherské		
			Hradiště	na	konání	akce	„Mistrovství	světa
			historických	velocipedů“	dne	25.5.2013
				v	Uherském	Hradišti
-	Udělení	čestného	ocenění	města	Dům	roku	2011	
			novostavbě	objektu	Rezidence	Hradební
-	Územní	studii	US	13	-	„Mařatice	-	1.	Máje“
-	Vyvěšení	tibetské	vlajky	na	radnici	města
			Uherské	Hradiště	dne	10.	března	2013	jako	
			symbol	vyjádření	podpory	mezinárodní	akci	
			„Vlajka	pro	Tibet“
Kompletní	 přehled	 usnesení	 XV.	 zasedání	 Za-
stupitelstva	 města	 Uherské	 Hradiště	 je	 dostupný	
na	www.mesto-uh.cz v	sekci	Zastupitelstvo	města.																																																																											

ProJeKt Města PoMoHl K PraCovníMU
MístU dalšíM lIdeM
Sedm	 nových	 pracovních	 míst	 se	 už	 podařilo	
vytvořit	 pro	 nezaměstnané,	 kteří	 dlouhodobě	
hledají	 práci,	 a	 to	 díky	 projektu	 „Město	Uherské	
Hradiště	 pomáhá	 dlouhodobě	 nezaměstnaným	
II„,	 jehož	aktivity	začaly	v	červenci	 loňského	roku.	
Celkem	má	být	 vytvořeno	25	nových	dotovaných	
pracovních	 míst	 pro	 dlouhodobě	 nezaměstna-
né	 nad	 50	 let	 ve	 Zlínském	 kraji,	 kteří	 jsou	 silně	
znevýhodněnou	 skupinou.	 Dlouhodobě	 neza-
městnaní	se	v	 rámci	projektu	dále	zúčastňují	 re-
kvalifikačních	 kurzů,	 školení	a	 tréninků,	 které	 jim	
usnadní	návrat	na	trhu	práce.	Projekt	 je	ze	100	%	
financován	 z	 prostředků	 Evropského	 sociálního	
fondu	prostřednictvím	Operačního	programu	Lid-
ské	 zdroje	 a	 zaměstnanost	 a	 státního	 rozpočtu	
České	republiky.	Dotovaná	pracovní	místa	dosud	
v	projektu	vytvořili:	Charita	sv.	Vojtěcha	Slavičín	(3	
místa),	 I.B.A	Holdings	a.s.	Uherské	Hradiště,	Les-
ní	 družstvo	 Nedakonice,	 Mikroregion	 Ostrožsko	
Uherský	Ostroh	a	ČSAD	Invest,	a.s.	Vsetín	(všichni	
po	1	pracovním	místě).	Projekt	bude	pokračovat	až	
do	dubna	2014.	

nový nÁvštěvní řÁd lesoParKU
KUnovsKý les 
Rada	 města	 Uherské	 Hradiště	 schválila	 návrh	
nového	 Návštěvního	 řádu	 lesoparku	 Kunovský	
les.	Tento	návrh	novelizuje	stávající	návštěvní	řád,	
který	 již	 nesplňoval	 současné	 požadavky.	 Nový	
návštěvní	 řád	 stanovuje	 základní	 pravidla	 pro	
návštěvníky	 lesoparku	 a	 zároveň	 jim	 poskytuje		
potřebné	 informace.	 Pořádání	 organizovaných	
nebo	hromadných	sportovních	akcí	bude	nadále	
možné	 pouze	 se	 souhlasem	 lesů	 ČR,	 s.p.	 (Lesní	
správa	Strážnice)	a	na	základě	oznámení	30	dnů	
předem	 Odboru	 životního	 prostředí	 Městského	
úřadu	v	Uherském	Hradišti.
Město	 k	 opatření	 přistoupilo	 na	 základě	 snahy	
o	 zlepšení	 bezpečnosti	 obyvatel,	 prevence	 proti	
možnému	požáru	a	dodržování	veřejného	pořád-
ku	v	daném	místě.		

JP
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Patnáct tisíc odhlášených hokejových zápasů, 
gratulace starosty

Jaroslava Bočka, bývalého člena komise spor-
tu města Uherské Hradiště a dlouholetého 
sportovního funkcionáře a hlasatele hokeje, 
fotbalu, atletiky a dalších sportů, přijal dne 
6. února starosta města Uherského Hradiště 
Květoslav tichavský u pří ležitosti 15 tisíc od-
hlášených utkání v ledním hokeji. Jaroslav Bo-
ček (1940) kromě toho na sportovištích čech, 
Moravy, slezska a slovenska dosud odhlásil 13 
a půl tisíce utkání ve fotbale a nespočet akcí 
v dalších druzích sportu.

„Pan	Boček	se	řadí	k	našim	legendám	sportu.	Je	
nejen	 zkušeným	 hlasatelem,	 ale	 také	 znalcem	
sportovní	problematiky,	který	významnou	měrou	
přispěl	 k	 celkovému	 rozvoji	 sportu	 v	 regionu,“   
řekl	starosta		Tichavský.		

V	 mládí	 se	 Jaroslav	 Boček	 aktivně	 věnoval	 fot-
balu,	 hokeji,	 ale	 také	 atletice,	 přičemž	 kopanou	
a	 lehkou	atletiku	navíc	soudcoval.	Velmi	brzy	se	
stal	 hlasatelem	 fotbalu	 i	 hokeje	 TJ	 Jiskra	 Staré	
město.	 Roli	 hlasatele	 se	 ale	 věnoval	 v	mnohem	
větší	míře:	hlásil	 utkání	první	hokejové	 ligy	Čes-
koslovenska	na	zimním	stadionu	v	bývalém	Gott-
waldově,	 v	 Uherském	 Hradišti	 pak	 komentoval	
kromě	 hokejových	 utkání	 také	 krasobruslení.	
Cizí	 ale	 Jaroslavu	 Bočkovi	 nebyla	 ani	 házená,	
kterou	 komentoval	 například	 při	 utkání	 v	 Ku-
novicích.	 V	 neposlední	 řadě	 byl,	 pod	 zásadním	
vliv	 tehdejšího	 významného	 hlasatele	 Lubomíra	
Kaluži,	hlasatelem	 i	 rozhodčím	soutěží	 lehké	at-
letiky	na	stadionu	Slovácké	Slávie.	Stal	 se	exter-
ním	 spolupracovníkem	 tisku,	 rozhlasu	 i	 televize.	
V	době	svého	zaměstnání	v	LETu	Kunovice	byl	mj.	
šéfredaktorem	místního	zpravodaje.	

Od	 roku	 1959	 do	 dnešních	 dnů	 odhlásil	 Jaro-
slav	Boček	na	13	zimních	stadionech	V	Čechách,	
na	Moravě	 i	 ve	 Slezsku	 a	 na	 Slovensku	 celkem	
15	043	utkání	v	ledním	hokeji,	a	to	včetně	3	mist-
rovství	světa.		Ve	fotbale	bylo	jeho	nezaměnitelný	
hlasový	projev	slyšet	v	letech	1959	až	2013	na	78	
tuzemských	 a	 slovenských	 hřištích	 při	 13	 557	

utkáních.	 Kromě	 toho	 se	 v	 široké	 míře	 věnoval	
trenérské,	 sekretářské,	 novinářské,	 publicistické	
a	propagační	práci.	Do	dnešních	dnů	je	profesio-
nálním	hlasatelem	HC	Uherské	Hradiště,	Hokeje	
Uherský	 Ostroh	 a	 1.FC	 Slovácko,	 hlasatelství	 se	
ale	věnuje	také	ve		sledge	hokeji	a	dalších	spor-
tovních	odvětvích.	

„Kromě	hlasatelské	a	trenérské	práce	po	dlouhá	
léta	 uplatňoval	 Jaroslav	 Boček	 své	 zkušenosti	
a	schopnosti	jako	sportovní	funkcionář,	kdy	za	se-
bou	zanechal	ohromné	množství	práce,	zejména	
na	 poli	 propagace,	medializace	 a	 popularizace	
mnoha	sportovních	odvětví.	V	práci	i	mimo	ni	pro-
kazuje	neutuchající	obětavost	a	nadšení	a	záro-
veň	také	skromnost,	za	to	mu	patří	úcta	a	uznání,“ 
konstatoval	starosta	Květoslav	Tichavský.		

V	roce	2007	byl	Jaroslav	Boček	za	svou	záslužnou,	
obětavou	 a	 příkladnou	 práci	 oceněn	 tehdejším	
hejtmanem	Zlínského	kraje	Liborem	Lukášem.												

JP

Starosta	přijal	Jaroslava	Bočka
Foto:	archiv	MÚ
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Uherské Hradiště láká turisty na virtuální prohlídku

Prohlédnout si atraktivní místa našeho re-
gionu, získat zajímavé informace nebo se 
seznámit se službami u nás poskytovanými, 
mohou návštěvníci projektu virtuální slo-
vácko. Projekt virtuální prohlídky města má 
za cíl pomoci přilákat do našeho města turis-
ty a ukázat náš region na internetu a na so-
ciálních sítích.

Projekt	 je	 dostupný	 přímo	 na	 internetové	 ad-
rese	 http://mesto-uh.panopro.cz,	 ale	 najde-
te	 jej	 také,	 mimo	 jiné,	 na	 stránkách	 regionu	
Slovácko	 www.slovacko.cz,	 městského	 infor-
mačního	 centra	 www.uherske-hradiste.cz 
a	na	stránkách	radnice	www.mesto-uh.cz.

Virtuální	 Slovácko	 je	 společný	 projekt	 města	
a	 společnosti	 PANOPRO,	 který	 má	 pootevřít	
brány	našeho	 regionu.	 Jeho	cílem	 je	zejména	
podpora	 cestovního	 ruchu	přitažlivým	 interak-
tivním	 způsobem,	 s	 příslušnými	 informacemi	
v	českém,	anglickém	a	německém	jazyce.

Součástí	 	projektu	 je	 i	 prezentace	 služeb,	 jako	
např.	ubytování	a	stravování.	Již	dnes	si	může-
te	 prohlédnout	 např.	 interiéry	 hotelů	 Koníček,	
Mlýnská,	Grand,	nebo	penzionu	Ubytování	pod	
Kopcem.

něCo JIné než street vIew od google
V	porovnání	s	Google	Street	View,	v	rámci	kte-
ré	 právě	 společnost	 Google	 fotografuje	 ulice	
měst,	 jde	 o	 mnohem	 kvalitnější	 záběry	 měs-
ta.	 Panoramatické	 snímky	 Uherského	 Hradiš-
tě	 jsou	 stylizované	a	 retušované,	 některé	 jsou	
focené	v	noci,	a	 tak	na	nich	vynikne	například	
osvětlení	památek.
Rozdíl	 je	 i	 ve	 smyslu	 celého	 focení.	 Virtuální	
Slovácko	 má	 sloužit	 prioritně	 pro	 představení	
kulturních,	 historických	 a	 společenských	 pro-
stor.	 Google	 Street	 View	 přednostně	 mapuje	
komunikace.

ProJeKt Je volně šIřItelný, ožIvte JíM své 
strÁnKy
Celý	 projekt	 je	 díky	 krátké	 url	 adrese	 www.
mesto-uh.panopro.cz	 postavený	 tak,	 aby	 byl	
jednoduchým	 způsobem	 volně	 šiřitelný	 na	 in-
ternetu,	 sociálních	 sítích,	 různých	 komerčních	
stránkách,	atd.	Využijte	tuto	nabídku	a	vložte	si	
na	jakékoliv	komerční	nebo	nekomerční	stránky	
odkaz	na	projekt	virtuální	Slovácko.	Pokud		ne-
budete	vědět	jak	na	to,	napište	na	mail:	 info@
panopro.cz.	 Taktéž	 uvítáme,	 pokud	 nás	 o	 vlo-
žení	 projektu	 na	 Vaše	 stránky	 budete	 na	 naší	
e-mailové	adrese		informovat.	

Marcel	Oujezdský,	Panopro
JP
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Uherské Hradiště vyhlásilo své nejlepší sportovce 

veslař Michal Plocek a bikrosař dušan Hůlka 
se stali nejlepšími sportovci města Uherské 
Hradiště za rok 2012. vítězové mezi jednot-
livci v kategoriích mládež nad 15 let a dospělí 
(Plocek) a mládež do 15 let (Hůlka) byli oceněni 
při tradičním slavnostním vyhlášení nejlep-
ších sportovců města Uherské Hradiště za rok 
2012, které se konalo v pátek 8. února vpodve-
čer v uherskohradišťské redutě.

Každoroční	 anketa	 Nejlepší	 sportovec	 města	
Uherské	 Hradiště	 (za	 rok	 2012)	 se	 letos	 konala	
již	 popatnácté	 v	 řadě.	 Ceny	 oceněným	 sportov-
cům	předali	 například	 žokej	 Josef	Váňa,	atletka	
Šárka	 Kašpárková,	 hokejista	 Jaroslav	 Balaštík	
nebo	 veslař	 Jakub	 Hanák.	 Na	 slavnostním	 ve-
čeru	 nechyběly	 ani	 sportovní	 legendy	 Oldřich	
Svojanovský	 a	 Václav	 Chalupa.	 	 Slavnostní	 ve-
čer	 již	 tradičně	moderoval	Petr	Salava,	program	
hudebně	doprovodili	Magda	Malaníková	&	Petr	
Kochaníček	a	se	svým	vystoupením	přispěl	i	Ae-
robic	–	Akropolis	Uherské	Hradiště.	

 „Gratuluji	 všem	 oceněným	 sportovcům	 k	 jejich	
úspěchu	 a	 děkuji	 jim	 za	 vynikající	 reprezentaci	
našeho	města	nejen	v	rámci	České	republiky,	ale	
také	 na	 evropské	 či	 dokonce	 světové	 sportovní	
scéně.	Velmi	si	vážím	každého,	kdo	se	jakoukoliv	
měrou	podílí	na	rozvoji	sportu	v	Uherském	Hradi-
šti,	ať	už	je	to	aktivní	sportovec,	trenér	či	sportov-
ní	 kolektiv,“	 řekl	 při	 slavnostním	 večeru	 starosta	
města	Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.

neJlePší sPortovCI Města UHersKé HradIš-
tě Za roK 2012 - výsledKy
 
Kategorie	mládež	do	15	let	včetně:
Nejlepší	sportovec:	Dušan	Hůlka	(bikros)

Ostatní	ocenění	sportovci:
Ondřej	 Martinek	 (veslování),	 Růžena	 Poznerová	
(šerm),	Klára	Světlíková	(krasobruslení ),	Jitka	Va-
ďurová	(volejbal),	Kateřina	Vávrová	(atletika)
 
Kategorie	mládež	nad	15	let	a	dospělí:
Nejlepší	sportovec:	Michal	Plocek	(veslování)

Nejlepší	sportovci	města	za	rok	2012	-	
Dušan	Hůlka	(vlevo)	a	Michal	Plocek																												

Skifař	Michal	Plocek,	juniorský	mistr	svě-
ta	a	Evropy	přejímá	cenu	pro	nejlepšího	
sportovce	v	kategorii	mládež	nad	15	let	
a	dospělí	z	rukou	starosty	města

Slavnostní	 předávání	 cen	 nejlepším	
sportovcům	 města	 Uherské	 Hradiště,	
společné	foto	všech	oceněných	a	hostů
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Uherské Hradiště vyhlásilo své nejlepší sportovce

Sportovní	kolektiv	roku	-	juniorská	 
atletická	štafeta	4x400m

Trenér	 Milan	 Šurý	 si	 odnesl	 cenu	 pro	
nejlepšího	 trenéra	 roku.	 Na	 snímku	 
s	 veslařskou	 legendou	 Václavem	 Cha-
lupou	 (vlevo)	a	místostarostou	Zdeňkem	
Procházkou

Zvláštní	 cena	 byla	 udělena	 Mileně	 
Semmlerové,	dlouholeté	 cvičitelce	Soko-
la.	Na	snímku	s	žokejem	Josefem	Váňou	 
a	 starostou	města	 Květoslavem	 Tichav-
ským																																	Foto:	Jan	Pášma

Ostatní	ocenění	sportovci:
Ondřej	 Habarta	 (šerm),	 Vendula	 Kolářová	 (at-
letika),	 Zdeněk	 Stromšík	 (atletika),	 Marek	 Ši-
moník	 (veslování),	 Ondřej	 Uherka	 (squash) 
 
Sportovní	kolektiv:
Nejlepší	 sportovní	 kolektiv:	 juniorská	 atletická	
štafeta	4x400m

Ostatní	oceněné	sportovní	kolektivy:
muži	 1.FC	 Slovácko,	 házenkářky	 st.	 žačky	 DHK 
Uh.	Hradiště
 
Trenér:
Milan	Šurý	(veslování)

Zvláštní	cena:
Milena	Semmlerová
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Město Uherské Hradiště slavnostně otevřelo 
nově zateplený objekt MŠ Husova

Kompletního zateplení se dočkal objekt Ma-
teřské školy Husova v Uherském Hradišti, který 
po opravách slavnostně otevřeli představite-
lé města Uherské Hradiště v úterý 29. ledna.  
Mezi jednotlivými objekty mateřské školy rov-
něž přibyl nově zrekonstruovaný spojovací pří-
střešek. Město bude letos v zateplování mateř-
ských škol pokračovat, na řadě je jedna školka 
v centru města a dvě další v místních částech 
Mařatice a Míkovice.  

„Objekty	 školky	 byly	 kompletně	 zatepleny,	 byla	
provedena	 výměna	 všech	 oken	 a	 dveří,	 nová	 je	
také	plochá	střecha	se	zateplením.	Práce	proběh-
ly	 již	 na	 podzim	 loňského	 roku,	 aby	 byly	 hotové	
ještě	 před	 začátkem	 zimního	 období	 “	 popsal	
místostarosta	města	 Uherské	Hradiště	 Stanislav	
Blaha.	 Vedení	 mateřské	 školy	 hodnotí	 zateplení	
a	tím	i	snížení	spotřeby	energie	po	prvních	zkuše-
nostech	vysoce	kladně.		

„Zateplení	mateřské	 školy	 jsme	 velmi	 uvítali.	 Už	
teď	můžeme	posoudit,	že	ve	třídách	je	oproti	mi-
nulosti	výrazně	tepleji.	Dalším	přínosem	jsou	nová	

okna,	mnohá	stará	okna	už	byla	nefunkční,“	nastí-
nila	ředitelka	Mateřských	škol	v	Uherském	Hradi-
šti	Ilona	Močičková.	Zaměstnanci	školky	a	rodiče	
dětí	si	podle	ní	 rovněž	pochvalují	nový	spojovací	
krček.	 Původní	 průchod	 byl	 vlastně	 pouze	 krytý	
vstup	do	objektů	školky.	

„Oprava	 spojovacího	 krčku	mezi	 objekty	 mateř-
ské	školy	zahrnovala	stavební	práce,	elektroinsta-
lace,	 vybavení	 ústředním	 vytápěním	 a	 instalaci	
hromosvodu.	Namísto	původního	přístřešku	vzni-
kl	plnohodnotný	prostor	určený	nejen	k	průchodu	
mezi	budovami,	ale	využitelný	například	k	hrám	
dětí	při	nepříznivém	počasí	nebo	v	zimě,“	vysvětlil	
místostarosta	Blaha.	

„Už	se	nemusíme	potýkat	s	přechody	mezi	budo-
vami	v	zimním	období,	kdy	zde	bylo	mokro	a	zima	
a	kdy	bylo	nutné	se	na	každou	cestu	zvlášť	oblé-
kat,“		doplnila	ředitelka	Močičková.

Práce	na	 zateplení	 školky	a	 rekonstrukce	 spojo-
vacího	krčku	proběhly	na	podzim	loňského	roku.	
Celkové	náklady	se	vyšplhaly	takřka	k	9,	5	milionů	
korun,	z	čehož	2,	7	milionu	tvoří	dotace.

Zateplení	mateřských	škol	bude	letos	v	Uherském	
Hradišti	pokračovat.	Rozpočet	města	počítá	v	roce	
2013	se	zateplením	MŠ	U	Mlýna,	Míkovice	(5,8	mil.	
Kč),	MŠ	Komenského	náměstí	(4,1	mil.	Kč)	a	MŠ	28.	
října,	Mařatice	 (7,0	mil.	Kč),	vše	s	využitím	dotač-
ních	zdrojů.	

JP

Slavnostní	otevření	MŠ	Husova	po	rekon-
strukci,	na	snímku	Starosta	K.	Tichavský,	
ředitelka	MŠ	Uh.	Hradiště	Ilona	Močičko-
vá	a	místostarosta	S.	Blaha	při	slavnost-
ním	přestřižení	pásky

Foto:	Jan	Pášma
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Vzdělávací kurzy projektu 
MOSTY pokračují 

Pro zájemce z řad rodičů, kteří se chystají na ná-
vrat do zaměstnání či přemýšlí nad tím, jak 
zvládnout péči o dítě a zaměstnání, zahájilo 
v únoru město Uherské Hradiště již 2. běh vzdě-
lávacího kurzu v rámci projektu Mosty. 
„Kurz	není	určen	výhradně	 rodičům,	mohou	se	 jej	
zúčastnit	i	ženy	po	50.	roku	věku	či	lidé	pečující	o	zá-
vislého	člena	rodiny	a	jsou	tak	více	ohrožení	neza-
městnaností.	V	rámci	kurzů	jsme	v	případě	potřeby	
schopní	 zajistit	 i	 péči	o	dítě,“	 informoval	místosta-
rosta	města	Uherské	Hradiště	Zdeněk	Procházka.	
Obsahem	 kurzu	 je	 úvod	do	problematiky	 rovných	
příležitostí	 žen	 a	 mužů	 na	 trhu	 práce,	 genderu	
a	slaďování	 rodiny	a	práce,	pomáhá	rovněž	s	pří-
pravou	na	vstup	do	zaměstnání	během	rodičovské	
dovolené	nebo	po	jejím	ukončení.	Důraz	je	kladen	
především	 na	 aktivitu	 účastníků,	 na	 jejich	 postře-
hy	a	potřeby.	Nejde	 tedy	 jen	o	pasivní	náslech	 in-
formací.	 Na	 úvodním	 setkání	 se	mluví	 především	
o	 obecných	 informacích	 k	 rovným	 příležitostech	
žen	a	mužů	na	trhu	práce,	slaďování	rodiny	a	prá-
ce,	 genderových	 stereotypech.	 Druhé	 setkání	 je	
věnováno	 přípravě	 prezentací	 a	 tvorbě	 kariéro-
vého	plánu,	na	 třetím	setkání,	 které	 již	 je	na	prací	
na	počítači,	se	účastnice	učí	pracovat	s	programem	
na	tvorbu	prezentací.	Poslední	setkání	je	věnované	
samotným	prezentacím,	kdy	účastnice	kurzu	ukáží	
to,	co	se	v	průběhu	jednotlivých	setkání	naučily.			
„První	běh	kurzu	navštívilo	9	žen,	2.	běh	kurzů	nyní	
navštěvuje	 11	 žen,	 celkem	 tedy	 20	 účastnic.	 Aktu-
álně	se	jedná	o	ženy,	které	jsou	na	rodičovské	do-
volené,	a	brzy	se	budou	do	práce	vracet	či	hledat	
zaměstnání.	 Reakce	 z	 kurzů	 jednotlivých	 účastnic	
jsou	velmi	pozitivní,	což	zjišťujeme	i	díky	výstupním	
dotazníkům,	abychom	mohli	případné	nedostatky	
odstranit.	 Už	 nyní	 máme	 poznatky,	 že	 ve	 většině	
případů	 se	 účastnice	 obávají	 mluvit,	 mají	 strach	
z	 přijímacích	 pohovorů,	 z	 návratu	 do	 zaměstnání	
a	my	chceme	právě	v	těchto	oblastech	co	nejúčin-
něji	 	 pomoci,“	 doplnil	 Procházka.	 Podle	 něj	 bude	
další	 běh	 kurzů	připraven	na	podzim,	 pokračovat	
bude	ale	také	v	roce	2014.	

JP

Putování po historických 
městech letos i v UH

Uherské Hradiště se jako jedno z historických 
měst roku v letošním roce poprvé zapojuje 
do projektu Putování po historických městech 
čech, Moravy a slezska. v rámci tzv. toP týdne 
od 14. do 23. června nabídne turistům a návštěv-
níkům pestrou nabídku možností poznání i zážit-
ků nejen ve městě samotném, ale i v nedalekém 
okolí. 

Samotný	projekt	„Putování“	nabízí	příležitost	poznat	
města,	která	byla	v	některém	z	předchozích	let	vy-
hodnocena	 jako	nejúspěšnější	 v	 procesu	 regene-
race	 svého	 památkového	 území.	 Každé	 z	měst	 si	
vybralo	pro	návštěvníky	nejzajímavější	a	nejatrak-
tivnější	týden,	ve	kterém	nabízí	kulturní	či	společen-
ské	akce	doplněné	nabídkou	zajímavostí	města	či	
regionu.

„Město	Uherské	Hradiště	je	už	dlouhodobě	vnímá-
no	jako	zavedená	a	atraktivní	 turistická	destinace.	
Naším	cílem	je	představení	města	a	regionu,	jakož	
i	 další	 zvyšování	 povědomí	 o	 Uherském	 Hradiš-
ti	 jako	 o	 přitažlivém	 turistickém	 cíli;	 jako	 výsledek	
očekáváme	nárůst	návštěvníků	Uherského	Hradiš-
tě,	kteří	preferují	zejména	zážitkové	nebo	víkendo-
vé	 pobyty	 a	 dovolené,“	 vyjádřil	 se	 starosta	města	
Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.		

V	informačních	centrech	těchto	měst	najde	návštěv-
ník	 tzv.	cestovní	knížku,	do	níž	si	nechá	v	každém	
navštíveném	městě	 otisknout	 razítko	 a	 po	 nasbí-
rání	 alespoň	 pěti	 potvrzení	 o	 návštěvě	 (přičemž	
alespoň	 jedno	 z	 nich	 musí	 navštívit	 během	 jeho	
TOP	 týdne)	 se	může	 zúčastnit	 slosování	 o	 poukaz	
na	ubytování	 ve	 vybraném	místě	 v	 celé	České	 re-
publice,	popř.	může	získat	hodnotnou	věcnou	cenu.	
Nejaktivnější	účastníci	budou	zařazeni	do	slosování	
o	další	bonus.

Podrobnosti	k	celostátní	akci:	
www.historickeputovani.cz

JP
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Monitoring srážek a výška
hladiny Moravy na webu

Montessori pedagogika
v Uherském Hradišti

V	rámci	Operačního	programu	Životní	prostředí	byl	
v	 roce	 2012	městem	Uherské	 Hradiště	 realizován	
dotační	projekt	s	názvem	„Snížení	rizika	povodní	–	
zlepšení	povodňové	služby	na	území	města	Uher-
ské	Hradiště“.	V	rámci	 tohoto	projektu	byl	 rozšířen	
stávající	varovný	a	vyrozumívací	systém	města	o	60	
bezdrátových	 hlásičů	 v	 lokalitách	 Rybárny,	 sídliště	
Mojmír	a	Štěpnice,	Moravní	nábřeží,	centrum	města	
a	oblast	bývalých	kasáren.	Součástí	tohoto	systému	
je	také	místní	rozhlas	v	místních	částech	Míkovice,	
Vésky,	 Sady	 a	 Jarošov.	 Rozpočet	 celého	 projektu	
dosáhl	výše	téměř	3	mil.	Kč,	z	nichž	90	%	bude	hra-
zeno	z	fondů	EU.

V	 rámci	 tohoto	projektu	byl	 rovněž	 zpracován	po-
vodňový	plán	města	do	digitální	podoby	a	realizo-
ván	monitoring	srážek	a	výšky	hladiny	řeky	Moravy	
přímo	v	Uherském	Hradišti.	 Tyto	údaje	 jsou	k	dis-
pozici	 také	 veřejnosti	 na	 internetových	 stránkách	
města	Uherské	Hradiště	v	sekci	„ochrana	obyvatel“.	

„Projekt	bude	letos	pokračovat	a	my	bychom	chtěli	
hlásiče	doplnit	po	 celém	městě.	 Součástí	projektu	
je	také	náhradní	zdroj	energie,	který	by	byl	umístěn	
na	Měšťanské	besedě	a	který	by	v	případě	nějaké	
havárie	byl	schopen	udržet	chod	městského	úřadu	
a	městské	policie,	 což	považuji	 za	 velmi	důležité,“	
vyjádřil	se	starosta	města	Uherské	Hradiště	Květo-
slav	Tichavský.	

Ve	 městě	 právě	 Povodí	 Moravy	 zahajuje	 mnoho	
let	 připravované	 rozsáhlé	 stavební	 práce	 protipo-
vodňových	 opatření,	 jejíchž	 výsledkem	 bude	 pře-
devším	 navýšení	 dosavadní	 kapacity	 koryta	 řeky	
Moravy	ze	současných	650	m3/sec	na	818	m3/sec,	
a	tím	i	ochranu	města	až	před	stoletým	průtokem.	
Výstavba	 takřka	 9	 kilometrů	 hrází,	 na	 některých	
místech	 i	 zdí,	by	měla	být	hotová	do	 listopadu	 to-
hoto	roku.	

JP

Základní	škola	Za	Alejí	v	Uherském	Hradišti	v	září	
tohoto	 roku	 zahájí	 pro	 město	 Uherské	 Hradiště	
nový	způsob	vzdělávání	-	tzv.	Montessori	pedago-
giku.	Učení	při	ní	probíhá	za	pomoci	smyslů.
Žáci	se	učí	opakovaným	použitím	praktických	ma-
teriálů	a	spoluprací	s	ostatními.	Vzdělávání	monte-
ssori	 se	 budou	 věnovat	 dvě	 třídy	 mateřské	 školy	
a	pět	tříd	prvního	stupně	základní	školy.

„Protože	se	montessori	pedagogice	věnují	většinou	
soukromá	zařízení	a	ne	všichni	rodiče,	kteří	mají	zá-
jem	o	alternativní	vzdělávání,	mají	dostatek	peněz	
na	 školné,	 nabídneme	 alternativu	 na	 státní	 škole	
a	školce,“	sdělil	ředitel	Základní	školy	Za	Alejí	Vra-
tislav	Brokl.	Cílem	takového	způsobu	vzdělávání	je	
vychovávat	samostatné,	schopné,	odpovědné	ob-
čany,	kteří	budou	mít	po	celý	život	schopnost	učit	se	
a	řešit	problémy.

V	 Uherském	 Hradišti	 dosud	 existovaly	 alternati-
vy	 výuky	 především	 ve	 věku	 předškolních	 dětí.	 Je	
to	 třeba	 Lesní	 školka,	 popřípadě	 rodiče	 vozí	 děti	
do	Montessori	centra	ve	Zlíně.

„Chceme	 vytvořit	 funkční	 model	 předškolního	
a	 prvostupňového	 vzdělávání.	 Nyní	 zakládáme	
Montessori	centrum	pro	přípravu	dětí	i	rodičů	a	na-
byté	 zkušenosti	 budeme	 praktikovat	 ve	 2	 třídách	
předškolního	vzdělávání	a	v	5	třídách	I.	stupně	ZŠ,“ 
upřesnil	Brokl.	Podle	něj	se	ke	konci	 ledna	konala	
první	pracovní	dílna	pro	rodiče	–	zájemce	o	monte-
ssori.	

„Na	této	schůzce	byly	rodičům	představeny	princi-
py	pedagogiky	a	potom	následovala	velmi	plodná,	
téměř	hodinu	a	půl	trvající	diskuse,	které	se	zúčast-
nilo	39	 rodičů.	Samotný	zápis	do	montessori	 třídy,	
kterého	se	zúčastnilo	21	žáků,	se	konal	8.	února.	Za-
psali	jsme	19	žáků	a	tím	pádem	je	jisté,	že	se	třída	
montessori	od	1.	9.	2013	otevře,“	prozradil	Vratislav	
Brokl.	Do	Základní	školy	Za	Alejí	se	 letos	dostavilo	
k	zápisu	celkem	81	dětí,	z	nich	15	zažádalo	o	odklad,	
počet	dětí,	které	letos	nastoupí	do	prvních	tříd	(3	tří-
dy),	je	tedy	66.	

JP
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Výstavu o totalitě doplnil 
pamětník Vladimír Drábek

Odhalením	nového	panelu,	věnovaného	pamětní-
kovi	 komunistického	 bezpráví	 Vladimíru	 Drábkovi	
z	Kudlovic,	byla	 v	Základní	 škole	UNESCO	v	Uher-
ském	Hradišti	dne	23.	 ledna	zahájena	putovní	vý-
stava	Stopy	totality.	Slavnostního	zahájení	se	kromě	
Vladimíra	 Drábka	 zúčastnili	 starosta	města	Uher-
ské	 Hradiště	 Květoslav	 Tichavský,	 místostarostové	
Stanislav	Blaha	a	Evžen	Uher	a	další	hosté.		

Výstava	zahrnovala	15	příběhů	lidí,	kteří	byli	perze-
kvováni	v	období	komunistické	 totality.	Osudy	 jed-
notlivých	osob	zpracovali	žáci	a	studenti	základních	
a	středních	škol	 z	České	 republiky	včetně	žáků	ZŠ	
UNESCO	Uherské	Hradiště.	

JP

Výzva

Podání návrhů k ocenění  pedagogických pra-
covníků škol  a školských zařízení, dobrovolných 
pracovníků  s dětmi a mládeží  na území města 
Uherské Hradiště  v roce  2013

1.	 Návrhy	 na	 ocenění	 	 podá/jí	 navrhovatel/lé	
na	 předepsaném	 tiskopise	 poštou	 nebo	 	 osobně		
na	adresu:	Město Uherské Hradiště, odbor škol-
ství a sportu, Protzkarova 33, 686 70 Uherské 
Hradiště.  

tiskopis je k dispozici na	odboru	školství	a	sportu,	
podatelně	MěÚ	Uh.	Hradiště	 	 	 (na	 hlavní	 budově	
na	Masarykově	nám.	19)	nebo	v	elektronické	podo-
bě	na	internetovém	portálu	města	Uherské	Hradiš-
tě	(www.mesto-uh.cz).

2. Uzávěrka podání návrhů na ocenění je do  
pondělí 4. 3. 2013,  do 14.00 hod. 

3.	 Pravidla	 k	 ocenění	 pedagogických	 pracovníků	
škol	a	školských	zařízení,	dobrovolných	pracovníků	
s	dětmi	a	mládeží	na	území	města	Uherské	Hradiš-
tě	najdete	na	internetovém	portálu	města	Uherské	
Hradiště	(www.mesto-uh.cz).	

4.	 Kontaktní	 osoba	 pro	 případné	 dotazy:	 Ing.	 Kři-
váčková	-	tel.	572	525	603,	petra.krivackova@mes-
to-uh.cz.

5.	Slavnostní	ocenění	pedagogických	pracovníků	se	
uskuteční	ve čtvrtek 18. dubna 2013.

JP

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

Zahájení	výstavy	 totality	na	ZŠ	UNESCO.	
Na	 snímku	 (vpravo)	 Vladimír	 Drábek	 
s	 manželkou,	 starosta	 města	 Květoslav	 
Tichavský	a	ředitel	školy	Jan	Vorba

Foto:	Jan	Pášma
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Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti

Město	 Uherské	 Hradiště	 a	 Občanské	 sdružení	
„Kunovjan“	 připravilo	 pro	 sobotní	 a	 nedělní	 svá-
teční	dny,	30.–31.	března	2013,	Velikonoční	jarmark	
na	Masarykově	náměstí.

Do	centra	Uherského	Hradiště	přijede	na	140	zruč-
ných	 řemeslníků,	 zabývajících	 se	 tradiční	 lidovou	
a	uměleckou	výrobou,	a	 to	nejen	z	našeho	 regi-
onu,	ale	 i	 z	 jiných	koutů	Moravy,	 Slezska,	 z	Čech	
i	ze	Slovenska.	

Své	zboží,	um	a	vlastní	výrobu	zde	budou	prezen-
tovat	 vyhlášení	 mistři	 tradiční	 rukodělné	 výroby,	
ocenění	 titulem	ministra	kultury	ČR nositelé tra-
dice lidových řemesel,	 mistři	 řemesla	 ocenění	
krajským	titulem	Mistr tradiční rukodělné výroby  
Zlínského kraje a	 regionální Cenou vladimíra 
Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké 
výroby.	 Jarmarku	se	 již	 tradičně	zúčastňují	 tvůrci	
z	regionu	Slovácko,	kteří	získali	ochrannou	znám-
ku	tradiční výrobek slovácka.	 Setkáme	 i	 se	 za-
čínajícími	řemeslníky,	kteří	na	poctivou	řemeslnic-
kou	tradici	navazují.	Vedle	sortimentu,	evokujícího	
jarní	 období,	 si	 návštěvníci	 budou	 mít	 možnost	
zakoupit	a	ochutnat	rovněž	velikonoční	gastrono-
mické	speciality,	které	se	vztahují	k	velikonočnímu	
období,	k	Božímu	hodu	velikonočnímu	a	k	veliko-
nočnímu	„šlahačkovému“	pondělí.

velikonoční jarmark bude zahájen v sobotu  
30. 3. 2013 v 8.00 hodin, vlastní program bude 
mít tento sled:

PrograM: 30. 3. 2013
10.00	–	10.30	hodin
DFS	Dolinečka	a	CM	Rubáš	Staré	Město
10.35	–	11.00	hodin
DFS	Trnéčka	Jarošov
11.00	–	11.35	hodin
FS	Handrlák	a	CM	Lintava	Kunovice
11.35	–	12.05	hodin
FS	Pentla	Boršice
12.30	–	16.00	hodin
Country	kapela	Lofoši	Kunovice

PrograM: 31. 3. 2013
10.00	–	10.30	hodin
Sbor	Gymnázia	Uherské	Hradiště
10.30	–	11.30	hodin
Fčelky	Strážnice
11.30	–	13.30	hodin
Folk	kapela	Braňo	Petráša,	Slovensko

Libor	Habarta,	o.	s.	Kunovjan

Ilustrační	foto	Jan	Pášma
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novou pobočku na sídlišti louky v Uherském 
Hradišti – Jarošově otevřel od února dům dětí 
a mládeže (ddM) šikula Uherské Hradiště. 

Pobočka	sídlí	v	nově	opravených	prostorech,	v	pří-
zemí	panelového	 	 domu	 č.p.	 419,	 	 vedle	 knihovny	
a	 obchodu	 s	 potravinami.	 Jedná	 se	 o	 prostory	
města	Uherské	Hradiště,	které		město	poskytlo	své	
organizaci	-	Domu	dětí	a	mládeže	-	za	účelem	roz-
šíření	volnočasových	aktivit	ve	čtvrti	 Jarošov.	 	Díky	
aktivitě	DDM	a	spolupráci	města	vznikne	v	Jarošově	
nové	centrum	k	realizaci	volného	času.	DDM	v	této	
své	nové	pobočce	nabídne		aktivity	pro	děti,		mlá-
dež,	ale	 i	pro	dospělé.	Budou	zde	probíhat	 různé	
kulturně	 –	 společenské	 akce,	 kroužky,	 kluby	 pro	
maminky	s	dětmi	na	mateřské	dovolené,	promítání	
filmů,	apod.	

„Věříme,	 že	 touto	nabídkou	 vneseme	do	 Jarošova	
nové	možnosti,	a	že	zejména	dětem	a	mládeži	na-
bídneme	nové	 	aktivity	 	k	smysluplnějšímu	 trávení	
svého	volného	času.	Doufáme,	že	si	zde	každý	vy-
bere	to,	co	mu	vyhovuje,	zajímá	a	baví,“	řekla	ředi-
telka	DDM	Šikula	Ivana	Zůbková.	

aKCe v novéM ProstorU v sídlIštI 
Jarošov – loUKy 519

16. 3. 2013 – sobota - turnaj v MagIC v diakonii 
UH	v	době	od	10.00	hod.,		info:	Martina	Dörrová,	
tel.	605	203	064

4. 3. 2013 – pondělí – Hrátky s přírodou	–	vědecké	
přírodní	pokusy,	hry	a	plnění	dobrodružných	úkolů	
s	Anetou.	Cena	25,--	Kč.	Info.	u	Anety	Hýblové,	tel.	
733	500	233.

5. 3. 2013 – úterý – Promítání krátkometrážních 
dokumentů	–	od	18.00	hod.,	cena	25,--	Kč.
Info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063.

11. 3. 2013 – pondělí – deskové hry – Mace Knight, 
space alert, galaxy trucker apod.	od	16.00	hod.,	
cena	20,--	Kč.	Info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063.

Dům dětí a mládeže Šikula otevřel novou pobočku v Jarošově

11. 3. 2013 – pondělí – 4 dny v Pekingu	–	promítání	
fotek	a	povídání	 s	 Lenkou	o	 jednom	z	nejlidnatěj-
ších	měst	planety.	Vstupné	20,--	Kč.	
Bližší	info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.		733	500	233.	

12. 3. 2013 – úterý – Keramické tvoření pro ma-
minky	–	od	10.00	hod.	Cena	40,--	Kč.	
info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064

16. 3. 2013 – sobota – Keškování z Jarošova	–	love-
ní	„kešek“	v	okolí	Jarošova,	pevnou	obuv	a	vhodné	
oblečení	na	pobyt	venku.	Sraz	v	9.00	hod.	Vstupné	
20,--	Kč.	Info	na	tel.	u	Jany	Skuciusové,	605	203	065.

18. 3. 2013 – pondělí – dekorování dóz – KraKe-
lovÁníM 	-	od	16.00	hod.,	cena	40,--	kč.
info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064

19. 3. 2013 – úterý – Klub dětí a maminek	–	v	10.00	
hod.	Vstupné	20,--	Kč.	Info	na	tel.	u	Jany	Skuciusové,	
605	203	065.

22. 3. 2013 – pátek – BraInstorMIng
-	od	16.	hod.			Info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063

 Akce ZUŠ v měsíci březnu

V	 měsíci	 březnu	 mezi	 jarními	 a	 velikonočními	
prázdninami	 chystá	 Základní	 umělecká	 škola	
Uherské	Hradiště	vernisáž	výtvarného	oboru,	kon-
cert	v	Redutě	i	soutěž	ve	škole.	

7.3.2013 – reduta – 17:00
–	vernisáž	výstavy	výtvarného	oboru	Svět	kolem	nás	
–	své	studijní	kresby	a	malby	představí	žáci
			Základní	umělecké	školy	Uherské	Hradiště,	kteří	
			se	ve	školním	roce	2012/2013	připravovali
			k	talentovým	zkouškám	na	střední	a	vysoké	školy	
			s	uměleckým	zaměřením

20.3.2013 – reduta – 19:00
-	Koncert	sólistů	a	souborů		

27.3.2013 – ZUš – sál
–	okresní	kolo	festivalu	poezie	Wolkrův	Prostějov
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O orlovi mořském od Hradišťa

Bylo	 jenom	 otázkou	 času,	 kdy	 to	 přijde.	 Četná	
pozorování	ornitologů,	ale	 i	bystrých	obdivova-
telů	přírody,	pohybujících	se	v	okolí	řeky	Moravy,	
se	 konečně	 potvrdila	 a	 našel	 se	 jasný	 důkaz.	
Ano,	 pár	 kilometrů	 od	 centra	 našeho	města	 si	
postavil	 na	 dobré	 adrese	 hnízdo	 největší	 ev-
ropský	 dravec,	 orel	mořský.	 Sen	milovníků	 pří-
rody	se	naplnil.	Je	pravdou,	že	již	několik	zim	se	
buď	jednotliví	ptáci	 	nebo	ptáci	v	páru	v	našich	
končinách	 již	 pohybovali	 a	 postupem	 času	 se	
zvyšovala	 pravděpodobnost	 jejich	 zahnízdění.		
Zpráva	 o	 nalezení	 nově	 postaveného	 hnízda	
na	 mohutném	 jasanu	 v	 lužním	 lese	 je	 z	 těch,	
které	 nám	 udělaly	 tu	 nejopravdovější	 ornitolo-
gickou	radost	a	budeme	se	těšit,	zda	se	v	letoš-
ním	roce	najde	 ještě	něco	 lepšího.	Přiznám	se,	
že	po	hubených	letech	bychom	byli	rádi.	Orlové	
se	v	průběhu	posledních	zim	toulali	kolem	řeky	
Moravy	a	několik	náhodných	setkání	s	nimi	bylo	
předzvěstí	 	 vzácného	 okamžiku,	 kdy	 si	 právě	
náš	kraj	vybrali	za	svůj	nový	domov.	Je	až	s	po-

divem,	jak	dovede	tento	velký	pták	unikat	lidské	
pozornosti.	Nebýt	jeho	plachtění	ve	velkých	výš-
kách,	 kdy	 jej	 beztak	 velká	 většina	 lidí	 nepozná	
od	běžné	káně,	tak	o	jeho	přítomnosti	prakticky	
nevíme.	Chová	se	 jako	duch	a	 spíše	náhodou,	
než	cí leně	nad	ním	vyzrajeme	a	s	využitím	zku-
šeností	a	správné	techniky	jej	můžeme	i	spatřit,	
případně	vyfotit.	Každé	takové	setkání	je	ovšem	
vzácné	a	 je	 zapotřebí	 si	 je	 pořádně	 vychutnat.	
Krátké	víkendové	pozorování	probíhalo	vlastně	
tak,	 že	 vyzbrojeni	 	 stativovým	 dalekohledem	
jsme	 se	 nenápadně	 přiblížili	 k	 předpokláda-
nému	 místu	 hnízdiště,	 zastaničili	 dalekohled	
a	z	uctivé	vzdálenosti	asi	400	metrů	začali	pát-
rat	po	místě,	kde	se	nám	ten	„ptáček“	schovává.	
Po	asi	půlhodině	vizuálního	pátrání	se	nám	ho	
podařilo	najít	a	popravdě	řečeno,	nejprve	jsem	
si	 myslel,	 že	 se	 jedná	 o	 nějaký	 zvláštní	 útvar	
na	 stromě,	 tedy	 dokud	 tento	 neroztáhl	 svoje	
mohutná	 deskovitá	 křídla	 a	 s	 noblesou	 vládce	
oblohy	 ladně,	 těsně	nad	korunami	stromů,	od-
letěl.	 Tak,	 aby	 nezpůsobil	 rozruch.	 Po	 chvíli	 se	
mihl	mezi	korunami	stromů,	rostoucích	v	poros-
tu	kolem	hnízda,	proletěl	mezi	nimi	na	přilehlou	
volnou	plochou		podél	porostní	stěny		aby		nebyl	
vidět,	ale	zároveň	aby	si	nás	z	povzdáli	prohlédl	
a	nakonec	zmizel	 v	 lese.	 Instinktivně	 jsem	cítil,	
že	 si	 sedl	 někde	 v	blízkosti	 hnízda.	 Každopád-
ně	nám	ale	zmizel	z	dohledu.	I	tak	se	těchto	pár	
okamžiků	 nesmazatelně	 uložilo	 do	mé	 paměti	
a	hodně	dlouho	budu	přemýšlet	o	tom,	proč	se	
to	všechno	seběhlo	právě	tak,	jak	jsem	to	viděl.	
A	hlavně	se	budu	plný	očekávání	těšit,	až	jednou	
orlové	vyvedou	svoje	první	mladé	orlíky.	Teprve	
potom	budeme	moci	prohlásit,	že	hnízdění	bylo	
úspěšné.						

Květoslav	Fryšták,	
OŽP	MěÚ	v	Uherském	Hradišti
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Změny při výběru poplatku za odpad 

Od	 letošního	 roku	 dochází	 ke	 změně	 	 výběru	
místního	 poplatku	 za	 provoz	 systému	 shro-
mažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 	 využívání	
a	odstraňování	 komunálního	odpadu	 (dále	 jen	
„poplatek	za	odpad“).	výše poplatku za odpad 
se nemění, zůstává stejná 500,- Kč na osobu 
a rok.

Poukázky	na	úhradu	poplatku	za	odpad	již	ne-
budou	 dodávány	 do	 jednotlivých	 domácností,	
ale	každá	fyzická		osoba	(včetně	dětí ),	která	má	
na	 území	města	 trvalý	 pobyt,	 	 bude	mít	 vlast-
ní	 variabilní	 symbol,	 	 na	 který	 bude	 hradit	 po-
platek	 za	 odpad.	 Variabilní	 symbol,	 číslo	 účtu	
a	 výše	 poplatku	 za	 odpad	 za	 kalendářní	 rok	
2013	jsou	uvedeny	na	konci		dopisů	dodávaných	
do	domácností.	Splatnost	poplatku	za	odpad	je	 
31.	května	každého	kalendářního	roku.	doporu-
čujeme dopis uschovat pro další roky, varia-
bilní symboly zůstanou stejné a tyto informa-
ce se již nebudou   v dalších  letech rozesílat.

V	případě,	že	budete	hradit	poplatek	za	odpad	
přímo	v	pokladně	městského	úřadu	(Masaryko-
vo	 nám.	 19,	 přízemí	 vpravo),	 stačí	 vzít	 s	 sebou	
dopis	a	po	zaplacení	poplatku	Vám	bude	vysta-
ven	doklad	o	zaplacení.	

vzhledem k nadměrnému zatížení pokladny 
v období placení poplatků za odpad doporu-
čujeme majitelům běžných účtů zaplatit po-
platky prostřednictvím svého internetového 
bankovnictví. vyhnete se tak frontám a ne-
pří jemnému čekání. 

Pokud	budete	hradit	poplatek	za	odpad	na	poš-
tě,	 	 je	 nutné	 vyplnit	 poštovní	 	 poukázky	 	 zvlášť	
za	 každého	 plátce	 včetně	 přiděleného	 varia-
bilního	 symbolu.	 Totéž	platí	 i	 v	případě	bezho-
tovostních	 plateb	 převodem	 z	 účtu. Je nutné 
uvádět variabilní symboly.	 Pokud	 nebudou	
správně	 vyplněny	 nebo	 budou	 chybět,	 	 nebu-
de	možné	platbu	přiřadit	a	poplatek	za	odpad	
bude		vyměřen	platebním	výměrem	a	vymáhán.

Poplatek	 za	 odpad	 je	 každoročně	 stanoven	
obecně	 závaznou	 vyhláškou	 města	 Uherské	
Hradiště,	 v	 níž	 jsou	 uvedeny	 povinnosti,	 osvo-
bození,	 úlevy	 i	 následky	 neuhrazení	 poplatku.	
Nárok	 na	 osvobození,	 úlevu	 lze	 uplatnit	 pouze	
do	31.	května	každého	roku.	

Vzhledem	k	tomu,	že	dochází	ke	změně	výběru	
poplatku,		je	nutné	v	případě	dlouhodobě	osvo-
bozených	 prohlášení	 znovu	 vyplnit.	 Občanům,	
kteří	 uvedli	 kontaktní	 adresu,	 doporučujeme	
tuto	 zkontrolovat,	 zda	 je	 platná.	 	 Pokud	 někte-
rým	 občanům	 činí	 jednorázová	 úhrada	 potíže,	
doporučujeme	uhradit	 část	poplatku	za	odpad	
již	v	nejbližším	období,	samozřejmě	s	uvedením	
variabilního	 symbolu	 a	 dodržením	 splatnos-
ti	 do	 konce	 května.	 Dále	 je	 možné	 dohodnout	
s	právním	odborem	splátkový	kalendář.		

V	případě	nesrovnalostí,	změně	trvalého	poby-
tu,	 úmrtí,	 narození	 se	 obraťte	 na	 odbor	 život-
ního	 prostředí,	 odloučené	 pracoviště	 Protzka-
rova	 33,	 čtvrté	 patro	 vpravo,	 v	 úředních	 dnech	
pondělí	a	 středa	 (08.00-17.00),	 tel	572	525	847, 
e-mail:	dana.schreierova@mesto-uh.cz.

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

Květoslav	Fryšták,	
OŽP	MěÚ	v	Uherském	Hradišti
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Poslední	 budovou	 na	 pravé	 straně	 Františ-
kánské	ulice	bývala	věznice,	postavená	v	roce	
1807	na	části	klášterní	zahrady,	na	niž	se	v	18.	
století	přeměnil	někdejší	městský	hřbitov.	Čtyř-
křídlá	budova	 s	dvorem	uprostřed	 zaplňovala	
čtvercovou	 parcelu,	 větší	 než	 parcely	 soused-
ních	 domů,	 a	 těsně	 přiléhala	 ke	 zdi	 klášterní	
zahrady,	která	se	lomila	podle	jejího	půdorysu.	
Byl	v	ní	 také	byt	žalářníka	čili	správce	věznice,	
v	 roce	 1857	 tu	 bydlel	 i	 jeden	 svobodný	dozor-
ce,	 dozorci	 s	 rodinami	 si	 obvykle	 pronajímali	
byty	v		soukromých	domech	v	nejbližším	okolí.	
Žalářníkem	byl	 v	 roce	 1857	Augustin	Sonntag,	
1869	Josef	Hübner,	1880	Josef	Sedláček	a	1890	
Adolf	 Altmann.	 Počet	 trestanců	 se	 pohyboval	
kolem	stovky,	nejvyšší	byl	v	roce	1880,	kdy	činil	
130	osob.	Po	vybudování	nového	justičního	pa-
láce	s	věznicí	v	roce	1897	starou	věznici	získalo	
okresní	 finanční	 ředitelství,	 které	 chtělo	na	 je-
jím	místě	 vystavět	 novou	budovu	 pro	 finanční	
úřady.	Z	toho	však	sešlo	a	od	roku	1899	město	
usilovalo	 o	 její	 odkoupení	 od	 státu.	 Nabídka	
3	000	zl.	však	nebyla	přijata	a	v	roce	1900	byla	
zchátralá	 věznice	 zbourána.	 V	 následujícím	

roce	do	jednání	vstoupila	ještě	židovská	nábo-
ženská	obec	s	částkou	o	něco	vyšší,	ale	i	to	bylo	
finančním	úřadům	málo.	Město	pak	požádalo	
o	 odstoupení	 plochy	 zdarma	 s	 odůvodněním,	
že	na	stavbu	nové	budovy	krajského	soudu	vy-
naložilo	přes	110	000	zlatých	a	mimo	to	pova-
žovalo	za	spornou	i	otázku	vlastnictví	stavební	
plochy,	neboť	podle	sdělení	bývalého	purkmis-
tra	Protzkara	byla	plocha	pro	výstavbu	věznice	
kdysi	věnována	obcí	a	měla	 jí	pak	připadnout	
zpět.	Do	pozemkové	 knihy	 však	byla	 zapsána	
až	v	polovině	19.	století,	a	 to	 jako	státní	maje-
tek.	 Jednání	 se	 táhla	 ještě	 několik	 let,	 město	
nabízelo	 i	 výměnu	 této	plochy	 za	 jinou,	poža-
dovanou	 pro	 novostavbu	 finančních	 úřadů,	
až	nakonec	v	srpnu	1904	byl	pozemek	prodán	
v	dražbě,	jíž	se	však	město	nezúčastnilo	s	tím,	
že	hodnota	 stavebních	ploch	 v	Hradišti	 klesá,	
domy	se	nevyplácejí	a	na	zřízení	parku	je	tato	
plocha	malá.	Kdo	parcelu	tehdy	koupil	a	co	se	
s	 ní	 dělo	 dál,	 přesně	 nevíme.	 Na	menší	 části	
si	 postavil	 v	 letech	 1908–1909	 obchodník	 Emil	
Hönig	 podle	 projektu	 stavitelů	 Františka	 Bro-
že	 a	 Julia	 Koppa	 jednopatrový	 dům	 s	 dvěma	
byty.	V	roce	1913	byla	přistavěna	ještě	prádelna	
a	 o	 rok	 později	 byl	 dům	 připojen	 na	městský	
vodovod,	1935	bylo	skladiště	ve	dvoře	uprave-
no	na	pokoj	pro	služku	a	v	koutě	dvora	zřízena	
koupelna.	 Emil	 Hönig	 se	 svou	 rodinou	 bydlel	
v	poschodí,	 v	přízemním	bytě	pak	 jeho	 rodiče	
Karel	 a	 Kateřina	 se	 zbývajícími	 dvěma	 dětmi	
Leem	a	Sidonií.	Hönigovi	žili	v	Hradišti	od	roku	
1882	 a	měli	 v	 Prostřední	 ulici	 obchod	 s	 látka-
mi.	V	roce	1939	se	dům	i	obchod	jako	židovský	
majetek	 dostaly	 pod	 německou	 správu.	 Emil	
Hönig	patrně	ještě	před	deportací	Židů	zemřel,	
již	 v	 roce	 1936	 zemřel	 také	 jeho	 nejstarší	 syn	
Arnošt	a	obchod	vedl	mladší	syn	Richard.	Tomu	
se	podařilo	i	s	mladšími	sestrami	Idou	a	Kateři-
nou	koncem	roku	1939	odcestovat	do	Palestiny.	
Po	 válce	 dům	 spravoval	 obchodník	 Emanuel	
Blau,	 který	 tu	 s	 dalšími	 nájemníky	 také	 byd-
lel.	Brzy	po	válce	si	změnil	pří jmení	na	Bloudil,	
v	roce	1947	se	stal	majitelem	1/6	domu	a	opat-

Dům	čp.	140	před	zbouráním													Foto:	JR
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rovníkem	podílů	ostatních	dědiců,	kteří	žili	v	Pa-
lestině,	v	Praze	a	v	Chocni.	V	roce	1949	se	však	
i	 Bloudil	 vystěhoval	 do	 Palestiny	 a	 z	 dalších	
majitelů	 zde	 zůstaly	 jen	 nezletilé	 děti	 Arnošta	
Höniga	Karel	a	Diana,	žijící	v	Chocni.	Do	Blou-
dilova	 bytu	 se	 nastěhoval	 lékař-rentgenolog	
Dr.	Jan	Hradský	a	rodina	Hradských	tu	bydlela	
až	do	zrušení	bytové	 jednotky	 v	 roce	 1966.	 Již	
předtím	 byl	 byt	 označen	 za	 zdravotně	 závad-
ný	 kvůli	 velké	 vlhkosti	 a	 nemožnosti	 používat	
v	 zimě	 koupelnu	a	WC	a	 roku	 1975	byl	 i	 tento	
dům	zbourán.	Na	místě	všech	čtyř	sousedících	
domů	byl	pak	vystavěn	dnešní	panelák	čp.	140	
a	141.

Na	 zbývající	 parcele	 bývalé	 věznice,	 asi	 dvou	
třetinách	 její	 původní	 plochy,	 postavil	 v	 roce	
1912	 tiskař	Karel	Novotný	nárožní	dům	čp.	332	
a	 přestěhoval	 sem	 svou	 tiskárnu.	 V	 prvním	
patře	 byly	 tři	 byty,	 které	 vedle	 rodiny	majitele	
obývali	v	roce	1921	 ještě	šéfredaktor	 tiskového	
družstva	Slováckých	novin	Alois	Dostál	 s	 rodi-
nou	 a	 účetní	 Zásobovacího	 družstva	 Repub-
likánská	 strany	 československého	 venkova	
Robert	 Sháněl	 s	 rodinou.	 Když	 Karel	 Novotný	
v	 roce	1934	zemřel,	živnost	nejdřív	provozova-
la	vdova	a	roku	1938	byla	koncese	přenesena	
na	syna	Svatopluka.	Po	roce	1949	byla	tiskárna	
zlikvidována	a	její	zařízení	převzaly	Moravsko-
slezské	 tiskárny	v	Olomouci.	Dům	ale	 již	dříve	
získali	manželé	Karel	a	Bohumila	Žallmanno-
vi,	vedle	nichž	 tu	bydleli	 ještě	 rodiče	Bohumily	
(Ferdinand	Mika	s	manželkou)	a	matka	majite-
le	Marie	Žallmannová.	Karel	Žallmann	od	roku	
1942	 provozoval	 velkoobchod	 smíšeným	 zbo-
žím,	který	byl	v	roce	1949	znárodněn	a	změněn	
na	Velkodistribuční	podnik	Gottwaldov.	Z	poz-
dějších	let	si	mnozí	 ještě	pamatujeme	v	domě	
prodejnu	kočárků	a	posléze	modelářských	po-
třeb,	v	letech	1996–2010	zde	fungovala	lékárna.	
Zadní	 skladištní	 budova	 donedávna	 sloužila	
mj.	jako	spisovna	okresního	soudu.	

Snad	 jen	nejstarší	pamětníci	si	dnes	vzpome-
nou,	že	mezi	právě	popsaným	domem	a	fran-
tiškánským	 kostelem,	 v	 zadní	 části	 dnešního	
parkoviště,	byla	ještě	v	polovině	20.	století	zeď	
s	 vraty	do	klášterní	 zahrady.	Odstraněna	byla	
zřejmě	v	souvislosti	s	likvidací	celé	zahradní	zdi	
a	jejím	nahrazením	drátěným	pletivem	po	roce	
1951.	Zeď	byla	novodobého	původu,	vznikla	pa-
trně	až	počátkem	20.	století	po	zbourání	staré	
věznice.	Předtím	a	ještě	před	výstavbou	vězni-
ce	uzavírala	klášterní	zahradu	o	několik	metrů	
dále	dozadu	dlouhá	úzká	budova	 tzv.	 františ-
kánského	semináře,	jejíž	větší	část	byla	při	vý-
stavbě	věznice	zbourána,	případně	zakompo-
nována	do	zadního	křídla	věznice,	menší	část	
zůstala	jako	prodloužení	tohoto	křídla	až	k	bu-
dově	kláštera.	Jako	zajímavost	můžeme	zmínit,	
že	v	roce	1910	navrhoval	stavební	úřad	vybudo-
vat	v	těchto	místech	novou	ulici	z	Františkánské	
do	Velehradské	ulice.	Malá	část	této	představy	
byla	 realizována	 v	 roce	 1964	 výstavbou	 ces-
ty	 k	 smuteční	 obřadní	 síni,	 zřízené	 v	 bývalém	
klášteře	 roku	 1962,	 a	 posléze	 v	 devadesátých	
letech	 alespoň	 chodníkem,	 vybudovaným	 při	
úpravě	 Františkánské	 ulice	 a	 okolí	 františkán-
ského	kláštera.	Františkánská	zahrada	byla	 již	
v	roce	1960	upravena	na	park,	v	sedmdesátých	
letech	zde	bylo	zřízeno	hřiště,	které	však	pustlo	
a	po	několika	letech	bylo	zabráno	jako	staveni-
ště	pro	opravu	budovy	františkánského	klášte-
ra.	Po	dokončení	oprav	v	roce	1997	byla	plocha	
vyklizena	a	upravena	do	dnešní	podoby.	

Kostel	Zvěstování	Panny	Marie	a	k	němu	přilé-
hající	rozsáhlá	budova	bývalého	kláštera,	která	
je	od	 jeho	 zrušení	 v	 roce	 1950	 využívána	 jako	
archiv,	 patří	 k	 nejvýznamnějším	 památkám	
našeho	 města	 a	 jejich	 dějiny	 byly	 nedávno	
důkladně	zpracovány	v	samostatných	publika-
cích,	proto	se	jimi	zde	nebudeme	zabývat.

PhDr.	Jaromíra	Čoupková
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BřeZen – do HolIčství vleZeM
BřeZnový feJeton ZdeňKa PIlÁta

Už	proto,	aby	měl	
svůj	život	klidnější,	
má	 člověk	 sklon	
hledat	 v	 událos-
tech	 kolem	 sebe	
spíš	 to	 dobré,	
zaběhnuté,	 řekl	
bych	 neměnné.	
Zvlášť	 s	 přibý-
vajícím	 věkem	
(už	 dávno	 jsem	
přestal	 používat		
klišé	 „s	 moud-
řením”,	 neboť	 se	

mi	stále	míň	a	míň	daří	přiblížit	 jeho	obsah	 reali-
tě)	mě	každá	změna	či	pouhý	náznak	nerovnová-
hy	 dovede	 pořádně	 vyvést	 z	 míry.	 Za	 příkladem	
nemusím	 chodit	 daleko.	 Když	 jsem	 v	 únoru	 2013	
spěchal	do	„svého“	holičství	nedaleko	hradišťského	
vlakového	 nádraží,	 abych	 po	 osmi	 měsících	 opět	
zasedl	do	křesla	dvorního	holiče	a	vedoucího	této	
oblíbené	 provozovny	 Stanislava	 Bobka,	 nestačil	
jsem	se	divit:	Kdeže	 loňské	sněhy	 jsou?	Kam	zmi-
zelo	 holičství,	 které	 v	 Nádražní	 (dříve	 Královské)	
ulici	 sloužilo	 hradišťské	 veřejnosti	 neuvěřitelných	
dvaaosmdesát	 let?	„Přestěhovali	 jsme	se	do	nové	
provozovny	 Adam	 v	 Protzkarově	 ulici	 za	 rohem”,	
upozorňovala	naštěstí	viditelná	cedulka	na	dveřích,	
abychom	měli	 jasno.	Nedalo	mně	 to	a	s	nostalgií	
jsem	nahlédl	přes	ošuntělé	výkladní	sklo	do	důvěr-
ně	známé	místnosti,	kde	jsem	v	posledních	 letech	
už	jen	sporadicky	žádal	o	rozumný	zástřih	několika	
zbylých	vlasů		(volovi	prý	hlava	neoleze).	Když	jsem	
po	 krátké	 proceduře	 vytáhl	 z	 portmonky	 stejný	 fi-
nanční	obolus	jako	na	vedlejším	křesle	sedící	„lev”	
s	dokonalou	hřívou	a	podivil	se	této	nerovné	finanč-
ní	transakci,	bylo	mi	s	úsměvem	sděleno:	„U	tebe	je	
to	přirážka	za	hledání	vlasů!	„Kadeřníci	a	holiči	se	
odjakživa	těšili	a	těší	velmi	slušné	pověsti,	přestože	
asi	každý	z	nás	zažil	někdy	situaci,	že	se	mu	při	po-
hledu	do	zrcadla	podlomila	kolena	z	nového	úče-
su.	Nicméně	oboru	kadeřnictví	ani	současný	nový	
vítr	 do	 plachet	 (či	 do	 nůžek)	 na	 důvěře	 rozhodně	
neubírá.	Dnes	se	už	jejich	inspiraci	meze	nekladou	

a	na	hlavě	si	můžete	udělat,	cokoliv	vás	napadne.	
Co	je	v	hlavě,	přitom	málokdo	z	nás	tuší.	Nevím,	jak	
pro	vás,	ale	pro	mě	je	holičství	místem	pro	vášnivé	
debaty,	 jež	se	zde	odjakživa	vedly	a	vedou:	často	
nevázané	 řeči	 celosvětového	 významu,	převratné,	
nabádavé,	 politicky	 prozíravé	 a	 mnohdy	 silácké.	
Řeč	přijde	i	na	odborné	a	lidské	kvality	našich	politi-
ků,	na	jejich	odkloněné	miliony,	hlavně	však	na	(ne)
ověřené	drby	z	toho	„našeho”	města.	V	holičství	se	
totiž	příběhy	nejen	vypráví,	ale	i	tvoří.	Naslouchám	
jim	 vždy	 s	 potěšením,	 rád	 se	 zapojuji	 do	 hovoru	
a	 v	 dobrém	 rozmaru	 někdy	přesvědčuji	 své	 okolí,	
jak	by	bylo	 krásné	nahradit	 třeba	 řepu	marinova-
nou	marihuanou	a	 všechny	atomové	bomby	 sex-
bombami.	Ty	bych	dokonce	nechal	rozmístit	do	míst	
trvalého	bydliště	svých	dobrých	přátel	a	známých.	
Kupodivu	 jsem	 už	 tenkrát	 pochopil,	 že	 specificky	
mužské	 řeči	 se	 vedou	 hlavně	 o	 ženách.	 Jestliže	
dříve	 pánové	 do	 ženských	 oddělení	 nevstupovali,	
dnes	se	především	mladí	muži	rádi	svěřují	do	rukou	
půvabných	kadeřnic	kvůli	moderním	účesům,	bar-
vení	 či	 fénování.	Do	pánských	oddělení	 chodí	bez	
problémů	zase	ženy,	které	se	nenechávají	kadeřit,	
ale	 stříhat	 a	 pořizovat	 si	 sportovní	 sestřihy.	 Zatím	
jsem	 ještě	 nepostřehl,	 že	 by	 se	 nechávaly	 v	 pán-
ských	oficínách	holit.	Ale	–	co	není	dnes,	může	být	
zítra...	Se	zrušením	holičství	v	Nádražní	ulici	každo-
pádně	odešlo	kus	prvorepublikové	i	nedávné	histo-
rie	a	s	ní	celá	plejáda	jmen	mistrů	svého	řemesla:	
za	všechny	jmenujme	pány	Zatloukala,	Konvalinku,	
Korunku,	Sabáka,	Chajdu,	Božka,	Ambrůze,	Sklená-
ře,	Chrástka...	Co	 je	však	mnohem	důležitější,	 jaro	
už	pomalu	začíná	klepat	na	dveře.	Má	své	kouzlo	
a	moc,	 s	 nimiž	 už	 brzy	 vejde	 do	 ulic,	 otevře	 nám	
srdce	a	probudí	úsměvy.	Také	nám	–	důchodcům.	
Vítáme	ho	s	otevřenou	náručí,	rozečtenou	knihou	(je	
přece	Měsíc	knihy),	rozjařenou	myslí	a	se	zvláštním	
letáčkem	 Kauflandu.	 Občas	 se	 sice	 ještě	 přistih-
neme,	jak	klepeme	na	dveře	veřejného	záchodku,	
jdeme	 po	 chodbě	 s	 otevřeným	 deštníkem,	 oběd-
váme	 v	 restauraci	 ve	 vestě	 obrácené	 naruby,	 ale	
kupodivu	se	stále	na	něco	 těšíme.	 S	 těšením	 totiž	
ubíhá	čas	pomaleji.	Přiznám	se	vám,	že	se		těším,	
až	otevřu	dveře	holičství,	tentokrát	už	v	Protzkarově	
ulici,	a	od	zadního	křesla	se	ozve	důvěrně	známý	
hlas	 Stanislava	Bobka:	 „Zdeno,	 vždyť	 ještě	 nejsou	
Vánoce.	Nějak	sis	letos	pospíšil.”
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v MUZeU se vařIly KyselICe
a PeKly Patenty

První	 únorovou	 sobotu	 letošního	 roku	 se	 
v	hlavní	budově	Slováckého	muzea	v	Uherském	
Hradišti	 uskutečnil	 další	 z	 tvořivých	 programů	
pro	 veřejnost.	 Tentokrát	 se	 nad	 zelňačkami	 či-
nily	pracovnice	muzea,	etnografky	Romana	Ha-
bartová	 a	 Marta	 Kondrová,	 ale	 také	 pokladní	
Magda	Dudová.	Všechny	příchozí	zájemce	učily,	
jak	uvařit	tři	druhy	kyselice	z	Polešovic,	Vlčnova	 
a	 Javorníků.	 Dále	 paní	 Marie	 Habartová	 při-
pravovala	 těsto	 na	 lahodné	 bramborové	 plac-
ky	 zvané	patenty,	 které	 se	 po	 upečení	mastily,	
natíraly	 povidly	 a	 sypaly	mletým	mákem.	Akce	
se	zúčastnil	rekordní	počet	sto	čtyřiceti	návštěv-
níků,	kteří	obdrželi	receptář	s	vybranými	zajíma-
vými	obměnami	obou	pokrmů.

3. trIenÁle teXtIlU BeZ HranIC 2012–2013

Ve	čtvrtek	14.	února	proběhla	v	Galerii	Slovácké-
ho	muzea	 v	Uherském	Hradišti	 za	 velké	účasti	

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

vernisáž	výstavy	3.	 TRIENÁLE	TEXTILU	BEZ	HRA-
NIC	2012–2013.	Jedná	se	o	mezinárodní	projekt	
přehlídky	textilní	tvorby,	jehož	obsahem	je	přes	
dvě	 stě	 artefaktů	 umělců	 z	 26	 zemí.	 Ve	 všech	
třech	výstavních	sálech	galerie	mohou	návštěv-
níci	 obdivovat	 závěsné	 nástěnné,	 ale	 i	 prosto-
rové	 objekty.	 Vernisáž	 zahájila	 její	 kurátorka	
Marie	Martykánová	a	umělecký	ředitel	Trienále	
Andrej	 Augustín.	 Tematicky	 ji	 pak	 doprovodilo	
vystoupení	žáků	Základní	umělecké	školy	Uher-
ské	Hradiště,	 kteří	 zahráli	 hudební	 díla	 ze	 čtyř	
partnerských	zemí	projektu	–	Slovenska,	Česka,	
Maďarska	a	Polska.	

Z PoHÁdKy do PoHÁdKy

O	výukové	programy	k	výstavě	Pohádka	ve	škole	
byl	 rekordní	 zájem	a	 zúčastnilo	 se	 jich	 na	 600	
dětí	z	mateřských	i	základních	škol.

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 řE-
mESlo 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. Výstava se koná pod zá-
štitou velvyslance ČR pro Uzbekistán, Turkme-
nistán a Tádžikistán Mgr. Hynka Pejchy.
Výstava potrvá do 23. června 2013.

Malý sál

ŽIVoT Za mříŽEmI. VěZNICE V UHERSKÉm 
HRaDIšTI
Výstava přibližuje dějiny uherskohradišťské 
věznice od jejího vzniku na konci 19. století až 
do současnosti. Všímá si architektonické podo-
by objektu a života vězňů v různých obdobích. 
Návštěvníci se seznámí s podmínkami vyšetřo-
vanců zatčených v souvislosti s generální stáv-
kou v roce 1920 i běžných trestanců v období 
první republiky. Dále výstava připomene osudy 
osob vězněných během druhé světové války 
i obžalovaných mimořádným lidovým soudem 
po jejím skončení. Pozornost je samozřejmě 
věnována událostem za zdmi věznice v době, 
kdy se stala jednou z nejtvrdších v komunistic-
kém Československu 50. let. Zajímavostí budou 
osudy objektu po roce 1960, kdy byla věznice 
uzavřena, a pozdější plány na její přestavbu 
a využití. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
14. března 2013 v 17 hodin.

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

TVořímE V mUZEU!
… TENToKRÁT Na TÉma „JIDÁšKY a Na-
DíVaNINa – To JE pRaVÁ VElIKoNočNí 
poCHUTINa…“
S blížícími se Velikonocemi si ve Slováckém mu-
zeu připomeneme další z tradičních jídel. Nádiv-
ka, nadívanina, bublanina, huspenina se tradič-
ně připravovala na Zelený čtvrtek v kombinaci 
s prvními zelenými rostlinami, které se v přírodě 
objevovaly. Obvykle se tak do ní přidávaly mladé 
kopřivy, šťovík, ale také pažitka či petrželka. Bě-
hem roku se připravovala často, v podstatě jako 
náhražka masa, které se však do ní po skončení 
půstu mohlo přidat. V současné době se čas-
to do nádivky doplňují také uzeniny. Jidášky 
– sladké drobné pečivo z kynutého těsta mělo 
obvykle tvar různě stočené spirály a mělo připo-
mínat provaz, na kterém se oběsil Jidáš. Pečivo 
se sladilo medem a bylo obvyklým dárkem pro 
chlapce, kteří od Zeleného čtvrtku do Bílé sobo-
ty chodili po vesnicích klepat. 
Tyto pokrmy se můžete nejen naučit vařit, ale 
také ochutnat a získat malý receptář.
Vstupné: 40 Kč/osoba.
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 
179, sobota 2. března 2013, 9.00–12.00 ho-
din.

VElIKoNoCE VE SloVÁCKÉm mUZEU
Předvádění výroby velikonočních ozdob i pečiva 
pro širokou veřejnost

pondělí 25. 3. 2013
Františka Snopková – panenky z kukuřičného 
šustí / petra Bitnerová – velikonoční dekora-
ce / Studenti SoU lesnického a rybářského 
v Bzenci – dřevořezba / Tomáš mareček – ple-
tení pomlázek

Úterý 26. 3. 2013
Taťána malinová – kraslice polepované slámou 
/ petra Kučerová-Brandysová – paličkování / 
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Studenti Střední školy průmyslové, hotelo-
vé a zdravotnické v Uh. Hradišti, obor cukrář 
– mazance, jidášky / Tomáš mareček – pletení 
pomlázek

Středa 27. 3. 2013
marie Vlčková – kraslice batikované, novoves-
ké / antonín Hájek – práce se dřevem, soustru-
žení / marie Sekaninová – kraslice škrabané  
/ Tomáš mareček – pletení pomlázek

Součástí předvádění budou i „Tvořivé veliko-
noční dílny pro děti“. Ve dnech 25.–27. břez-
na budou připraveny pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, 
SUPŠ) pracovní dílničky s tvůrci-lektory, kteří se 
zaměřují na práci s přírodními materiály a bu-
dou se názorně věnovat zdobení kraslic, pletení 
pomlázek, práci se dřevem či zhotovování peči-
va. Žáci si tak mohou pod jejich dohledem prak-
ticky vyzkoušet předváděné techniky.

pondělí: velikonoční dekorace, kraslice zdobe-
né voskovým reliéfem, dřevořezba, pletení po-
mlázek

úterý: kraslice polepované slámou, pečení ma-
zanců a jidášků, kraslice zdobené voskovým re-
liéfem, pletení pomlázek

středa: kraslice zdobené voskovým reliéfem, 
práce se dřevem, velikonoční dekorace, pletení 
pomlázek

Vstupné na tvořivé dílny 20 Kč pro jednoho 
žáka, pedagogický doprovod zdarma.
Bonusem ke vstupence je volný vstup 
na všechny výstavy.
Termín si můžete (pro skupinu max. 35 dětí 
s doprovodem) rezervovat: 
Mgr. Kateřina Kamrlová, e-mail: katerina.ka-
mrlova@slovackemuzeum.cz, tel. 572 552 425, 
mobil: 734 282 498.
 
Hlavní budova Slováckého muzea ve Sme-
tanových sadech, 9.00–12.00 hodin, 12.30–
16.00 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. Jedná se o boha-
tou přehlídku autorských rukopisů, technologií 
a materiálů, přičemž v nezvyklé šíři ukazuje, co 
se v současném světovém textilním výtvarnictví 
odehrává a jaké nové trendy a postupy se ob-
jevují.
Výstava potrvá do 24. března 2013.

Doprovodný program

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

poslední komentovaná prohlídka pro 
veřejnost
Jedinečnou výstavou vás provede její kurátorka 
Mgr. Marie Martykánová.
Galerie Slováckého muzea, sobota 23. 
března 2013 ve 14 hodin.

památník Velké moravy ve Starém městě

mUlTImEDIÁlNí ExpoZICE o DěJINÁCH 
VElKomoRaVSKÉ říšE
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

VampYRISmUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
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.
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Do srdce Hedvábné stezky 
se Slováckým muzeem

aSTRoNomIE po příCHoDU CYRIla 
a mEToDěJE Na moRaVU
Ing. Rostislav Rajchl osvětlí ve své přednášce 
otázky: Jaká byla úloha astronomie na úsvitu 
křesťanství? Vliv křesťanství na kalendář? Stře-
dověká astrální symbolika v církevní architektu-
ře? Pojetí vztahů mezi Bohem, vesmírem a  člo-
věkem? Vstupné: 20 Kč/osoba.
památník Velké moravy ve Starém městě, 
úterý 5. března 2013 v 17 hodin.

Přednáška
po STopÁCH ZlaTÉ HoREčKY
MUDr. Zdeněk Horák bude vyprávět o svých zá-
žitcích z cestování po západní Kanadě a Aljašce 
s návštěvou národních parků, ledovců a osad 
původních zlatokopů a výletem lodí kolem po-
břeží Aljašky.
Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti.
přednáškové centrum Sm, štefánikova 
1285, čtvrtek 21. března v 17 hodin, vstup 
volný.

Výstavy a akce mimo objekty muzea

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

Fotografie z expozice Uherské Hradiště – město 
královské. Foto: Petr Titz

Poslední	 únorový	 den	 byla	 ve	 Slováckém	muzeu	
otevřena	 výstava	 ze	 sbírek	 Národního	 muzea	 –	
Náprstkova	muzea	asijských,	afrických	a	americ-
kých	 kultur	 představující	 široké	 veřejnosti	 kulturu	
Uzbekistánu,	Tádžikistánu,	Turkmenistánu,	jižního	
Kazachstánu	 a	 Kyrgyzstánu.	 Území	 těchto	 býva-
lých	 sovětských	 republik	 leží	 na	 důležité	 kulturní	
křižovatce,	 po	 které	 po	 staletí	 procházela	 řada	
obchodních	 cest,	 které	 spojovaly	 Dálný	 východ	
s	evropskými	zeměmi,	Černomořím	i	Indií.	Oblast	
obývaná	 různorodými	 etniky	 je	 specifická	 boha-
tým	výtvarným	projevem	uplatňovaným	na	před-
mětech	denní	potřeby.	Rozdílnost	kočovného	živo-
ta	ve	stepi	a	usedlého	obyvatelstva	ve	městech	se	
projevila	i	v	uměleckém	řemesle.	

Ve	výstavě	tak	mohou	návštěvníci	obdivovat	expo-
náty	z	 19.	a	20.	století,	 jako	 ručně	 tkané	koberce,	
bohaté	nástěnné	výšivky,	 keramiku,	 výrobky	pro-
slulých	 bucharských	 a	 chívských	 kovotepců,	ma-
sivní	šperky	a	oděvy	různých	etnik	i	specifické	hed-
vábné	tkaniny	zvané	ikaty.	Zajímavým	exponátem	
výstavy	je	také	mongolská	jurta,	přibližující	způsob	
bydlení	kočovných	pastevců,	kterou	zapůjčilo	ob-
čanské	sdružení	Klub	přátel	Asie	Pražská	jurta.
 
výstava v srdci Hedvábné stezky, umění a ře-
meslo střední asie se koná pod záštitou velvy-
slance čr pro Uzbekistán, turkmenistán a tá-
džikistán Mgr. Hynka Pejchy a potrvá do 23. 6. 
2013.

Mgr.	Marta	Kondrová
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připravujeme 

GALERIE
V. HROCHA

ARNOŠT KAFKA - DŘEVOŘEZBY (7. 2. - 5. 3.)
MARTIN VRÁGA - STŘEPY Z PODVĚDOMÍ (6. 3. - 10. 4.)

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

VÝSTAVA ZUŠ UH - SVĚT KOLEM NÁS (7. 3. - 5. 4.)

7. 4. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE • 12. 4. OHŇOSTROJ – DS STARÉ MĚSTO • 14. 4. ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU • 16. 4. LENKA FILIPOVÁ & CONCERTINO •  21. 4. DEGUSTACE VÍN • 23. 4. SOLAMENTE NATURALI •  25. 4. HVĚZDA (E. HOLUBOVÁ) 
27. 4. FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+ • 28. 4. STŘÍBRŇANKA • 13. 5. SCREAMERS  • 20. 5. MOJE HRA (J. BARTOŠKA, Z. BYDŽOVSKÁ, N. DIVÍŠKOVÁ…) • 28. 5. RUDA Z OSTRAVY – THE BEST OF CYPA

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

     sobota 2. 3.      9:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 120 Kč 

FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI
     čtvrtek 14. 3.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)

INNER SPACES (CZ/PL)
Š. BALCAROVÁ (TRUBKA), L. SOUKUP (SAXOFON), V. KŘIŠŤAN (PIANO), M. MUCHA (KONTRABAS), G. MASŁOWSKI (BICÍ)

VIII. JAZZ V REDUTĚ

     sobota 16. 3.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 120 Kč

PREMIÉRA K 25. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SOUBORU PENTLA

     neděle 17. 3.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 350 Kč, 300 Kč

ŠTIKA K OBĚDU
HRŮZOSTRAŠNÁ KOMEDIE (V. POSTRÁNECKÝ, N. KONVALINKOVÁ, K. FIALOVÁ, L. ŠVORMOVÁ…)

     středa 20. 3.      19:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 370 Kč, 360 Kč, 350 Kč

PAVEL ŠPORCL – GIPSY WAY
     neděle 24. 3.      14:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 30 Kč

OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SOUBORŮ
     úterý 26. 3.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)

BENNEWITZOVO KVARTETO
VI. ABONENTNÍ KONCERT

ROMAN PATOČKA (I. HOUSLE), ŠTĚPÁN JEŽEK (II. HOUSLE), JIŘÍ PINKAS (VIOLA), ŠTĚPÁN DOLEŽAL (VIOLONCELLO)



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

 
lenKa fIlIPovÁ PřIveZe KlasIKU

Hvězd	 stálic	 není	 na	 českém	 hudebním	 nebi	
mnoho.	Bezesporu	k	nim	však	patří	Lenka	Filipo-
vá,	která	si	své	věrné	publikum	získala	už	v	 roce	
1981,	kdy	vydala	první	album	Zamilovaná.	Mnohé	
její	písničky	táborákově	zlidověly.	Velké	oblibě	se	
těší	také	její	klasická	produkce.	Svůj	projekt	CON-
CERTINO	zanedlouho	představí	 také	 v	Uherském	
Hradišti.	 Lenka	 Filipová	 vystudovala	 pražskou	
konzervatoř	 a	 Mezinárodní	 hudební	 akademii	 
v	Paříži	obor	klasická	kytara.	Dosud	vydala	deset	
řadových	alb,	čtyři	klasická	kytarová,	tři	výběrová	
a	jedno	akustické	spojené	s	DVD.	Koncertovala	ve	
všech	 zemích	 Evropy,	 Japonsku,	 USA	 a	 Kanadě,	
získala	Grand	Prix	na	kytarovém	festivalu	v	Nizo-
zemských	Antilách,	 v	 roce	 1997	 obdržela	 českou	
Cenu	 Grammy	 a	 podnikla	 dvě	 koncertní	 turné	 
s	Francisem	Cabrelem.	Hovoří	plynně	rusky,	fran-
couzsky	 a	 anglicky.	 V	 roce	 2008	 byla	 hudebním	
hostem	koncertu	Céline	Dion.	
Projekt	 CONCERTINO	 představuje	 Lenku	 Filipo-
vou	 jako	 kytaristku	 a	 zpěvačku,	 kterou	 zajímá	
hudba	 mnohem	 víc	 než	 hranice	 mezi	 žánry.	 
v Klubu kultury vystoupí v úterý 16. dubna 2013  
v 19:30.	Vstupenky	 jsou	 již	nyní	v	předprodeji	na	
pokladně	Klubu	kultury	ve	dnech	pondělí,	středa,	
čtvrtek,	v	Městském	informačním	centru	nebo	na	
www.vstupenky.kkuh.cz.	

deli

PolsKÁ a česKÁ JaZZovÁ tradICe

v úterý 26. března od 19:30 v redutě	 vystoupí	
jazzové	kvarteto	 Inner	Spaces	ve	složení	Štěpán-
ka	 Balcarová	 (trubka,	 křídlovka),	 Luboš	 Soukup	
(tenor,	 sopran	 saxofon),	 Vít	 Křišťan	 (piano),	 Max	
Mucha	 (kontrabas)	 a	 Grzegorz	 Maslowski	 (bicí ).	
Jazzový	 kvintet	 Inner	 Spaces	působí	 na	 hudební	
scéně	v	Čechách	a	v	Polsku	od	roku	2009.	Kapela	
byla	založena	v	Polsku,	neboť	všichni	její	členové	
v	 té	 době	 studovali	 na	prestižní	 Jazzové	Akade-
mii	 v	 Katovicích.	 Na	 kontě	 má	 řadu	 prestižních	
ocenění	 (I.	místo	v	soutěži	Złoty	Krokus	v	Jeleniej	
Górze	 v	 roce	2009,	 II.	místo	 v	Krakově	na	soutě-
ži	 Jazz	 Juniors	 v	 roce	2009,	 individuální	 ocenění	
za	tvorbu	v	gdyňském	klubu	Ucho,	účast	v	soutěži	
Klucz	do	Kariery	v	Gorzowie,	individuální	ocenění	
pro	 jednotlivé	hráče	na	festivalu	Jazz	nad	Odrou	
ve	Wroclavi	aj).	V	březnu	roku	2011	vydala	kapela	
své	debutové	album,	které	vyšlo	jako	pří loha	pol-
ského	 časopisu	 Jazz	 Forum.	Kapela	 koncertova-
la	na	 různých	 jazzových	 festivalech	 jak	 v	 Polsku,	
tak	v	Čechách	 (Jazz	–	Festival	Polička,	 trutnovský	
Jazzinec,	Boskovice,	Jazz	pod	Baranami	v	Krako-
vě,	 festival	 Zloty	 Krokus	 v	 Jeleniej	 Górze,	 Sopot	
Molo	 Jazz,	 Zaduszki	 Jazzowe	 v	 Lublinu	atd.)	 Re-
pertoár	tvoří	výhradně	autorské	kompozice,	čímž	
se	Inner	Spaces	snaží	oslovit	co	nejširší	publikum	
a	 v	 jistém	 smyslu	 zkouší	 svou	 tvorbou	 propojit	
českou	 a	 polskou	 jazzovou	 tradici.	 Jak	 se	 jim	 to	
daří,	o	tom	se	přesvědčíte	v	Redutě.

deli

 
výstava MartIna vrÁgy

Klub	 kultury	 Uherské	 Hradiště	 zve	 na	 výstavu	
Martina	Vrágy	„Střepy	z	podvědomí“.	Martin	Vrá-
ga,	absolvent	 SUPŠ	 v	Uherském	Hradišti	a	 FAVU	
v	Brně,	se	na	výstavě	bude	prezentovat	svými	roz-
měrnými	 figurálními	obrazy.	vernisáž proběhne 
ve středu 6. března v 17 hodin a výstava potrvá 
do 10. dubna.

pb



dřevořeZBy arnošta KafKy

až do 5. března je v galerii vladimíra Hrocha 
v	 Klubu	 kultury	 instalována	 výstava	 dřevořezeb	
Arnošta	Kafky,	která	byla	zahájena	7.	února.	Autor	
je	absolventem	Střední	uměleckoprůmyslové	ško-
ly	v	Uherském	Hradišti,	obor	průmyslový	design,	
žije	a	pracuje	v	Uherském	Hradišti.	Dřevořezbu	si	
jako	techniku	velmi	oblíbil	a	tuto	tvůrčí	činnost	po-
važuje	především	za	své	hobby.	Nejraději	pracuje	
s	 lipovým	 dřevem	 a	 do	 svých	 dřevořezeb	 vnáší	
i	malí řské	postupy,	když	některá	díla	barevně	tó-
nuje.	Kolekce	více	než	dvou	desítek	dřevořezeb	je	
na	 výstavě	 doplněna	 ukázkami	 malířské	 tvorby	
Arnošta	Kafky.	
	 	 pb 

Klub kultury Uh. Hradiště informuje

Ve	středu	6.	února	byla	v	chodbě	přízemí	Reduty	
zahájena	výstava	členů	výtvarného	klubu	AB	U3V	
11	 nazvaná	 Výběr	 2012.	 Představila	 tvorbu	 šest-
nácti	členů	seskupení,	které	vzniklo	před	dvěma	
lety	z	absolventů	výtvarné	dílny	při	Univerzitě	tře-
tího	věku	na	Univerzitě	Tomáše	Bati	ve	Zlíně.	Díl-
nu	vedl	známý	akademický	sochař	Bořek	Zeman	
z	 Uh.	 Hradiště,	 který	 přišel	 své	 bývalé	 žáky	 na	
vernisáž	pozdravit.		Výstava,	kterou	připravil	Klub	
kultury	Uh.	Hradiště,	potrvá do 6. března 2013.							

pb

Arnošt	Kafka	a	muzikanti	ZUŠ	Uh.	Hradiště
Foto:	Miroslav	Potyka

Vernisáž	navštívil	akademický	sochař
Bořek	Zeman	

Foto:	Miroslav	Potyka

aMatérští výtvarníCI Ze Zlína

 
BennewItZovo Kvarteto UKÁže

 nové MožnostI

Benewitzovo	kvarteto	vzniklo	v	roce	1998	na	půdě	
Hudební	 fakulty	 AMU.	 Má	 tu	 čest	 nosit	 jméno	
významného	českého	pedagoga	a	houslisty	An-
tonína	Bennewitze,	prvního	ředitele	pražské	kon-
zervatoře,	 jehož	 pedagogický	 odkaz	 patří	 k	 zá-
kladním	kamenům	české	houslové	školy.	Spojení	
Bennewitzova	kvarteta	produkuje	barevné	zvuko-
vé	proměny,	které	udržují	hudbu	stále	živou	a	svě-
ží.	Čtyři	různé	pohledy	na	hudební	interpretaci	se	
prolínají	 tak,	 že	 dávají	 vzniknout	 originálnímu	
výsledku.	 Rovnocenný	 podíl	 má	 na	 něm	 každý	
z	protagonistů	–	 Jiří	Němeček	 (I.	 housle),	 Štěpán	
Ježek	(II.	housle),	Jiří	Pinkas	(viola),	Štěpán	Doležal	
(violoncello).	Zkušenosti	a	moderní	přístup	k	hud-
bě	jsou	pro	čtveřici	mladých	mužů	inspirací	a	vo-
dítkem	při	další	práci.	Při	výběru	programů	dávají	
přednost	skladbám,	které	je	oslovují	a	skrze	které	
jsou	 hráči	 schopni	 promlouvat	 k	 posluchačům.	
Velmi	 často	 však	 porozumění	 konkrétního	 díla	
záleží	 na	 znalosti	 širšího	 kontextu	 jeho	 vzniku	
či	 autorova	 života.	Mluvené	 slovo,	 jímž	 své	 kon-
certy	 pravidelně	 uvádí,	 tak	 nabízí	 posluchačům	
nové	 možnosti	 poslechu	 živé	 hudby.	 Přesvědčit	
se	 o	 tom	můžete	ve čtvrtek 14. března v 19:30 
v redutě.

deli
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Jitka	Josková	s	Cimbálovou	muzikou	
Jaroslava	Čecha

Pieroti i Oskaři na Divadelním plese

Již	téměř	dvacet	let	hodnotí	odborná	porota	(diva-
delní	kritici,	publicisté,	kulturní	pracovníci)	v	anke-
tě	Slováckých	novin	„Největší	z	pierotů“	umělecké	
počiny	 Slováckého	divadla	 za	uplynulý	 rok	 -	 nej-
lepší	 inscenaci,	 ženský	 a	mužský	 herecký	 výkon.	
O	něco	mladší	obdobná	anketa	diváků	„Slovácký	
Oskar“	 má	 vyhodu,	 že	 vyhlašuje	 první	 tři	 místa.	
Vzhledem	k	tomu,	jak	vyrovnané	je	většinou	hod-
nocení,	 tak	 i	 odborná	 porota	 zveřejňuje	 alespoň	
i	ty	inscenace	a	herecké	výkony,	které	byly	zmíněny	
při	hodnocení.	Každoročně	je	zajímavé	srovnání	-	

Předávání	cen	ankety	Největší	z	pierotů	

i	když	vítězové	nejsou	vždy	stejní,	obvykle	figurují	
na	 dalších	místech	 nebo	 o	 nich	 porota	 „Pierotů“	
alespoň	 uvažovala.	 Pierota	 získala	 inscenace	
Kalibův	zločin	režiséra	J.	A.	Pitínského,	uvažovalo	
se	o	muzikálu	Kdyby	tisící	klarinetů	(Igor	Stránský)	
a	 inscenaci	 Malé	 scény	 Oleanna	 (Michal	 Zetel).	
Divákům	 se	 nejvíce	 líbily	 „Klarinety“,	 pak	 Kalibův	
zločin	a	Oskar	a	růžová	paní	(režie	Igor	Stránský).	
Kolombínu	získala	od	poroty	Klára	Vojtková	(„Kla-
rinety“,	„Oleanna“),	v	nominaci	byla	i	Jitka	Josková.	
Diváci	ocenili	Irenu	Vackovou	(Kalibův	zločin)	před	
Jitkou	Joskovou,	Květou	Fialovou	a	Klárou	Vojtko-
vou.	Harlekýna	 za	herecký	 výkon	 si	 odnesl	 Josef	
Kubáník	(Oscar	v	inscenaci	Oscar	a	růžová	paní),	
bodovali	Tomáš	Šulaj	a	Pavel	Hromádka.	U	diváků	
zvítězil	 Tomáš	 Šulaj	 (Vojtěch	 v	 inscenaci	 Kalibův	
zločin,	Lopachin	ve	Višňovém	sadu)	před	Josefem	
Kubáníkem	a	 Pavlem	Hromádkou.	 Je	 tedy	 vidět,	
že	se	hodnocení	poroty	a	diváků	příliš	nelišilo.	A	to	
je	dobře...	Věříme,	 že	 i	 v	dalších	 letech	bude	mít	
porota	těžkou	prác	i,	stejně	jako	diváci...
Ceny	byly	předány	na	Divadelním	plese	Slovácké-
ho	divadla	ve	velkém	sále	Klubu	kultury	26.	ledna	
2013,	který	 tradičně	patřil	k	vyvrcholením	plesové	
sezony	v	Uh.	Hradišti.

Miroslav	Potyka

V	 kulturním	 programu	 plesu	 vystoupili 
i	herci	Slováckého	divadla	

Foto:	archiv	SD
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí	diváci!

Roční	období	se	mění,	také	naše	divadelní	nabídka	
je	každý	měsíc	jiná.	Přesto	je	na	ní	od	září	do	čer-
vence	 něco	 stále	 stejné:	 divadla	 je	 u	 nás	 plno!	
A	 nebudeme	 daleko	 od	 pravdy,	 když	 přidáme,	
že	 plno	 je	 ho	 u	 nás	 každý	 den!	 Z	 nabitého	 břez-
nového	programu	vybíráme	a	doporučujeme	vaší	
pozornosti	 dny	 alespoň	 některé.	 V	 pátek	 prvního	
přivítáme	 diváky	 nejoblíbenější	 inscenací	 roku	
2012	–	hudební	revuí Kdyby tisíc klarinetů.	O	týden	
později	dáme	prostor	nejoblíbenějšímu	titulu	roku	
2010,	který	je	po	roční	přestávce	opět	součástí	na-
šeho	repertoáru	–	muzikálu	Cikáni jdou do nebe.	
A	když	už	je	řeč	o	pátcích	(v	nichž	nejčastěji	nabízí-
me	inscenace	mimo	předplatné),	ten	poslední	úno-
rový	bude	patřit	hře	oskar a růžová paní	 (za	 roli	
chlapce	Oskara	byl	Josef	Kubáník	odměněn	cenou	
Největší	z	pierotů	za	rok	2012).	V	nominaci	na	stej-
né	ocenění,	ovšem	v	kategorii	Hra	roku,	se	objevil	
i	dialog	současného	amerického	dramatika	Davi-
da	Mameta	oleanna.	Na	Malé scéně	jej	v	březnu	
uvedeme	hned	třikrát.	Vedle	předplatitelů	myslíme	
i	na	ostatní	diváky	a	vždy	jsou	pro	ně	i	v	malém	sále	
místa	vyhrazena.	Úsilí	poloviny	souboru	 (ta	druhá	
polovina	souběžně	zkouší	komedii	Popel	a	pálen-
ka)	však	bude	v	březnu	namířeno	především	k	nové	
premiéře:	hře	Henrika	Ibsena	nora.	Autor	ji	napsal	
v	 roce	 1879.	Režisér	Martin	 Františák	 však	 říká,	 že	
teprve	 nyní	 je	 v	 českém	 prostředí	 skutečně	 aktu-
ální.	 Z	 toho	 je	možné	 vyvodit,	 že	 nepůjde	 o	 dáv-
ný	 příběh,	 ale	 o	 ponor	 do	 naší	 současnosti	 (tolik	
závislé	na	penězích…).	Bude	to	tak?	Posuďte	sami	

Oskar	a	růžová	paní
-	Josef	Kubáník,	Květa	Fialová	

v sobotu 16. března při premiéře (od 19.00 hodin)	
či	během	repríz,	kterých	v	březnu	i	v	dalším	kalen-
dářním	měsíci	bude	dost	a	dost.	veřejná generál-
ní zkouška	 je	 naplánována	na	pátek 15. března 
od 10.00 hodin.	 Mimořádnou	 událostí	 měsíce		
bude	 i	hostování	naivního divadla liberec	 s	po-
hádkou	 Budulínek.	 Od	 pondělí	 18.	 do	 středy	 20.	
března	na	 naší Malé scéně	 odehrají	 herci	 i	 lout-
ky	 příběh	 o	 poslouchání	 celkem	 šestkrát,	 z	 toho	
třikrát	 večer	 od	 19.00	 hodin.	 Inscenace	 oceněná	
za	 autorství	 Cenou	 Divadelních	 novin	 jako	 Tvůr-
čí	 počin	 sezóny	 2011/2012	 v	 kategorii	 Alternativní	
divadlo	 a	 v	 anketě	 odborníků	 označená	 za	 nej- 
inspiratinější	 českou	 loutkovou	 inscenaci	 roku	má	
ambici	 zaujmout	 jak	 děti,	 tak	 i	 dospělé.	 Věříme,	
že	i	v	březnu	máme	co	nabídnout.	A	vám	přejeme	
šťastný	výběr!	Na	shledanou	ve	Slováckém!

-pah-

Oleanna	-	Klára	Vojtková,	Pavel	Hromádka

Cikáni	 jdou	 do	 nebe	 -	 Andrea	Nakládalová,	
Petr	Čagánek,	Vladimír	Doskočil

Foto:	Jan	Karásek
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Klára	Vojtková,	Alžběta	Kynclová

Tyršovo	náměstí	480,	www.slovackedivadlo.cz

1.3.	 	 pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů
2.3.	 		so	 19.00	 L	 Cybercomics
4.3.	 	 po	 10.00	 š	 Jak důležité je ho mít...
6.3.	 	 st	 17.00	 V	 Válka s Mloky
7.3.	 	 čt	 19.00	 Q	 Cybercomics
8.3.	 	 pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
9.3.	 	 so	 19.00	 R	 Cybercomics
11.3.		 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko

14.3.		 čt	 18.00		 S	 Višňový sad
15.3.		 pá	 10.00	 	 Nora (veř. gen. zkouška)

16.3.		 so	 19.00		 P	 Nora (premiéra)

18.3.		 po	 10.00	 S	 Nora
18.3.		 po	 19.00	 Y	 Nora
19.3.		 út	 10.00	 S2	 Nora
20.3.		 st	 17.00	 O	 Kdyby tisíc klarinetů
21.3.		 čt	 19.00	 K	 Nora
22.3.		 pá	 19.00	 	 Rychlé šípy (uzavř. předst.)

23.3.		 so	 19.00	 A	 Nora
24.3.		 ne	 19.00	 H	 Nora
26.3.		 út	 18.00	 T	 Válka s Mloky
27.3.		 st	 10.00	 š	 Kalibův zločin
28.3.		 čt	 19.00	 J	 Nora
29.3.		 pá	 19.00	 	 Oskar a růžová paní

den	 	 	 čas	 skupina

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

Zdeněk	Trčálek,	Klára	Vojtková,	Jitka	Josková,
Monika	Horká,	Anna	Pospíchalová

																Foto:	Jan	Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

6.,14.,26.3. 18.00	  Oleanna

18.,19.,20.3.		 	 	 Naivní	divadlo	Liberec	 

9.00,	10.30,	19.00 Budulínek (host SD)

MALá sCéNA

	Klára	Vojtková,	Alžběta	Kynclová

Lednová premiéra 
Cybercomics
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Knihovna B. B. Buchlovana

Březen měsíc čtenářů a knihovnický taneční vínek

Knihovna	 BBB	 se	 již	 tradičně	 připojila	 k	 celostátní	
akci	Březen	měsíc	čtenářů,	která	si	dává	za	cíl	po-
silovat	společenský	význam	a	prestiž	četby,	propa-
govat	činnost	knihoven	a	 informačních	center,	na-
bídnout	moderní	služby	knihoven	21.	století,	propojit	
čtenáře,	organizace	a	instituce	zabývající	se	četbou	
a	čtenářstvím	ke	společné	mediální	kampani	a	dát	
o	 sobě	 vědět:	 ano,	 čteme	 a	 je	 nás	 stále	 hodně!	
Mottem	 letošního	ročníku	 je	slogan	S	námi	 jen	all	
inclusive!	 V	minulých	 letech	 jsme	 této	 akce	 využili	
k	vyhlášení	nejpilnějšího	čtenáře	a	nejstaršího	ak-
tivního	čtenáře,	zatímco	letos	jsme	kritéria	inovovali	
a	 oceníme	 tři	 nejpilnější	 dětské	 čtenáře	 Knihovny	
BBB.	 Zatím	 mohu	 jenom	 prozradit,	 že	 nejpilnější	
dětský	čtenář(ka?)	si	v	minulém	roce	půjčil(a)	téměř	
500	knih,	což	 je	v	době	virtuální	 reality	úctyhodné	
číslo.	 Slavnostní	 vyhlášení	a	předání	 cen	nejmen-
ším	čtenářům	proběhne	v	čítárně	knihovny	ve	čtvr-
tek 7. března v 18.00.
Vyhlášení	je	součástí	dalšího	programu,	který	začne	
vzápětí	poté	a	je	jím	Maratón čtení (18.15 – 22.00).	
Této	 akce	 se	může	 zúčastnit	 každý	 z	 vás,	 jedinou	
podmínkou	 je	 přinést	 si	 knihu	 a	 přečíst	 ostatním	
ukázku	v	délce	nejvíce	 10	minut.	Žánr	 je	 libovolný,	
může	jít	o	nejoblíbenější	knihu,	o	titul,	na	který	byste	
rádi	upozornili	jiné	čtenáře	nebo	i	o	vlastní	tvorbu.	
Číst	budou	i	některé	známé	osobnosti	uherskohra-
dišťské	 kulturní	 scény.	 Všechny	 případné	 zájemce	
o	čtení	prosíme	o	zapsání	do	připravených	formulá-
řů,	které	budou	k	dispozici	u	výpůjčního	pultu	(uve-
dete	pouze	jméno	a	titul,	který	budete	číst,	případ-

ně	si	zvolíte	časový	úsek).
Ve	středu 13. března v 17.15	 se	 v	 čítárně	Knihov-
ny	BBB	uskuteční	další	beseda	o	Izraeli	s	Rudolfem	
Machalou,	autorem	knihy	Izrael	země	zaslíbená.
Pro	 velký	 zájem	 veřejnosti	 budou	 v	měsíci	 březnu	
znovu	 probíhat	 počítačové	 kurzy	 pro	 začátečníky.	
První	kurz	je	naplánován	na	středu	20.	března,	další	
proběhnou	ve	dnech	27.	3.,	3.	4.	a	17.	4.	Bližší	infor-
mace	vám	poskytne	paní	Ellen	Podškubková.
Speciální	pozvání	nabízíme	všem	milovníkům	tance	
a	dobré	zábavy,	neboť	 i	 v	 letošním	 roce	knihovna	
ve	spolupráci	se	Spolkem	přátel	literatury	a	knihov-
ny	pořádá	tradiční,	v	pořadí	již	12.	Knihovnický ta-
neční vínek aneb večírek pro přátele knihovny 
a literatury.		Vínek	se	uskuteční	9. března ve 20.00 
v městské redutě,	k	tanci	a	poslechu	hraje	Aventis,	
chybět	samozřejmě	nebude	tombola	a	stejně	jako	
v	minulých	letech	překvapení…
Z	kapacitních	důvodů	doporučujeme	zajištění	lístků	
předem	v	Knihovně	BBB	(Jiřina	Lapčíková).
     

Radovan	Jančář

Momentka	z	loňského	Knihovnického	taneční-
ho	vínku																																						Foto:	archiv		BBB
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saBIno, M.: den, Kdy JseM ZaBIl svéHo otCe 
Hrůzostrašný,	okouzlující	a	neuvěřitelně	podmanivý	bestseller	 jednoho	z	nejlepších	
brazilských	 autorů	 současnosti.	 Filozofie,	 náboženství,	 psychologie:	 to	 vše	 směšně	
selhává	při	pokusu	vysvětlit	lidskou	bestialitu.	Autor	nepřišel	utěšovat.	Zabít	je	jedno-
duché.	Obtížné	je	zjistit,	proč	jsme	zabili.

Výběr novinek Knihovny BBB 

KantůrKovÁ, e.: řeKnI MI, Kdo JsI!   
Obsáhlá	próza	je	autorčinou	knihou	zásadní	a	sumarizující.	Spojuje	v	sobě	podnětné	
úvahy	o	české	literatuře,	kultuře,	politice,	dějinách	a	národním	charakteru,	působivé	
osobní	 vzpomínky	 na	 vlastní	 bohatý	 život,	 úvahy	 o	 literární	 tvorbě	 a	 vlastním	 díle	 
i	jedinečné	portréty	mnoha	významných	osobností	českého	veřejného	života.

KotalíK, J., vÁvra, d.: droBné Perly česKé arCHIteKtUry
Výtvarně	výrazná	kniha	postavená	na	barevných	fotografiích	Pavla	Friče	představuje	
veletucet,	tj.	144	staveb	na	území	celé	České	republiky,	které	jsou	sice	svým	typem	
nebo	rozsahem	„drobné“,	ale	přesto	představují	skutečné	umělecké	perly	či	zajíma-
vé	až	téměř	bizarní	perličky.

gUenassIa, J.-M.: KlUB nenaPravItelnýCH oPtIMIstů
Píše	 se	 rok	 1959	 a	 12-letý	Michel	 prožívá	 první	 krizi	 v	 rodině.	 Rodiče	 se	 neustále	
hádají	 a	 bratr	 Franck	 přes	 jejich	 odpor	 narukuje	 do	 války	 v	 Alžírsku.	Michelovým	
jediným	útočištěm	se	stávají	knihy	a	utajený	šachový	klub,	kde	se	scházejí	uprchlíci
z	východního	bloku	a	vyprávějí	si	jen	stěží	uvěřitelné	osobní	příběhy.

green, J. d.: KrKavCI
V	loterii	padl	více	než	třísetmilionový	jackpot	a	dva	životní	outsideři	mají	pocit,	že	se	
na	ně	usmálo	štěstí.	Ne	že	by	drželi	v	rukou	správný	tiket,	ale	osud	je	v	pravou	chvíli	
zavedl	do	městečka,	ve	kterém	vítězná	rodina	přebývá.	Uvězní	rodinu	v	jejím	domě	
a	vyhrožují,	že	pokud	neobdrží	polovinu	výhry,	zabijí	jejich	nejbližší.

žvÁčeK, J.: lísteK na CestU Z PeKla
Ve	své	románové	prvotině	kombinuje	autor	filmové	motivy	s	kritickým	líčením	nemá-
lo	 problematického	 českého	prostředí;	 příběh	 spletený	 z	 několika	dějových	 linií	 je	
plný	nečekaných	zvratů,	dobrodružných	i	každodenních	situací	a	sarkastických	point	
a	nechybí	mu	situační	vtip	a	zejména	naléhavost	výpovědi.

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

čTYřlíSTEK VE SlUŽBÁCH KRÁlE 
+ 9. 3. delegace: výtvarník Jaroslav Něme-
ček, michal Žabka a producent miroslav 
šmídmajer
pá 1. 3. 15.00, so 2. 3. 16.00, ne 3. 3. 15.30,  
so 9. 3. 16.00, ne 10. 3. 15.30, st 13. 3. 15.30, 
pá 15. 3. 16.00, so 16. 3. 16.00 hod. 
Režie: mICHal ŽaBKa / čR 2013 / 95 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 120 Kč; 9. 3. kostý-
movaní dětští diváci za polovic!
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

HoBIT: NEočEKÁVaNÁ CESTa [3D]
pá 1. 3. 17.00, st 13. 3. 17.15 hod.
Režie: pETER JaCKSoN / USa, Nový Zé-
land 2012 / 164 min. / přístupný / dabing  
/ 3D-Cinema / 80 Kč
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. 
Tolkiena Hobit. 3 nominace na Oscara.

NÁDHERNÉ BYToSTI 
pá 1. 3. 20.00, ne 3. 3. 17.30, st 20. 3. 17.30, 
pá 22. 3. 18.00 hod.
Režie: RICHaRD laGRaVENESE / USa 2013 
/ 123 min. / titulky / od 12 let / D-Cinema  
/ 100 Kč  
Sotva utichly dozvuky upíří ságy, míří do kin 
další výjimečná romance, která má také našláp-
nuto stát se fenoménem

TERapIE lÁSKoU 
so 2. 3. 20.00 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.

JENíčEK a mařENKa: loVCI čaRo-
DěJNIC [3D] 
so 2. 3. 18.00, ne 3. 3. 20.00, po 18. 3. 17.30 hod.
Režie: TommY WIRKola / USa, Německo 
2013 / 83 min. / od 12 let / titulky / 3D-Ci-
nema / 150 Kč
Pomsta je sladší než perník…

JENíčEK a mařENKa: loVCI čaRo-
DěJNIC [2D] 
ne 17. 3. 16.45 hod.
titulky / D-Cinema / 100 Kč

NESpoUTaNý DJaNGo 
po 4. 3. 17.00, ne 10. 3. 17.15, út 19. 3. 17.00, po 
25. 3. 17.00 hod.
Režie: QUENTIN TaRaNTINo / USa 2012  
/ 165 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema  
/ 100 Kč
Jižanské drama z období před vypuknutím Ob-
čanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok 
Django. 2x Zlatý Globus, 5 nominací na Oscara. 

oKRESNí přEBoR – poSlEDNí ZÁpaS 
pEpIKa HNÁTKa Český lev 2013
po 4. 3. 20.00 hod.
Režie: JaN pRUšINoVSKý / čR 2012 / 104 
min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Současný fenomén a možná nejslavnější fotba-
lový klub v Česku se vrací…

FIlmJUKEBox –  VE STíNU                                                                       
Český lev 2013 
út 5. 3. 17.30 hod.
Režie: DaVID oNDříčEK / čR, Slovensko, 
polsko 2012 / 106 min. / přístupný / D-Cine-
ma / 80 Kč
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy  
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popra-
viště. 
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čTYřI SlUNCE Český lev 2013
st 6. 3. 17.30 hod.
Režie: BoHDaN SlÁma / čR 2012 / 105 min. 
/ přístupný / D-Cinema / 50 Kč
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? 

moCNý VlÁDCE oZ [3D] 
čt 7. 3. 18.00, pá 15. 3. 18.00, so 16. 3. 18.00,  
so 23. 3. 18.00 hod. 
Režie: Sam RaImI / USa 2013 / 125 min.  
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / děti do 
15 let 145 Kč; 175 Kč
Fantastické dobrodružství Mocný vládce Oz od 
společnosti Walt Disney Pictures natočil uzná-
vaný režisér Sam Raimi. 
 
moCNý VlÁDCE oZ [2D]
pá 8. 3. 17.00 hod. 
titulky / D-Cinema / děti do 15 let 110; 140 Kč

maRTIN a VENUšE
čt 7. 3. 20.15, so 9. 3. 18.00, ú 12. 3. 17.30, ne 24. 
3. 17.30 hod.
Režie: JIří CHlUmSKý / čR 2012 / 120 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše 
… aneb … když hlídá táta. 

BaBoVřESKY
so 9. 3. 20.15, ne 10. 3. 20.15, po 11. 3. 20.00, čt 
14. 3. 20.00, po 18. 3. 19.30, st 27. 3. 19.00 hod.
Režie: ZDENěK TRošKa / čR 2013 / 133 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 120 Kč
Nová česká komedie s podtitulkem „z dopisu 
venkovské drbny“ se skvělým hereckým obsa-
zením. 
 
BíDNíCI    
po 11. 3. 17.00 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 no-
minace na Oscar.

GaNGSTER SQUaD - loVCI maFIE 
st 13. 3. 20.15 hod.
Režie: RUBEN FlEISCHER / USa 2013 / 113 
min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne ne-
lítostnou rukou gangster a brooklynský rodák 
Mickey Cohen (Sean Penn)... bude vládnout 
navěky? 

SmRToNoSNÁ paST: opěT V aKCI 
čt 14. 3. 18.00, pá 15. 3. 20.30, so 16. 3. 20.30, 
ne 17. 3. 18.00, ne 24. 3. 20.00 hod.
Režie: JoHN mooRE / USa 2013 / 105 min.  
/ od 12 let / titulky / D-Cinema / 120 Kč
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější fil-
movou rolí, tedy jako John McClane, „lidový“ 
hrdina, který díky svým schopnostem nakonec 
vždycky přežije všechno a všechny. 

paRalElNí SVěTY [3D] 
ne 17. 3. 20.15 hod.
Režie: J. D. SolaNaS / Kanada, Francie 2012 
/ 108 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema 
/ 100 Kč
Spojí se paralelní světy Adama a Evy? 

CRooDSoVI [3D] 
pá 22. 3. 16.00, ne 24. 3. 15.30, pá 29. 3. 16.00 
hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo  
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ 3D-Cinema / děti do 12 let 130 Kč; 150 Kč 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě, která se jme-
nuje Croodsovi. 

CRooDSoVI [2D]
so 23. 3. 16.00 hod.
dabing / D-Cinema / děti do 12 let 110 Kč; 
125 Kč 

GamBIT
pá 22. 3. 20.30, so 23. 3. 20.30 hod. 
Režie: mICHaEl HoFFmaN / USa 2012  
/ 89 min. / od 12 let / titulky / 100 Kč
Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz 
jednomu boháči, ale jeho plán postrádá jednu 
část - pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku 
objeví v Nicole (Cameron Diaz).
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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.

KRÁloVSKý VíKEND 
út 5. 3. 20.00 hod. 
Režie: RoGER mICHEll / V. Británie 2012  
/ 94 min. / přístupný / titulky / D-Cinema  
/ 90, 100 Kč
Každý občas potřebuje rozptýlení od každo-

denních starostí. I prezident. Film získal nomi-
naci na Zlatý Globus (Bill Murray).

ISHoRTS: oSCaRoVÉ FIlmY 1
(krátké hrané filmy nominované na Oscar)
st 6. 3. 20.00 hod.
titulky / 110 min. / 40, 60 Kč

aNNa KaRENINa    
po 25. 3. 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. 

mama
út 26. 3. 17.30, st 27. 3. 21.30 hod.
Režie: aNDRES mUSCHIETTI / španělsko,  
Kanada 2013 / 100 min. / od 12 let / D-Cine-
ma / titulky / 110 Kč

HlEDÁ SE pREZIDENT
út 26. 3. 20.00, st 27. 3. 17.15 hod.
Režie: TomÁš KUDRNa / čR 2013 / 90 min.  
/ přístupný / 80 Kč
Jeden z historických okamžiků novodobých 
českých dějin – první přímou volbu hlavy státu 
v České republice – zachytil režisér Tomáš Kudr-
na v novém dokumentárním filmu. 

HoSTITEl 
čt 28. 3. 17.45, pá 29. 3. 18.00, 20.30, so 30. 3. 
16.00, 18.15, ne 31. 3. 17.00 hod.  
Režie: aNDREW NICCol / USa 2013 / 125 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Film podle románu Hostitel spisovatelky Ste-
phenie Meyer, autorky Twilight Ságy. 

G. I. JoE 2: oDVETa [2D]
čt 28. 3. 20.00, so 30. 3. 20.30, ne 31. 3. 19.30 
hod.
Režie: JoN CHU / Kanada, USa 2013 / 120 
min. / od 12 lez / titulky / D-Cinema / 125 Kč
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou 
intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. 
Joe nevyřízené účty. 

G. I. JoE 2: oDVETa [3D]  
so 30. 3. 20.30 hod.
titulky / 3D-Cinema / 150 Kč

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. 
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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

HaSTa la VISTa!
st 13. 3. 10.00 hod.
Režie: GEoFFREY ENTHoVEN / Belgie 2011 
/ 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema 
/ 50 Kč
Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce, 
kteří milují víno a ženy a navzdory svým handi-
capům se rozhodnout skoncovat s panictvím… 

KRÁloVSKý VíKEND 
st 27. 3. 10.00 hod.
Režie: RoGER mICHEll / V. Británie 2012 
/ 94 min. / přístupný / titulky / D-Cinema  
/ 100 Kč
Každý občas potřebuje rozptýlení od každo-
denních starostí. I prezident.

Oscarová sezóna vrcholí. Kolik celovečerních 
filmů, které letos získaly Oscara jste viděli?  
A co kraťasy? Žádný? iShorts svým divákům 
opět přináší jedinečnou možnost vidět všech 
pět krátkých filmů nominovaných na zlatou 
sošku, včetně toho vítězného. 

ISHoRTS: oSCaRoVÉ FIlmY 2
(krátké animované filmy nominované na Oscar)
čt 7. 3. 20.00 hod.
titulky / 110 min. / 40, 60 Kč
Ve středu krátké hrané filmy útočící na Oscara  
a ve čtvrtek animované kraťasy… 

lÁSKa VšEmI DESETI 
út 12. 3. 20.00 hod.
Režie: RÉGIS RoINSaRD / Francie 2012 
/ 111 min. / přístupný / titulky / D-Cinema 
/ 70, 80 Kč   
Láska ke sportu a k ženě si někdy mohou pře-
kážet… 

VRaHEm Z poVolÁNí – UTRpENí 
SoUDCE KaRla VašE + hosté: drama-
turg Jan Gogola, v jednání režisér
so 16. 3. 14.00 hod.
Režie: JaN BěloHlaVý, paVEl palEčEK  
/ čR 2013 / 83 min. / přístupný / 50 Kč; aRT  
a osoby nad 60 let 30 Kč
Dokument zachytil svědectví obětí Karla Vaše  
a zabývá se problémem vyrovnání se s minulos-
tí a existence spravedlnosti. 

NEpoUŽITElNí 
úterý 19. 3. 20.00 hod.
Režie: DaVID CHaRHoN / Francie 2012 
/ 96 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema 
/ 70, 80 Kč
Nejzářivější hvězda současné francouzské ko-
medie, Omar Sy, se po velkém úspěchu Nedo-
tknutelných představuje v dalším filmu o dvou 
parťácích jiného původu a barvy pleti.

SNěHURKa: JINý příBěH
st 20. 3. 20.00 hod.
Režie: paBlo BERGER / španělsko 2012 
/ 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 60, 70 Kč
Film  se odehrává na jihu Španělska ve dvacá-
tých letech dvacátého století a je poctou ně-
mému filmu.

HlEDÁ SE pREZIDENT
út 26. 3. 20.00 hod.
Režie: TomÁš KUDRNa / čR 2013 / 90 min.  
/ přístupný / 70, 80 Kč
Jeden z historických okamžiků novodobých 
českých dějin – první přímou volbu hlavy státu 
v České republice – zachytil režisér Tomáš Kudr-
na v novém dokumentárním filmu.
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maloVÁSEK – JaK NamaloVaT 
poRTRÉT pTÁKa
ne 3. 3. 14.30 hod. 
Zkusíme oklamat naše smysly a volného ptáčka 
zavřít do klece.

čTYřlíSTEK VE SlUŽBÁCH KRÁlE
ne 3. 3. 15.30, ne 10. 3. 15.30, st 13. 3. 15.30,
st 27. 3. 15.30 hod.
Režie: mICHal ŽaBKa / čR 2013 / 100 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 110, 120 Kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

maloVÁSEK
– čTYřlíSTKoVÉ ZÁloŽKY
so 9. 3. 14.30 hod.
Březen je měsíc knih, tak si můžete přijít vyrobit 
čtyřlístkové záložky.

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. 

HlEDÁ SE NEmo [3D]
st 6. 3. 15.30, st 20. 3. 15.30  hod.
Režie: aNDREW STaNToN, lEE UNKRICH  
/ austrálie, USa 2013 / 100 min. / 3D-Cine-
ma / děti do 15 let 135 Kč; 155 Kč (na průkaz-
ku Bijásku sleva 20 Kč)
Film, který byl oceněn Oscarem za nejlepší animo-
vaný film, se vrací na velké plátno ve formátu 3D. 

maloVÁSEK – KopíRoVÁNí oBRÁZKU
ne 17. 3. 14.30 hod.
Vyzkoušíme si, jak za pomoci voskovek a roz-
mazek nakreslit místo jednoho obrázku dva.

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

HašKoVY poVíDKY ZE STaRÉHo 
moCNÁřSTVí
út 19. 3. 15.00 hod.
Režie: mIRoSlaV HUBÁčEK / československo 
1952 / 80 min. / diváci nad 60 let 30 Kč, 40 Kč
Čtyři zfilmované povídky největšího českého 
satirika Jaroslava Haška.
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o STaTEčNÉ pRINCEZNě
ne 17. 3. 15.30 hod.
československo 1981 / 68 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: O statečné princezně (nezbed-
ná pohádka Josefa Lady o princezně Máně), Cí-
sařovy nové šaty, Krakonoš a mistr Jehlička ad.

maloVÁSEK – TUlIpÁNY
ne 24. 3. 14.30 hod.
Slyšeli jste někdy, že se dají z vajec udělat tuli-
pány? Ne? Tak se přijďte podívat!

CRooDSoVI [3D] 
ne 24. 3. 15.30, pá 29. 3. 16.00 hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo  
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ 3D-Cinema / děti do 12 let 130; 150 Kč (na 
průkazku Bijásek sleva 20 Kč)
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh 
první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 
Croodsovi. 

SammYHo DoBRoDRUŽSTVí 2  [3D]
čt 28. 3. 16.00 hod.
Sammyho a Raye, dva nerozlučné želví přátele, 
jednoho dne uloví pytlácká loď..

maloVÁSEK – KRaSlICE
ne 31. 3. 14.30 hod.
Velikonoce jsou tu, tak je potřeba nazdobit ně-
jaká vajíčka…

Za KamaRÁDY Z TV III
ne 31. 3. 15.30 hod.
ČR 1989  / 60 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Maxipes Fík, O klukovi z pla-
kátu, Štaflík a Špagetka ad.

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.

HoříCí KEř a hosté: scenárista štěpán 
Hulík, historik petr Blažek Český lev 2013
čt 7. 3. 16.00 hod.
Režie: aGNIESZKa HollaND / čR, polsko 
2013 / 110 min. / přístupný / na průkazku 
ZF zdarma
Drama o alarmujícím činu Jana Palacha, který se 
upálil na protest proti okupaci Československa 
v roce 1969. 

čTYřI poKoJE 
čt 14. 3. 16.00 hod.
Režie: a. aNDERS, a. RoCKWEll, Q. Ta-
RaNTINo, R. RoDRIGUEZ / USa 1995  
/ 98 min. / od 15 let / titulky / na průkazku 
zdarma, 60 Kč
Čtyři epizodické příběhy, odehrávající se o sil-
vestrovské noci v pokojích jednoho losangeles-
kého hotelu. 

NoSFERaTU – FaNTom NoCI 
čt 21. 3. 16.00 hod.
Režie: WERNER HERZoG / Francie, SRN 1979 
/ 107 min. / od 12 let / titulky / na průkazku 
zdarma, 60 Kč
Nosferatu – Fantom noci je Herzogova pocta 
klasickému Murnauově dílu německého expre-
sionismu – Upír Nosferatu.
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koncerty, opery, výstavy, besedy

aNDREa BoCEllI:
loVE IN poRToFINo
pátek 8. 3. 19.30 hod., vstupné: 250 Kč
délka: 102 min. (z toho 15 min. rozhovory)
Bocelli, Valentýn, Itálie, moře, romantika... 
Záznam koncertu nevidomého pop-oper-
ního zpěváka andrea Bocelliho, který se 
uskutečnil v srpnu 2012 v malebném přímoř-
ském městečku portofino. Bocelli zde vystou-
pil s čistě romantickým repertoárem milostných 
písní, které převzal od legend jako Frank Sinat-
ra, Elvis Presley, Edith Piaf a další; doprovázel ho 
40-ti člený orchestr a několik mladých pěveckých 
talentů včetně jeho přítelkyně. Speciální pro-
jekce v den, kdy se slaví Mezinárodní den žen. 
www.andreabocelli.com/loveinportofino

KoUZElNÁ FlÉTNa
- SalCBURSKý FESTIVal (ZÁZNam)
Operní sezóna v kině Hvězda
čtvrtek 21. 3. 19.00 hod. 
vstupné: 300 Kč; abonmá 250 Kč
délka: 3 hod. 29 min, přestávka 30 min. 
Hudba: W. A. Mozart / text: E. Schikaneder/ Di-
rigent: Nikolas Harnoncourt / Režie: Jens-Dani-
el Herzog / Účinkují: Georg Zeppenfeld, Bernard 
Richter, Mandy Friedrich ad. Mozartova pravděpo-
dobně nejznámější opera, Kouzená flétna, kterou 
skladatel vytvořil roku 1791 se svým kongeniálním
partnerem Emanuelem Schikanederem, ote-
vřelo sérii nových operních inscenací Salcbur-
ského festivalu 2012. Zahajuje tím i období in-
tendanta Alexandera Pereiry, jemuž se podařilo 
získat dirigenta Nikolause Harnoncourta k na-
studování Mozartova díla na historické nástroje.  
www.mkuh.cz, www.izive.net

JIří KoNVRZEK & BaND
sobota 23. 3. 20.30 hod., klub Mír
vstupné: 100 (předprodej); 120 Kč
Samorost Konvrzek patří k nejlepším originá-
lům české hudební scény posledního deseti-
letí (Jiří černý).
Velvarský multiinstrumentalista Jiří Konvrzek, který 
zavítá do našich končin poprvé, použivá i hudební 
nástroje vlastní výroby.
Spolu se svou kapelou skáče mezi folkem, rockem 
i šramlem. Nečiní mu problém přejít z free-jazzově 

rozevláté pasáže k jednoduchoučké vyhrávce, tu je
bluesově zadumaný, tu rock‘n‘rollově rozpustilý. 
Jak jinak lze bojovat proti ubíjejícímu stereotypu 
než úletem k nezřízené fantasii? Nenechte si ujít 
koncert legendárního a tuze svébytného tvůrce 
hudebního zvuku, hlasatele moudrých okamžiků  
a zvěstovatele nečekaných slov!
Předprodejní místa: pokladna MKUH, MIC  
Uh. Hradiště, Rekord UH, Vichr UH, klub Mír, Pan-
ský dvůr Uherský Brod.
http://www.konvrzek.cz

JaN šIlpoCH: KaRpaTSKý oBloUK
(oD BaNÁTU Na HoRňÁCKo)
foyer kina Hvězda,  8. 2. – 5. 3.
Autor už čtvrtstoletí dokumentuje život oby-
vatel obcí pod Bílými Karpaty, kde se snaží za-
chytit hudební spontánnost horňáckých hudců  
a životní styl zdejších obyvatel. Pro Uherské Hra-
diště zvolil záměrně v těsně předfašankovém 
čase doplnění o fotografie Čechů na druhém 
konci Karpatského oblouku, v rumunském Ba-
nátu. 

KaREl Tůma – Co JE To V NÁS
foyer kina Hvězda, 7. 3. – 2. 4.
Výběr z tvorby fotografa Karla Tůmy předsta-
ví fotografie z cyklů Amsterodam; Praha na 
prahu; Noci na okraji Prahy; Obsluha nahoře 
bez; Masopust; Mladá alternativa; Punk zoo-
na; Praha pod heslem - Postavme se proti MMF  
a Světové bance; Mezisvěty / Východoslovenské 
cigánské osad; Divadelní svět Brno; Venezia, Ve-
nice, Benátky; Free tekno a DIY kultura.
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Hradišťský	křest	nového	alba	Michala	Prokopa	&	Framus	Five	„Sto	roků	na	cestě“	se	odehrál	16.	února 
v	klubu	Mír.	Prokop	se	vznášel	jako	mladík…																																																																											Foto:	Marek	Malůšek

Operní	sezóna	v	kině	Hvězda	pokračovala	ve	středu	13.	února	živým	přenosem	z	La	Scaly.	Klasická	opera	
z	Milána	beznadějně	vyprodala	sál	kina	Hvězda																																																															Foto:	Pavel	Moravčík

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI MĚSTSKých KIN
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Týdeník 5+2 dny 
najdete i v MIC 

Přijďte podpořit  
Sira Nicholase Wintona

Městské	 informační	 centrum	 Uherské	 Hradiště	
se	 rozhodlo	 podpořit	 iniciativu	 studentů	 z	 Gym-
názia	Open	Gate	v	Babicích	u	Prahy,	 jejíž	cílem	je	
nominace	 Sira	 Nicholase	 Wintona	 na	 Nobelovu	
cenu	 míru	 a	 zvýšení	 povědomí	 	 široké	 veřejnosti	
o	 příběhu	 této	 významné	 osobnosti	 našich	 dějin.	
Podpisové	archy	jsou	až	do	konce	května	k	dispo-
zici		v	provozovně	MIC	na	Masarykově	náměstí	č.21,	
v	přízemí	Slováckého	centra	kultury	a	tradic	(bývalý	
Dům	služeb).	

mic

Pomozte vytipovat 
osobnosti města

Nezapomeňte,	 že	 ještě	 do	 poloviny	 března	máte	
možnost	přispět	 svým	 tipem	k	 vytvoření	 seznamu	
osobností	 z	 oblasti	 umění,	 kultury,	 vědy	 a	 sportu,	
které	 se	 narodily,	 žily,	 působily	 nebo	 jsou	 jiným	
způsobem	 nerozlučně	 spjaty	 s	 historií	 a	 součas-
ností	Uherského	Hradiště.	 Stačí	 jenom	sepsat	 své	
tipy	na	kupon,	který	najdete	ve	středu	nebo	pátek	
ve	 Slováckém	 deníku	 a	 odevzdat	 ho	 v	Městském	
informačním	 centru.	 Ve	 čtvrtek	 21.3.	 si	 třináctka	
šťastlivců	přijde	na	III.	Miniveletrh	cestovního	ruchu	
Slovácka	pro	hezké	ceny.

mic

Od	letošního	ledna	se	Městské	informační	centrum	
Uherské	Hradiště	stalo	distribučním	místem	týdení-
ku	5+2	dny.	Všichni	zájemci	si	tak	tuto	tiskovinu	mo-
hou	 vyzvednout	 zdarma	 na	Masarykově	 náměstí	
č.21,	 v	 přízemí	 Slováckého	 centra	 kultury	 a	 tradic	
(bývalý	 Dům	 služeb).	 Kromě	 aktuálních	 informací	
z	Uherskohradišťska	v	týdeníku	najdou	třeba	tele-
vizní	 program,	 horoskop,	 křížovku	 nebo	 zajímavé	
recepty.

mic
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Novinky webu  
Klubu kulturySlivovicové poselství

Poselství	 je	způsob	předávání	myšlenek,	názorů,	
výzev.	 Známá	 jsou	 poselství	 panovníků,	 vládců	
a	prezidentů	národu,	pro	něž		je	charakteristické,	
že	velkými	slovy	probouzejí	v	národu	naději,	že	to	
se	 společností	 není	 tak	 špatné,	 jak	 to	 ve	 skuteč-
nosti	je.	
To	slivovicové	poselství	vysílané	ze	slováckého	Vlč-
nova	našim	potomkům	 je	 jiné.	 Společnost	 přátel	
slivovice	ČR	v	něm	vzkazuje	potomkům,	že	slivo-
vice	je	nápoj	lahodný	a	lék,	pokud	se	pije	s	mírou.	
A	posílá	do	budoucnosti	i	důkaz.	Jaký?

V	 listopadu	2013	se	velkém	sále	Reduty	uskuteč-
ní	už	 II.	 slovácký	 košt	 slivovice	2013	s	účastí	 vítě-
zů	více	než	dvou	desítek	místních	koštů.	A	z	nich	
budou	na	koštu	vybrány	tři	nejlepší	slivovice,	které	
se	 stanou	 součástí	 zmíněného	 poselství.	 Ulože-
ny	ve	slivovicové	bance	v	Muzeu	lidových	pálenic	
ve	Vlčnově	budou	otevřeny	a	koštovány	až	po	de-
seti,	dvaceti	a	ta	úplně	nejlepší	po	padesáti	letech.	
A	protože	ne	každý	bude	mít	po	tolika	letech	kvůli	
cukrovce	 a	 jiným	 neduhům	 šanci	 ochutnat	 „pa-
desátiletou“,	naskytne	se	mu	jistě	zajímavá	příle-
žitost	 ochutnat	 v	 Redutě	 vzorky	 všech	 kandidátů.	
„Lepší	vrabec	v	hrsti,	nežli	holub	na	střeše.	Kdo	ví,	
co	bude	za	padesát	let“	–	již	nyní	zvou	pořadate-
lé,	kterými	kromě	Společnosti	přátel	slivovice	ČR	je	
i	Slovácké	muzeum	a	Klub	kultury.		

Text	a	foto:	-jj-

Webové	 stránky	 Klubu	 kultury	 (www.kkuh.cz)	 do-
staly	 před	 půl	 rokem	 nový	 kabát	 a	měsíc	 co	mě-
síc	 na	 něm	 přibývá	 ozdoba	 za	 ozdobou.	 Najdete	
tu	 přehledně	 členěný	 aktuální	 program	 i	 výhled	
do	 dalších	 měsíců.	 Dočtete	 se	 spoustu	 podrob-
ností	 a	 zajímavostí	 k	 jednotlivým	 akcím,	 prohléd-
nete	 si	 fotogalerie	 či	 spustíte	ukázky	 z	představe-
ní.	 Máte	možnost	 si	 on-line	 rezervovat	 vstupenky	
na	představení	a	vybrat	si	místo,	které	se	vám	nej-
víc	zamlouvá.	Platit	můžete	rovněž	on-line	nebo	až	
na	pokladně	při	vyzvednutí.	Snadno	se	zorientujete	
v	žánrových	kategoriích,	kde	si	vyberete	z	produk-
cí	 vážné	 hudby,	 jazzových	 či	 folklorních,	 zobrazíte	
si	nabídku	koncertů,	divadelních	a	 tanečních	akcí,	
prohlédnete	si	program	výstav,	nabídku	aktivit	pro	
děti,	 prostudujete	 si	 program	 Akademie	 třetího	
věku…
V	 kalendáři	 akcí	 si	 jedním	 kliknutím	 zobrazíte	
všechny	 akce	 pro	 příslušný	 den,	 které	 se	 konají	
v	Klubu	kultury,	v	Redutě,	Jezuitské	koleji,	Slovácké	
búdě	nebo	v	kulturních	domech	v	Sadech,	Véskách,	
Míkovicích,	Mařaticích	a	Jarošově.	Najdete	tu	foto-
grafie	a	brzy	také	virtuální	prohlídky.	Zjistíte	tu	pod-
mínky	pronájmu	jednotlivých	prostor	 i	 technického	
vybavení.	V	novinkách	naleznete	odkazy	na	Zpra-
vodaj	města,	který	si	můžete	pohodlně	stáhnout	či	
jen	prolistovat.	
„Novinkou	na	našem	webu	jsou	soutěže	o	vstupen-
ky.	Chtěli	 jsme	odměnit	 své	 věrné	příznivce,	 proto	
jsme	se	 rozhodli	 nabízet	 jim	zajímavé	akce	Klubu	
kultury	 formou	 soutěží.	 Aktuálně	 můžete	 soutěžit	
o	vstupenky	na	koncert	Pavla	Šporcla,	Lenky	Filipo-
vé	nebo	divadelní	představení	Štika	k	obědu	s	Vác-
lavem	Postráneckým,	Květou	Fialovou	nebo	Naďou	
Konvalinkovou,“	prozradila	Adéla	Kotková,	PR	man-
agerka	Klubu	kultury.

deli
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Mařatické	dožínky	v	období	druhé
světové	války																																				Foto:	archiv	BBB

Mařatice v proudu času

Již	třetím	rokem	se	návštěvníci	mařatické	knihovny	
setkávají	 s	 výstavou	 historických	 fotografií,	 která	
se	 jmenuje	Mařatice	v	proudu	času…	V	současné	
době	probíhá	v	pořadí	pátý	cyklus,	který	zahrnuje	
několik	 desítek	 unikátních	 fotografií,	 vztahujících	
se	k	bývalé	samostatné	vesnici,	nyní	městské	části,	
Mařaticím.	A	jak	tento	unikátní	projev	vlastně	vzni-
kl?
 
Když	se	na	počátku	roku	2010	přestěhovala	poboč-
ka	Knihovny	BBB	do	nových	moderních	prostor,	bylo	
konečně	možné	 pořádat	 nejrůznější	 kulturní	 akce	
a	besedy.	Knihovnice	Jana	Zlámalová	přišla	s	pro-
jektem,	 který	 měl	 oslovit	 všechny	 věkové	 skupiny	
obyvatel	v	místní	části:	
„Požádala	jsem	Mařaťany	o	zapůjčení	jejich	rodin-
ných	 historických	 fotografií.	 Ty	 jsem	 naskenovala,	
upravila,	vytiskla	a	vystavila	v	knihovně.	V	říjnu	2010	
proběhla	první	vernisáž.	Přála	bych	vám	vidět	to	za-
ujetí	 a	 zápal,	 se	 kterým	 starousedlíci	 komentovali	
fotografie!“
 
Při	 vernisáži	se	sešlo	několik	desítek	 lidí,	 kteří	do-
plňovali	faktografické	údaje	k	fotografiím,	společně	
vzpomínali	 a	 besedovali.	 Pro	 velký	 úspěch	 byla	
akce	několikrát	opakována,	vznikla	početná	skupi-
na	 lidí,	 neformálně	 sdružených	při	 knihovně,	 kteří	
prokázali	svůj	vztah	k	této	místní	části.	Jana	Zláma-
lová	k	tomu	dodává:
„Dál	se	vše	šířilo	jako	lavina.	V	současné	době	pro-
bíhá	už	páté	kolo	výstavy,	soustředili	jsme	bezmála	
1	000	fotografií	a	do	dnešního	dne	výstavu	zhlédlo	
téměř	1	500	návštěvníků.	Mnozí	s	překvapení	zjistili,	
že	v	Mařaticích	bylo	letiště,	vyráběly	se	tam	kočáry,	
auta,	cihly,	keramika	a	víno,	hrálo	se	tady	divadlo,	
házená,	 fotbal,	 probíhaly	 závody	 trakařů,	 nejrůz-
nější	slavnosti,	spartakiáda...	A	těch	hodařů,	hasi-
čů,	školáků,	svatebčanů	a	smutečních	hostů!“	

Cenný	materiál	knihovnice	dále	využila	a	vytvořila	
stejnojmennou	 besedu	 pro	 děti.	 Školáci	 žasli,	 jak	
ještě	 před	 pár	 desítkami	 let	 vypadalo	 místo,	 kde	
teď	žijí!	Dětí,	které	besedu	vyslechly,	je	do	dnešního	
dne	kolem	tří	stovek.	Tím	se	pomyslný	oblouk	uza-
vřel	a	od	těch	nejstarších	se	historická	paměť	vrátila	
k	nejmladší	generaci.

A	jak	tuto	aktivitu	hodnotí	místní?	Za	všechny	cituj-
me	paní	Libuši	Němcovou:
„Knihovna	se	stala	místem,	kde	se	všichni	rádi	se-
tkáváme,	 zavzpomínáme	 na	místa	 a	 lidi,	 kteří	 už	
tady	 nejsou.	 Výstava	 opravdu	 vzbudila	 velký	 zá-
jem	a	do	knihovny	tak	zajdou	lidé,	kteří	by	se	tam	
jinak	ani	nedostali.	Cenné	je,	že	se	na	tom	vlastně	
podílíme	 všichni,	 hledáme	 staré	 fotky,	 nosíme	 je	
do	knihovny	a	jsme	zase	hrdí,	že	jsme	Mařaťané!“

Ze	starých	 fotografií	 vystupují	 tváře	dávno	zemře-
lých	lidí	a	my	zjišťujeme,	že	i	když	se	Mařatice	změ-
nily,	život	stále	běží	dál	se	svými	starostmi	a	radost-
mi.	Díky	výstavě	vše	zůstane	zachováno	i	pro	ty,	co	
přijdou	po	nás.	A	co	je	důležité,	všechny	naskeno-
vané	fotografie	budou	předány	do	archivu	Slovác-
kého	muzea	 v	Uh.	Hradišti.	 A	 snad	někdy,	 pokud	
se	seženou	finanční	prostředky,	se	cenné	fotografie	
dostanou	 k	 lidem	 i	 v	 tištěném	 výstupu	 v	 podobě	
knihy.
	 	 	 Radovan	Jančář
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Nahlédnutí do Míkovic

Znak	Míkovic 
Foto:	Míkovice	-	Slovácká	dědina	/	F.	Jilík

Míkovice,	které	jsou	jednou	z	městských	částí	Uher-
ského	Hradiště,	sdílejí	s	městem	 i	 jeho	znak,	 tedy	
stříbrnou	hradební	 zeď	s	 rytířem	mezi	dvěma	vě-
žemi	na	červeném	poli.	V	 roce	2008	však	Zdeněk	
Zapletal	vytvořil	podle	nejstarší	pečeti	tehdy	samo-
statné	 obce	Míkovice,	 která	 pochází	 ze	 17.	 století,	
znak	Míkovic.	Skládá	se	ze	srdce,	ze	kterého	vyrůs-
tají	tři	květy	se	čtyřmi	okvětními	lístky.														

Okénko z historie

Pacholata

Pozvánka

PaCHolata	–	věkově nejmladší folklorní soubor 
v Míkovicích,	založila	v	roce	2005	paní	anna Ma-
děričová,	 která	 je	dodnes	 jeho	vedoucí.	Vyslyšela	
tak	přání	 rodičů	dětí	předškolního	věku,	často	ab-
solventů	Hradišťánku	 a	 folklorních	 nadšenců,	 aby	
se	 i	 jejich	 děti	 seznamovaly	 s	 lidovými	 tradicemi	
a	udržovaly	lidové	zvyky.	
Každoročně	v	souboru	účinkuje	asi	15	dětí	ve	věku	
od	 tří	 do	 šesti	 let.	 Po	 dosažení	 hranice	 věku	 po-
vinné	 školní	 docházky	 pak	 děti	 soubor	 opouštějí	
a	na	jejich	místa	nastupují	nováčci	převážně	z	Mí-
kovic	a	Vések,	ale	také	např.	z	Uherského	Hradiště.	
Dlužno	dodat,	že	Pacholata	jsou	otevřena	všem	ro-
dičům	a	dětem,	kteří	mají	o	 folklor	zájem,	a	 jejich	
bydliště	 přitom	není	 rozhodující.	 Zkoušky	 souboru	
probíhají	 v	 průběhu	 školního	 roku	 jednou	 týdně	
v	KD	v	Míkovicích	a	 to	často	za	účasti	 rodičů,	kteří	

v neděli 10. 3. 2013 od 15.00 hodin jsou	všechny	
děti	a	 jejich	 rodiny	zvány	na	představení	pohádky	
o sMolíčKovI aneB JeZInKy – BeZInKy,	které	se	
uskuteční	v	Kd Míkovice.	Představení	je	kombinací	
činohry	a	loutkového	divadla	a	předvede	jej	divadlo	
ELF	 Praha.	ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 15.00 hodin 
se	tamtéž	odehraje	představení	pro	děti	ZvířÁtKa 
a loUPežnICe,	které	nastudoval	Divadelní	soubor	
Napajedla.	Vstupné	na	každé	představení	je	50	Kč.

	Hana	Elfmarková

své	potomky	 nadšeně	podporují.	 K	 dnešnímu	dni	
prošla	 souborem	 již	 šedesátka	 dětí,	 které	 se	 po-
sléze	 velmi	 často	 uplatňují	 právě	 v	 Hradišťánku	
a	ostatních	folklorních	souborech	v	okolí.	Můžeme	
tedy	říci,	že	přání	rodičů	byla	bezezbytku	splněna.
Hlavním	posláním	souboru	je	přirozeně	a	nenuce-
ně	seznámit	děti	s	lidovými	tradicemi	a	zvyky,	které	
se	udržují	v	průběhu	roku.	Od	toho	se	také	odvíjejí	
vystoupení	 souboru,	 která	 bývají	 spojena	 s	 právě	
probíhajícím	obdobím.	Velmi	oblíbená	jsou	vánoč-
ní	čísla	Pacholat,	ale	děti	slaví	také	fašank,	vynášejí	
Mařenu,	jednou	za	dva	roky	vystupují	na	dožínkách,	
pořádají	mikulášské	reje	apod.	Letos	poprvé	si	jako	
poděkování	pro	své	maminky	a	babičky	připravily	
vystoupení	u	příležitosti	Dne	matek,	kde	předvedou	
průřez	 dětskými	 lidovými	 zvyky	 v	 průběhu	 celého	
roku	s	názvem	Od	jara	do	jara.

Vynášení	Mařeny 
Foto:	archív	A.	Maděričové
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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

sPortovní KroUžKy Pro dětI:

PONDĚLÍ:
aerobik BaBy	přípravka	3-5	let	|	16.00	–	17.00	hod.									
aerobik BaBy 5-7 let	|	17.00	–	18.00	hod.
 
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.	
aerobik CHIldren 11-13 let	|	17.00	–	18.00	hod.	
 
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.	

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.	
 
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.	
aerobik BaBy technická příprava
|	16.00	–	17.00	hod.	
aerobik KIds tech.příprava	|	17.00	–	18.00	hod.
aerobik CHIldren tech.příprava
|	17.00	–	18.00	hod.

výtvarné, HUdeBní a JaZyKové KroUžKy
Pro dětI :

PONDĚLÍ:
výtvarka s rodiči	|	15.30	–	16.15	hod.	
angličtina 10-13 let pokročilí	|	16.30	–	17.30	hod.	

ÚTERÝ:
angličtina děti 6-8 let pokročilí	|	16.00	–	17.00	hod.	
    

ČTVRTEK:
Pohádková snoezelen  3-6 let	|	16.15	–	17.00	hod.

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.

KalendÁř aKCí:
5.3.	-	26.6.2013	-	něMčIna	 -	kurzy	pro	začátečníky	
i	mírně	pokročilé	s	rodilou	mluvčí	
5.3.	-	26.6.2013	-	rUštIna -	kurzy	ruštiny	pro	začá-
tečníky	i	mírně	pokročilé	s	rodilou	mluvčí	
6.3.2013	 -	 21.3.2013	 -	 KUrZy Cesta - fInanční 
graMotnost
Začíná	II.	běh	kurzů	v	rámci	projektu	Společná	cesta	
k	zaměstnání.	Nemůžete	najít	zaměstnání	a	zároveň	
máte	určitý	typ	zdravotního	postižení	nebo	pečujete	
o	osobu	blízkou?	Právě	pro	Vás	je	určen	projekt	Ces-
ta.	Kurzy	jsou	zdarma.	
8.3.	 -	3.5.2013	-	taneční KUrZ	 -	kurz	pro	dospělé	
a	mládež	
8.3.	-	10.5.2013	-	těšíMe se do šKoly -	10ti	týdenní	
přípravný	kurz	pro	školáky	
11.3.2013	 -	 Péče o ZaMěstnanCe, odměňování, 
kariérní postup, Právní ochrana před diskriminací 
v pracovnách vztazích v české republice - semi-
náře zdarma
28.3.2013	 -	enKaUstIKa	 -	odpolední	 výtvarný	kurz	
pro	dospělé	a	mládež	
29.3.2013	-	velIKonoční enKaUstIKa	-	dopolední	
výtvarná	dílna	pro	děti	a	rodiče	s	dětmi	
30.3.2013	-	oleJoMalBa	 -	kurz	pro	dospělé	a	děti	
od	9	let	
30.3.2013	- Kreslení PMH	-	kurz	pro	dosplělé	a	děti	
od	12	let	

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

6. 3. 2013 – středa – okresní kolo v dětské 
recitaci v	 budově	Gymnázia	UH.	 Info:	Martina	
Dörrová,	tel.	605	203	064

10. a 23. 3. 2013 – neděle, sobota – Jarní ví-
kendové tvoření pro dospěláky	–	s	keramickou	
hlínou,	 proběhne	 vždy	 v	 budově	 DDM	 Šikula	
od	9.	–	12.00	hod.	Cena	za	obě	návštěvy	je	120,-
-	 Kč.Na	 tuto	 akci	 je	 nutné	 se	 předem	 přihlásit	
do	6.3.	na	tel.	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064

7. 3. 2013 – čtvrtek – čtení o lišce Bystroušce 
s herci slováckého divadla I.vackovou, J. Hej-
cmanem a M. vrtáčkem od	16.30	hod.	v	DDM	
Šikula.	Toto	zajímavé	čtení	je	věnováno	140.	vý-
ročí	narození	akad.	malíře	S.	Lolka.

16. 3. 2013 – sobota – Coolfest – přehlídka 
studentských kapel od 18.00 hod.	v	SKC	Staré	
Město.	 Vstupné	 jen	 50,--	 Kč.	 Info:	 Karel	 Šuran-
ský,	tel.	605	203	063.

16. 3. 2013 – sobota – výlet na zámek 
a do hřebčína napajedla	–	od	7.	–	 15.00	hod.	
Na	výlet	je	nutné	se	předem	přihlásit	nejpozději	
do	12.	3.	na	tel.	572	551	347	nebo	u	Anety	Hýb-
lové,	 tel.	733	500	233,	kde	získáte	 i	bližší	 infor-
mace.	

16. 3. 2013 – sobota - turnaj v MagIC v diako-
nii	UH	v	době	od	10.00	hod.,	info:	Martina	Dörro-
vá,	tel.	605	203	064

21. 3. 2013 – čtvrtek – Modelování z fIMa 
v diakonii od 18.30 hod.	Cena	50,--	Kč.
Info	na	tel.	u	Jany	Skuciusové,	605	203	065

23. 3. 2013 – sobota – soustředění kroužku 
aerobic v diakonii,	 příprava	 na	 Aerobic	 tour.	
Info	na	tel.	u	Jany	Skuciusové,	605	203	065

23. 3. 2013 – sobota – soutěž na tanečních 
podložkách -  pro všechny milovníky ddr.	
Nevíte	co	 to	 je?	 Jde	o	 taneční	počítačovou	hru.	
Vstupné	20,--	Kč.	Soutěž	bude	probíhat	v	příro-
dovědném	 centru	 Trnka	 na	 II.	 ZŠ	 (Za	 Alejí	 UH)	
od	10.00	hod.	Je	nutné	se	předem	přihlásit	nej-
později	do	19.	3.	na	tel.	572	551	347	nebo	u	Ane-
ty	Hýblové,	 tel.	733	500	233,	kde	získáte	i	bližší	
informace.	
 
27. 3. 2013 – středa – Pletení velikonočních 
pomlázek – od 16.00 hod. v budově ddM ši-
kula,	přihlaste	se	nejpozději	do	22.3.	Cena	40,--	
Kč.	info:	Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064

velIKonoční  PrÁZdnIny:
28. 3. 2013 – čtvrtek – velikonoční hraní  
a tvoření – v přírodovědném centru trnka 
od	 8.	 –	 15.00	 hod.	 Výroba	 netradičních	 kraslic,	
hry	 a	 plnění	 zajímavých	 úkolů.	 Cena	 110,--	 Kč. 
Je	nutné	se	předem	přihlásit	nejpozději	do	20.	
3.	na	tel.	572	551	347	nebo	u	Anety	Hýblové,	tel.	
733	500	233,	kde	získáte	i	bližší	informace.	

29. 3. 2013 – pátek – výlet za ptačím zpě-
vem  do ornitologické stanice ornis v Přerově. 
Je	nutné	se	předem	přihlásit	nejpozději	do	20.	
3.	na	tel.	572	551	347	nebo	u	Anety	Hýblové,	tel.	
733	500	233,	kde	získáte	i	bližší	informace.

naBídKa letníCH tÁBorů:
14. – 20. 7. – Moravský kras	–	přírodovědné	za-
měření,	hlav.	vedoucí.:	Lenka	Pavelčíková
21. – 27. 7. – žítková	–	tanečně	sportovní	zamě-
ření,	hlav.	vedoucí:	Ivana	Zůbková
28. 7. – 4. 8. – žítková	–	všeobecné	zaměření,	
hlav.	vedoucí:	Renata	Hlavsová
5. – 11. 8.  – smraďavka	–	všeobecně	zaměřený	
tábor,	hlav.	vedoucí:	Jana	Skuciusová
12. – 18. 8. – lopeník - Kopánky	–	všeobecně	
zaměřený	tábor	„Akta	X“,	hlav.	vedoucí:		Martina	
Dörrová
21. – 25. 7. - ranč rovná Jankovice	–	hudebně	
zaměřený	tábor,	hlav.	vedoucí:	Radka	Ondrejková 

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	LISTOPADU	
30.11.	 	 František	Kupeček	 	 1942
   
	JUBILANTI	V	MĚSÍCI	PROSINCI	
11.12.	 	 Karel	Matys		 	 1918
12.12.	 	 Marie	Kabelíková	 	 1942
12.12.	 	 Ludmila	Kadlecová	 	 1942
14.12.	 	 Věra	Hošková	 	 1937
14.12.	 	 Jana	Doskočilová	 	 1922
14.12.	 	 Anna	Lašáková	 	 1937
18.12.	 	 Vlastimila	Vaňková	 	 1921
19.12.	 	 Věra	Kacovská	 	 1932
19.12.	 	 Božena	Tupá	 	 1927
21.12.	 	 Vlasta	Cibulcová	 	 1942
21.12.	 	 Eva	Faltínová	 	 1942
21.12.	 	 Jana	Klimešová	 	 1942
21.12.	 	 Marie	Kulišová	 	 1921
21.12.	 	 František	Škrabal	 	 1937
22.12.	 	 Ludmila	Machalová	 	 1942
23.12.	 	 Danuše	Luňáková	 	 1937
23.12.	 	 Anna	Zlatníková	 	 1922
28.12.	 	 Milada	Paravanová	 	 1921
28.12.	 	 Zdeněk	Matula	 	 1942
29.12.	 	 Antonín	Abrhám	 	 1927
   
 JUBILANTI	V	MĚSÍCI	LEDNU	
1.1.	 	 Marie	Turčinová	 	 1933
1.1.	 	 František	Matula	 	 1933
1.1.	 	 Jindřich	Janás	 	 1933
2.1.	 	 Marie	Bečicová	 	 1928
5.1.	 	 Jiří	Kotek	 	 	 1928
4.1.	 	 Eva	Möllerová	 	 1928
5.1.	 	 Ludmila	Belantová	 	 1938
6.1.							 Gustav	Medňanský			 	 1938
7.1.	 	 Antonín	Vaculka	 	 1921
8.1.	 	 Karla	Melíšková	 	 1914
9.1.	 	 Ladislav	Šulák	 	 1938
9.1.	 	 Anna	Kusáková	 	 1943
10.1.	 	 Antonín	Ludvík	 	 1943
11.1.	 	 Martin	Maňák	 	 1938
12.1.	 	 Marie	Štěrbová	 	 1923
12.1.	 	 Anežka	Bednaříková	 	 1928
14.1.	 	 Josef	Borek	 	 	 1938
14.1.	 	 Antonie	Bučková	 	 1933
15.1.	 	 Marie	Zelinková	 	 1928

Neuvěřitelných,	 společných	 60	 let	 oslavili	 
v	 měsíci	 únoru	 manželé	 Maria	 a	 František	 
Lekešovi	z	Uherského	Hradiště	 	Ke	gratulaci	
se	přidává	také	redakční	rada	zpravodaje

16.1.	 	 Mojmír	Ohnoutka	 	 1928
17.1.	 	 Jarmila	Zelnitiusová	 	 1938
18.1.	 	 Danuška	Vlášková	 	 1938
19.1.	 	 František	Náplava	 	 1943
19.1.	 	 Anna	Křížková	 	 1923
20.1.	 	 Vlasta	Hanáčková	 	 1933
20.1.	 	 František	Mléčka	 	 1938
21.1.	 	 Pavel	Kovařík	 	 1938
21.1.	 	 Irena	Forethová	 	 1943
21.1.	 	 František	Panák	 	 1938
21.1.	 	 Pavel	Zachar	 	 1943
22.1.	 	 Gerhard	Macela		 	 1943
23.1.	 	 Emilie	Rajmicová	 	 1928
23.1.	 	 Vlasta	Novovsadová	 	 1922
23.1.	 	 Vladimír	Dostálek	 	 1938
25.1.	 	 Marie	Novotná	 	 1943
25.1.	 	 Josef	Miklík	 	 	 1943
25.1.	 	 Anna	Garguláková	 	 1928
26.1.	 	 Ljubica	Koppová	 	 1928
27.1.	 	 Růžena	Ševčíková	 	 1933
27.1.	 	 Jan	Štěrba	 	 	 1933
27.1.	 	 Anna	Rybnikařová	 	 1928
28.1.	 	 Václav	Zubr		 	 1933
28.1.	 	 Jiřina	Hráčková	 	 1928
29.1.	 	 Zuzana	Hůlková	 	 1938
29.1.	 	 Božena	Častulíková	 	 1938
30.1.	 	 Jaroslava	Pochylá	 	 1938
31.1.	 	 Antonín	Suchánek	 	 1943
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NARODILI	SE	2012
31.5.	 	 Adam	Blažek
5.10.	 	 Matěj	Čajka
5.10.	 	 Jakub	Čajka
2.11.	 	 Hana	Barátová
18.11.	 	 Sofie	Hánová
28.11.	 	 Sebastian	Rusnok	
29.11.	 	 Sofie	Anna	Křiváková
11.12.	 	 Mariana	Trčálková
17.12.	 	 Ester	Manová
17.12.	 	 Judita	Manová
17.12.	 	 David	Šmíd
20.12.	 	 Tereza	Šimíčková
24.12.	 	 Matěj	Formánek						
25.12.	 	 Petr	Malovaný
31.12.	 	 Vanessa	Strakova	

NARODILI	SE	2013
2.1.	 	 Lucie	Fabiánová
8.1.	 	 Sofie	Kusáková
8.1.	 	 Isabel	Pavelová
11.1.	 	 Lukáš	Žajdlík
11.1.	 	 Jindřich	Verista
23.1.	 	 Viktor	Taťák
23.1.	 	 Tomáš	Habáň
29.1.	 	 Jakub	Navrátil
           

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

 JUBILANTI	V	MĚSÍCI	ÚNORU 
2.2.	 	 Stanislav	Pastyřík	 	 1938
3.2.	 	 Petr	Hrabal	 	 	 1938
5.2.	 	 Miloslav	Šimek	 	 1938
6.2.	 	 Eugen	Kratochvíl	 	 1917
7.2.	 	 Ludmila	Gottwaldová	 	 1922
8.2.	 	 Zdenka	Cupáková	 	 1933
8.2.	 	 Ludvík	Krč	 	 	 1943
9.2.	 	 Marie	Pavlíčková	 	 1938
9.2.	 	 Josef	Šrámek	 	 1933
10.2.	 	 Miroslav	Benedík	 	 1943
11.2.	 	 Marie	Kalábová	 	 1943
11.2.	 	 Jiří	Plachý	 	 	 1943

Společenská kronika
 města

    
Uherské	 Hradiště	 	 navštíví	 známý	 spiso-
vatel	 a	 léčitel,	 autor	 7	 knih	 o	 zdraví,	 pan  
Ing. MIroslav HraBICa.
V	knize	Co	nám	tělo	říká,	aneb	po	stopách	ne-
mocí	 –	 vysvětluje	 příčiny	 vzniku	 nemocí,	 které	
spočívají	v	našem	přístupu	k		životu,	především	
v	emocích.	Kniha	Dar	zdraví	poskytuje	možnosti	
léčení	 nemocí	 přírodními	 prostředky,	 které	 sa-
mozřejmě	spolupracují	s	běžnou	léčbou.	

Kniha	Prvky	a	vitaminy	trochu	jinak	–	jedinečná	
ve	 svém	podání	 –	 vysvětluje,	 proč	 v	 těle	 určité	
prvky	a	vitaminy	chybějí,	i	když	je	konzumujeme,	
a	jak	je	doplnit.	
Přednáška	bude	doplněna	praktickými	ukázka-
mi	léčby,	můžete	se	také	písemně	zeptat	na	své	
osobní	problémy.	
Pan Hrabica bude přednášet v Uherském 
Hradišti  12. března 2013 v aule bývalé střed-
ní zdravotnické školy, na Morávce 822,  
od 17:15 do 19:30 hodin.  vstupné je 70,-Kč.

Přednáška o zdraví
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Labužníci	mohou	vše	vylepšit	přidáním	všeho	„nad	
plán“.	 Jedná	se	o	samostatně	připravenou	hmotu	 
z	mletého	masa,	jemně	nakrájené	klobásy,	hořčice,	
kečupu	a	směsi	koření	(sůl,	česnek,	pepř,	majorán-
ka,	 koření	 na	 mleté	 maso).	 Všechny	 ingredience	
opět	 vypracujeme	 do	 hladké	 hmoty.	 Tuto	 hmotu	
následně	 zapracujeme	 do	 chlebové	 hmoty.	 Tento	
spojený	materiál	necháme	před	smažením	(peče-
ním)	uležet	hodinu	v	lednici.

Smažit	je	možné	jako	karbanátky	nebo	jako	maso-
vé	kuličky.	Podáváme	s	čerstvým	chlebem,	dresin-
gem	dle	 vlastního	 výběru	a	 hlavně	nezapomeňte	
na	 vychlazené	 pivo!	 To	 k	 této	 pikantní	 pochoutce	
neodmyslitelně	patří.

Takže	 ať	 se	 dílko	 podaří	 a	 pak	 už	 jenom	 dobrou	
chuť.	 Pozn.:	 Původní	 receptura	 pochází	 z	 pořadu	
„Babicovy	dobroty“,	upravena	autorem	Receptáře.

Dobrou	chuť	Vám	přeje	Ing.	Karel	Lecián,	
vedoucí	Odboru	správy	majetku	města	 

Městského	úřadu	Uherské	Hradiště	

Ilustrace	Moarch	Miško	Eveno

Receptář - březen 2013

CHUtnÁ ZelňačKa

Suroviny:
Anglická	slanina,	klobása,	Kunovjanka,	sladká	pa-
prika,	3	ks	hřebíček,	3	ks	nové	koření,	3	ks	bobkový	
listopad,	brambory,	kysané	zelí,	zakysaná	smetana
 
Postup:
Do	zahřátého	hrnce	dáme	vyškvařit	na	kostky	na-
krájenou	anglickou	slaninu	a	klobásy.	Vše	nechá-
me	pustit	 tuk,	následně	zaprášíme	sladkou	papri-
kou,	mírně	promícháme	a	 zalijeme	 teplou	 vodou.	
Dáme	vařit.	Do	hrnce	přidáme	koření	dle	 rozpisu,	
Kunovjanku	a	na	kostky	nakrájené	brambory.	Me-
zitím	 propláchneme	 pod	 proudem	 vody	 kysané	
zelí,	necháme	řádně	okapat	a	přidáme	do	vařícího		
hrnce.	Vše	vaříme	tak	dlouho,	aby	i	zelí	bylo	příjem-
ně	měkké.	Polévku	dokončíme	přidáním	zakysané	
smetany	(	2	kelímky).	Dle	chuti	se	může	polévka	do-
chutit	vegetou,	solí,	pepřem	a	zahustit	zásmažkou.	
Podáváme	 s	 bílým	 pečivem	 jako	 přesnídávkovou	
polévku.	Kdo	to	jednou	zkusí,	ten	už	to	mít	musí!

CHleBovÁ seKanÁ

Suroviny:
Chléb	krájený	na	kostky,	housky,	černé	pivo,	sůl
pepř,	 červená	 paprika	 -	 ostrá,	 koření	 na	 mleté	
maso,	čerstvá	paprika,	cibule,	strouhanka

Nad	plán	-	není	v	původní	receptuře: 
Mleté	maso,	klobása,	hořčice,	kečup
 
Postup:
Chléb	a	housky	nakrájíme	na	kostky,	dáme	do	větší	
nádoby	a	zalijeme	černým	pivem.	Materiál	nechá-
me	 nasát	 pivem	 a	 vypracujeme	 hmotu.	 Přidáme	
sůl,	pepř,	červenou	papriku,	koření	na	mleté	maso,	
čerstvou	 papriku	 a	 cibuli	 nakrájené	 na	 drobné	
kousky.	Vše	vypracujeme	do	hladké	hmoty.	V	přípa-
dě,	že	je	hmota	příliš	vlhká,	přisypáváme	strouhan-
ku	a	hmotu	 tak	zahustíme.	 Tím	příprava	chlebové	
sekané	končí.
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Začněte své letošní putování  Slováckem 
na III. miniveletrhu cestovního ruchu.

www.slovacko.cz

III. MINIVELETRH 
CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA

Region Slovácko a Městské 
informační centrum Uherské Hradiště

vás zvou na

čtvrtek 21. března 2013 
od 10.00 do 17.00 hod.
Jezuitská kolej  - Slovácké centrum kultury 

a tradic, Uherské Hradiště

Nové turistické nabídky, propagační materiály, 
kulturní program, soutěž, ochutnávka vín 

a krajových specialit.
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14 Kč
První strana obálky: Držitelé cen Největší z pierotů 2012 - Klára Vojtková a Josef Kubáník. 
Foto: Blanka Malůšová

16. DUBNA V  1 9 . 3 0  H O D I N

V S T U P N É :  3 5 0  K Č ,  3 0 0  K Č

KLUB KULTURY U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

www.kkuh.cz
předprodej vstupenek v klubu kultury

pondělí, středa, čtvrtek
od 15.00 do 17.00 / tel.: 572 430 421

vstupenky online: www.vstupenky.kkuh.cz

LENKA FILIPOVÁ
CONCERTINO


