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Úvodník místostarosty města

Vážení	občané,
 
po	velmi	dobrých	
z k u š e n o s t e c h	
s	 naplňováním	
cílů	 Integrované-
ho	plánu	 rozvoje	
města	 (IPRM)	
v	 předchozích	
letech	 zařazuje	
město	 Uherské	
Hradiště	 projek-
ty	 IPRM	 do	 své	
koncepce	a	stra-

tegického	plánování	také	v	roce	2013.
 
Vloni	jsme	v	rámci	IPRM	zrealizovali	dva	projek-
ty	 revitalizace	 veřejných	 prostranství	 –	 sídliště	
Tůně	 a	 sídliště	 Malinovského,	 včetně	 náměstí	
Republiky,	tedy	prostory,	které	již	léty	vykazovaly	
celou	řadu	nedostatků	a	stavebního	opotřebení.	
Dohromady	jsme	v	obou	projektech	zrevitalizo-
vali	více	než	13	 tisíc	m2	plochy	a	 také	 tentokrát	
byly	 aktivity	 zaměřeny	 na	 rekonstrukci	 komu-
nikací,	 chodníků,	 parkovišť	 a	 sportovních	 hřišť,	
dále	 v	 úpravách	 míst	 pro	 parkování,	 stanovišť	
pro	 ukládání	 komunálního	 odpadu,	 úpravách	
zeleně	 a	 také	 doplnění	 městského	 mobiliáře.	
Jsem	přesvědčen,	že	nová	podoba	obou	lokalit	
výrazně	 přispívá	 ke	 zkvalitnění	 života	 místních	
občanů	a	rovněž	k	celkovému	zlepšení	vzhledu	
našeho	města.	 Rozpočet	obou	projektů	dosáhl	
celkové	výše	27,4	milionů	korun,	z	nichž	23,4	mi-
lionu	je	financováno	z	fondů	EU	prostřednictvím	
Integrovaného	operačního	programu.
 
Město	 připravuje	 další	 projekty	 revitalizace	
veřejných	 prostranství	 v	 lokalitách	 Na	 Rybní-
ku	 a	 Pod	 Svahy.	 Jejich	 realizace	 je	 ale	 závislá	
na	 čerpání	 dotací	 na	 regenerace	 bytových	
domů.
 
Rád	bych	proto	připomněl,	že	důležitou	součástí	
akcí	v	rámci	IPRM	je	právě	probíhající	výzva	č.	4	

k	předkládání	žádostí	o	dotace	na	rekonstrukce	
a	 opravy	 bytových	 domů.	 Po	 ukončení	 progra-
mu	Zelená	úsporám	zbývá	vlastníkům	bytových	
domů	k	dispozici	 vlastně	 již	pouze	 jediný	 zdroj	
finančních	prostředků	na	opravu	jejich	nemovi-
tostí.	Poslední	pří ležitost	získat	dotaci	na	opravu	
bytového	domu	se	proto	nabízí	právě	teď.
 
Výzva	 se	 vztahuje	na	 všechny	 vlastníky,	 jejichž	
bytový	dům	se	nachází	v	podporované	zóně	tzv.	
IPRM	(Integrovaného	plánu	rozvoje	města	Uher-
ské	Hradiště).	Tato	zóna	zahrnuje	lokality	v	okolí	
náměstí	 Republiky,	 na	 třídě	 Maršála	 Malinov-
ského,	U	 Stadionu,	 Pod	 Svahy,	 Tůně	a	Na	Ryb-
níku.
 
Dotaci,	 tedy	 nikoli	 úvěr,	 ale	 nevratnou	 finanční	
podporu	ve	výši	40	%	celkových	způsobilých	vý-
dajů,	může	žadatel	získat	na	rekonstrukci	všech	
společných	 prostor	 bytového	 domu	 s	 nejméně	
4	bytovými	jednotkami.	Kromě	zateplení	domu,	
výměny	oken,	dveří	a	střechy	může	vlastník	by-
tového	domu	s	pomocí	dotace	provést	 i	 rekon-
strukci	 technického	 vybavení	 bytového	 domu	
(otopné	soustavy	včetně	měření	spotřeby	tepla,	
rozvodu	 tepla,	 plynu	 a	 vody,	 vzduchotechniky,	
výtahu	 atd.),	 odstranit	 statické	 poruchy	 domů,	
opravit	 schodiště	 či	 chodby,	 sanovat	 základy	
a	hydroizolace	či	vyměnit	balkony,	zábradlí	atd.
 
Vezměte	ale	v	úvahu,	že	čas	pro	pří jem	žádostí	
je	omezený,	ukončíme	jej	k	datu	31.	května	toho-
to	roku,	protože	projektové	žádosti	je	poté	nutné	
předložit	na	pobočku	CRR	v	Olomouci	nejpozději	
do	července	2013.	V	opačném	případě	hrozí,	že	
by	se	do	konce	 roku	nestihla	 vydat	Rozhodnutí	
o	poskytnutí	 dotace	a	dotace	by	nebyla	 vypla-
cena.
 

	Stanislav	Blaha,
místostarosta	města	Uherské	Hradiště
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Krátce

StaroSta měSta přivítal prvního občánka 
měSta roku 2013

První	miminko	narozené	letos	Uherském	Hradišti	
přijal	v	pondělí	11.	března	v	obřadní	síni	uhersko-
hradišťské	 radnice	 starosta	 města	 Květoslav	 Ti-
chavský.	 Vincent	 Hudec	 přišel	 na	 svět	 2.	 ledna	
v	 8.44	hodin	a	narodil	 se	 Lee	a	Martinu	Hudco-
vým.	 “Váš	 osobní	 příklad	 a	 láska	 budou	 těmi	
nejcennějšími	 vzory,	 které	 vašemu	 dítěti	můžete	
dát.	 Protože	 právě	 vy,	 rodiče,	 budete	 pro	 něho	
nejdůležitějším	vzorem.	K	tomu,	co	vás	nyní	čeká,	
vám	přeji	 především	hodně	 životní	 sil,	 trpělivosti	
a	radosti,”	řekl	mimo	jiné	ve	svém	proslovu	staros-
ta	Tichavský.	 Jak	 je	každoročním	zvykem,	dostali	
rodiče	od	města	dar	deset	tisíc	korun.

Stoleté jubilantce pogratuloval
starosta

Sto	 let	 života	 oslavila	 v	 Uherském	 Hradišti	 paní	
Arnoštka	Hrnčárková.	V	pátek	8.	března	jubilant-
ce	 pogratuloval	 k	 víznamnému	 výročí	 starosta	
města	 Uherské	 Hradiště	 Květoslav	 Tichavský.	

Paní	Arnoštku	Hrnčárkovou	navštívil	starosta	v	je-
jím	 bydlišti	 v	 Domově	 pro	 seniory	 ve	 Štěpnicích.	 
Paní	Hrnčárková	se	i	ve	vysokém	věku	těší	dobré-
mu	zdraví	a	do	života	pohlíží	s	optimismem.

uherSké hradiště na veletrhu ceStovního 
ruchu v oStravě 
Město	Uherské	Hradiště	se	v	 rámci	Regionu	Slo-
vácko	ve	dnech	8.	 -	 10.	března	úspěšně	prezen-
tovalo	 na	 16.	 ročníku	 mezinárodního	 veletrhu	
cestovního	 ruchu	 Dovolená	 a	 Region	 v	 Ostravě.	
Veletrh	 nabídl	 především	 rozmanitost	 českých	
a	moravských	 krajů,	 neboť	Češi	 stále	 častěji	 ob-
jevují	 krásy	 své	 země	 a	 vyrážejí	 na	 výlety	 v	 tu-
zemsku.	 Ve	 výstavním	 pavilonu	 se	 představily	
tuzemské	 a	 zahraniční	 regiony,	 lázeňská	 centra,	
města	 a	 obce,	 ale	 i	 cestovní	 kanceláře	 se	 svou	
aktuální	nabídkou	trávení	volného	času	a	dovole-
né	v	České	republice	a	v	zahraničí.	Největší	zájem	
návštěvníci	projevili	 o	 cykloturistiku,	mapy,	Baťův	
kanál,	vinařskou	turistiku	a	o	naplánované	kultur-
ní	a	společenské	akce	v	regionu.			
                                                                                 JP 
 
dne 21. března začala výStavba i. etapy 
protipovodňových	opatření,	 jejich	cí lem	je	ochrá-
nit	 města	 Uherské	 Hradiště	 a	 Staré	 Město	 před	
stoletou	vodou.	Rozsáhlé	stavební	práce	potrvají	
do	konce	listopadu.

Zástupci	 Povodí	 Moravy,	 s.p.	 v	 čele	 
s	generálním	ředitelem	Radimem	Svět-
líkem	(druhý	zleva),	hlavního	dodavate-
le	a	 starosty	 obou	měst	K.	 Tichavským	 
a	 J.	 Bazalou	 při	 slavnostním	 zahájení	
výstavby.																									Foto:	Jan	Pášma
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Krátce

ulice podboří v míkovicích doStane nový 
povrch
Na	začátku	března	začala	 rekonstrukce	komuni-
kace	v	ulici	Podboří	v	Uherském	Hradišti	 -	Míko-
vicích.	Práce	zahrnují	komplexní	 rekonstrukci	ko-
munikace	-	výměnu	konstrukčních	vrstev	vozovky	
a	 položení	 nového	 asfaltu,	 odvodnění	 vozovky	
za	 pomoci	 uličních	 vpustí,	 vybudování	 nového	
veřejného	 osvětlení	 a	 také	 rekonstrukci	 parkovi-
ště	u	hřbitova.	Důsledkem	prací	 je	až	do	června	
částečně	omezený	provoz	po	místní	komunikaci.
„Pro	obyvatele	vzniká	po	dobu	 rekonstrukce	slo-
žitější	 situace,	ale	cesta	ke	hřbitovu	a	parkoviště	
už	byly	ve	značně	nevyhovujícím	stavu	a	o	rekon-
strukci	usilujeme	už	mnoho	let,“	podotkl	místosta-
rosta	města	Uherské	Hradiště	Zdeněk	Procházka.	
Vjezd	do	ulice	Podboří	 je	 totiž	po	dobu	 výstavby	
komplikovaný	nebo	v	některé	okamžiky	zcela	zne-
možněný.	

„Občané,	kteří	pravidelně	využívají	svůj	automobil,	
musí	počítat	s	tím,	že	svá	vozidla	budou	muset	mít	
zaparkována	 jinde,	 než	 u	 svého	domu	 či	 ve	 své	
garáži,“	uvedl	Procházka.	Náklady	na	opravu	ulice	
Podboří	(včetně	projektové	dokumentace)	si	vyžá-
dají	cca		4,8	milionu	korun.		

JP

Kdo	si	potřebuje	 v	Uherském	Hradišti	 vyřídit	 ná-
ležitosti	kolem	občanského	průkazu	nebo	cestov-
ních	dokladů	musí	od	2.	dubna	zamířit	do	nových	
prostor	 na	 Protzkarově	 ulici	 33	 -	 budovy	 známé	
jako	 Hradišťanka,	 kam	 se	 ze	 svého	 původního	
působiště	agenda	přesunula.	Na	několik	dotazů	
odpověděl	 tajemník	 Městského	 úřadu	 Uherské	
Hradiště	Josef	Botek.		

proč se musela agenda občanek a pasů přesu-
nout na protzkarovu ulici?
Jedná	se	o	další	 etapu	sestěhovávání	některých	
mimoradničních	odborů	městského	úřadu	na	jed-
no	místo,	 tedy	 na	Hradišťanku.	 Děje	 se	 tak	 také	 

z	důvodu	končící	výpůjčky	prostor	na	Svatováclav-
ské,	po	 kterou	 zde	mohly	být	agendy	odboru	 za	
výhodných	podmínek.	Nyní	již	bychom	museli	pla-
tit	 vysoký	nájem.	Prostory	na	Protzkarově	 již	del-
ší	 dobu	 postupně	 rekonstruujeme	 se	 záměrem	
umístit	 tam	některé	naše	odbory,	z	nichž	většina	
je	jich	přestěhována.

bude to pro občany výhodnější místo? 
Nepochybně.	 Je	 ještě	 blíže	 samotnému	 centru	
města	 než	 původní	 působiště,	 navíc	 jak	 již	 jsem	
zmínil,	 v	 objektu	 nad	 Hradišťankou	 sídlí	 nyní	 již	
několik	 odborů	 městského	 úřadu,	 takže	 občan	
toho	může	při	 vyřizování	 svých	záležitostí	 	 využít	
a	soustředit	své	záměry	do	jednoho	dne	bez	nut-
nosti	pobíhání	po	městě.		

kdo obsadí úřadem uvolněné prostory ve Sva-
továclavské? 
Měl	by	se	tam	nastěhovat	uherskohradišťský	úřad	
práce,	kterému	se	rozrostla	agenda.			

budou mít agendy také nové vybavení? bude 
proces vyřizování občanek a pasů rychlejší? 
S	 rychlostí	 vyřizování	 zmíněných	 dokladů	 nemá-
me	 problém.	 Softwarově	 je	 oddělení	 vybaveno	
kvalitně		a	funguje	bez	zádrhelů.	Poměrně	znač-
né	 jsou	 požadavky	 na	 stávající	 technická	 zaří-
zení	 sloužící	 k	 archivaci	 rozsáhlé	 dokumentace	 
k	vydávaným	dokladům	pro	téměř	91	tis.	občanů	
správního	 obvodu.	 Pro	 archivaci	 dokumentace	 
a	 zvýšení	 efektivity	 práce	 s	 dokumentací	 byly	
nově,	 na	 základě	 výběrového	 řízení,	 zakoupeny	
2	ks	rotačních	kartoték	v	hodnotě	1	milion	korun.	

které další agendy se přesunou do protzkarovy 
ulice a kdy? 
Na	adresu	Protzkarova	33	se	koncem	března	pře-
sunulo	také	přestupkové	oddělení	Odboru	správ-
ních	agend	a	v	nových	prostorách	už	zahájilo	svou	
činnost.	K	přestěhování	celého	Odboru	správních	
agend	 do	 nových	 prostor	 dojde	 koncem	měsíce	
dubna,	a	 to	přesunem	kanceláří	oddělení	matrik	 
a	evidence	obyvatel.

JP

Občanky i pasy  
už hledejte nad „Hradišťankou“
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Příjmy za parkování vzrostly, ale je také více parkujících

plánované pří jmy z parkovacích zařízení 
v uherském hradišti byly v roce 2012 překro-
čeny oproti plánu o 10%. v porovnání s rokem 
2011 došlo k navýšení tržeb o 921 tisíc korun. 
vyšší tržby byly zaznamenány v důsledku 
provozování nového parkoviště se závorovým 
systémem na Stavidle a nově instalovaných 
parkovacích automatů na ulici Stojanova „čd“ 
a velehradské třídě a také nárůstem počtu 
parkujících vozidel na stávajících parkovištích. 
v roce 2012 zajišťoval odbor dopravy městské-
ho úřadu uherské hradiště provoz 33 ks par-
kovacích automatů, pěti závorových systémů 
a platbu parkovného prostřednictvím SmS.
 
V	květnu	2012	bylo	zkapacitněno	a	plně	zprovoz-
něno	parkoviště	Na	Stavidle.

„Za	stejné	období	roku	2012,	v	porovnání	s	rokem	
2011	 před	 zkapacitněním,	 bylo	 zaznamenáno	
navýšení	 tržeb	o	79	374	Kč,	z	čehož	 je	zřejmé,	že	
načasování	 výstavby	 kopíruje	 potřebu	 parkova-
cích	 míst	 a	 v	 současnosti	 neustále	 pozorujeme	
nárůst	 obsazenosti,“	 vyjádřil	 se	 místostarosta	
města	Uherské	Hradiště	Zdeněk	Procházka.	Nově	
instalovaný	parkovací	automat	před	budovou	ČD	
na	 ulici	 Stojanova	 od	 měsíce	 července	 evidoval	
do	konce	roku	tržby	v	částce	49	472	Kč.	Na	odstav-
ném	parkovišti	na	Velehradské	 třídě	bylo	od	září	

do	konce	roku	uhrazeno	69	834	Kč.
„Tyto	 částky	 odpovídají	 našim	 odhadům,“	 potvr-
dil	 Procházka.	 Zdůraznil	 ale,	 že	 spolu	 s	 pří jmy	
za	 parkování	 vzrostl	 počet	 parkujících	 vozidel.	
„Z	hlediska	života	 ve	městě	 je	nárůst	počtu	par-
kujících	vozidel	méně	přívětivý	než	vzrůstající	 trž-
by	za	parkování,	neboť	regulace	statické	dopravy	
ve	městě	se	tím	stává	stále	obtížnější,“	řekl.

V	majetku	a	správě	města	 je	celkem	1327	place-
ných	 veřejných	parkovacích	míst	 v	 centru	města.	
Jinak	 je	 v	 Uherském	 Hradišti	 (včetně	 městských	
částí )	 celkem	 4630	 veřejných	 parkovacích	 míst	
v	 majetku	 a	 správě	 města,	 nezpoplatněných	 je	
celkem	3303.

V	 průběhu	 roku	 2012	 -	 stejně	 jako	 v	 roce	 2011	
-	 město	 evidovalo	 nárůst	 zájmu	 o	 úhradu	 par-
kovného	 prostřednictvím	 SMS	 ve	 spolupráci	 se	
společností	ERIKA	a.s.		Přes	SMS	bylo	v	roce	2012	
uhrazeno	parkovné	ve	výši	641	060	Kč	a	průměrná	
měsíční	tržba	parkovného	přes	SMS	se	pohybuje	
na	úrovni	 téměř	50	 tisíc	korun,	což	 je	ve	srovná-
ní	s	rokem	2011	nárůst	o	zhruba	15	tisíc	měsíčně.	
Na	 základě	 vysokého	 objemu	 plateb	 se	 odboru	
dopravy	 podařilo	 dojednat	 se	 společností	 ERIKA	
snížení	odměny	dodavateli	služby	z	25%	na	22%.

Negativním	 jevem	ve	vztahu	k	důslednému	zpo-
platnění	 parkování	 v	 centru	 města	 je	 vytlačení	
části	parkujících	vozidel	do	obytných	čtvrtí,	přilé-
hajících	 k	 centru	 města	 a	 nepodléhajících	 zpo-
platnění,	jako	Stará	Tenice,	Tůně,	náměstí	Repub-
liky,	Mojmír	a	další	lokality.

„Řešení,	 které	 eliminuje	 tento	 negativní	 jev,	 je	
vznik	 rezidentních	 parkovacích	 zón.	 Zavedení	
rezidentní	 parkovací	 zóny	navrhl	 v	 loňském	 roce	
odbor	dopravy	 ve	 spolupráci	 s	ostatními	odbory	
Městského	úřadu	pro	 lokalitu	Tůně.	Při	 veřejném	
projednání	však	občané	Tůní	preferovali	součas-
ný	stav	bez	rezidentní	parkovací	zóny	i	s	vědomím	
toho,	 že	část	parkovací	 kapacity	bude	obsazena	
vozidly	obyvatel,	kteří	v	Tůních	nebydlí,“	okomen-
toval	situaci	Procházka.

JP
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uherské hradiště se 19. dubna připojí k akci 
brány památek dokořán. díky tomu budou mít 
zájemci možnost prohlédnout si prostory obou 
sakrálních komplexů ve městě - navštívit čás-
ti prostor bývalého františkánského kláštera 
a všechny prostory bývalého jezuitského kláš-
tera.
Sdružení	 historických	 sídel	 Čech,	Moravy	 a	 Slez-
ska	 vyzvalo	 svá	 členská	 města,	 aby	 se	 v	 rámci	
Mezinárodního	 dne	 památek	 a	 sídel	 (připadá	
na	18.	dubna)	zapojila	do	akce	nazvané	Brány	pa-
mátek	dokořán.	
„V	 Uherském	 Hradišti	 jsme	 tuto	 výzvu	 přija-
li	 a	 ve	 spolupráci	 se	 správci	 památek	 nabízíme	
prohlídky	 s	 průvodci,	 kteří	 se	 návštěvníkům	 bu-
dou	 věnovat	 v	 obou	 uherskohradišťských	 kos-
telech,	 dále	 v	 Redutě	 a	 v	 bývalé	 jezuitské	 koleji,	
dnes	Slováckém	centru	kultury	a	 tradic.	Navštívit	
bude	 možné	 též	 refektář	 františkánského	 kláš-
tera,“	 slíbil	 místostarosta	 města	 Uherské	 Hradi-
ště	 Stanislav	 Blaha.	 Podle	 něj	 bude	 ve	 sklepení	
refektáře	 čekat	 na	 hosty	 překvapení	 od	 žáků	
uherskohradišťské	 Základní	 umělecké	 školy. 
V	 nádvoří	 Slováckého	 centra	 kultury	 a	 tradic	 
se	představí	žáci	ze	Základní	umělecké	školy	sídlí-
cí	na	Mariánském	náměstí	a	ze	Slovácké	základní	
umělecké	školy	na	Palackého	náměstí.	
brány památek dokořán se otevřou v pátek 
19. dubna 2013 v době od 9:00 do 18:00 hodin.

JP

Brány památek dokořán

Slovácké	centrum	kultury	a	tradic

Jubilejního	 750	 tisícího	 návštěvníka	 uherskohra-
dišťského	aquaparku	čekalo	v	pátek	8.	března	při	
vstupu	do	 sportovně	 relaxačního	 centra	překva-
pení.	Hned	ve	vestibulu	jej	přivítal	starosta	města	
Květoslav	 Tichavský	 s	gratulací	 a	 	dárkovým	ba-
líčkem,	 od	 vedení	 Aquaparku	 pak	 obdržel	 jako	
poděkování	abonentní	čip	v	hodnotě	750	korun	.	
750	 tisícím	 návštěvníkem	 uherskohradišťského	
aquaparku	 se	 stal	 Petr	 Lukáč	 ze	 slovenského	
Holíče.	„V	Uherském	Hradišti	nejsme	poprvé,	ale	
ve	 zdejším	 aquaparku	 jsme	 ještě	 nebyli.	 Říkali	
jsme	 si,	 že	 se	 sem	musíme	 jít	 podívat,“	 řekl	 po-
těšený	návštěvník	s	 tím,	že	se	mu	 jeho	první	ná-
vštěva	s	 rodinou	vyplatila.	Od	otevření	aquapar-
ku	v	Uherském	Hradišti	uplynuly	v	březnu	2	 roky	
a	2	měsíce.	Za	tuto	dobu	navštívilo	aquapark	při	
takřka	nepřetržitém	provozu	tři	čtvrtě	milionu	ná-
vštěvníků.	 „Na	 tomto	čísle	se	podíleli	návštěvníci	
všech	věkových	kategorií	od	kojenců	až	po	seni-
ory.	Cílem	jejich	návštěv	bylo	sportovní	vyžití,	vý-
uka	plavání,	ale	také	vodní	radovánky	či	relaxace	
ve	wellness	 centru	 a	 na	 letním	 koupališti.	 Všem	
těmto	 návštěvníkům	 chceme	 poděkovat	 za	 do-
savadní	 přízeň,“	 vyjádřil	 se	 ředitel	 Aquaparku	
Uherské	 Hradiště	 Jiří	 Durďák.	 	 „Vysoké	 návštěv-
nosti	 aquaparku	 si	 velmi	považuji.	Celé	 centrum	
významně	přispělo	ke	zkvalitnění	života	v	našem	
městě,	 rozšířilo	 spektrum	 volnočasových	 aktivit,	
možnosti	 sportování	 a	 relaxace	 a	 nepochybně	
zvýšilo	 atraktivitu	 našeho	 města,“	 řekl	 starosta	
města	Uherské	Hradiště	Květoslav	Tichavský.		

JP

Do aquaparku už přišlo  
tři čtvrtě milionu lidí

Starosta	Květoslav	Tichavský	gratuluje	750	 

tisícímu	návštěvníkovi	aquaparku	Petru	

Lukáčovi	(vlevo)																									Foto:	Jan	Pášma
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V	rámci	tohoto	týdne	máte	možnost	navštívit	 tyto	
akce:		

do	pondělí	15.	4.	2013	(do	16:00)	
uzávěrka výtvarné Soutěže „jaké by to 
bylo na ptačí planetě?“
Motto:	Co	by	se	stalo,	kdyby	naši	planetu	ovládli	
ptáci	a	ne	lidé?	Řešili	by	stejné	problémy	jako	my,	
nebo	by	 se	 jim	 vysmáli?	 Jak	by	 se	 starali	 o	naši	
modrou	planetu?	www.trnka.xf.cz

do	čtvrtka	18.	4.	2013	(do	16:00)	
uzávěrka Soutěže krátkých videoklipů 
„zprávy z ptačí říše“
Motto:	Představte	si,	že	jste	reportéři,	kteří	natáčí	
krátkou	 reportáž	 do	 večerních	 televizních	 novin.	
Cílem	 je	představit	 něco	zajímavého,	 zvláštního,	
skandálního	nebo	i	šokujícího,	co	se	vám	podařilo	
odhalit	při	pátrání	mezi	našimi	opeřenci.	Může	se	
jednat	o	věci	reálné,	ale	i	smyšlené.
www.trnka.xf.cz

15.	4.	2013	–	19.	dubna	2013	8:00	–	16:00	hod.
výstava	v	zahradě	DDM	Uh.	Hradiště	„ptačí ka-
marádi lišky byStroušky“ 
V	zahradě	DDM	Šikula	se	děti	pomocí	her	a	úko-
lů	 seznámí	 s	 ptačími	 obyvateli	 a	 jejich	 životním	
prostředím.	V	zahradě	budou	ukázky	čtyř	stano-
višť	(pole,	zahrada,	les	a	rybník)	a	jejich	obyvatel.	
Průvodcem	dětí	bude	Liška	Bystrouška.	je nutné 
skupinu předem objednat!!!

21.	4.	2013	den země v kunovSkém leSe 13:00 
- 17:30 hod., kunovSký leS
Úklid	 odpadků	 v	 Kunovském	 lese.	 Pořádá	 PC	
TRNKA	 při	 DDM	 Uh.	 Hradiště.	 www.trnka.xf.cz	 

22.	 4.	 2013	den země v uherSkém hradišti 
9:00	–	16:00	hod.,	Masarykovo	náměstí	

15. – 26. 4. 2013  Týden pro Zemi

Jako	každoročně	se	můžete	 těšit	na	bohatý	pro-
gram.	 Celý	 den	 bude	 probíhat	 EKOJARMARK	
zdravého	 životního	 stylu,	 kde	 si	 můžete	 zakou-
pit	 biopotraviny,	 potraviny	 Fair	 Trade,	 přírodní	
kosmetiku,	 nebo	 jen	 o	 tom	 nasbírat	 informace.	
Dopoledne	 bude	 zaměřeno	 na	 vzdělávání	 dětí	
–	 proběhne	 čtvrtý	 ročník	 soutěže	 školních	 týmů.	
S	dětmi	můžete	navštívit	zábavná,	výtvarná	stano-
viště	prezentujících	organizací	a	výstavu	výtvarné	
soutěže.	 Den	 zakončíme	 koncertem	 studentské	
kapely	a	promítáním	soutěžních	videoklipů	„Zprá-
vy	z	ptačího	světa“.	www.cevzabka.xf.cz	

22.	4.	2013	od	17:00	hod.,	Reduta	UH	
promítání Soutěžních videoklipů „zprávy 
z ptačího Světa“
V	rámci	veřejného	promítání	bude	komise	vybírat	
vítězné	snímky.	Vyhlášení	výsledků	a	předání	cen	
odměněným	proběhne	na	konci	programu

25.	-	26.	4.	2013	tématické promítání S beSe-
dou pro zš a Sš v kině hvězda uh. hradiště
Více	na	www.trnka.xf.cz.	je nutné skupinu pře-
dem objednat. 

více informací na samostatných plakátech či 
na www.cevzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz, 

www.mesto-uh.cz 
JP

Projekt	„Společně	k	udržitelnému	rozvoji“	je	podpořen	
z	 Programu	 švýcarsko-české	 spolupráce	 a	Minister-
stvem	životního	prostředí	ČR.
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v pořadí již páté veřejné fórum o rozvoji města 
se bude konat v pondělí dne 22. dubna od 17:00 
– 18:30 hodin ve velkém sále klubu kultury 
v uherském hradišti. občané se zde mohou pří-
mo zapojit do plánování rozvoje města. 
 
„Veřejné	 fórum	 je	 pří ležitostí	 pro	 všechny	 obča-
ny,	 zájmové	 a	 neziskové	 organizace,	 podnikate-
le	 a	 pro	 všechny,	 kteří	 se	 chtějí	 dozvědět,	 jak	 se	
město	rozví jí	a	říct	nám	své	názory	a	podněty	pro	
nový	i	stávající	rozvoj	města	s	cí lem	zlepšit	kvalitu	
života	občanů	v	našem	městě.	Rádi	s	občany	pro-
diskutujeme,	co	se	uskutečnilo,	realizuje	nebo	při-
pravuje,“		pozval	občany	na	setkání	starosta	měs-
ta	 Uherské	 Hradiště	 Květoslav	 Tichavský,	 který	
na	veřejném	 fóru	mj.	 	představí	 konkrétní	aktivity,	
které	 přispěly	 ke	 zlepšení	 či	 vyřešení	 pojmeno-
vaných	 „10	 problémů	 města“	 z	 loňského	 roku. 

pro diskusi budou připraveny tématické stoly 
z oblastí:
1.	Rozvoj	města	a	hospodaření,	občan	a	úřad	
2.	Životní	prostředí	
3.	Vzdělávání,	sport,	podpora	zdraví	 (volnočasové	 
				aktivity)	
4.	Kultura,	cestovní	ruch	a	podnikání	
5.	Doprava	
6.	Sociální	služby	
7.	Prevence	a	bezpečnost	
8.	Stůl	mládeže	
9.	Informovanost	občanů	(komunikace)

Veřejné fórum o rozvoji města 

Občané	se	dozvědí,	v	jaké	fázi	řešení	jsou	náměty	
z	loňského	veřejného	fóra	a	budou	moci	pojmeno-
vat	další	náměty,	které	se	stanou	podnětem	k	hle-
dání	optimálního	řešení	v	tomto	roce.	U	jednotlivých	
tématicky	 vyčleněných	 stolů	 budou	mít	 pří ležitost	
diskutovat	s	odborníky	i	vedením	města	o	aktuali-
tách	či	novinkách.	Na	závěr	dojde	ke	společnému	
pojmenování	nových	„10 problémů města“,	o	kte-
rých	bude	hlasovat	veřejnost.		Průběh	a	moderová-
ní	akce	bude	v	kompetenci	nezávislého	moderáto-
ra	Ing.	Petra	Švece	(Národní	síť	zdravých	měst	ČR).	
Program	bude	zahájen	krátkým	 tanečním	vystou-
pením	dětí	ve	spolupráci	s	Domem	dětí	a	mládeže	
Šikula.	Součástí	programu	bude	i	slosování	tomboly	 
a	drobné	občerstvení.	

Více	informací	Vám	poskytne	koordinátorka	akce:
Ing.	Miroslava	Hrabalíková,	tel:	572	525	251
E-mail:	miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz

Projekt	„Společně	k	udržitelnému	rozvoji“	je	podpořen	
z	 Programu	 švýcarsko-české	 spolupráce	 a	Minister-
stvem	životního	prostředí	ČR.
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Slavíčci budou soutěžit  
po devětatřicáté

V neděli 14. dubna	 vyvrcholí	 ve	 velkém	sále	Klu-
bu	kultury	39. ročník regionální soutěže dětských 
zpěváků lidových písní „zazpívej, slavíčku...“.	
V	předkolech	v	Uh.	Hradišti	se	představilo	jedena-
devadesát	 soutežících,	 v	Uh.	Brodě	čtyřiašedesát.	
Odborná	 porota	 vybrala	 pro	 finále	 	 jedenatřicet	
zpěváčků.	V	kategorii	mateřských	škol	budou	zpívat	
Karolína	 Kociánová	 (Uh.	 Brod),	 Rozálie	 Kropáčko-
vá	 (Kunovice),	 Anna	 Kropáčová	 (Buchlovice),	 Nora	
Ondrová	 (Nivnice),	 David	 Čumíček	 (Nedachlebice)	
a	Martin	Podškubka	 (Bojkovice).	V	kategorii	 1.	a	2.	
tříd	 ZŠ	 se	 představí	 Amálie	 Hrbáčová	 a	 Kristýna	
Menšíková	 (Uh.	 Hradiště),	 Lucie	 Němečková	 (Pa-
šovice),	Kristýna	Švardalová	(Slavkov),	Petr	Holásek	
(UH	-	Mařatice)	a	Tomáš	Zajíc	(Kostelany	n.	M.).	Ka-
tegorii	3.	a	4.	 tříd	ZŠ	budou	 reprezentovat	Šarlota	
Zálešáková	 a	 Tomáš	 Zubr	 (Uh.	 Hradiště),	 Amálie	
Burešová	 (Pašovice),	 Barbora	 Fornůsková	 (Kunovi-
ce),	Kateřina	Šmídová	(Uh.	Brod)	a	Matěj	Šobáň	(Uh.	
Brod	-	Újezdec).	Do	kategorie	5.	a	6.	tříd	ZŠ	vybrala	
porota	Dorotu	Ingrovou	(Modrá),	Mirjam	Lisoňkovou	
(Uh.	 Brod	 -	Újezdec),	 Kláru	Horalíkovou	 (Březová),	
Helenu	Šťastnou	(Vážany),	Martina	Bobčíka	(Suchá	
Loz)	a	Petra	Polácha	(Kunovice).	Mezi	nejstaršími	-	7.	
až	9.	třída	ZŠ	-	budou	soutěžit	Adéla	Čevelová	(Ba-
bice),	Lucie	Horalíková	(Březová),	Gabriela	Krchňáč-
ková	 (Nivnice),	 Aneta	 Lekešová	 (Uh.	 Brod),	 Renáta	
Šťastná	 (Vážany),	 Barbora	 Tymrová	 (Buchlovice)	
a	Tomáš	Horníček	(Staré	Město).	Stejně	jako	v	 loň-
ském	 roce	 bude	 soutěžící	 doprovázet	 cimbálová	
muzika	Ohnica.	 Soutěžní	 koncert,	 na	 který	 vás	 sr-
dečně	zvou	pořadatelé	-	Klub	kultury	Uh.	Hradiště	
ve	spolupráci	s	DDM	Šikula	-	začíná	v	15	hodin.
																																																																																																																																mp

Finálový	koncert	bude	doprovázet

CM	Ohnica													Foto:	Miroslav	Potyka

Miško Eveno vystavoval

Náš	 redakční	 ilustrátor	 Moarch	 Miško	 Eveno	 vy-
stavuje	v	současné	době	v	Galerii	Krček	v	Základ-
ní	 škole	 v	Ostrožské	Nové	Vsi.	Představuje	 jednak	
tradiční	 obrazy	 inspirované	 folklorním	 děním	 na	
Slovácku	(muzikanti,	tanečníci,	zpěváci,	„slováčtí	la-
hevníci“atd.),	 jednak	netradičně	pojednané	obráz-
ky	 malých	 rozměrů,	 malované	 upravenou	 hlínou	 
z	 různých	 částí	 světa	 (materiál	mu	 vozí	 kamarádi	 
a	přátelé).	Autor	tak	trochu	„provokuje“	diváka,	aby	
si	v	obrázcích	hledal	-	 figury?,	obličeje?,	démony?,	
zvířátka?	atd.	výstava potrvá do 12. dubna.
																																																																																																																	mp																																																																																																																										

Miško	Eveno	na	vernisáži	své	výstavy

Ukázka	z	vystavené	kolekce

																														Foto:	Miroslav	Potyka
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Současné	nejznámější	poutní	místo	v	České	repub-
lice	 je	 nepochybně	 Velehradský	 klášter,	 přestože	
od	středověku	do	novověku	přestál	neuvěřitelné	po-
hromy.	Vysvěcen	byl	v	roce	1228.	Od	Přemysla	Otaka-
ra	I.	získal	řadu	významných	privilegií,	avšak	v	roce	
1421	 byl	 pobořen	 husity	 vedenými	 Bedřichem	 ze	
Strážnice	a	Tomášem	z	Vizovic.	Po	stavebních	opra-
vách	v	roce	1681	vyhořel	a	po	dalším	požáru	na	po-
čátku	 18.	 století	 byla	 rozsáhlá	 barokní	 přestavba	
dokončena	v	roce	1735.	Klášter	byl	v	roce	1784	zru-
šen	 a	 správu	 kostela	 i	 farnosti	 vykonávali	 diecézní	
kněží.	Od	konce	18.	století	putovaly	na	Velehrad	tisíce	
poutníků,	nejvíce	však	v	době	oslav	tisícího	výročí	pří-
chodu	sv.	Cyrila	a	Metoděje	na	Moravu	v	roce	1863.		
O	důstojnou	přípravu	a	průběh	miléniových	slavností	
se	zasloužil	farář	Karel	Molitor,	který	našel	podporu	
probouzejícího	 se	 vlasteneckého	 hnutí.	 Podrobně	
o	historii	velehradského	kláštera	a	o	jeho	významu	
v	evropském	unionistickém	hnutí	píše	M.	Pojsl	v	dě-
jinách	obce	Velehrad,	vydaných	v	roce	2006.	Pro	po-
chopení	dobového	významu	a	velikosti	miléniových	
oslav	citujeme	zprávu,	kterou	otiskl	v	čísle	19	v	roce	
1863	časopis	Blahověst:
„Čta	v	„Blahověstu“	od	25.	června	t.	r.	dopis	od	Kolína	
o	pouti	velehradské,	umínil	jsem	si	poslati	ze	sester-
ské	Moravy	Vám	popis	pouti	na	Velehrad,	pravých	to	
duchovních	hodů,	jichž	jsme	zažili	28.	června.	Ačkoliv	
z	děkanství	Uhersko-Brodského	a	Pozlovského	již	r.	
1859,	pak	1861	k	sv.	Klimentské	slavnosti	dne	4.	září	
a	r.	1662	v	svatodušním	témdni	četné	průvody	jsme	
vedli	na	posvátný	Velehrad,	nicméně	umínili	jsme	si	
tisícíletou	památku	víry	Kristovy,	příchodu	sv.	apošto-
lův	našich	na	Moravu	velkolepě	slaviti.	
Na	předchozí	poradě	duchovenstva	obou	děkanátů	
dne	21.	května	při	kanonické	visitaci	ve	Velkém	Oře-
chově,	určili	jsme	22.	červen	k	putování	na	Velehrad.	
–	 Od	 nejmenšího	 dítěte	 školního	 až	 k	 shrbeným	
starcům	všickni	se	 těšili	na	 tuto	pouť,	dítky	o	závod	
kupovaly	písně	Velehradské,	a	kamkoliv	jsem	přišel,	
všude	 se	 rozléhal	 zpěv	 „Ejhle	 sv.	 Velehrad	 už	 září“	
Jakmile	 nastal	 žádoucí	 22.	 červen,	 tuhle	 k	 deváté	
hodině	z	rána	zazněl	hlahol	zvonů	v	Uh.	Brodě	a	se	
všech	 stran	 přicházeli	 zbožní	 zástupové	 doprová-
zeni	 svými	 duchovními	 pastýři	 do	 našeho	 města.	
Na	úmysl	všech	poutníků	byla	v	našem	farním	chrá-
mě	o	 10.	 hod.	 sloužena	 zpívaná	mše	 sv.	 od	 naše-
ho	vel.	p.	 faráře	s	četnou	asistencí	–	na	 to	pak	o	11	 
a	před	polednem	sestaven	celý	průvod,	tři	sbory	hu-
dební	mezi	zástupy	vřaděny,	a	slavně	hnul	se	průvod	
s	16	kněžími	doprovázený	z	Uh.	Brodu	po	silnici	k	Uh.	
Hradišti.	V	Drslavicích	připojili	se	poutníci	z	Prakšic,	
ve	Veletíně	poutníci	 z	 Vlčnova	 se	 svým	p.	 farářem,	

Vzpomínka na cyrilometodějské slavnosti na Velehradě 

v	Kunovicích	čekali	Dolnoměští	s	knězem	svým	a	hu-
debním	sborem,	u	mýta	před	Uh.	Hradištěm	připojili	
se	poutníci	z	Pozlovic,	Provodova	a	z	Velikého	Oře-
chova	se	dvěma	kněžími	a	hudebním	sborem.
Tu	byl	celý	průvod	znovu	seřaděn	(přes	10.000	pout-
níkův)	 a	 ubíral	 se	 do	 královského	 města	 Uh.	 Hra-
diště,	 kdež	 jsme	 potkali	 celé	 děkanství	 Strážnické,	
vracející	se	z	Velehradu.	Představte	si	náš	veliký	prů-
vod:	napřed	kříž,	za	ním	dva	prápory	školní	mládeže	
Uh.	Brodské	a	Bojkovské,	 za	nimi	 všecky	dítky,	pak	
první	hudební	sbor,	na	to	tři	kněží,	za	nimi	odrostlá	
mládež	mužská,	druhý	sbor	hudební,	po	nich	skoro	
všichni	měšťané,	hospodářové	a	sousedé,	pak	 třetí	
hudební	 sbor,	 všude	mezi	 řadami	 kříže	 a	 po	 stra-
nách	 korouhve.	 Následovali	 ministranti	 po	 dvou	
v	pestrém	rouchu	kostelním,	za	nimi	kostelníci,	pak	
větší	část	duchovenstva	v	rochetkách	se	štolami	dva	
a	 dva,	 konečně	 oba	 vel.	 p.	 děkanové	 v	 pluviálech,	
pak	následovalo	ženské	pohlaví	v	slušném	pořádku,	
mezi	nimi	ještě	dva	hudební	sbory	a	6	kněží.	Všichni	
pěli	píseň	Velehradskou	„k	příchodu“	k	zvukům	hud-
by.	Korouhví	rozmanitých	bylo	přes	60,	nejvzácnější	
v	středu	okolo	duchovenstva.	V	tak	sestaveném	po-
řádku	ubírali	jsme	se	skrz	Uh.	Hradiště	přímo	k	Mo-
ravskému	 Betlému.	 Někteří	 páni	 v	 tomto	 krajském	
městě,	kteří	 již	před	 tím,	když	ze	strážnického	pan-
ství	průvod	se	ubíral	na	posvátný	Velehrad,	všelijaké	
křivé	úsudky	o	duchovenstvu	a	zbožném	lidu	našem	
pronášeli,	v	pondělí	na	 to	slyšíce	hlasy	zvonů	obou	
chrámů	hradišťských	nás	vítají,	 trnuli	a	oněměli,	 vi-
douce	přes	10.000	poutníkův	vítězně	kráčeti	tím	měš-
ťáckým	městem“.
V	době	velkolepých		příprav	oslav	tisícího	výročí	pří-
chodu	sv.	Cyrila	a	Metoděje	na	Moravu	vznikly	obavy	
císařského	 dvora,	 aby	 se	 velehradské	 náboženské	
slavnosti	 nestaly	 součástí	 slovanského	 národního	
hnutí.	Proto	bylo	rozhodnuto,	že	na	Velehradě	se	bu-
dou	odbývat	náboženské	slavnosti	kolem	5.	červen-
ce	a	národní	slavnosti	na	počest	slavného	milénia	se	
uskuteční	25.	a	26.	srpna	v	Brně.	Zejména	Moravské	
noviny	a	Moravská	orlice	přinášely	nadšené	zprávy	
o	přípravě	a	průběhu	této	národní	slavnosti	v	tehdy	
poněmčelém	Brně.	Na	 slavnost,	 která	 se	 odbývala	
v	 Lužánkách	a	druhý	den	 v	Písárkách,	 se	přihlásilo	
63	pěveckých	sborů	z	Čech,	10	z	Moravy	a	1	z	Vídně.	
Nepochybně	 měl	 pravdu	 velký	 Moravan	 František	
Palacký	ve	svých	Dějinách,	když	napsal:	„Dílo	meče,	
mladý	 stát	moravský,	 zahynulo	 hned	 v	 pohromách	
věku	následujícího;	dílo	ducha	Methodovou	apoštol-
skou	horlivostí	vykonané,	odolává	ještě	i	tisíciletím“.	

Josef	Jančář
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Fotbalová radost jen v Teplicích

Vcelku	s	napětím	byl	sledován	vstup	1.FC	Slovác-
ko	 do	 jarních	 bojů	 1.	 Gambrinus	 ligy.	 Umístění	
ve	 středu	 tabulky	 po	 podzimu	 a	 dobré	 výkony	
naznačovaly,	 že	 se	 diváci	 mohou	 těšit	 na	 pří-
jemnou	 podívanou.	 Bohužel	 -	 první	 čtyři	 kola	
přinesla	určité	rozčarování,	zejména	v	utkáních	
v	 domácím	 prostředí.	 První	 zápas	 24.	 února	
na	Spartě	Praha	sice	skončil	katastrofálním	vý-
sledkem	4:0,	ale	-	jak	uznávaly	i	sdělovací	pro-
středky	-	porážka	byla	nezasloužená.	Až	do	65.	
minuty	 hrálo	 Slovácko	 vyrovnanou	 partii,	 mělo	
dokonce	 víc	 vyložených	 šancí	 (včetně	 břevna).	
Po	nešťastné	brance	se	však	mužstvo	rozsypa-
lo		a	odjelo	s	„nákladem“.	Šance	vše	vynahradit	
byla	o	týden	později	v	následném	utkání	doma	
s	Duklou	Praha.	Bohužel,	 stará	bolest	 -	nepro-
měňování	 šancí	 -	 znamenala	 po	 bezbrankové	

Ze	Sparty	přišel	na	hostování	 

dvaadvacetiletý	útočník	Jiří	Skalák

remíze	 ztrátu	 dvou	 bodů.	 Jedinou	 radost	 nám	
fotbalisté	 udělali	 v	 Teplicích	 10.	 března,	 když	
po	 suverénním	 výkonu	 zvítězili	 4:0	 brankami	
Doška	(dvě),	Trousila	a	Valenty.	
 
Bohužel	před	domácím	publikem	16.	3.	náš	ce-
lek	 opět	 zklamal.	 Sestupem	 ohrožená	 Příbram	
s	 novým	 trenérem	 Františkem	 Strakou	 se	 sice	
po	 celý	 zápas	 bránila,	 ale	 z	 náhodného	 rohu	
po	vzniklé	nepřehledné	situaci	vstřelila	branku,	
což	 se	 domácím	 nepodařilo.	 Nejvíce	 vylože-
ných	 šancí	 (tři	 až	 čtyři)	měl	 Volešák,	 který	 svůj	
špatný	výkon	korunoval	neproměněním	penalty	
tři	minuty	před	koncem.	Přísnější	měřítko	 snad	
snesl	Došek,	který	sbíral	centry	a	rozhazoval	 je	
do	stran.	Ale	takřka	všechny	střely	míjely	bran-
ku	-	i	z	malého	vápna...	A	tak	místo	klidu	v	hor-
ní	polovině	tabulky	se	Slovácko	posunuje	spíše	
k	 těm	postupem	ohroženým.	A	to	po	reprezen-
tační	přestávce	hraje	dva	zápasy	venku	(Mladá	
Boleslav,	Jablonec),	13.	dubna	hostí	doma	Plzeň	
a	pak	jede	na	Slávii.	Kolik	asi	z	této	série	získá-
me	bodů?

Text	a	foto:	Miroslav	Potyka

V	utkání	s	Příbramí	ani	z	této	 

situace	nedal	Došek	(č.	7)	branku



14

Už šest let se pečuje o ptáky v Kunovském lese

Je	 tomu	už	 šest	 let,	 co	město	Uherské	Hradiš-
tě	 pečuje	 o	 ptáky	 zimující	 v	 Kunovském	 lese	
a	na	několika	dalších	lokalitách.	Do	této	činnosti	
se	 zapojila	 i	 skupina	dobrovolníků,	 ke	 které	 se	
připojují	 stále	 noví	 zájemci	 a	 může	 nás	 těšit,	
že	 výsledky	 činnosti	 těchto	 nadšenců,	 	 podpo-
rovaných	městem	Uherské	Hradiště	a	několika	
málo	 sponzory,	 jsou	 vidět.	 Když	 si	 vzpomenu,	
že	 v	 zimních	 obdobích,	 	 než	 byla	 nainstalová-
na	 krmítka,	 nebylo	 v	 Kunovském	 lese	 vidět	 té-
měř	žádné	ptáky,	tak	dnes	je	situace	doopravdy		
jiná,	pří jemnější.	Jsou	jich	tam	stovky.	Těší	nás,	
že	se	k	nám	připojila	i	veřejnost,	která	se	k	zaří-
zením	chová	velmi	ohleduplně	a	právě	díky	její	
podpoře	se	prakticky	nevyskytují	momenty,	kdy	
by	krmítka	zela	prázdnotou.	Ptáci	v	nich	najdou	
vždy	něco	dobrého	do	zobáčku.	A	věřte,	že	sta-

rat	se	o	to,	aby	bylo	pro	ptáky	každodenně	pro-
střeno,	 	 vyžaduje	 	minimálně	 každý	druhý	den	
zkontrolovat		krmítka	a	doplnit	do	nich	potravu.	
Pravidelně.	 	 Jsme	 	 rádi,	 že	 se	 nám	 podařilo	
zrealizovat	 takový	 projekt,	 který	 	 zaujal	 neje-
nom	pracovníky	ochrany	přírody,	ale	i	veřejnost	
a	vůbec	všechny	milovníky	přírody,	kteří	náš	pří-
klad	 následují	 a	 podporují	 myšlenku	 praktické	
ochrany	 	 přírody	 	 a	 	 chápou	počínání	 směřují-
cích	 k	 podpoře	 existence	 živočišných	 a	 rostlin-
ných	 druhů,	 	 nikoliv	 jenom	 v	 teoretické	 rovině.	
Právě	 takový	postoj	 je	měřítkem	kvality	a	úrov-
ně	morálky	každé	společnosti.	Nezbývá,	než	si	
přát,	aby	takových	lidí,	nadšenců,	dobrovolníků,	
bylo	 čím	dál	 tím	 více.	 Je	 správné,	 že	myšlenku	
praktické	 ochrany	 přírody	 podporuje	 i	 město	
Uherské	 Hradiště.	 	 Krmítka	 máme	 umístněna	
v	 lokalitách,	 kde	 se	ptáci	 přirozeně	 zdržují,	 ale	
která	nejsou	bohužel	schopna	nabídnout	takové	
množství	 potravy,	 aby	 zde	mohli	 žít	 celoročně,	
včetně	zimního	období,	kdy	se	přirozená	potra-
va	 stává	 nedostupnou.	 Během	 mrazivých	 dnů	
rozhoduje	 o	 životě	 drobných	 ptáků	 právě	 peč-
livost	a	důslednost	 těch,	kteří	 jim	nosí	vhodnou	
potravu,	 která	 jim	 pomůže	 přestát	 tyto	 špatné	
časy,	spojené	s	jejím	významným	nedostatkem.	
Důležité	je	složení	nabízené	potravy	a	její	kvalita.
Nejvhodnější	jsou	zejména	slunečnicová	semín-
ka,	 proso	 nebo	 mák.	 Tato	 energeticky	 bohatá		
potrava	je	to,	co	drobní	pěvci	potřebují	k	přežití	
zimy	a	co	je	dovede	stabilizovat	v	lokalitě	po	celý	
rok.	Doufáme,	že	náš	příklad	budou	následovat	
další	 nadšenci	 a	 pomohou	 nám	 rozšířit	 krmít-
kovou	 základnu,	 která	 pomůže	 drobným	 ope-
řencům	přežít	 	nástrahy	zimy.	Drobní	pěvci	tuto	
pomoc	velmi	potřebují	a	odvděčí	se	vám	tím,	že	
se	 s	nimi	budete	na	oblíbeném	místě	 setkávat	
po	celý	rok.	Podívejte	se	třeba	na	takovou	sýkoru	
modřinku.	Není	krásná?

Text	a	foto:	Květoslav	Fryšták,	
OŽP	MěÚ	v	Uherském	Hradišti

Sýkora	modřinka	
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ZUŠ Uherské Hradiště v dubnu

Ihned	po	Velikonočních	prázdninách	 začne	být	
v	Základní	umělecké	škole	v	Uherském	Hradišti	
rušno.	Od	3	 .4.	do	4.	4.	2013	proběhne	 tradiční	
divadelní	 přehlídka	 žebřiňák,	 na	 kterou	 bude	
5.4.	 navazovat	 krajské	 kolo	Wolkrova prostě-
jova.
Netradiční	výstavu	výtvarného	oboru	s	názvem	
doteky	 připravila	 vedoucí	 výtvarného	 oboru	
Radmila	 Doskočilová	 se	 svými	 žáky.	 Jde	 o	 tzv.
haptickou	 výstavu,	 která	 vznikla	 na	 popud	 ne-
vidomé	paní	učitelky	Miroslavy	Kneslové,	 která	
už	 léta	 na	 zušce	 vyučuje	 hru	 na	 klavír.	 „Před	
časem	 mne	 oslovila	 Radmila	 Doskočilová,	 že	
by	 zkusila	 napravit	 to,	 že	 na	 minulé	 výstavě	
výtvarného	 oboru	 více	 hovořila	 a	 vysvětlovala	
zrakově	 postiženým	 návštěvníkům,	 než	 aby	 si	
mohli	 hmatem	 prohlédnout	 práce	 dětí.	 Slíbila,	
že	výstavu	přichystá	jinak,	aby	si	děti	co	nejlépe	
uměly	 představit	 vnímání	 okolního	 světa	 hma-
tem,	tak	jak	jsou	k	tomu	odsouzeni	lidé	s	vadou	
zraku.	Na	výstavě	Doteky	si	budeme	moci	pro-
hlédnout	 to,	na	co	si	nikdy	nesáhneme,	 jako	 je	

např.	pavoučí	síť,	ale	 jsou	zde	 i	umělecká	díla,	
která	 si	 v	 originále	 nemůžeme	 (prohlédnout),	
ale	ve	hmatové	podobě	ano.	U	všech	exponátů	
budou	 i	 hmatové	popisky,	 takže	 zrakově	posti-
žení	návštěvníci	budou	opravdu	samostatní	při	
prohlídce“,	 popsala	 vznik	 výstavy	 paní	 Kneslo-
vá.	 Výstava	 Doteky	 bude	 zahájena	 vernisáží	
ve čtvrtek 11. 4. 2013 v 17:00 ve Felixově sále 
v redutě	a	potrvá	do	konce	měsíce	dubna.
Tradiční koncert učitelů	 se	 chystá	 do	 velkého	
sálu	Reduty	ve středu 17. 4. 2013 na 19 hodinu.	
Žákům,	jejich	rodičům,	ale	i	veřejnosti	se	jednou	
ročně	představí	učitelé	ZUŠ,	kteří	se	během	roku	
věnují	pedagogické	činnosti.

ve čtvrtek 25. 4. 2013 se v redutě v 19:00 
představí i první absolventi letošního roku 
na koncertě absolventů.																																

mg

více informací o akcích zuš najdete 
na www.zusuh.cz.

ZUŠ	připravuje	koncert	učitelů																																																																																Foto:	archiv	ZUŠ
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Toulky městem

Levou	 stranu	 Františkánské	 ulice	 jsme	 opusti-
li	 na	 nároží	 šromovy ulice	 a	 dnes	 nahlédneme	
do	 její	nejbližší	 části.	 Tato	velmi	úzká	ulička	byla	
ve	 středověku	 označována	 pouze	 jako	 „ulička“,	
z	 15.	 století	 je	 pak	 doložen	 i	 název	 „ulička	 k	 láz-
ni“	a	 v	 18.	 století	 byla	 zvána	Cukrová	 (něm.	Zuc-
kergasse).	Původ	 tohoto	názvu	 je	dnes	 těžko	vy-
světlitelný,	 snad	 tu	 žili	 cukráři	 již	 tehdy,	byť	první	
je	doložen	až	po	polovině	19.	století.	V	 roce	1890	
byla	 ulice	 úředně	 pojmenována	 Poděbradská	
na	počest	krále	Jiřího	z	Poděbrad	a	od	roku	1931	
nese	 jméno	 Františka	 Aloise	 Šroma	 (1825–1899),	
advokáta,	který	působil	od	roku	1855	v	Uherském	
Hradišti	 a	 potom	 v	 Brně,	 kde	 převzal	 kancelář	
dr.	Aloise	Pražáka.	Patřil	k	hlavním	představitelům	
staročechů	na	Moravě,	byl	poslancem	zemského	
a	posléze	říšského	sněmu	a	nakonec	doživotním	
členem	panské	sněmovny.	
Vstoupíme-li	 do	 této	 uličky	 kolem	 již	 dříve	 po-
psaného	 rohového	 domu	 čp.	 144,	 ocitneme	 se	

vzápětí	u	přízemního	domku	čp.	145,	který	jediný	
vystupuje	z	linie	sousedních	domů.	Svou	polohou	
tak	vyznačuje	původní	ší řku	ulice	a	 jako	posled-
ní	 do	 jisté	 míry	 zachovává	 podobu	 někdejšího	
maloměšťanského	domu,	který	v	 roce	1793	Josef	
Zelnitius	prodal	Josefu	Hivkových.	V	tomto	zápisu	
je	také	doložen	zmíněný	název	ulice	„Zuckergas-
se“.	Před	rokem	1871	tu	žil	se	svou	rodinou	cukrář	
Jakub	 Vlček,	 než	 koupil	 na	 protější	 straně	 ulice	
dům	čp.	141.	Kolem	roku	1880	byly	v	tomto	malém	
domku	 tři	 byty	 s	 nájemníky,	 ale	 v	 roce	 1890	 už	
tu	žila	opět	 jen	 rodina	majitele,	 jímž	byl	 řeznický	
mistr	Ferdinand	Musil.	S	jeho	rodinou	bydlel	také	
řeznický	pomocník	Alois	Gregovský,	pozdější	hos-
tinský	 v	 Havlíčkově	 ulici,	 dále	 učeň	 František	 Ott	
a	služebná	děvečka.	Během	následujícího	dese-
tiletí	 Ferdinand	Musil	 ovdověl	 a	 znovu	 se	 oženil,	
po	roce	1900	však	zemřel	a	dům	zdědila	jeho	dru-
há	manželka	Josefa.	Živila	se	potom	jako	proda-
vačka	u	Ovocnářského	družstva	Stříbrnice,	krátce	

Františkánská	ulice	v	90.	letech,	vlevo	v	popředí	dům	čp.	137																																																																Foto:	JR
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Toulky městem

měla	i	vlastní	živnost	prodeje	mléka.	Všechny	čtyři	
její	nevlastní	děti	již	byly	ve	světě	–	synové	praco-
vali	jako	obchodní	příručí	ve	Vídni	a	účetní	v	továr-
ně	na	židle	v	Uherském	Brodě,	dcery	tamtéž	jako	
písařky	v	obchodě	střižním	zbožím.	Josefě	Musi-
lové	dům	z	poloviny	patřil	až	do	roku	1950,	kdy	ho	
zdědila	dcera	Marie	Musilová	s	bratrem	Josefem.	
Od	roku	1941	měl	v	domku	svůj	krám	krejčí	Franti-
šek	Juřík	a	po	znárodnění	v	březnu	1950	ho	pře-
vzal	podnik	Textilia.
Zbývající	část	ulice	po	obou	stranách	lemují	dlou-
há	boční	křídla	nárožních	domů	z	Prostřední	ulice	
(čp.	146	a	136),	které	zatím	pomineme	a	obrátíme	
se	na	pravou	stranu	Šromovy	ulice	k	domu	čp.	137	
s	 oblíbenou	 pizzerií	 Ter.	 Dům	 tvoří	 nejen	 nároží	
Františkánské	ulice	se	Šromovou,	ale	z	druhé	stra-
ny	i	s	ulicí	Mlýnskou.	Jak	už	jeho	rozloha	napovídá,	
jednalo	 se	 historicky	 o	 jeden	 z	 domů	 velkoměš-
ťanských,	a	sice	o	starý	lázeňský	dům,	který	roku	
1694	město	 prodalo	 za	 230	 zl.	 lazebníkovi	 Ada-
mu	Tauberovi.	S	jeho	vdovou	Polyxenou	ho	získal	
v	roce	1704	přední	měšťan	Leopold	Černý,	později	
v	 letech	 1746–1749	 primátor	 města.	 Jeho	 druhá	
manželka	 Františka	 dům	 převzala	 v	 roce	 1752	
a	roku	1759	ho	prodala	krejčímu	Františku	Richte-
rovi.	Od	něj	dům	s	právem	vařit	pivo,	pálenku	pálit	
i	nalévat	a	víno	nalévat	koupil	roku	1770	radní	No-
váček	a	v	roce	1784	protokolista	krajského	úřadu	
Hieronymus	Tost.	Dům	byl	v	té	době	jednopatrový,	
v	přízemí	byl	 sklep	a	dvě	místnosti,	 z	nich	 jedna	
klenutá,	 v	 prvním	patře	 se	 nacházely	 vedle	 síně	
čtyři	 pokoje	 a	 dvě	 kuchyně.	 Podlaha	 byla	 dláž-
děna	cihlami.	U	domu	byl	také	prostorný	dvůr	se	
stájí	 pro	 4	 koně	 a	 kočár,	 dřevník	 a	 studně	 z	 ka-
menných	kvádrů.	K	domu	v	dobrém	stavu	patřila	
ještě	vedlejší	stavba	s	otevřenou	kuchyní	a	jedním	
pokojem.	Majitel	Tost	ho	v	ří jnu	1801	prodal	„kole-
govi“,	opět	protokolistovi	krajského	úřadu,	Johan-
nu	Hüblovi,	po	němž	ho	roku	1814	zdědila	vdova	
Johanna	 a	 po	 dvou	 letech	 prodala	 krajskému	
inženýru	 Michalu	 Schwederovi.	 Ten	 ho	 zakrátko	
prodal	 Barboře	 Krejčové,	 od	 jejíchž	 dědiců	 dům	
1847	koupila	Viktorie	Pánková.	Od	 roku	 1880	byli	
majiteli	Ferdinand	a	Ignác	Pánkovi.	Roku	1888	se	
majitelkou	stala	Berta	Winterová,	po	ní	ještě	téhož	
roku	Franz	Prillinger	a	na	počátku	20.	století	dům	
získal	Roman	Rotter,	jemuž	pak	patřil	až	do	50.	let	

20.	 století.	 V	 roce	 1961	 se	majitelem	 stal	 podnik	
Drobné	 zboží	 Jihlava.	Od	 19.	 století	 bylo	 v	 domě	
6–7	bytů,	v	nichž	bydleli	zpočátku	převážně	úřed-
níci.		Finančním	úředníkem	původně	byl	i	pozdější	
majitel	Ferdinand	Pánek,	v	jednom	z	bytů	se	stále	
střídali	 dozorci	 vězňů,	až	 v	 roce	 1890	 je	nahradil	
jiný	soudní	úředník,	a	sice	vedoucí	pozemkových	
knih	 Anton	 Herdler	 s	 početnou	 rodinou	 o	 šesti	
synech.	 Bydlel	 tu	 také	 písař	 Josef	 Ferdinand	 se	
svou	 svobodnou	 sestrou	 a	 její	 dcerou	 Georgi-
nou.	 Ta	 se	 pak	 provdala	 za	 písaře	 u	 státní	 drá-
hy	Jana	Drahoráda	a	žili	tu	řadu	let	i	s	ovdovělou	
matkou	Františkou	Ferdinandovou,	která	se	živila	
jako	modistka.	 V	 roce	 1880	bychom	 tu	 našli	 ješ-
tě	penzionovaného	 výběrčího	daní	 Josefa	Hara-
schina,	 policejního	 strážníka	 Jana	 Pipala	 a	 dvě	
vdovy	po	úřednících.	V	té	době	se	tu	usadili	 také	
dva	řemeslníci,	stolař	Hubinka	a	čalouník	Wilhelm	
Quilos,	a	postupně	jich	přibývalo.	Na	počátku	20.	
století	v	přízemí	bydleli	například	obuvnický	mistr	
Pavel	Mikula	a	švadlena	Barbora	Kubáčková	s	5	
dětmi,	vydělávající	si	na	živobytí	šitím	prádla	pro	
obchody.	V	 suterénním	bytě	o	 třech	místnostech	
žila	 jedenáctičlenná	domácnost	krejčího	Vincen-
ce	 Fránka,	 v	 níž	 se	 stejnému	 řemeslu	 věnovali	
i	čtyři	nejstarší	synové.	Velké	byty	byly	v	patře,	kde	
bydlel	 majitel	 domu	 Roman	 Rotter	 s	 manželkou	
a	pětiletou	dcerou	a	řezník	Mořic	Weil,	z	jehož	pěti	
odrostlých	dětí	 jeden	syn	studoval	práva.	S	 touto	
rodinou	 jako	 obvykle	 bydleli	 také	 tovaryš,	 učeň	
a	služka.	Kratší	dobu	zde	bylo	i	několik	živnosten-
ských	provozoven,	z	nichž	nejdelší	trvání	mělo	jen	
vetešnictví	 v	 letech	 1932–1949,	ale	 za	 tu	dobu	se	
v	něm	vystřídali	tři	majitelé.	Kolem	roku	1945	měla	
v	přízemí	dílnu	a	obchod	modistka	Anna	Rottero-
vá,	byt	i	krám	holič	František	Konvalinka	a	skladi-
ště	si	tu	pronajímal	obchodník	uhlím	Aleš	Veselý.	
Po	 znárodnění	 obchody	 zanikly,	 zůstaly	 jen	 byty	
a	 skladiště	 uhlí ře	 Veselého	 a	 přibyla	 tři	 skladiš-
tě	 firmy	 Textilia.	 Po	 navrácení	 domu	 potomkům	
původního	majitele	 tu	byla	 v	 roce	 1993	otevřena	
pizzerie	 Ter	 a	 vedle	 ze	 Šromovy	 ulice	 prodejna	
průmyslové	 a	 kancelářské	 elektroniky.	 V	 druhé	
části	domu	do	Františkánské	ulice	je	od	roku	1999	
restaurant	Rotter.

PhDr.	Jaromíra	Čoupková
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Fejeton

dubnový Fejeton jiřího jilíka
Smutek na jaře

Návštěvou	 před-
stavení	Slováckého	
divadla	 v	 nedělní	
p ředp l a t i t e l s ké	
skupině	 F	 se	 běž-
ná	 neděle	 jednou	
za	 dva	 měsíce	
mění	 v	neděli	 svá-
teční.	 Za	 mého	
dětství	 neděle	 na-
bývala	 charakteru	
svátku	 návštěvou	

kostela,	neboť	 chodit	 v	neděli	dopoledne	na	mši	
patřilo	na	Slovácku	vždy	k	dobrým	mravům.	Mu-
sím	však	přiznat,	že	 jsem	byl	 tím	úkolem	nadše-
ný	pramálo	a	snažil	jsem	se	mu	všelijak	vyhnout,	
otec	 však	 pravil:	 „Musíš!“	 Postupně	 jsem	 si	 uvě-
domoval,	 jaký	 byl	 alibista.	 Babička,	 jeho	 matka,	
byla	členkou	kostelního	výboru	a	 já	 jsem	byl	de-
legován,	 abych	 účastí	 na	 pobožnosti	 vylepšoval	
tatínkovu	 pověst	 dosti	 pošramocenou	 tím,	 že	 si	
do	 Kunovic	 přivedl	 ženu	 z	 Prahy	 a	 evangeličku	
k	 tomu.	A	nejen	 to	–	v	neděli	 ráno	se	sice	oblékl	
lépe	než	ve	všední	den,	zapnul	si	pod	krkem	košili,	
která	ho	škrtila,	uvázal	vázanku,	již	nesnášel,	obul	
černé	boty,	které	ho	tlačily,	a	vydal	se	na	cestu.	Ne	
však	do	kostela,	šel	jen	směrem	k	němu,	minul	jej	
a	zmizel	v	jiné	svatyni	–	v	restauraci	Na	Fialce,	kde	
prováděl	s	několika	přáteli	poněkud	jiné	„pozdvi-
hování“	 než	 kněz	 v	 kostele.	 Protože	dospělí	mají	
na	děti	nepominutelný	vliv,	zvláště	otcové	na	syny,	
i	já	kostel	povětšinou	míjím.	

Srovnávat	 kostel	 s	 divadlem	 se	 jistě	 může	 zdát	
leckomu	nepřístojné,	ale	mně	nikoliv.	Přinejmen-
ším	od	té	doby,	kdy	jsem	opustil	pohádkový	svět,	
abych	se	nechal	uhranout	a	nejednou	i	silně	otřást	
katarzí	dramatu,	pokud	 ji	ovšem	režisér	před	di-

vákem	nechce	utajit,	což	se	děje,	zdá	se	mi,	dosti	
často.	Tam,	kde	není	katarze,	není	ani	naděje.	Tře-
ba	naděje,	 že	po	 zimě	přichází	 jaro.	V	 září	 jsem	
byl	na	Višňovém	sadu,	hře	o	lidech	v	době	rozpa-
dajících	se	hodnot.	Žádný	velký	optimismus,	krása	
inscenace	je	v	její	 tragice.	V	následné	prosincové	
inscenaci	 bylo	 lidstvo,	 včetně	 Hradišťanů,	 napa-
deno	mloky.	Nějaká	naděje?	Kdepak,	mloci	 jsou	
všude	–	a	nejvíc	 v	 člověku!	V	únoru	 jsem	byl	 vy-
zván	 ke	 zhlédnutí	 Cyberkomiksu,	 „pochmurného	
obrazu	světa	pokleslého	zločinu,“	který,	 jak	soudí	
tvůrci,	nemine	naše	potomky.	 Ibsenova	Nora,	 jež	
na	mne	 čeká	 v	 dubnu,	 je	 čtvrtým	po	 sobě	 jdou-
cím	představením	skupiny	F.	Když	už	je	svět	zdrcen	
globálními	válkami	a	zločiny,	je	ještě	třeba	nechat	
rozpadnout	vztahy	mezi	nejbližšími,	v	manželství,	
v	 rodině.	V	 tom	se	 Ibsen	vyzná!	Kam	z	 takového	
světa	utéci,	když	na	venkově	číhá	„zločinec“	Kaliba	
a	ve	zdravotnickém	zařízení	umírající	chlapec	Os-
kar?	Jen	z	velké	dálky	sem	zaznívají	klarinety	a	je-
den	je	z	toho	v	takové	depresi,	že	neví,	jestli	je	lépe	
mít	 Filipa	 nebo	mít	 ho.	 Režisér	 vsadil	 na	druhou	
variantu,	 leč	 jsem	toho	názoru,	že	kdo	má	Filipa,	
obejde	se	i	bez	něho.

Ne,	nenechám	si	letošní	Velikonoce	divadlem	zka-
zit!	V	neděli	17.	března	jsem	spolu	s	děvčátky	z	Ve-
letin	vynesl	Mařenu	a	hodil	 ji	z	mostu	do	Olšavy,	
pak	 jsme	 s	 kluky	bidlem	 lovili	 její	 tělo	a	 věšeli	 je	
do	korun	lípy	u	kapličky.	V	noci	o	Zeleném	čtvrtku	
zajedu	za	nimi	„ke	křížku“	a	půjdu	s	nimi	na	hrkání,	
které	začíná	s	prvním	slunečním	paprskem,	 jenž	
se	 na	 východě	 vyhoupne	 na	 obzor.	 A	 o	 Velkém	
pátku	se	vydám	ještě	za	ranní	tmy	z	Popovic	k	ma-
riánské	 kapličce	 se	 studánkou,	 abych	 si	 protřel	
oči	pramenitou	vodou.	A	s	ostatními,	kteří	se	tam	
sejdou,	si	budu	potichu	říkat:	Voděnko	čistá,	ty	jsi	
bystrá,	tečeš	od	Pána	Ježíše	Krista,	umýváš	břehy,	
koření,	umyj	i	mé	hříšné	stvoření…

Ještě	že	je	zima	pryč.	S	jarem	ožívá	i	naděje.
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verniSáž výStavy v Srdci hedvábné
Stezky

Čtvrteční	podvečer	28.	února	2013	patřil	ve	vel-
kém	 sále	 hlavní	 budovy	 Slováckého	 muzea	
zahájení	 výstavy	 s	 názvem	 V	 srdci	 Hedvábné	
stezky	–	Umění	a	řemeslo	Střední	Asie.	Výstava	
je	zapůjčena	z	Národního	muzea	–	Náprstkova	
muzea	 asijských,	 afrických	 a	 amerických	 kul-
tur.	 Vernisáž	 zahájil	 ředitel	 Slováckého	 muzea	
v	 Uherském	 Hradišti	 PhDr.	 Ivo	 Frolec,	 dále	 vý-
stavu	představily	její	autorky,	etnografka	Slovác-
kého	muzea	Mgr.	Marta	Kondrová	a	 kurátorka	
sbírkových	 fondů	 střední,	 jižní	 a	 jihovýchodní	
Asie	Náprstkova	muzea	v	Praze	PhDr.	Dagmar	
Pospíšilová,	 CSc.	 Originálním	 doplněním	 bylo	
vystoupení	členky	 taneční	skupiny	Kaliyon	z	 ta-
nečního	centra	Layla	v	Kunovicích,	slečny	Danie-
ly	Valové,	která	zatančila	indický	tanec.

jidášky a nadívanina
ve Slováckém muzeu

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Sobotní	 prosluněné	 dopoledne	 2.	 března	 2013	
patřilo	 v	 hlavní	 budově	 Slováckého	 muzea	
v	 Uherském	 Hradišti	 již	 sedmnáctému	 tvoři-
vému	programu	 z	 cyklu	 „Tvoříme	 v	muzeu“.	 Až	
ven	 se	 linula	 vůně	dalších	 z	 tradičních	pokrmů	
lidové	 kuchyně	 Slovácka	 a	 přilákala	 na	 šede-
sát	 návštěvníků.	 Zkušené	 kuchařky	 paní	 Anna	
Káčerová	a	 Ludmila	Machová	připravovaly	 tra-
diční	 velikonoční	 jídla	 –	 jidášky	 a	 nadívaninu.	 
Akce	 se	 vydařila	 a	 my	 už	 se	 těšíme	 na	 další	
z	 programů,	 který	 se	 bude	 konat	 v	 sobotu	 6.	
dubna.

verniSáž výStavy život za mřížemi.
věznice v uherSkém hradišti

Ve	 čtvrtek	 14.	 března	 2013	 se	 v	 hlavní	 budově	
Slováckého	muzea	uskutečnila	vernisáž	výstavy	
Život	 za	mřížemi	 –	Věznice	 v	Uherském	Hradi-
šti.	 Vernisáž	 zahájil	 ředitel	 Slováckého	 muzea	
PhDr.	 Ivo	 Frolec.	 Poté	 proběhlo	 scénické	 čtení	
z	 deníků	 kněze	 Ant.	 Hurara,	 který	 strávil	 10	 let	
v	 komunistických	 vězeních	 a	 lágrech,	 v	 podání	
herců	Slováckého	divadla	Pavla	Majkuse	a	Jana	
Horáka.	Dále	výstavu	uvedl	její	autor	Mgr.	Pavel	
Portl	a	 jako	poslední	dostal	slovo	pan	Vladimír	
Drábek	 z	 Kudlovic,	 který	 strávil	 několik	měsíců	
v	 uherskohradišťské	 věznici	 a	 dnes	 je	 předse-
dou	Konfederace	politických	vězňů	v	Uherském	
Hradišti.

Mgr.	Kateřina	Kamrlová



20

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 potrvá do 23. června 2013.

Přednáška:
PhDr. TEREZa HEjZlaRoVÁ:
VýšIVKa STřEDNí aSIE
Středoasijská výšivka patří ke stylově nejroz-
manitějšímu uměleckému projevu této oblasti. 
Hlavními tvůrci výšivek byly ženy, ale své vý-
znamné místo v tomto oboru měli také muži, 
kteří se specializovali především na výšivku zla-
tými a stříbrnými nitěmi. Pořádají Slovácké mu-
zeum v Uherském Hradišti a Muzejní spolek.
Velký sál hlavní budovy Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti, čtvrtek 25. dubna 
2013 v 17 hodin, vstup volný.

Doprovodný program:
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám 
pro skupiny/třídy:
objednávky na tel. 572 556 556.

DoPRoVoDNÉ VýUKoVÉ PRogRamY PRo 
žÁKY mš a Zš

Putování po Hedvábné stezce
– aktivní výukové programy 

I. maTEřSKÉ šKolY
Děti si společně prohlédnou výstavu, poslech-
nou si vybranou pohádku a navážou si ba-
revné bambulky typické pro zdobení oděvů  
i užitkových předmětů v oblasti Střední Asie. 

II. ZÁKlaDNí šKolY
Žáci I.–II. stupně základních škol budou mít 
možnost poznat oblast ležící v srdci Asie, kři-
žovatku dávných obchodních cest, nazvanou 
Hedvábná stezka, která nesloužila jen obchodu 
s hedvábím, ale i k přepravě zlata, drahého ka-
mení, skla, koření, slonoviny, bronzu nebo žele-
za. Prohlédnou si výstavu, společně si přečtou 
vybranou pohádku a budou si moci vyrobit ba-
revné bambulky, papírové koberečky či nakreslit 
tradiční ornamentální motiv.

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

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

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

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

Malý sál
žIVoT Za mřížEmI. VěZNICE V UHERSKÉm 
HRaDIšTI
Výstava představuje více než stoletou historii 
věznice. Přibližuje příběhy vězňů, ale pozornost 
věnuje i samotné budově. 
Výstava potrvá do 30. června 2013.

DoPRoVoDNý VýUKoVý PRogRam PRo 
žÁKY Zš a Sš

žIVoT Za mřížEmI
– aktivní výukový program 

Žáci II. stupně základních škol a studenti střed-
ních škol budou mít možnost pomocí kvízu po-
znat více než stoletou historii věznice. Výstava si 
všímá především životních podmínek vězňů od 
první republiky, přes válečné a poválečné obdo-
bí až do roku 1960, kdy byla zrušena. Kromě 
archivních dokumentů, dobových vyobrazení 
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i současných fotografií pořízených přímo ve 
věznici v roce 2011 uvidí žáci a studenti vzácné 
exponáty – oděv vězně z 50. let, pouta, klíče, 
obušek nebo závěsnou popravčí oprátku.

Čas: cca 60–90 minut
Propojení předmětů – český jazyk/literatura, dě-
jepis, občanská výchova

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

Vstupné je 40 Kč na jednoho žáka, pedagogický 
doprovod zdarma.

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

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

TVořímE V mUZEU!
… TENToKRÁT Na TÉma „TažENÉ šTRúDlE 
a mÁKEm SYPaNÉ loKšE čI NUDlE…“
Jablečný závin či štrúdl patří k absolutní klasice 
a v mnoha domácnostech se peče na Vánoce, 
avšak v zimním a předjarním období patřil v mi-
nulosti k vítané možnosti zužitkovat jablíčka 
ztrácející pevnost a šťavnatost.
Nudle, lokše, lukše či řezance připravovaly 
hospodyně do masových polévek, ale zejmé-
na v zimě a brzy na jaře se v postních dnech, 
obvykle ve středu a pátek, vařily také na slad-
ko – sypané cukrem, mletým mákem, ale také 
strouhankou, ořechy nebo tuhým tvarohem sy-
rem. Přijďte si připomenout nebo se naučit, jak 
se má správně zamísit a rozválet těsto na ručně 
krájené nudle. 
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 
179, sobota 6. dubna 2013, 9.00–12.00 ho-
din.

Portrét tvůrce s prodejní výstavou
 jeho prací

V dubnu představujeme:
aNToNíN HÁjEK PRÁCE ZE DřEVa – SoU-
STRUžENí, VYlÉVÁNí KoVEm, HRačKY

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
laDISlaV HoDNý, KNIžNí VaZBY,
oBRaZY
V širokém výčtu tvůrčích aktivit Ladislava Hod-
ného (*1943) dominuje knižní vazba v prove-
dení a hodnocení skutečného mistrovství, což 
ovšem nevylučuje, ale naopak propojuje další 
výtvarné disciplíny, jakými jsou malba, kresba  
a grafika. Původně knihař, se skvělým poučením 
od svého otce a také na brněnské SUPŠ (Škole 
uměleckých řemesel) u Jindřicha Svobody, zau-
jal svou precizností a výtvarnou kreativitou, za 
což získal i řadu ocenění. Vedle vymezeného 
knižního formátu jakoby vyrovnával svou tvůrčí 
potřebu postihnout větší prostor v uvolněném 
malířském gestu. Jeho obrazy jsou výraznými 
skladbami, v nichž se setkávají bohaté výrazové 
prostředky kompozice, tvarosloví a barevnosti. 
V rozpětí mezi čistě abstraktními symboly po-
etické citovosti, tušeného příběhu či pouhého 
okamžiku až po naznačenou představu volné 
krajiny, to všechno je možné v díle Hodného na-
lézt, sledovat a prožívat.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
11. dubna 2013 v 17 hodin.

Velký a malý sál
oD INfoRmElU K fIgUřE/ ZE SBíRKY
galERIE DolmEN
Těžištěm výstavy jsou díla umělců více generací 
a tendencí, vytvořená v průběhu 60. let, s mír-
ným přesahem do 50. a 70. let – od informe-
lu, nové figurace, pop artu přes minimalismus, 
konstruktivismus ke konceptuálnímu a akčnímu 
umění, a díla autorů, kteří v této době tvořili 
neoficiální výtvarnou scénu moderního umění 
(např. V. Boudník, V. Boštík, J. Balcar, H. De-
martini, F. Gross, J. Istler, J. Kolář, S. Kolíbal,  
P. Kotík, R. Fremund, M. Medek, J. Načeradský, 
R. Piesen, J. Sopko, A. Šimotová, J. a K. Válovy, 
J. Vožniak ad.).
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
11. dubna 2013 v 17 hodin.

Doprovodný program:
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám 
pro skupiny/třídy:
objednávky na tel. 572 552 425.
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Ondřejský sál
UměNí jIHoVýCHoDNí moRaVY
STÁlÁ ExPoZICE – oBRaZY, SoCHY, KRES-
BY, gRafIKa Z 19. a 20. STolETí.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, 
S. Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, I. Vaculková ad.)

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.

PRaVDIVý PříBěH BYZaNTSKýCH VěRo-
ZVěSTů KoNSTaNTINa a mEToDějE
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádá 
slavnostní představení nové publikace „Pravdi-
vý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina 
a Metoděje“ vydané ve spolupráci se Zlínským 
krajem u příležitosti 1 150. výročí jejich přícho-
du na naše území.
Památník Velké moravy ve Starém městě, 
pátek 5. dubna 2013 v 17.00 hodin.

letecké muzeum Kunovice

Od 1. 4. 2013 se znovu otevírají brány leteckého 
muzea v Kunovicích. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout vrtulník Mi-4 a dalších 24 letadel. Jsou 
mezi nimi letouny vyráběné v kunovických závo-
dech, např. prototypy „čtyřsetdesítek“ nebo tři 
verze slavného Delfína. Zajímavostí je nedokon-
čený letoun XL-610, který nabízí doslova pohled 
pod kapotu stroje. 

aDRESÁT: lETECKÉ mUZEUm. PoHlEDNI-
CE lETaDEl ZE SoUKRomÉ SBíRKY
Tematická výstava se zaměřuje na fenomén 
pohlednic. Několik desítek exponátů zahrnuje 
historické stroje, současné moderní letouny, ale 
jsou mezi nimi zastoupeny i pohlednice kreslené 
(humorné) či s filmovou tematikou.

letecké muzeum Kunovice, výstava bude 
zpřístupněna 1. dubna 2013. 

muzeum lidových pálenic Vlčnov 
Zahájení sezóny 1. 4. 2013

Navštivte muzeum lidových pálenic o Ve-
likonočním pondělí! otevřeno od 13.00 do 
17.00 hod.

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilá-
tů a její historii na moravskoslovenském pomezí. 
 
Vlčnov, stodola památkového objektu 
čp. 65. Otevírací doba: duben: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání). 
Vstupné: Děti, studenti, důchodci: 30 Kč, do-
spělí: 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více 
dětí): 80 Kč, rodinné pasy: 50 Kč
Kontakt pro objednání: průvodce: Božena 
Kovářová, mobil: 733 621 063, Rostislav Stlou-
kal, mobil: 733 621 054
V případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, 
provozní, mobil: 774 124 020
Jitka Zpěváková, ekonom, e-mail: jitka.zpevako-
va@slovackemuzeum.cz

moBIlNí PÁlENICE V jIžNí amERICE
V pátek 19. dubna 2013 v 13 hodin se usku-
teční Zpřístupnění nové součásti expozice 
muzea lidových pálenic, věnované expedici 
Trabantem napříč Jižní Amerikou, která s sebou 
vezla i nejmenší mobilní pálenici na světě od fir-
my Nitara z Nedakonic a cestou na různých mís-
tech jihoamerického kontinentu zkapalňovala 
své zážitky. Akce dostala název „Destilací proti 
blbé náladě“. Přístroj i vypálené vzorky destilátů 
předá do sbírek Muzea lidových pálenic vedoucí 
expedice Dan Přibáň.
muzeum lidových pálenic ve Vlčnově, pá-
tek 19. dubna 2013 v 13 hodin, vstup volný.

Beseda s vedoucím expedice Trabantem 
napříč j. amerikou Danem Přibáněm o jižní 
americe, cestování trabantem i pálení destilátů 
na cestách.
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Přednáškové centrum Sm, štefánikova 
1285, pátek 19. dubna 2013 v 17 hodin, 
vstup volný.

Soubor lidových staveb  
– Topolná č.p. 90 a 93

– stálá expozice lidového bydlení 
a kovářství na Slovácku

Zemědělské usedlosti, památky lidového sta-
vitelství, přibližují obydlí s patrovou komorou, 
expozicí rybářství a praní prádla, v traktu dvora 
jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovo-
ce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, 
polní kříž.
Topolná, nad kostelem, celoročně pro 
předem objednané skupiny (tel.: a. Knot,  
+420 572 508 247.)

Výstavy a akce mimo objekty muzea

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

Setkání - stretnutie

Ve	čtvrtek	11. dubna	(mimořádně	v	18	hodin)	bude	 
v	Galerii	Vladimíra	Hrocha	ve	foyer	Klubu	kultury	za-
hájena	29.	výstava	výtvarníků	a	 fotografů	 regionů	
Uherskohradišťska	 a	 Trenčínska	 „Setkání - stret-
nutie“,	 kterou	 připravují	 Klub	 kultury	 Uh.	 Hradiště	
a	Trenčianske	osvetové	stredisko	Trenčín.	Výstavní	
kolekce	 více	 než	 40	 autorů	 měla	 svoji	 premiéru	 
v	 Trenčíně.	 Na	 vernisáži	 bude	 také	 pokřtěna	 pa-
desátistránková,	 výpravná	 barevná	 publikace	
„Stretnutie	-	Setkání	-	 festival	 farieb	a	priatel‘stva“,	
sborník	materiálů	a	 fotografií	dokumentujících	ak-
tivity	 kulturních	 zařízení	 v	 Trenčíně	 a	 Uh.	 Hradišti	 
v	oblasti	 výtvarného	umění	a	 fotografie	 v	posled-
ních	více	než	40	letech.																																											mp
                                                                                                                         

Vánoční sbírka pomohla 
ohrožené mládeži 

Výtěžek	tradiční	veřejné	sbírky,	kterou	Město	Uher-
ské	Hradiště	pořádá	během	adventního	času	pod	
vánočním	stromem,	byl	předán	na	dobrou	věc.	Le-
tos	volba	padla	na	Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	
a	 mládež	 TULiP,	 které	 patří	 pod	 Oblastní	 charitu	
Uherské	Hradiště.	Finanční	částka,	kterou	lidé	v	ka-
sičce	 na	náměstí	 shromáždili,	 činila	 osm	 tisíc	 de-
vadesát	korun.	„Ze	získané	částky	jsme	pořídili	dvě	
stolní	hry	na	 rozvoj	 tvořivosti	a	 logického	myšlení,	
dále	pak	elektronický	terč	na	šipky	a	hru	na	PS3	ke	
společnému	trávení	volného	času	v	klubu.	Za	úče-
lem	podnícení	kreativity	dětí	byly	pořízeny	výtvarné	
potřeby	 jako	například	gel	 na	 výrobu	 svíček,	 bar-
vy	na	sklo,	mýdlová	hmota,	a	za	účelem	vytisknutí	
zpracovaných	 domácích	 úkolů,	 referátů	 či	 životo-
pisů	 dva	 tonery	 do	 tiskárny.	 Poslední	 věcí,	 kterou	
jsme	 zakoupili,	 je	 laserové	 ukazovátko	 ke	 stávají-
címu	 dataprojektoru.	 Ten	 používáme	 k	 promítání	
tematických	 prezentací	 při	 pravidelných	 preven-
tivních	besedách	v	klubu,“	uvedla	Jitka	Janošková,	
vedoucí	Nízkoprahového	zařízení	pro	děti	a	mládež	
TULiP.	Sídlí	v	Nádražní	ulici	a	je	otevřené	všem	zá-
jemcům	ve	věku	od	12	do	26	let.	Klub	jim	nabízí	bez-
pečný	prostor	pro	smysluplné	využití	volného	času	
a	 vstřícné	 pracovníky,	 kteří	 mladým	 lidem	 vytváří	
podnětné	zázemí	a	pomáhají	je	doprovázet	v	jejich	
nepříznivé	životní	situaci.																																									-ik-

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

Více	 než	 stoletou	 historii	 věznice	 v	 Uherském	
Hradišti	 mapuje	 výstava	 Život	 za	 mřížemi,	 která	
je	 od	 14.	 3.	 k	 vidění	 v	 hlavní	 budově	 Slováckého	
muzea.	Věznice	byla	postavena	na	konci	19.	století	
spolu	 s	 budovou	 krajského	 soudu,	 tzv.	 justičním	
palácem,	 na	 Palackého	 náměstí.	 Při	 nouzovém	
obsazení	 v	 ní	mohlo	 být	 umístěno	až	 300	 vězňů	
v	87	 celách	a	patřila	 k	největším	věznicím	v	 čes-
kých	 zemích.	 Denní	 režim	 vězňů	 určoval	 domácí	
řád,	který	dá	návštěvníkům	nahlédnout	za	zdi	věz-
nice	 v	 prvních	 desetiletích	 a	 odkryje,	 co	 konkrét-
ně	vězňům	rozhodně	nebylo	tolerováno	nebo	jak	
probíhala	 hygiena.	 Samozřejmostí	 byla	 pracovní	
činnost,	kterou	dokumentují	fotografie	dochované	
pouze	v	albu	z	pankrácké	věznice.	I	tak	jde	o	cen-
né	snímky	zachycující	draní	peří,	přebírání	hrachu,	
lepení	sáčků…	
První	 političtí	 vězni	 se	 do	 hradišťské	 věznice	 do-
stali	v	souvislosti	s	prosincovou	generální	stávkou	
v	roce	1920,	ovšem	jejich	podmínky	byly	nesrovna-

telné	se	situací	v	40.	a	50.	 letech.	Nejprve	 to	byli	
vězni	 zatčení	 gestapem,	 kteří	 byli	 většinou	 brzy	
odváženi	 do	 jiných	 věznic,	 a	 výstava	 připomene	
alespoň	 tragické	 osudy	 bratří	 Trubáků,	 obchod-
níků	z	Kunovic.	Po	válce	 je	nahradili	 tzv.	retribuč-
ní	 vězni,	 tedy	 „nacističtí	 zločinci,	 zrádci	 a	 jejich	
pomahači“,	 které	 soudil	 mimořádný	 lidový	 soud	
na	 základě	 dvou	 retribučních	 zákonů	 prezidenta	
Beneše	z	roku	1945.	Symbolicky	prvním	z	nich	byl	
Němec	Thomas	Flassak,	který	se	za	války	stal	fak-
tickým	starostou	města,	ačkoliv	oficiálně	jím	byl	Jo-
sef	Stancl.	O	stavu	věznice	a	problémech,	s	nimiž	
se	 musela	 v	 té	 době	 potýkat,	 vypovídají	 docho-
vané	 výroční	 zprávy.	 Samostatnou	 a	 nejtemnější	
kapitolou	v	dějinách	hradišťské	věznice	je	období	
po	roce	1948,	kdy	se	na	dvanáct	 let	stala	 jednou	
z	 nejkrutějších	 v	 tehdejším	 Československu.	 Toto	
období	dokumentují	svědectví	vězňů	i	doznání	vy-
šetřovatelů	 doplněné	 o	 archivní	materiály.	Mimo	
jiné	je	pozornost	věnována	pěti	mužům,	kteří	byli	
v	 letech	 1950	a	 1951	 popraveni	 na	dvoře	 věznice	
za	 svoji	 protikomunistickou	 odbojovou	 činnost.	
Zajímavostí	 jistě	budou	plány	z	80.	 let,	na	 jejichž	
základě	měla	být	věznice	přestavěna	na	Dům	slu-
žeb.	Dokumenty	z	několika	archivů	doplňují	a	ob-
razově	umocňují	fotografie,	které	před	dvěma	lety	
pořídili	pracovníci	Slováckého	muzea	přímo	v	dnes	
nepřístupné	věznici.	Jen	pro	příležitost	této	výsta-
vy	byly	zapůjčeny	původní	dveře	cely,	na	nichž	při	
běžném	konzervačním	zásahu	bylo	odkryto	něko-
lik	 nápisů.	 Ponurou	 vězeňskou	 atmosféru	 50.	 let	
dotvářejí	předměty	ze	sbírek	pražského	Kabinetu	
dokumentace	a	historie	Vězeňské	služby	ČR.	Jsou	
mezi	 nimi	 kopie	 služebního	 stejnokroje	 přísluš-
níka	 Sboru	 vězeňské	 stráže,	 originální	 vězeňský	
oděv,	 samopal	 ke	 střežení	 vězeňských	 objektů,	
drobnosti	 jako	 pouta,	 klíče	 nebo	 obušek,	 a	 také	
závěsná	 popravčí	 oprátka.	 Konfederace	 politic-
kých	 vězňů	 v	 Uherském	Hradišti	 zapůjčila	 ojedi-
nělé	artefakty	–	výrobky	vězeňkyň,	které	vytvořily	
během	pracovního	nasazení	mimo	objekt	věznice.	
Výstava	v	budově	muzea	ve	Smetanových	sadech	
potrvá	do	30.	6.	2013.

Text:	Mgr.	Pavel	Portl 
Foto:	Ladislav	Chvalkovský
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GALERIE
V. HROCHA

MARTIN VRÁGA - STŘEPY Z PODVĚDOMÍ (6. 3. - 10. 4.)
SETKÁNÍ – STRETNUTIE (11. 4. - 9. 5.)

REDUTA VÝSTAVA ZUŠ UH - SVĚT KOLEM NÁS (7. 3. - 5. 4.)
DOMEČEK 166 – VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ A MLÁDEŽE (6. 4. – 3. 5.)

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

4. 5. SHOWDANCE 2013 • 13. 5. SCREAMERS • 17. – 19. 5. MAGIC FEST • 20. 5. MOJE HRA (J. Bartoška, Z. Bydžovská, N. Divíšková…) • 28. 5. RUDA Z OSTRAVY – The best of cypa

        úterý 16. 4.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 350 Kč, 300 Kč (A3V polovic)

LENKA FILIPOVÁ – CONCERTINO
        úterý 23. 4.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)

SOLAMENTE NATURALI (Bratislava)
VII. ABONENTNÍ KONCERT 

     čtvrtek 25. 4.      19:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 380 Kč, 330 Kč, 280 Kč

HVĚZDA
HRAJE: EVA HOLUBOVÁ 

      sobota 27. 4.      19:30 hodin, Reduta    • vstupné: 110 Kč

FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+ 
S CM HARAFICA
VÝUKA TANCŮ S BESEDOU U CIMBÁLU 

      neděle 28. 4.      15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 100 Kč (A3V polovic)

STŘÍBRŇANKA – JARNÍ KONCERT

ZUŠ UH – DOTEKY (11. 4. – 1. 5.)FELIXŮV SÁL
(JEZUITSKÁ KOLEJ)

FRANTIŠEK JANOUŠ 
ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE (4. 4. – 7. 5.)

TRENČÍN
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vrchol abonentního cyklu  

koncert Solamente naturali

Soubor	SOLAMENTE	NATURALI,	interpretující	histo-
rickou	hudbu,	vznikl	před	osmnácti	 lety	z	umělců	
různých	 odborností,	 jež	 spojovala	 láska	 k	 hud-
bě	 17.	 a	 18.	 století.	 Zakladatelem	 a	 uměleckým	
vedoucím	 souboru	 je	 vynikající	 houslista	 Miloš	
Valent.	Specifikum	souboru	vyplývá	z	 jeho	ojedi-
nělého	přístupu	k	interpretaci	hudby.	„Dnes	již	ne-
stačí	jednoduše	restaurovat	starou	hudbu	a	jejího	
ducha.	 Zásadní	 je	 využívání	 dobových	 nástrojů	 
a	hledání	 inspirace	v	historických	dokumentech,“	
vysvětluje	Valent.	 Jejich	hlavní	devízou	 je	entuzi-
azmus,	tvořivost	a	profesionální	přístup,	prováze-
ný	spontánností	a	přirozenost.

Soubor	se	úspěšně	prezentoval	na	koncertech	ve	
Francii,	 Belgii,	Holandsku,	 Itálii	 a	 Polsku.	V	uher-
skohradišťské	 Redutě	 se	 na	 něj	 můžete	 těšit	
v úterý 23. dubna.	Tento	výjimečný	koncert	bude	
současně	 posledním	 koncertem	 abonentního	
cyklu	MUSICA.

deli

proč lenka Filipová neStárne

Že	 jí	 táhne	 na	 šedesát,	 by	 populární	 zpěvačce	
Lence	Filipové	nikdo	nehádal.	Popírá	veškeré	pří-
rodní	zákony,	zdá	se	totiž,	že	vůbec	nestárne.	Kdo	
by	myslel,	že	za	svou	mladou	vizáž	a	štíhlou	figu-
ru	vděčí	plastickým	chirurgům,	kosmetickým	salo-
nům	a	hodinám	v	posilovně,	mýlil	by	se.	„Bojím	se	
doktorů	všeobecně,	takže	třeba	takový	botox	není	
nic	pro	mne,“	svěřila	se	zpěvačka.	Hodiny	denně	
sice	trénuje,	nikoliv	však	ve	sportovních	centrech,	
ale	 doma,	 v	 sedě,	 na	 kytaru.	 Za	 svou	 mladist-
vou	 vizáž	 tak	 pravděpodobně	 vděčí	 docela	 pro-
stě	svým	nestárnoucím	písničkám.	Přirozenost	 je	
kouzlo,	 jímž	 známá	 šansoniérka	 a	 kytaristka	 už	
léta	vládne.	Věrné	publikum	si	získala	nejen	pro-
dukcí	populární	hudby,	ale	také	klasikou.	Ke	své-
mu	slavnému	albu	Concertino	se	po	dvaceti	letech	
vrátila,	aby	svou	osobitou	interpretaci	hudebních	
klasiků	ozvláštnila	o	další	nové	prvky.	Výsledkem	
je	nejen	nová	deska,	 ale	 také	nový	projekt	Con-
certino,	 v	 němž	 se	 původní	 nahrávky	 potkávají	
s	novými	verzemi,	doplněnými	o	zpěv.	„Záměr	zů-
stal	stejný	–	propagovat	kytarové	autory	z	různých	
století,	během	nichž	se	nástroj	i	technika	vyví jely.	
K	některým	skladbám	jsem	přesto	chtěla	přistou-
pit	 nově	 a	 rozhodla	 jsem	 se	 například	 aranže	
přizpůsobit	 pro	 violoncello,“	 prozradila	 Lenka	 Fi-
lipová.	Uherské	Hradiště	navštíví	zpěvačka	v	úte-
rý 16. dubna 2013.	Vstupenky	jsou	v	předprodeji	
ve	 dnech	 pondělí,	 středa,	 čtvrtek	 na	 pokladně	
Klubu	 kultury,	 denně	 v	 Městském	 informačním	
centru	nebo	on-line	na	www.vstupenky.kkuh.cz.

deli

 
eva holubová je hvězda!

Patrik	Hartl	režisér	nejúspěšnější	české	one	man	
show	Caveman,	kterou	dosud	vidělo	více	než	240	
000	 diváků	 napsal	 nový	 divadelní	 hit.	 Jmenuje	
se	 HVĚZDA	 a	 září	 v	 něm	 neméně	 hvězdná	 Eva	
Holubová.	Komedie	 je	záznamem	myšlenek	nej-
úspěšnější	české	seriálové	herečky	během	nejdi-
vočejšího	týdne	jejího	života.	S	humorem	odkrývá	
zákulisí	českého	showbyznysu	a	s	nadhledem	líčí	
osobní	problémy	fiktivní	herečky,	která	po	pětatři-
ceti	letech	u	oblastního	divadla	nečekaně	zazáří	v	
televizním	seriálu.

Na	Evu	Holubovou	a	 její	HVĚZDU	se	můžete	těšit	
už	ve čtvrtek 25. dubna od 19:00 v klubu kul-
tury.

deli



targuS Se ještě neloučil

Přestože	 loni	 v	 ří jnu	oznámila	Galerie	Targus,	že	
chystá	 zaručeně	 poslední	 výstavu	 Zdeňka	 Tar-
guse	 Červinky,	 nikdo	 z	 milovníků	 výtvarného	
umění	tomu	pří liš	nevěřil.	A	skutečně!	Na	přelomu	
února	a	března	Mistr	a	jeho	družstvo	RUMOL	(Ruč-
ní	UMělecká	OLejomalba)	 připravili	 v	 prostorách	
domu	 U	 Černého	 orla	 na	 Mariánském	 náměstí	
(dříve	 Galerie	 ART)	 výstavu	 více	 než	 dvaceti	 děl.	 
A	 tak	 obdivovatelé	 mistra	 šerosvitu	 a	 staromis-
trovské	 malby	 měli	 další	 možnost	 pokochat	 se	 
(a	také	zakoupit)	obrazy	s	tradičními	náměty	-	ta-
jemné	scenérie	 šlechtických	 sídel,	 zákoutí	 Bená-
tek,	 tenisové	 kurty	 zaručeně	 antukové,	 portréty	
půvabných	 krasavic	 v	 neméně	 půvabných	 klo-
boučcích,	 Pieroti,	 Harlekýni	 a	 Kolombíny,	 jazzoví	
muzikanti	atd.	Mistr	udělal	všem	radost!																																																																																				

mp

Klub kultury Uh. Hradiště informuje

Zdeněk	Targus	Červinka	na	své	únorové	výstavě					
Foto:	Miroslav	Potyka

 
„Střepy z podvědomí“ martina vrágy

Až	do 10. dubna	 mají	 návštěvníci	 Klubu	 kultury	
v	 Galerii	 Vladimíra	 Hrocha	 možnost	 shlédnout	
výstavu	 obrazů	 Martina	 Vrágy,	 absolventa	 mal-
by	na	 SUPŠ	 v	Uherském	Hradišti	 a	 FAVU	 v	 Brně.	
Dílo	 Martina	 Vrágy	 vychází	 z	 tradice	 klasického	
malířství	a	představuje	 jeden	z	 	proudů	součas-
né	mladé	figurální	malby.	Pro	jeho	výtvarný	vývoj	
měly	největší	vliv	zahraniční	stáže,	především	stáž	
na		Hochschule	für	Grafik	und	Buchkunst	v	Lipsku	
v	ateliéru	figurální	malí řky	Anette	Schröter.	Autor	
se	 v	 Galerii	 Vladimíra	 Hrocha	 prezentuje	 roz-
měrnými	 figurálními	 obrazy	 z	 kolekce	 Anonyme	
Komparsen,	rovněž	jsou	zde	k	vidění	nově	vzniklá	
plátna.	 Návštěvníka	 zaujme	 především	 monu-
mentálnost	obrazů,	uvolněnost	malí řského	vyjád-
ření	autora	a	stejně	tak	vyvážená,	přesto	odvážná	
barevnost	obrazů.
																																																																																																																	pb

Účastníci	vernisáže																																			
	Foto:	Miroslav	Potyka

Martinu	Vrágovi	(vlevo)	zahájil	 
výstavu	Martin	Dvořák
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         sobota 6. 4.      19:00 hodin, Reduta    • vstupné: 100 Kč

SEDMIČKA S OHNICOU
VÝROČNÍ KONCERT S BESEDOU U CIMBÁLU

Čtvrtek 4. 4.   14:30 hodin, Reduta, PhDr. Blanka Petráková
    PŘÍBĚHY DOMŮ A VIL, JEJICH STAVITELŮ A OBYVATEL, I. ČÁST
Středa 10. 4.   14:30 hodin, Reduta, Doc. Ing. Milan Králíček
    FLÓRA A FAUNA VÁTÝCH PÍSKŮ
Pátek 12. 4.   14:30 hodin, Reduta, Mgr. Jiřina Velebová
    GIUSEPPE VERDI – OPERNÍ MÁG, I. ČÁST
Pátek 12. 4.   19:00 hodin, MKZ Vésky, Vstupné: 40 Kč
    OHŇOSTROJ – HRAJE: DS BAVSA STARÉ MĚSTO
Sobota 13. 4.   odjezd 15:00 hodin od Klubu kultury, Vstupné: 450 Kč
    RUSALKA (NÁRODNÍ DIVADLO BRNO)
Pondělí 15. 4.   14:30 hodin, Reduta – zkušebna, Ing. Ján Hradský
    JAK ZASTAVIT OTEPLOVÁNÍ ZEMĚ
Úterý 16. 4.   19:30 hodin, Klub kultury, Vstupné: 150 Kč 
    LENKA FILIPOVÁ CONCERTINO
Úterý 23. 4.   14:30 hodin, Klub kultury – malý sál, PhDr. Vladimír Těthal
    CISTERCIÁCI A VELEHRAD
Pátek 26. 4.   14:30 hodin, Reduta – velký sál, Ing. Vinci Lazslo
    MLADISTVÝ VZHLED, DRŽENÍ TĚLA, ČIŠTĚNÍ ORGANISMU, UVOLNĚNÍ STRESU

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

         pátek 12. 4.      19:00 hodin, MKZ Vésky    • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

OHŇOSTROJ
DIVADELNÍ SOUBOR BAVSA STARÉ MĚSTO

         sobota 20. 4.      17:00 hodin, MKZ Sady     • vstupné: 150 Kč 

VÝSTAVA VÍN
POŘÁDAJÍ: VINAŘI SADY, HRAJE: CM KUNOVJAN

         neděle 14. 4.      15:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 50 Kč (děti a A3V polovic)

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
XXXIX. ROČNÍK FINÁLE REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí	diváci!
 
Hned	po	Velikonocích	budou	ve	Slováckém	divadle	
vrcholit	 práce	 na	 komedii	popel a pálenka.	 Ano,	
práce	a	přemýšlení	a	perfektní	souhra	a	secvičení,	
to	vše	je	třeba	k	tomu,	abyste	se	u	nás	mohli	uvolnit	
a	od	srdce	zasmát!	Naše	předešlá	premiéra	(Nora)	
se	pojila	s	norským	severem.	Ta	dubnová	se	seve-
rem	 finským…	Žena,	které	zemře	manžel,	si	chce	
urnu	s	jeho	popelem	odnést	ze	hřbitova	domů.	Na	
tom	by	nebylo	mnoho	k	zasmání,	kdyby	se	nepři-
hodilo	 kolem	 tohoto	 záměru	 a	 této	 ženy	 mnoho	
dalšího.	A	kdyby	tuto	roli	se	svým	smyslem	pro	čer-
ný	humor	nehrála	Květa	Fialová…	Komedie	Popel	
a	pálenka	bude	mít	premiéru v sobotu 13. dub-
na 2013 v 19.00 hodin.	Veřejné	generální	zkoušky	
se	mohou	zájemci	 zúčastnit	 tradičně	o	den	dříve,	
v	 pátek,	 od	 10.00	 hodin.	 Týden	 předtím	 uvedeme	
jinou	komedii,	v	níž	se	Květa	Fialová	představovala	
nejen	na	uherskohradišťských	divadelních	prknech	
více	než	 tři	 roky	a	díky	níž	 její	 spolupráce	 se	 Slo-
váckým	divadlem	začala	 –	hru	harold a maude.	
Půjde	o	poslední reprízu!	K	volnému	prodeji	 jsou	
v	 dubnu	 určeny	 již	 jen	 dva	 další	 večery:	 pondělí 
osmého	bude	patřit	komedii	1+2=6 (jeden a dvě 
je šest)	se	Zdeňkem	Trčálkem	v	hlavní	roli	taxikáře	
Browna,	 jenž	se	za	každou	cenu	snaží,	aby	nedo-
šlo	 k	 odhalení	 jeho	 tajemství	 –	 že	má	 se	 dvěma	
manželkami	dvě	rodiny	na	dvou	koncích	Londýna...	
v pátek devatenáctého	 pak	bude	 celý	divadelní	
sál	doslova	napěchován	emocemi	příběhu	a	písní	
muzikálu	cikáni jdou do nebe.	Souhrnně	zmiňme	
dubnovou	programovou	nabídku malé scény	–	al-

1+2=6	(Jeden	a	dvě	je	šest)
Andrea	Nakládalová,	Zdeněk	Trčálek

ternativního	divadelního	prostoru	Slováckého	diva-
dla:	Titul	oleanna	-	napínavý,	dramatický,	šokující	
a	pravdivý,	je	už	trvalým	hitem,	který	zde	uvádíme.	
Po	mnoha	 letech	 se	 v	únoru	na	 jeviště	Malé	 scé-
ny	 vrátila	 současná	 americká	 komedie	 autobus 
na lince 21	 v	 podání	 Tomáše	 Šulaje	a	 v	 produkci	
Agentury	 Pierrot.	 Divácký	 zájem	byl	 natolik	 veliký,	
že	 i	 v	 dubnu	 (v	 pondělí dvaadvacátého)	 bude-
te	 mít	 možnost	 toto	 monodrama	 vidět.	 Brněnský	
soubor	buranteatr	už	na	naši	Malou	scénu	zavítal	
dvakrát	–	s	představením	Antonín	Huvar	a	komedií	
Obraz.	V	polovině	dubna	k	nám	přiveze	svou	další	
inscenaci	–	pan polštář.	Recenzent	Vladimír	Mikul-
ka	o	ní	v	Divadelních	novinách	napsal:	„Na	zdánlivě	
„samonosných“	hrách	Martina	McDonagha	si	více	
či	méně	 vylámala	 zuby	 už	 pěkná	 řádka	 renomo-
vaných	divadelníků.	Vlastně	to	vypadalo,	že	jediný	
spolehlivě	funkční	klíč	ke	skutečnému	oživení	jeho	
rafinovaně	ironických	dialogů	a	krkolomných	dějo-
vých	paradoxů	je	ve	výhradním	vlastnictví	Ondřeje	
Sokola	a	Činoherního	 klubu.	 Buranteatr	 (a	 režisér	
Jiří	Hájek)	nicméně	dokázal	domnělý	monopol	na-
rušit	–	a	 to	prostředky	velmi	 jednoduchými,	zdán-
livě	 samozřejmými.	 Krátce	 a	 stručně:	 Pan	 Polštář	
je	 nejen	 velmi	 povedená	 inscenace,	 ale	 zároveň	
může	 být	 důkazem,	 že	 si	 Buranteatr	 vypracoval	
úsporný,	 nenápadný,	 ale	 velmi	 účinný	 inscenační	
styl.“	Na	úplný	závěr	připomeňme,	že	uměleckým	
šéfem	Buranteatru	je	ten	samý	člověk,	který	ve	Slo-
váckém	divadle	na	Malé	scéně	režíroval	americkou	
současnou	 hru	 Oleanna,	 Michal	 Zetel.	 Přejeme	
vám	pří jemný	(nejen	divadelní )	duben	2013!

-pah-

Oleanna	-	Klára	Vojtková,	Pavel	Hromádka
Foto:	Jan	Karásek
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Tereza	Novotná,	Pavel	Hromádka	

Tyršovo	náměstí	480,	www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
Tereza	Novotná,	Zdeněk	Trčálek	

Foto:	Jan	Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

2.,3.,17.4. 18.00  Oleanna

15.4.   19.00  Pan Polštář (host SD)

22.4.   19.00  Autobus na lince 21 (host SD)

MALá scénA

Březnová premiéra: Nora

Irena	Vacková,	Tereza	Novotná,	 
Jitka	Josková,	Tomáš	Šulaj

3.4.	 	 st	 18.00	 U	 Válka s Mloky
4.4.	 		čt	 19.00	 B	 nora
5.4.	 	 pá	 19.00	 	 Harold a Maude
6.4.	 	 so	 19.00	 C	 nora
8.4.	 	 po	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
9.4.	 	 út	 18.00	 E	 Jak důležité je ho mít...
11.4.		 čt	 19.00	 D	 nora
12.4.		 pá	 10.00	 	 Popel a pálenka (veř. gen. zk.)

13.4.		 so	 19.00		 P	 Popel a pálenka (premiéra)

15.4.		 po	 10.00	 S	 Popel a pálenka
15.4.		 po	 19.00	 Y	 Popel a pálenka
16.4.		 út	 18.00	 T	 Kdyby tisíc klarinetů
17.4.		 st	 17.00	 O	 Válka s Mloky
18.4.		 čt	 19.00	 X	 Popel a pálenka
19.4.		 pá	 19.00	 	 cikáni jdou do nebe
22.4.		 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko
23.4.		 út	 10.00	 S2	 Popel a pálenka
23.4.		 út	 19.00  Jak důležité je ho mít...
24.4.		 st	 17.00	 N	 Jak důležité je ho mít...
25.4.		 čt	 19.00	 Q	 nora
26.4.		 pá	 10.00	 š	 Jak důležité je ho mít...
27.4.		 so	 19.00	 L	 Popel a pálenka
28.4.  ne 19.00 F	 nora
30.4.		 út	 18.00	 S	 Kdyby tisíc klarinetů
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Knihovna B. B. Buchlovana

Zákulisí Noci s Andersenem

Při	první	Noci	s	Andersenem	v	roce	2000,	kdy	na	pů-
dičce	dětského	oddělení	Knihovny	BBB	přenocovalo		
zhruba	dvacet	dětí,	 patrně	nikdo	netušil,	 do	 jakých	
rozměrů	se	tato	akce	o	13	let	později	rozroste.	Vždyť	
v	 loňském	 roce	 se	 do	 projektu	 zapojilo	 rekordních	
1	 180	 knihoven,	 škol	 a	 dalších	 organizací	 nejenom	
z	 České	 republiky,	 ale	 také	 ze	 střední	 Evropy	 (Slo-
vensko,	Polsko,	 Slovinsko),	Ameriky	a	Austrálie.	Zú-
častnilo	 se	 jí	44	067	dětí	a	 17	701	dospělých.	Co	se	
ale	 nezměnilo,	 je	 fakt,	 že	 po	 stránce	 organizační	
stále	zůstává	na	bedrech	dvou	dam	–	Mirky	Čápové	
a	Hanky	Hanáčkové.	Nahlédněme	 tedy	do	 zákulisí	
příprav	letošní	Noci	s	Andersenem	a	možná	budete	
mnozí	překvapeni,	co	všechno	se	musí	zorganizovat.
Termín	každé	další	Noci	s	Andersenem	stanoví	Klub	
dětských	 knihoven	 SKIP	 s	 ročním	 předstihem,	 také	
autora	a	ilustrátora	některé	z	dětských	knih	oslovují	
kolegyně	půl	roku	až	rok	předem,	aby	včas	přichys-
tali	 grafickou	 podobu	 tradiční	 pohlednice,	 která	 se	
vydává	speciálně	k	NsA.	Ta	má	také	vlastní	webové	
stránky,	jejichž	úprava	a	změny	se	řeší	s	programá-
tory	Národní	knihovny	průběžně	během	roku.	První	
zpráva	o	chystané	akci	se	do	světa	rozletí	již	v	říjno-
vém	Týdnu	knihoven	(zhruba	tedy	půl	roku	předem)	
a	 v	 listopadu	 se	 domlouvá	 definitivní	 grafická	 po-
doba	pohlednic.	V	prosinci	Klub	dětských	knihoven	
na	 valné	 hromadě	 stanoví,	 kterým	 výročím	 autorů	

či	ilustrátorů	knih	pro	děti	v	příštím	roce	bude	věno-
vána	pozornost	(mimo	pohádek	H.	Ch.	Andersena),	
aby	si	knihovnice	mohly	s	dostatečným	předstihem	
připravit	knihy	ke	čtení.	Po	úpravě	webového	formu-
láře	v	prosinci	už	bývá	spuštěna	registrace	knihoven	
a	škol,	a	průběžně	se	buduje	adresář	všech	přihlá-
šených.	V	lednu	už	většinou	bývá	domluvena	společ-
ná	četba	s	autorem	knihy,	která	ještě	nevyšla,	hledá	
se	také	vhodný	překladatel	do	angličtiny	a	polštiny.	
Začínají	 se	oslovovat	potencionální	spolupracovníci	
a	sponzoři,	tzn.	nakladatelé,	webové	portály,	dětské	
časopisy	a	další.	V	únoru	je	rozesílána	první	informa-
ce	pro	média,	zejména	pro	časopisy	s	delší	výrobní	
lhůtou.	 Zadává	 se	 tisk	 pohledů	a	 provádí	 redakční	
práce	 k	 tisku.	 V	 březnu	 se	 připravuje	 tisková	 zprá-
va	 i	 s	 počty	 zúčastněných,	 probíhá	balení	 pohledů	
do	 obálek	 a	 odeslání	 do	 všech	 přihlášených	míst.	
V	těchto	chvílích	probíhá	v	knihovně	hotový	mumraj,	
kdo	má	ruce	a	nohy,	balí,	skládá,	 lepí,	píše	adresy,	
vyřizuje	 nezbytné	 telefonické	dotazy	a	přitom	musí	
všichni	 ještě	 půjčovat.	 Generální	 dohled	 a	 nejvíce	
práce	mají	samozřejmě	kolegyně	z	dětského	oddě-
lení.	Vlastní	Noc	s	Andersenem,	která	letos	proběhne	 
5.	dubna	za	účasti	vzácné	delegace	z	dánského	vel-
vyslanectví,	je	už	pouhou	třešničkou	na	dortu…		Tou	
ovšem	práce	zdaleka	nekončí,	protože	hned	po	akci	
se	pročítají	zprávičky	zúčastněných	knihoven	a	škol,	
z	nejzajímavějších	podnětů	kolegyně	každoročně	se-
stavují	závěrečnou	statistickou	zprávu,	která	by	měla	
být	souhrnem	všech	důležitých	událostí,	výčtu	spiso-
vatelů,	 ilustrátorů,	 herců,	 VIP	 osobností,	 zastupitelů	
a	dalších	osob,	všech	těch,	kteří	četli	dětem	pohádky.	
Díky	elektronické	konferenci	Andersen	(ta	vznikla	pro	
potřeby	NsA	v	 roce	2001)	 	 ví,	 co	se	kde	událo,	mají	
odezvy	dospělých	organizátorů	a	v	průběhu	celého	
roku	jsou	s	nimi	v	elektronickém	kontaktu.
Na	úplný	závěr	 ještě	 jedna	velmi	čerstvá,	ale	úžas-
ná	 zpráva.	 Hana	 Hanáčková	 a	 Miroslava	 Čápová	
z	 Knihovny	 Bedřicha	 Beneše	 Buchlovana	 v	 Uher-
ském	Hradišti	získají	k	2.	dubnu	Cenu	Hanse	Chris-
tiana	Andersena,	kterou	uděluje	výbor	od	roku	1996	
těm,	 kteří	 přispěli	 k	 propagaci	 a	 rozšíření	 znalostí	
o	 tomto	 nejvýznamnějším	 dánském	 spisovateli	
(v	roce	2004	získala	toto	ocenění	například	i	dánská	
královna	Margrethe	II.).	Gratulujeme!	
	 	 Radovan	Jančář

V	letošním	Březnu	-	měsíci	čtenářů	vyhodnocovaly	ve-
řejné	 knihovny	 celé	 České	 republiky	 nejlepší	 čtenáře.	
Mezi	 nejlepší	 uherskohradišťské	 dětské	 čtenáře	 patří	 
Tamara	Niklová,	Kryštof	Mikuláš	Trávníček,	Petr	Brabec	
-	všichni	ze	ZŠ	UNESCO	UH,	a	Anna	Rýznarová	ze	ZŠ	
Palackého	nám.	v	Uherském	Hradišti	(na	přiložené	fo-
tografii	všichni	společně	s	ředitelem	Knihovny	BBB).	Do	
krajského	kola	postupuje	žákyně	Tamara	Niklová.
																																																																						Foto:	archiv		BBB
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de Witt, p.: bratři SeSterové
Existenciální	western	á	la	Jarmuschův	Dead	Man	či	Cormac	McCarthy.	Prospektora	
Hermanna	Warma	čeká	násilná	smrt	–	nařídil	ji	záhadný	a	mocný	muž	známý		pou-
ze	 jako	Komodor	a	mají	se	o	ni	postarat	 jeho	neblaze	proslulí	zabijáci	Eli	a	Charlie	
Sesterové.

Výběr novinek Knihovny BBB 

erbenová, e.: životy evy l.  
Příběh	dívky,	která	přežila	šoa,	a	knihy,	která	nikdy	neskončila.	Jedinečné	svědectví	
holocaustu,	ale	také	psychologická	sonda	ženy,	kterou	zasáhly	dějiny	20.	století.	Au-
torka	otevřeně	bilancuje	svůj	dosavadní	život.	Je	mnohem	otevřenější	a	o	svém	životě	
už	nehovoří	tak,	jak	se	má,	ale	tak,	jak	ho	žila.	

prochaSko, t.: jinací       
Mezi	vrcholky	Karpat	 leží	městečko	Jalovec,	 lázně,	do	nichž	na	začátku	20.	století	
přijíždějí	hosté	z	celé	Evropy.	Dovídají	 se	zkazky	o	 tajemných	bytostech	nadaných	
nadpřirozenou	mocí.	Kdo	jsou	Jinací?	Pozemští	bohové?	Nebo	vypravěči,	kteří	dove-
dou	splétat	lidské	osudy	jako	krajky	vyšité	na	huculských	krojích?

norFolk, l.: SlavnoSt johna Saturnalla
Román	odehrávající	se	v	17.	století	v	Anglii	vypráví	životní	příběh	nejlepšího	Kuchaře	
tehdejšího	světa,	 Johna	Saturnalla,	 jehož	pří jmení	odkazuje	k	slavnostnímu	Rituálu	
antických	saturnálií,	který	jeho	předkové	tajně	organizovali	v	předchozích	staletích.

French, t.: ztracený příStav    
Další	román,	ve	kterém	irská	autorka	dokládá	své	mistrovství	psychologické		detek-
tivky.	 V	 nedostavěném	a	 jen	 z	 části	 obydleném	 satelitním	městečku	 za	Dublinem	
dojde	k	vraždě	dvou	dětí	a	jejich	otce.	Stopy	vedou	dvěma	směry	zároveň…

niedl, F.: pavoučí Síť
Lukášovi,	platnéřskému	tovaryšovi,	se	podařilo	za	přispění	svého	příznivce	Lorenza	
Scorsiniho	šťastně	uniknout	z	Prahy,	kde	mu	bylo	několikrát	ukládáno	o	život.	Co	mu	
asi	přinese	jeho	nový	domov,	Miláno?	Město	platnéřských	mistrů,	ale	i	mistrů	v	pou-
žívání	dlouhých	nožů.	A	dokáže	dosud	tělesně	slabý	Lukáš	přežít?

TOP	výběr	z	novinek	ve	fondu	Knihovny	BBB	připravil	Radovan	Jančář
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čTYřlíSTEK VE SlUžBÁCH KRÁlE
po 1. 4. 16.00, st 10. 4. 15.30 hod.
Režie: mICHal žaBKa / čR 2013 / 95 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

HoSTITEl 
po 1. 4. 17.45, út 9. 4. 17.00 hod.  
Režie: aNDREW NICCol / USa 2013 / 125 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Film podle románu Hostitel spisovatelky Ste-
phenie Meyer, autorky Twilight Ságy. 

BaBoVřESKY
po 1. 4. 20.15, út 2. 4. 17.30, st 3. 4. 10.00, 19.30, 
čt 11. 4. 20.15 hod. 
Režie: ZDENěK TRošKa / čR 2013 / 133 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 110 Kč
Nová komedie Zdeňka Trošky s podtitulkem  
„z dopisu venkovské drbny“.

maRTIN a VENUšE
út 2. 4. 20.00, po 8. 4. 19.30 hod.
Režie: jIří CHlUmSKý / čR 2012 / 120 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše 
… aneb … když hlídá táta.
 
SPRINg BREaKERS
st 3. 4. 17.30 hod.
Režie: HaRmoNY CoRINE / USa 2012 / 94 
min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Čtyři sexy středoškolačky se rozhodnou vylou-
pit fast food, aby měly peníze na krátkou jarní 
dovolenou. Jenže to je jenom začátek…

jaCK a oBřI [3D]
čt 4. 4. 18.00, pá 5. 4. 16.30, ne 7. 4. 17.00,  
so 13. 4. 16.30 hod.
Režie: BRYaN SINgER / USa 2013 / 114 min. 
/ přístupný / dabing /  3D-Cinema / 120 Kč  
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře 

bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, 
vzplane nanovo starodávná válka. 

jaCK a oBřI [2D] 
so 6. 4. 16.30, po 22. 4. 17.30 hod.
dabing / D-Cinema / 90 Kč 

VEDlEjší účINKY
čt 4. 4. 20.15, pá 5. 4. 18.45, ne 7. 4. 19.30,  
po 15. 4. 20.00 hod.
Režie: STEVEN SoDERBERgH / USa 2013 
/ 106 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema 
/ 100 Kč
Jedna pilulka může změnit váš život… 

jaKo Za STaREjCH čaSů
pá 5. 4. 20.30, so 6. 4. 18.45, so 13. 4. 20.30 hod.
Režie: fISHER STEVENS / USa 2012 / 95 min. 
/ přístupný / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Val (Al Pacino) opouští po dlouhých 28 letech 
vězení a Doc (Christopher Walken) pro něj na-
chystal řádnou oslavu znovu nabyté svobody…

lESNí DUCH
so 6. 4. 20.30, po 8. 4. 17.30 hod.
Režie: fEDE alVaREZ / USa 2013 / 91 min.  
/ od 15 let / titulky / D-Cinema / 140 Kč
Dlouho očekávaný remake kultovního hororu.

moCNý VlÁDCE oZ [3D] 
st 10. 4. 17.30 hod.
Režie: Sam RaImI / USa 2013 / 125 min.  
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Fantastické dobrodružství od společnosti Walt 
Disney Pictures.

SmRToNoSNÁ PaST: oPěT V aKCI 
st 10. 4. 20.00 hod. 
Režie: joHN mooRE / USa 2013 / 105 min.  
/ od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmo-
vou rolí, tedy jako John McClane.
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jURSKý PaRK [3D] 
čt 11. 4. 18.00, pá 12. 4. 17.30, ne 14. 4. 17.00,  
út 16. 4. 17.30  hod.
Režie: STEVEN SPIElBERg / USa 2012 / 127 
min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / děti 
do 15 let 130, 150 Kč  
Nestárnoucí klasika ve 3D! Film získal 3 Oscary.

DÁVÁm TomU RoK
pá 12. 4. 20.00, ne 14. 4. 19.30 hod.
Režie: DaN maZER / Velká Británie 2013 / 97 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Britská komedie od scenáristy filmů Borat  
a Bruno. 

jENíčEK a mařENKa: loVCI čaRo-
DějNIC [2D]
so 13. 4. 18.45 hod. hod.
Režie: TommY WIRKola / USa, Německo 
2013 / 83 min. / od 12 let / titulky / D-Cine-
ma / 80 Kč
Pomsta je sladší než perník…
 
jENíčEK a mařENKa:
loVCI čaRoDějNIC [3D]
po 15. 4. 18.00 hod.
titulky / 3D-Cinema / 100 Kč

SmRTElNÉ lžI
st 17. 4. 17.30 hod. 
Režie: NICHolaS jaRECKI / USa 2012 / 107 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Richard Gere byl nominován za svou roli Rober-
ta Millera na Zlatý Glóbus 2013.

šmEjDI
čtvrtek 18. 4. 18.30, sobota 20. 4. 17.00 hod.
čR 2013 / 74 min. / D-Cinema / 70 Kč, senioři 
nad 65 let zdarma
Režie: SILVIE DYMÁKOVÁ 
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté 

kamery zachytily drsné pozadí předváděcích 
akcí pro seniory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 

flamENCo HoY DE CaRloS SaURa 
tanec a hudba
čt 18. 4. 20.00 hod, kino Hvězda
vstupné: 150 Kč
Režie: CaRloS SaURa, hudební režie: Cha-
no Domínguez, choreografie Rafael Estévez 
a Nani Panos
Flamenco Hoy v režii slavného filmaře Carlose 
Saury nabízí nevšední pohled na současné fla-
menco – úchvatný tanec, hudba nabitá energií 
a zpěv, při kterém se tají dech. Diváci proniknou 
do světa současného flamenca díky dvaceti nej-
talentovanějším španělským umělcům nové ge-
nerace v hudební režii známého pianisty Chano 
Domíngueze a choreografii Rafaela Estéveze  
a Naniho Panose. Představení  mělo premiéru 
v Madridu, dále bylo uvedeno v Polsku a poz-
ději též v Barceloně. V únoru 2012 se dostalo 
až do New Yorku, kde se hraje doposud a je 
považováno za jedno z nejlepších flamencových 
představení současnosti.
http://www.aerofilms.cz/filmy/film/?id=218

NEVěDomí
pá 19. 4. 20.30, ne 21. 4. 20.00, po 29. 4. 20.00 
hod.
Režie: joSEPH KoSINSKI / USa 2013 / 124 
min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 120 Kč
Post-apokalyptické sci-fi s Tomem Cruisem 
v hlavní roli. 

TEmNÉ NEBE
so 20. 4. 20.45, po 22. 4. 20.00 hod.
Režie: SCoTT CHaRlES STEWaRT / USa 
2013 / 97 min. / od 15 let / titulky / D-Cine-
ma / 100 Kč
Pokud si Vás jednou vyberou, už jim navždy 
patříte... 
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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.

DíVKa S KamÉlIEmI + UKolÉBaV-
Ka, Po KTERÉ SE NEVZBUDíš
Ozvěny Otrlého diváka 2013
st 3. 4. 18.00 hod., klub Mír 
Režie: HIRošI HaRaDa / japonsko 1992  
/ 79 min. / české klikací podtitulky / 40, 60 
Kč (denní permanentka 100 Kč)
Japonský animák jen pro otrlé a k tomu ještě 
krátká animovaná avantgarda.

míR NaSlEPo PRo oTRlÉ   
Ozvěny Otrlého diváka 2013
středa 3. 4. 20.00 hod., klub Mír
české klikací podtitulky / 40, 60 Kč
(denní permanentka 100 Kč)
Projekce „Mír Naslepo“ opět ověří otřesitel-
nost vaší důvěry vůči otrlým dramaturgům.. 
http://www.otrlydivak.cz
 
oTRlÁ afTERPaRTY:
Dj DR. BoSToN   
Ozvěny Otrlého diváka 2013
středa 3. 4. 22.00 hod., klub Mír
vstup zdarma
http://www.mkuh.cz

TENKRÁT Na ZÁPaDě         Projekt 100
út 9. 4. 19.30 hod.
Režie: SERgIo lEoNE / Itálie, USa 1968  
/ 166 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema 
/ 70, 80 Kč
Legendární western, který jednou provždy změ-
nil pohled na tento žánr.

loRE                       DEF UH - doplněk
út 16. 4. 20.00 hod.
Režie: CaTE SHoRTlaND / Německo, aus-
trálie 2012 / 105 min. / od 12 let / titulky  
/ D-Cinema / 60, 70 Kč 
Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni ví-
těznými vojsky, přebírá dívka zodpovědnost za 
své čtyři mladší sourozence a vede je do bezpečí 
babiččina domu vzdáleného 900 km… 
 
Na DřEň   DEF UH – doplněk  / Týden pro Zemi
st 17. 4. 20.00 hod.
Režie: jaCQUES aUDIaRD / francie, Belgie 
2012 / 120 min. / od 15 let / titulky / D-Ci-
nema / 70, 80 Kč
Ani Stephanie, ani Ali zatím netuší, že každému 
z nich se vlastní svět již brzy zhroutí a jediné, co 
je může zachránit, je vzájemná blízkost. 

PRaVIDla mlčENí
so 20. 4. 18.30, ne 21. 4. 17.30 hod.
Režie: RoBERT REDfoRD / USa 2012 / 125 
min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 100 Kč
Když mladý a průbojný reportér odhalí práv-
níkovu skutečnou identit, obrátí jeho poklidný 
život vzhůru nohama…

ZamBEZIa [3D] 
čt 25. 4. 18.15, pá 26. 4. 16.30, so 27. 4. 16.30 
hod.
Režie: WaYNE THoRNlEY / jižní afrika 2012 
/ 83 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema 
/ 130 Kč
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá 
na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího 
města Zambezia, aby se stal členem prestižní 
letky chránící město před útoky nepřátel. 

BEZPEčNý PříSTaV
čt 25. 4. 20.00, pá 26. 4. 18.15, so 27. 4. 20.30, 
ne 28. 4. 17.30 hod.
Režie: laSSE HallSTRÖm / USa 2013 / 115 
min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Režisér Lasse Hallström (Čokoláda, Lov lososů 
v Jemenu) natočil jedinečnou romanci na mo-
tivy románu Nicholase Sparkse (Talisman, Po-
slední přístav).

ZlomENÉ měSTo
pá 26. 4. 20.30, so 27. 4. 18.15, ne 28. 4. 20.00, 
po 29. 4. 17.30 hod.
Režie: allEN HUgHES / USa 2013 / 109 min. 
/ od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč 
Mark Wahlberg, Russell Crowe a Catherine Ze-
ta-Jones diváky v novém thrilleru přesvědčí,  že 
důkaz je ta nejmocnější zbraň.
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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

BaBoVřESKY
st 10. 4. 10.00 hod.
Režie: ZDENěK TRošKa / čR 2013 / 133 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 60 Kč
Nová komedie Zdeňka Trošky se skvělým herec-
kým obsazením. 

lÁSKa VšEmI DESETI
st 24. 4. 10.00 hod.
Režie: RÉgIS RoINSaRD / francie 2012 / 111 
min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 50 Kč   
Láska ke sportu a k ženě si někdy mohou pře-
kážet…

šmEjDI
so 20. 4. 17.00 hod.
čR 2013 / 74 min. / senioři nad 65 let zdar-
ma!, 60 Kč 70 Kč / Režie: SIlVIE DYmÁKoVÁ
Co se opravdu děje na populárních zájezdech  
s obědem zdarma?

ZVoNKY šTěSTí  Ozvěny DEF 2013
út 23. 4. 18.30 hod.
Režie: maREK šUlíK, jaNa BUčKa / Slo-
vensko 2012 / 62 min. / titulky / na průkaz-
ku Zf a aRT 30, 60 Kč
V malé romské vesničce na Slovensku žijí Marie-
na a její bratranec Roman. Ve vesnici jsou známí 
pro svou zvláštní zálibu – spojuje je jejich obdiv 
ke Karlu Gottovi a Darině Rolincové.

VRÁSKY   Ozvěny DEF 2013
út 23. 4. 20.00 hod.
Režie: IgNaCIo fERRERaS / španělsko 2011 
/ 90 min. / titulky / na průkazku Zf a aRT 
30, 60 Kč
Hrají: Tacho González, Mabel Rivera ad.
Animovaný snímek se snaží pohled na stáří 
změnit a ukázat ho v jiném světle. 

V RoCE HIP-HoPU   Ozvěny DEF 2013
st 24. 4. 18.30 hod.   
Režie: BoRIS PETKoVIC / Slovinsko 2010 / 72 
min. / titulky / na průkazku Zf a aRT 30, 60 Kč 
Film  dává nahlédnout do hiphopové a rapové 
scény ve Slovinsku od jejích začátků dodnes. 

NEmají PoKoj SVÉVolNíCI  
Ozvěny DEF 2013
st 24. 4. 20.00 hod.
Režie: ENRIQUE URBIZU španělsko 2011  
/ 113 min. / titulky / na průkazku Zf a aRT 
30, 60 Kč
Santos Trinidad je vysloužilým policistou, který si 
rád přihne. Během potyčky v baru skončí na pod-
laze tři mrtví. Santos po sobě zamete stopy, ale 
jeden ze svědků trojité vraždy mu proklouzne…  

DIRCH                                 Ozvěny DEF 2013
čt 25. 4. 18.00 hod.
Dánsko 2011 / 109 min. / titulky / na prů-
kazku Zf a aRT 30 Kč, 60 Kč
Režie: MARTIN P. ZANDVLIET / Hrají: Nikolaj Lee 
Kaas, Lars Ranthe, Lars Brygmann, Malou Rey-
mann, Morten Kirskov ad.
Strhující snímek o úspěchu a slávě na jedné stra-
ně a pečlivě střeženém soukromí zlomeného  
a pochybujícího člověka na druhé.

RoK BEZ magoRa + HoST: 
REžISÉR olIVER malINa - moRgEN-
STERN  
út 30. 4. 19.30 hod. 
Režie: olIVER malINa - moRgENSTERN  
/ čR 2012 / 114 min. / od 15 let / D-Cinema 
/ 70, 80 Kč
Film mapuje kaleidoskop životních příběhů  
Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor.
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CRooDSoVI [2D]
st 3. 4. 15.30 hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo USa 
2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ D-Cinema / 80, 90 Kč
Dobrodružná animovaná komedie vypráví velký 
příběh první pravěké rodiny na světě.

maloVÁSEK – PaPíRoVý TYgR
ne  7. 4. 14.30 hod. 
Tento tygr není zlý. Vyrobíme si z papíru posta-
vičky tygrů, tygřic i tygřat.

malý TYgR (PÁSmo)
ne 7. 4. 15.30 hod.
československo  / 66 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Rézi a Brok, Krtek hodinářem, 
Malý tygr ad.

BIJÁSEK - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
Výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové 
projekce zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 Kč před 
libovolnou filmovou projekcí v kině Hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BIJÁSKU na školní rok 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. 

čTYřlíSTEK VE SlUžBÁCH KRÁlE
st 10. 4. 15.30 hod.
Režie: mICHal žaBKa / čR 2013 / 100 min.  
/ přístupný / D-Cinema / 70,80 Kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

maloVÁSEK
– moTýlCI Na ZÁCloNU
ne 14. 4. 14.30 hod.
Léto je sice ještě daleko, ale proč by na zácloně 
nemohl přistát už teď pestrobarevný motýl? 

KoUZElNý DěDEčEK (PÁSmo)
neděle 14. 4. 15.30 hod.
československo / 70 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Kouzelný dědeček, O Matyldě 
s náhradní hlavou, Jonáš a velryba ad.

POŘADY PRO DĚTI

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

BIO NOSTALgIE

KDYBY TISíC KlaRINETů + aKCE: 
gRamo NoSTalgIE
úterý 23. 4. 15.00 hod.
Režie: jÁN RoHÁč, VlaDImíR SVITÁčEK 
/ československo 1964 / 130 min. / přístup-
ný / diváci nad 60 let 30 Kč, ostatní 40 Kč 
Dnes již legendární český filmový muzikál je po-
staven na groteskní možnosti přeměny zbraní  

v hudební nástroje. Najdete ještě doma staré 
československé gramofonové desky z první 
poloviny 60. let? či dokonce desky se sklad-
bami, které zazněly ve filmu Kdyby tisíc kla-
rinetů? Pokud ano, pak neváhejte a vezmě-
te je s sebou! Po projekci filmu si v „gramo 
nostalgii“ v kavárně kina Hvězda můžeme  
u gramofonu společně příjemně zavzpomí-
nat a třeba i zatančit. 
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SammYHo DoBRoDRUžSTVí 2 [3D] 
Týden pro Zemi 
st 17. 4. 15.30 hod.
Režie: BEN STaSSEN / Hrají Belgie 2012 / 93 
min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80, 
100 Kč 
Dva nerozlučné želví přátelé jednoho dne uloví 
pytlácká loď. Podaří se jim dostat zpět na svo-
bodu?

maloVÁSEK – PTÁčCI
ne 21. 4. 14.30 hod.
Pokud se Vám nechce hodiny vyhlížet kosa, 
není nic jednoduššího, než si ptáčky vyrobit. 

RIo      
Týden pro Zemi
ne 21. 4. 15.30 hod.
Režie: CaRloS SalDaNHa / USa 2011 / 96 
min. / přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč 
Pozdrav  z tropické, barevné a roztančené Bra-
zílie – Rio! 

 

moNSTRa oCEÁNů + KRÁloVSTVí 
HmYZU [3D]     
Týden pro Zemi
st 24. 4. 15.30 hod.
USa 2007, Velká Británie 2003 / 80 min.  
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80, 100 Kč
Dvojice naučných filmů předvede výjimečné 
mořské plazi z éry dinosaurů a akční přírodní 
drama z deštného pralesa v absolutně pohlcu-
jícím 3D.
 
maloVÁSEK – HlaVolam
ne 28. 4. 14.30 hod.
Vyrobíme si jednoduchou skládačku, ať si 
máme s čím hrát.

ZamBEZIa [3D] 
ne 28. 4. 15.30 hod.
Režie: WaYNE THoRNlEY / jižní afrika 2012 
/  83 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema 
/ 110, 130 Kč
Dobrodružná výprava do bájného ptačího měs-
ta Zambezia.

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.

VTÁčIKoVIa, SIRoTY a BlÁZNI 
DEF UH - doplněk
čt 4. 4. 16.00 hod.
Režie: jURaj jaKUBISKo / Slovensko, fran-
cie 1969 / 78 min. / od 15 let / na průkazku 
Zf zdarma, 50 Kč
Tři sirotkové, jejichž rodiče se navzájem povraždili, 
přežívají ve světě násilí, cynismu a beznaděje díky 
svému bláznovství, hravosti a optimismu... 

SUNSET BlVD.           Projekt 100
čt 11. 4. 16.00 hod.
Režie: BIllY WIlDER / USa 1950 / 110 min.  
/ od 12 let / titulky / D-Cinema / na průkazku 
Zf zdarma, 50 Kč
Nejslavnější a nejtrpčí portrét hollywoodské to-
várny na slávu získal 3 Oscary.

EDITH PIaf  DEF UH - doplněk
čt 18. 4. 16.00 hod.
Režie: olIVIER DaHaN / francie, Velká Bri-
tánie, čR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky 
/ na průkazku Zf zdarma, 50 Kč

Přivítejte nesmrtelnou osobnost...
Film získal 2 Oscary.

PRÉmIE Zf: PRaVIDla mošTÁRNY 
DEF UH - doplněk
čt 25. 4. 16.00 hod.
Režie: laSSE HallSTRÖm / USa 1999 / 120 
min. / od 12 let / titulky / na průkazku Zf 
zdarma
Film o smutku, radosti, lásce i životních zkuše-
nostech získal 2 Oscary.

žElaRY + PřEDfIlm: PoSlEDNí RoZ-
HoVoR S KVěToU lEgÁToVoU 
Oslava osvobození
úterý 30. 4. 16.00 hod.
Režie: oNDřEj TRojaN / čR, Slovensko, 
Rakousko 2003 / 142  + 13 min. / od 12 let 
/ zdarma
Film byl nominován na Oscara v kategorii nej-
lepší cizojazyčný film a získal dva České lvy. 
Uvádíme u příležitosti oslav osvobození, připo-
menutí osobnosti Květy Legátové a deseti let 
od natočení snímku. 
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koncerty, opery, výstavy, besedy

VýTVaRNÁ SoUTěž Na TÉma
čTYřlíSTKU (DěTSKÉ PRÁCE)
kino Hvězda - kavárna, od 1. 3. 
Do soutěže o vstupenky na film Čtyřlístek  
ve službách krále, kterou pořádala Městská 
kina Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihov-
nou BBB přišlo od dětí celkem 72 komiksů. 
www.knihovnabbb.cz, www.mkuh.cz

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, 
Venice, Benátky; Free tekno a DIY kultura. 
www.mkuh.cz

jURaj SaPaRa: DIgITÁlNí gRafIKa 
& mEDaIlE
foyer kina Hvězda, 4. – 28. 4.
Akademický sochař Juraja Sapara je významný 
slovenský sochař. Ve své tvorbě spojujuje do-
mácí sochařskou tradici s evropskou moder-
nou. Obsahově u něj dominuje motiv a symbo-
lika nesvobody, současně však jeho díla evokují 
překonání této nesvobody a vzlet. Jeho práce 
působí poeticky a zároveň vyjadřují nespouta-
nou dravost života. Sapara se věnuje komorní 
plastice, medailérské tvorbě, kresbě, malbě  
a počítačové grafice. Tato umělecká mnoho-
tvárnost je pro něj charakteristická. Juraj Sapa-
ra své práce vystavoval v Rakousku, Itálii, Fran-
cii, Velké Británii, USA, Číně a dalších zemích.  
V současnosti zároveň působí ve funkci děka-
na Fakulty výtvarných umení Akadémie umení  
v Banskej Bystrici. Vernisáž výstavy se koná 
ve čtvrtek 4. 4. od 17.30 hodin.
http://sk.wikipedia.org/wiki/juraj_Sapara

PřEDNÁšKa mUDR. jaNa HNíZDIla
pá 19. 4. 17.00 hod. 
Předprodej jen v agentuře Avalon
www.avalon-uh.cz

majDa S PÉťoU Plaší DUCHY
so 20. 4. 14.30 hod.
Předprodej v kině Hvězda.
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V	sobotu	9.	3.	patřilo	odpoledne	v	kině	Hvězda	především	Čtyřlístku.	V	Malovásku	si	děti	mohly	zdarma	
vyrobit	Čtyřlístkové	záložky,	následovala	autogramiáda	hostů	a	fotografování	se	známými	postavičkami.	
K	vidění	byla	také	tematická	výstava	dětských	prací.	Před	samotnou	projekcí	filmu	se	mohli	diváci	ještě	
leccos	dozvědět	od	režiséra	filmu	Michala	Žabky,	producenta	Miloslava	Šmídmajera	a	také	od	Václava	
Upíra	Krejčího,	jenž	zastoupil	výtvarníka	Jaroslava	Němečka.																																																	Foto:	Jan	Vydlák

Hosty	mimořádného	uvedení	snímku	Hořící	keř	v	kině	Hvězda	byli	ve	čtvrtek	7.	3.	autor	námětu	a	scénáře,	
hradišťský	rodák	Štěpán	Hulík	a	historik	Petr	Pánek,	člen	občanského	sdružení	Pant	a	jeden	ze	spoluau-
torů	portálu	Moderní	dějiny.	Na	místě	byla	příležitostně	vystavena	i	expozice	s	námětem	událostí	roku	
1968-1969	a	živých	pochodní.	Drama	o	alarmujícím	činu	Jana	Palacha,	který	se	upálil	na	protest	proti	
okupaci	Československa,	ve	stejný	den	viděli	také	studenti	vybraných	středních	škol.

Foto:	Marek	Malůšek

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI MĚSTSKých KIN
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Vybírat nejvýznamnější  
osobnosti můžete až do 27. 4.  

Městské	informační	centrum	Uherské	Hradiště	se	
společně	 s	 redakcí	 Slováckého	 deníku	 rozhodlo	
prodloužit	termín	ankety	s	názvem	osobnosti.uh.  

Jména	svých	favoritů	z	historie	i	přítomnosti	měs-
ta	můžete	tak	vybírat	až	do soboty 27. dubna do 
15.00 hodiny.	 Kupony,	 které	 jsou	 součástí	 bližší	
informace	o	anketě,	budou	i	nadále	součástí	stře-
dečních	 a	 pátečních	 novin.	 Třináct	 z	 těch,	 které	
se	ocitnou	v	hlasovacím	boxu	v	Městském	infor-
mačním	 centru,	 bude	 vylosováno	 v	 odpoledním	
programu	akce	na kole vinohrady uherskohra-
dišťska.
 
Mediálním	partnerem	ankety	jsou	kromě	Slovác-
kého	 deníku	 i	 Televize	 Slovácko	 a	Městská	 kina	
Uherské	Hradiště.

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

Na kole vinohrady...

Sedmý	 ročník	 symbolického	 otevírání	 cykloste-
zek	 se	 bude	 konat	 v	 sobotu	 	27. dubna 2013. 
Registrace	účastníků	začne	v	8.30 hod.	na	Ma-
sarykově	 náměstí	 v	 Uherském	Hradišti.	 Po	 za-
hájení	se	odstartují	 jednotlivé	trasy	různé	délky	
a	náročnosti.	

Odpoledne	bude	pro	malé	a	velké	cyklisty	i	širo-
kou	veřejnost	už	tradičně	připravený	bohatý	kul-
turní	program	se	zajímavou	tombolou.	Součástí	
programu	 bude	 i	 losování	 účastníků	 soutěže	
na	 facebooku	 Městského	 informačního	 centra	
Uherské	 Hradiště	 a	 kuponů	 ankety	 Osobnosti.
uh,	které	budou	k	dispozici	všem	zájemcům	až	
do	26.	4.,	vždy	ve	středu	a	pátek	ve	Slováckém	
deníku.	K	otevírání	cyklostezek	se	připojí	i	účast-
níci	z	Uherského	Brodu	na	trase	nazvané	Stezka		
J.A.	Komenského.



43

Nahlédnutí do Míkovic

Všechny	důležité	okamžiky	Míkovic	jsou	zazname-
návány	v	kronice obce.	V	současné	době	pan bed-
řich autrata,	který	je	míkovským	kronikářem	již	od	
roku	1988,	plní	místními	událostmi	 listy	 již	čtvrtého	
svazku	kroniky.	Tři	předchozí	svazky,	z	nichž	každý	
čítá	přes	400	stran,	jsou	uloženy	v	Okresním	archivu	
v	Uherském	Hradišti.														

Okénko z historie

Přátelé zpětné vazby

Pozvánka

Jediným	 místním	 sdružení	 v	 oblasti	 kultury,	 které	
nevychází	z	folklorní	tradice	obce,	jsou	Přátelé	zpět-
né	 vazby	 (dále	 PZV).	 Sdružení	 se	 snaží	 nabídnout	
prostor	mladým	 začínajícím	 kapelám	 nejen	 z	Mí-
kovic,	 ale	 z	 celého	Uherskohradišťska,	 které	 by	 si	
jinak	 ve	 velké	 konkurenci	 jenom	 obtížně	 hledaly	
cestu	 ke	 svým	 posluchačům.	 „Respektujeme	 náš	
region	Moravské	 Slovácko	 jako	 specifickou	 kultur-
ní	 oblast“,	 říká	 zakladatel	 a	 vůdčí	 osobnost	 PZV	
František	 Elfmark.	 „Současně	 ale	 chceme	 ukázat,	
že	i	zde	existuje	celá	řada	kvalitních	projektů	v	tzv.	
nefolklorní	oblasti.“	

O	jeho	slovech	se	mohl	přesvědčit	každý	z	mnoha	
návštěvníků	šesti	 ročníků	hudebních	minifestivalů,	

Dubnová	pozvánka	je	určena	všem	obyvatelům	Mí-
kovic,	kteří	nejen	v	aktuálním	měsíci	rádi	tráví	volné	
chvíle	s	knihou	v	ruce.	Pro	milovníky	literatury	všech	
žánrů	 je	každý čtvrtek v době od 17 hod do 19 
hod otevřena míkovská knihovna,	 která	 se	 na-
chází	v	areálu	místního	kulturního	zařízení.	Kromě	
půjčení	 knih	 mohou	 návštěvníci	 bezplatně	 využít	
počítač	připojený	na	 internet	 nebo	požádat	 o	 tisk	
dokumentů.

Hana	Elfmarková

které	 sdružení	 mimo	 jiné	 pořádá.	 Tyto	 přehlídky	
mladých	 skupin	 nazvané	 Rock	 Gang	 Party	 (RGP)	
mají	již	několikaletou	tradici	a	jsou	unikátní	tím,	že	
výhradně	mladým	amatérským	a	začínajícím	kape-
lám	nabízejí	možnost	poznat	prostředí	profesionál-
ně	připraveného	 koncertu	a	 zahrát	 si	 za	podpory	
zvukaře	 a	 kvalitní	 hudební	 aparatury.	 Již	 od	 roku	
2012	 podporuje	 aktivity	 sdružení	 i	Město	Uherské	
Hradiště,	s	 jehož	podporou	byly	uspořádány	 i	po-
slední	dva	koncerty	RGP,	které	proběhly	v	KD	v	Mí-
kovicích.	I	v	letošním	roce	se	můžeme	těšit	na	další	
porci	kvalitní	rockové	hudby	v	podání	mladých	mu-
zikantů	z	Uherskohradišťska.	Pořadatelé	slibují,	že	
do	série	rockových	minifestivalů	přibudou	nejméně	
další	dva.
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dům dětí a mládeže, purkyňova 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

8. – 9. 4. 2013 – po - út – poznej a chraň –	9.-
13.00	 hod.,	 15.	 ročník	 ekologické	 soutěže	 škol-
ních	 týmů	 v	 budově	 II.	 ZŠ	 Za	Alejí	 –	 v	 sídle	 PC	
Trnka	UH.	Info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.	 	733	500	
233.	

10. 4. 2013 –	 středa	 –	krajské kolo recitační 
soutěže	 	od	9.00	hod.	v	budově	Gymnázia	UH.	
Info:		Martina	Dörrová,	tel.	605	203	064

13. 4. 2013	–	sobota	–	výlet s cestovatelským 
klubem	 –	 od	 7.30	 hod.	 Na	 výlet	 je	 nutné	 se	
předem	 přihlásit	 nejpozději	 do	 10.	 4.	 u	 Lenky 
Pavelčíkové,	tel.	733	500	233,	kde	získáte	i	bližší	
informace.	

14. 4. 2013	 –	 neděle	 –	 zazpívej Slavíčku	 –	 
ve	 spolupráci	 s	 Klubem	 kultury	 proběhne	 39.	
ročník	 soutěže	 od	 15.00	 hod.	 Doprovází	 cim-
bálová	muzika	Ohnica.	 Info:	 	Martina	Dörrová, 
tel.	605	203	064

14. 4. 2013	 	–	neděle	–	popletený les s liškou 
bystrouškou	–	od	10.00	hod.	v	Kunovském	lese.	
Info:	Lenka	Pavelčíková,	tel.		733	500	233.	

20. 4. 2013		–	sobota	–	aerobictour	–	základ-
ní	kolo	postupové	soutěže	v	aerobicu	družstev,	
Sportovní	 hala	 UH	 	 od	 12.00	 hod.	 Vstupné	 jen	
50,--	Kč.	Info:	Jana	Skuciusová,	605	203	065.

27. 4.  2013	–	sobota	-	turnaj v magic v dia-
konii uh	 v	 době	 od	 10.00	 hod.,	 	 info:	Martina	
Dörrová,	tel.	605	203	064

15. – 26. 4. 2013	–	týden  pro  zemi:	veškeré	
info	u	 Lenky	Pavelčíkové,	PC	Trnka	 tel.	 733	500	
233	nebo	www.trnka.xf.cz

do 15. 4.	–	uzávěrka	výtvarné	soutěže „jaké by 
to bylo na ptačí planetě“
do 18. 4.	–	uzávěrka	krátkých	videoklipů	„zprá-
vy z ptačí říše“
15. – 19. 4. – „ptačí kamarádi lišky bystrouš-
ky“	 zahrada	 DDM	 Šikula,	 kde	 čekají	 děti	 hry,	
úkoly	a	zábava	v	doprovodu	lišky	Bystroušky,	na	
tuto	akci	je	nutno	se	předem		přihlásit
21. 4.		–	ne	–	den země v kunovském lese	–	od	
13.00	hod.,	úklid	odpadků	v	Kunovském	lese
22. 4. –	po	–	den  země v uh. hradišti	 –	 od	
9.00	hod.	na	Masarykově	nám,	4.	ročník	soutěže	
školních	týmů,	Ekojarmark,	soutěže,	hry,	koncert	
studentské	kapely,	promítání	soutěžních	video-
klipů	a	od	17.00	hod.	promítání	videoklipů	v	Re-
dutě.

vyhlašujeme

výtvarnou   Soutěž   pro   děti   „liška  
byStrouška“	 -	 Posláním	 soutěže	 je	 zachy-
tit	 povahové	 rysy	 zvířecích	 hrdinů	a	 pocity	 dětí	 
z	četby	či	poslechu	příběhů	o	liškách.	Především	
pak,	knížky	Rudolfa	Těsnohlídka	„Liška	Bystrouš-
ka“.	Soutěž	 je	součástí	 „ROKU	LIŠKY	BYSTROUŠ-
KY“,	 který	 probíhá	 v	 rámci	 připomenutí	 si	 140.	
výročí	narození	akademického	malíře	 Stanisla-
va	 Lolka.	 Ten	 byl	 původním	majitelem	 vily,	 kde	
dnes	sídlí	DDM.	Tento	činorodý	a	všestranný	člo-
věk	byl	u	zrodu	krásného	příběhu	lišky	Bystrouš-
ky.	 Vyobrazil	 ji	 na	 svých	 perokresbách,	 ty	 pak	
doplnil	Rudolf	Těsnohlídek	poutavým	textem.

Práce	 je	 třeba	 zaslat nebo předat do 10. 5. 
2013	 	 Nejlepším	 výtvarníkům	budou	 ceny	 pře-
dány	na	slavnostní	vernisáži v kině hvězda 19. 
5. 2013.	Info:		Martina	Dörrová	605	203	065	

připravujeme

27. 4. 2013 – Stav  beztíže	–	lanové	aktivity,
info:	Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063

16. 5. 2013 – povídání	 o	 Stanislavu	 Lolko-
vi	 s	 p.	 Martykánovou,	 Info:	 Martina	 Dörrová, 
tel.	605	203	064
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akce v novém proStoru v Sídlišti
 jarošov – louky 519

5. 4. 2013	–	pátek	–	reiki a zdravý životní styl  
-	 cvičení	 s	přednáškou	 s	p.	 Bc.	 L.	Hrabcovou	od	
17.00	hod.	Vezměte	s	sebou	cvičební	úbor,	 cena	
30,--	Kč.	 Info	na	 tel.	u	 Jany	Skuciusové,	605	203	
065.

5. 4. 2013	 –	 pátek	 –	noc  S  anderSenem  
ve spolupráci s místní knihovnou	 od	 18.00	
hod.,	 	akce	 je	pro	děti	do	 10	 let,	 které	čeká	vý-
tvarné	tvoření,	hry	a	poté	další	aktivity	v	knihov-
ně	 (přenocování),	 cena	 10,--	 Kč.	 info:	 Martina	
Dörrová,	tel.	605	203	064

11. 4. 2013	–	čtvrtek	–	jarní květináče	–	od	15.00	
hod.	 Výroba	 rozkvetlého	 květináče	 s	 dobrotou	
uvnitř.	 Cena	 40,--	 Kč.	 info:	 Martina	 Dörrová, 
tel.	605	203	064

12. 4. 2013	 –	 pátek	 –	hratký s přírodou ii.	 –	
odpoledne	 pro	 všechny,	 koho	 zajímá	 tajemný	
svět	přírody	s	Lenkou	.Cena		25,--	Kč.	Bližší	info: 
Lenka	Pavelčíková,	tel.		733	500	233.	

16. 4. 2013	–	úterý	–	šoumen“	–	od	17.00	hod.	
Chceš	 se	 stát	 králem	 večírků?	 	 Víš	 jak	 oslavit	
druhého	nebo	druhou	???	Tak	přijď	za	námi	 !!!	
AKCE		pro	všechny	od	16	let!!	cena	30,--	Kč.	Info:	
Karel	Šuranský,	tel.	605	203	063.

18. 4. 2013	 –	 čtvrtek	 –	 pletení z papíru	 –	 od	
15.00	 hod.	 Jak	 využít	 nepotřebný	 papír	 a	 vyro-
bit	 z	 něj	 košíčky?	 	 Cena	 30,--	 Kč.	 info:	Martina	
Dörrová,	tel.	605	203	064.

29. 4. 2013	 –	 pondělí	 –	 tvoření ke dni  ma-
tek		-	dopoledne	pro	žáky	ZŠ	Jarošov	a	od	15.00	
hod.		pro	všechny,	kteří	chtějí	vyrobit	dáreček	pro	
maminku.	Cena	30,--	Kč.	info:	Martina	Dörrová, 
tel.	605	203	064

kroužky  v jarošově

Od	8.	4.	–	každé	pondělí	od	16.00	hod.
	–	šperkování 

Od	21.	3.	–	každý	čtvrtek	od	17.00	hod.	
–	deSkové  hry 
Cena	 do	 konce	 škol.	 roku	 činí	 u	 obou	 kroužků	
200,--	Kč.

poSlední volná míSta  
na  letních   táborech

Pobytové		tábory:

14. – 20. 7. – moravský kras –	přírodovědné	za-
měření,	hlav.	vedoucí.:	Lenka	Pavelčíková
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

Příměstské		tábory:

8. –   12. 7. – sportovní zaměření,	hlav.	vedoucí:	
Karel	Šuranský
15. – 19. 7. – sportovní zaměření,	hlav.	vedoucí:	
Karel	Šuranský
5. – 9. 8  – výtvarné zaměření,	 hlav.	 vedoucí:	
Bronislava	Krystová	–	určeno	pro	děti	jen	od	12	let
12. – 16. 8.  – přírodovědné zaměření,	probíhá	
na	přírodovědném	centru	Trnka	(II.	ZŠ	Za	Alejí	UH),	
hlav.	vedoucí	:	Aneta	Hýblová
19. – 23. 8.  – přírodovědné zaměření,	probíhá	
na	přírodovědném	centru	Trnka	(II.	ZŠ	Za	Alejí	UH),	
hlav.	vedoucí	:	Aneta	Hýblová
26. – 30. 8.  – přírodovědné zaměření,	probíhá	
na	přírodovědném	centru	Trnka	(II.	ZŠ	Za	Alejí	UH),	
hlav.	vedoucí	:	Aneta	Hýblová

další novinky a informace získáte na  
tel. 572 551 347 nebo na www.ddmsikula.cz.  
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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

letní příměStSké tábory pro děti všech
věkových kategorií

1. - 4. 7. 2013
Výtvarka	s	počítačem	-	pro	děti	od	7	-	13	let
Kovbojové	-	pro	děti	od	5	-	10	let,	plný	her,	dobro-
družství	a	zábavy

8. - 12. 7. 2013
Loupežnické	dobrodružství	-	pro	děti	od	5	-	10	let
Aerobik	 -	Ať	 žijí	 duchové	 -	 týden	pro	děti,	 co	mají	
rády	aerobní	cvičení	-	5	-	7	let
Výtvarný	ateliér	I.	–	pro	děti	9	-	12	let

15. - 19. 7. 2013
Aerobik	-	Mrazík	-	pro	školáky	8	-	10	let,	co	mají	rády	
aerobní	cvičení
Indiáni	-	pro	děti	5	-	9	let
Výtvarný	ateliér	II.	–	pro	děti	9	-	12	let

22. - 26. 7. 2013
Aerobik	Snowboarďáci	-	týden	pro	náctileté,	co	mají	
rády	aerobní	cvičení	-	11	-	13	let
Loutkoherecký	 tábor	 -	 pro	 školáky	 8	 –	 10	 let,	 kteří	
rádi	tvoří	a	hrají	divadlo		
Rytířská	stezka	-	týden	pro	děti		5	-	9	let

29. 7. - 2. 8. 2013
Týden	s	malíři	-	týden	pro	malé	malíře	4	-	8	let

5. - 9. 8. 2013
Koblížci	-	pro	děti	4	-	6	let
Pevnost	Boyard	-	pro	děti	8	-	11	let
Týden	v	muzikálu	-	Ať	žijí	duchové!	-	příměstský	tá-
bor	pro	školáky	
7	–	10	let,	co	rádi	tančí	a	zpívají		

12. - 16. 8. 2013
Plavecký	tábor	pro	1.	-	2.	třídu	-	plavecký	tábor	pro	
začínající	plavce
Putování	malého	prince	-	pro	děti	5	-	9	let
Týden	v	muzikálu	-	Rebelové	-	pro	náctileté	11	–	15	

let,	kteří	rádi	tančí	a	zpívají	

19. - 23. 8. 2013
Plavecký	tábor	pro	3.	-	5.	třídu	-	plavecký	tábor	pro	
plavce	a	prohlubování	jejich	plaveckých	dovedností
Street	Dance	-	týden	pro	holky	a	kluky	9	–	13	let,	kteří	
rádi	tančí

Příměstský	 tábor	 je	zajímavá	možnost,	 jak	aktivně	
strávit	volný	čas	a	něco	nového	se	přiučit.	Přihlašo-
vat	se	můžete	již	nyní,	kapacit	míst	je	omezena.

Bližší	 informace	o	 jednotlivých	 táborech	a	přihláš-
ky	najdete	na	www.akropolis-uh.cz	 nebo	na	 tel.:	
607	102	009

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

4. 4. 2013 burza aktivit ii.(	Mládež	v	akci)	-	pro	
pracovníky	s	mládeží	a	aktivní	mladé	lidi	připravu-
jící	programy	pro	mládež	–	jednodenní	workshop	

11. 4. 2013 - výchova S láSkou	-	odpolední	se-
minář	pro	dospělé	

12. 4. - 14. 4. 2013 - kreSlení pmh	-	třídenní	tužka	
s	Martinou	

17. 4. - 19. 6. 2013 - kurz redukce hmotnoSti 
-	kurz	pro	dospělé	

6. 5. 2013 - školní zraloSt	-	odpolední	seminář	
pro	dospělé	
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Společenská kronika
 města

	JUBILANTI	V	MĚSÍCI	ÚNOR	

1.2.	 	 Marie	Junaštíková	 	 1933
15.2.		 	 Marie	Tesařová	 	 1923
16.2.	 	 Karel	Soukup	 	 1943
20.2.	 	 Josef	Snopek	 	 1920
23.2.	 	 Františka	Šichová	 	 1920
25.2.	 	 Libuše	Brázdová	 	 1923
27.2.	 	 Miroslav	Skovajsa	 	 1938

NARODILI	SE	2012

18.9.		 	 Matěj	Korvas
21.12.			 Šárka	Hrubošová
30.12.	 	 Dominik	Gašpar
 
NARODILI	SE	2013

20.1.		 	 Laura	Dudová
23.1.		 	 Eliška	Dobešová
5.3.	 	 Ondřej	Panáček

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

projekt 	pro	osoby	se	zdravotním	postižením		a	fy-
zické	osoby	starší	50	let		|	bez bariér

Cílem	projektu	 je	 začlenění	 znevýhodněných	 sku-
pin	na	trh	práce	a	zvýšení	jejich	zaměstnatelnosti.	
Dalším	cílem	projektu	 je	 i	zvýšení	kvalifikace	a	klí-
čových	kompetencí	zdravotně	postižených	osob	tak,	
aby	 odpovídaly	 současným	 potřebám	 zaměstna-
vatelů	a	situaci	na	trhu	práce.

cílové skupiny:	 osoby	 se	 zdravotním	 postižením	
a	fyzické	osoby	starší	50	let	

aktivity a kurzy v rámci projektu 
bez bariér

poradna pro uplatnění na trhu práce	 -	 04/2013	
-	 02/2015	 poradenství	 v	 oblasti	 uplatnění	 na	 trhu	
práce	a	možností	přístupu	na	internet	

motivační blok	 -	 05/2013,	 11/2014	 -	 orientace	
na	trhu	práce,	osobní	portfolio,	příprava	na	přijíma-
cí	pohovor,	pracovně	právní	minimum	

Finanční gramotnost	-	05/2013,	12/2014	-	rozvoj	fi-
nanční	gramotnosti	a	prevence	předlužení,	

bilanční diagnostika	 -	 06/2013,	 12/2014	 -	 odkrytí	
pracovního	a	osobního	potenciálu	klientů	vedoucí	
k	efektivnímu	uplatnění	na	trhu	práce	

rekvalifikace	-	09	-	12/2013,	04-07/2014	-	jedná	se	
o	3	 typy	 rekvalifikací	 -	 Počítačová	gramotnost,	Di-
gitalizace,	archivace,	prezentace	a	Administrativní	
pracovník	

tvorba a realizace nových pracovních míst u za-
městnavatelů -	jedná	se	o	vytvoření	22	nových	pra-
covních	míst	s	pracovním	úvazkem	0,5,	jejichž	vznik	
bude	 podpořen	 mzdovými	 prostředky	 po	 dobu	 
6	měsíců	

bližší informace a aktuální kurzy, přednášky  
a besedy najdete na www.akropolis-uh.cz

 

 

Centrum AKROPOLIS
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Sudoku pro volnou chvíli
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vanilkového	cukru,	250	ml	smetany	ke	šlehání,	100	g	
čokolády	na	vaření.

Příprava	krému:	z	250	ml	mléka,	pudingového	práš-
ku	a	krupicového	cukru	uvaříme	pudink.	Necháme	
vychladnout	a	smícháme	s	tvarohem	a	zakysanou	
smetanou,	vanilkovým	cukrem,	dotuha	našlehanou	
smetanou	a	nastrouhanou	čokoládou.	

Žloutky	ušleháme	s	cukrem,	pak	přimícháme	olej,	
mouku	s	práškem	do	pečiva	a	kakaem	a	nakonec	
tuhý	sníh	z	bílků.	Těsto	přelijeme	na	plech,	který	si	
vyložíme	 pečícím	 papírem.	 Pečeme	 20	 minut	 při	
200	 °C.	 Korpus	 necháme	 vychladnout	 a	 uvnitř	 vy-
dlabeme	tak,	aby	na	dně	a	okrajích	zůstala	asi	cen-
timetrová	vrstva.

Korpus	 vyložíme	 banány,	 které	 jsme	 pokrájeli	
na	kolečka,	pak	potřeme	vrstvou	krému	a	zasype-
me	 rozdrobeným	 vydlabaným	 korpusem.	 Nechá-
me	vychladit	a	naležet	přes	noc.	

Dobrou	chuť	přeje	Iva	Mošťková,
vedoucí	Odboru	kanceláře	starosty	
Městského	úřadu	Uherské	Hradiště 

Ilustrace	Moarch	Miško	Eveno

Receptář - duben 2013

hráškový krém

Suroviny:
Mražený	hrášek	350	g,	3	větší	brambory,	pórek	vět-
ší	 kousek,	 zelenina	 do	 polévky,	 zeleninový	 bujón,	
máslo,	rohlíky
Příprava:
Brambory	 oloupeme,	 nakrájíme	 na	 kostičky	 
a	dáme	do	hrnce,	přidáme	mražený	hrášek,	zeleni-
nu,	zalijeme	vodou	a	přivedeme	k	varu.	Po	15	minu-
tách	vaření	přidáme	zeleninový	bujón	a	necháme	
ještě	5	minut	povařit.	 	 Pak	odstavíme	a	necháme	
chvilku	 zchladit.	 Připravíme	si	mixér	a	obsah	kas-
trolu	 rozmixujeme.	 Do	 rozmixované	 směsi	 přidá-
me	 kousek	 másla	 a	 dochutíme	 solí.	 Servírujeme	
s	 osmaženým	 na	 kostičky	 pokrájeným	 rohlíkem 
a	zelenou	petrželkou.

kuřecí maSo S těStovinou

Suroviny:
3	 kuřecí	 steaky,	 100	g	 zelených	 oliv,	 4	ks	 sušených	
rajčat,	 100	g	balkánské	sýru,	 sójovou	omáčku,	 sůl,	
pepř,	olivový	nebo	slunečnicový	olej,	300	g	těstovin
Příprava:
Steaky	 nakrájíme	 na	 kostičky,	 dáme	 do	 misky,	
pokapeme	 sójovou	 omáčkou	 a	 necháme	 chvilku	
odležet.	Pak	si	rozpálíme	v	hlubší	pánvi	olej.	Maso	
zprudka	osmahneme,	osolíme,	opepříme,	přikryje-
me	pánev	poklicí	 	a	necháme	asi	5	minut	na	mír-
ném	ohni	dusit.	Poté	přidáme	na	plátky	nakrájené	
olivy,	na	kousky	nakrájené	sušené	rajčata.	Nakonec	
rozdrobíme	balkánský	sýr	a	necháme	vše	prohřát.	
Podáváme	s	vařenými	těstovinami.

krtkův dort na plech

Suroviny:
3	 vejce,	 žloutky	 a	 bílky	 zvlášť,	 180	g	 krupicového	
cukru,	200	ml	slunečnicového	oleje,	200	ml	mléka,	
320	g	hladné	mouky,	1	prášek	do	pečiva,	3	lžíce	ho-
landského	kakaa,	4	banány,	rozříznuté	napůl.
Na	krém:	205	ml	mléka,	1	a	půl	sáčku	vanilkového	
pudinku,	 2	 lžíce	 krupicového	 cukru,	 250	g	 tvarohu	
v	kostce,	2	kelímky	zakysané	smetany,	1	–	2	sáčky	
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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
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vstupenky online: www.vstupenky.kkuh.cz
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