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Zpravodaj města  Uherské  H radiště



VINAŘI MAŘATICE o.s.

Vás srdečně zvou na 
 

35. ročník

REGIONÁLNÍ VÝSTAVY VÍN 

Zimní stadion v Uh. Hradišti ve středu 1. května 2013
od 9.00 do 16.00 hodin

Hraje cimbálová muzika BÁLEŠÁCI

Vstupné 200 Kč s volnou degustací a katalogem, koštovky lze zakoupit.
Připraveno 500 míst k sezení a bohaté občerstvení.
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Úvodník starosty města

Vážení občané, 

patrně každý z vás 
má zkušenost 
s pouličními pro-
dejci, kteří pod 
nejrůznějšími zá-
minkami získávání 
peněz na huma-
nitární projekty, 
oslovují na ulici ko-
lemjdoucí se svou 
nabídkou. Možná 
jste se setkali také 

s podomním prodejem, kdy u vašich dveří zvoní 
zástupci firem a nabízejí své produkty s tím, že 
právě ta jejich nabídka je nejlepší ze všech. Oba 
tyto jevy mohou být pro obyvatele města obtěžu-
jící a byly také předmětem řady jejich stížností.  
Rozhodli jsme se tedy věc řešit, a to vydáním no-
vého tržního řádu města, který je v platnosti od 11. 
dubna.

Podomní prodej jsme zakázali úplně, a to na ce-
lém území města, proto můžete v případech ob-
těžování prodejci ve vašich domovech zavolat 
městskou policii, která má pravomoc věc na místě 
vyřešit.

Stejně tak byste se již ve městě neměli setkávat 
s pouličním prodejem, a to přinejmenším v měst-
ské památkové zóně a jejím ochranném pásmu. 
Jedině pokud se jedná o státem schválenou ve-
řejnou sbírku, může ji pořadatel provozovat v uli-
cích města, musí však být schopen prokázat se 
příslušnými dokumenty. 

Městským strážníkům doposud legislativa ne-
umožňovala žádné účinné zásahy do činnosti 
podomních prodejců, proto jsme jim chtěli dát 
do ruky nástroj, který by umožnil potírání tako-
vé činnosti. Za porušení nařízení města prodejci 
mohou strážníci na místě udělit pokutu jeden tisíc 
korun.

Nový tržní řád přináší ještě několik dílčích novi-
nek: nově je vypuštěn Zelný trh jako tržiště. Ten-
to záměr je odůvodněn tím, že zmíněný prostor 
je prakticky bez využití, neboť  jako tržiště je sta-
novena pouze malá část městské zeleně a není 
důvod rozšiřovat tento prostor jako tržiště na úkor 
parkovacích míst.
 
V případě Palackého náměstí došlo k úpravě ak-
tuálních parcelních čísel a k novému vymezení 
druhu prodávaného zboží a poskytovaných slu-
žeb. Rozdělení Palackého náměstí  na celoroční 
tržiště a na tržiště jen po dobu významných kul-
turních akcí (například Letní filmová škola, Slo-
vácké slavnosti vína a otevřených památek atd.) 
bylo navrženo z důvodů zachování dostatečné 
parkovací kapacity a plynulosti při dopravní ob-
služnosti.
 
Podstatnější změny jsou u Tržnice Na Stavidle – 
týkají se jednak  prostoru vymezení tržnice, kdy 
tržnice Na Stavidle bude pouze na pozemcích 
85/1,85/8 a 2632. K tomuto opatření se přistupuje 
především na základě zpevnění plochy a vybudo-
vání parkovacích ploch, které by měly především 
sloužit k jejich prvotnímu účelu a prostor kryté 
tržnice je považován za dostačující prostor pro 
prodej zboží. V případě Masarykova náměstí byl 
snížen počet prodejních míst na 12 z původních 
26 míst. Dochází také k rozšíření míst pro předsu-
nutý prodej (prodej před vlastními provozovnami) 
o Havlíčkovu ulici. 

Věříme, že nový tržní řád a zejména pak zamezení 
jevům podomního a pouličního prodeje, prospěje 
obyvatelům města, neboť podobu tohoto nařízení 
jsme svědomitě připravovali tak, aby vyhovovala 
jak občanům, tak aktuálním požadavkům města.
 

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště
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Opravy návsi v Jarošově

Město Uherské Hradiště přesouvá naplánované 
opravy návsi v Jarošově z letoška na rok 2014. 
Důvodem je synchronizace s rekonstrukcí vodo-
vodu a kanalizace Slováckých vodovodů a ka-
nalizací, práce se proto provedou v součinnosti 
obou subjektů. 
„Původně bylo město Uherské Hradiště připrave-
no zahájit revitalizaci zhruba v srpnu tohoto roku 
a splnit tím slib, který jsme dali vloni obyvatelům 
Jarošova. Vývoj situace ovšem ukázal, že zrevitali-
zovat náves musíme až v příštím roce, a to v sou-
činnosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, kte-
rou je nutné provést. Kamerové zkoušky ukázaly, že 
rekonstrukce kanalizace je nutná,“ informoval mís-
tostarosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha 
s tím, že město aktuálně se společností Slovácké 
vodovody a kanalizace hledá nejvhodnější termín.  
Předmětem investiční akce v Jarošově je vybudová-
ní pří jezdové komunikace k domům umožňující na-
pojení k osmi objektům s číslem popisným. Jedná 
se o čtyři v trase za penzionem (č.p. 46, 47, 48, 49) 
a čtyři na protější straně (č.p. 30, 32, 33, 34). Pouze 
zásobovací komunikace k domům nebude opro-
ti původnímu návrhu průjezdná, bude využívána 
pouze jako pří jezd k domkům. Je to na základě po-
žadavku obyvatel, kteří v dotčených domcích bydlí. 
V rámci investiční akce  „Revitalizace prostranství 
Jarošov – Náves“ dojde k ořezům dřevin a také 
k pokácení několika dřevin a asi nejvíce vidět bude 
kácení liniové výsadby borovic. Projekt ale bude 
zahrnovat celou řadu prací na revitalizaci zelených 
ploch a výsadby dřevin (k případným ořezům či 
kácení dřevin dojde v mimovegetačním období). 
Práce zahrnují rovněž rekonstrukci části chodníku 
od kaple k budově penzionu, zřízení parkovacích 
stání u penzionu, vybudování sběrného místa pro 
nádoby na komunální odpad, rozšíření venkovní-
ho osvětlení o jedno těleso a doplnění mobiliáře. 
Investice (cca 3,6 mil. korun) bude hrazena z vlast-
ních zdrojů města, bez dotace. „Občané jistě po-
chopí, že lépe je udělat všechno najednou a že by 
bylo vysoce neefektivní čerstvě zrekonstruované 
prostranství zanedlouho zase rozkopat,“ řekl sta-
rosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.  
„Město je na rekonstrukci připraveno, i nadále ji 
považujeme za jednu z našich priorit a letos udě-
láme alespoň věci, které se kanalizace a vodovodu 
netýkají,“ doplnil starosta.                                    JP

Slavnostní přijetí 
studentů z USA

Žáky a pedagogy z Poquoson High School ve Vir-
ginii (USA) přijal dne 2. dubna v obřadní síni rad-
nice v Uherském Hradišti místostarosta města 
Stanislav Blaha. Studenti přicestovali na několika-
denní návštěvu uherskohradišťského gymnázia 
v rámci výměnného pobytu obou škol.  Studenti 
z USA byli v České republice a ve městě Uherské 
Hradiště poprvé, proto je místostarosta Stanislav 
Blaha krátce seznámil s městem  a jeho historií 
a popřál jim pří jemný pobyt. 

"Chtěl bych poděkovat našemu gymnáziu za to, že 
své studenty zapojuje do tolik potřebných mezi-
národních projektů, protože získat co nejvíce zku-
šeností ze světa bývá pro obě strany velmi cenné.  
Přeji vám, abyste si z našeho města odnášeli 
krásné zážitky a vzpomínky," řekl mimo jiné zá-
mořským studentům Stanislav Blaha. 

JP

Studenti z USA si vyměnili zkušenosti se svý-
mi protějšky z Gymnázia Uherské Hradiště. 
Zámořskou návštěvu přijal dne 2. dubna 
místostarosta Stanislav Blaha.
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Město ohodnotilo své nejlepší pedagogy v roce 2013

Slavnostní předání ocenění 14 pedagogickým 
pracovníkům a jednomu dobrovolnému pra-
covníkovi s dětmi a mládeží, jako výraz uznání  
za jejich náročnou a přínosnou práci, se uskuteč-
nilo 18. dubna v uherskohradišťské Redutě. Slav-
nostní ocenění pedagogů pořádalo letos město 
Uherské Hradiště už šestým rokem. 

„Osobně vnímám ocenění jako symbol poděko-
vání za náročnou, přínosnou a záslužnou práci 
všech pedagogických pracovníků. Z vlastních 
trenérských zkušeností vím, jak může být někdy 
vedení dětí a mládeže náročné na psychiku, čas  
a osobní vklad učitele,“ vyjádřil se starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský. 

Slovem doprovodil slavnostní odpoledne herec 
Slováckého divadla David Vacke, v programu vy-
stoupil herec Tomáš Šulaj, žáci Základní umělecké 
školy Uherské Hradiště, Dětská taneční skupina 
Arizóna EUh (žáci ZŠ VĚTRNÁ) a pěvecký kroužek 
při ZŠ Jarošov. 

Ocenění peDagOgOvé: 

Školy zřizované městem Uherské Hradiště

Kategorie - výrazná pedagogická osobnost: Eva 
Bellovičová – ZŠ UNESCO, Xenie Botková – ZŠ 
Sportovní, Marcela Hubáčková – ZŠ a MŠ Větrná, 
Lenka Koželuhová – ZŠ Za Alejí, Stanislava Rožko-
vá – MŠ Svatováclavská

Kategorie – vynikající začínající pracovník: Pavlína 
Hubíková – ZŠ T.G. Masaryka, Eva Lužová – ZŠ Za 
Alejí

Školy ostatních zřizovatelů

Irena Pořízková – SŠ Mesit, Miroslava Prná – Pla-
vecká škola, Karel Rajmic – Gymnázium

Emílie Řezníčková – SŠPHZ, Adam Skovajsa – OA, 
VOŠ a JŠ, Silvia Vaňková – SŠPHZ
Ivana Vintrová – ZŠ a MŠ speciální
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Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z dětského 
oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti  byly dne 2. dubna v Dánsku 
oceněny za akci Noc s Andersenem bronzovou 
plaketou Ceny Hanse Christiana Andersena. 
Organizátorky Noci s Andersenem, která se letos 
konala již 13. rokem, přijal dne 10. dubna v obřad-
ní síni radnice v Uherské Hradišti místostarosta 
města Stanislav Blaha.  
„To, že je naše knihovna opakovaně úspěšná, je 
také pro nás mimořádně potěšující a pro město 
Uherské Hradiště cennější, než by se mohlo zdát. 
Tím více, že tentokrát jste dosáhli úspěchu me-
zinárodního a o knihovně se proto nemluví jen 
u nás doma, ale daleko za hranicemi naší země,“ 
řekl ve svém proslovu Stanislav Blaha. Cenu Han-
se Christiana Andersena uděluje Hans Christian 
Andersen Award Committee od roku 1996 orga-
nizacím, institucím i jednotlivcům, kteří přispěli 
k propagaci a rozšíření znalostí o nejvýznam-
nějším dánském spisovateli H. CH. Andersenovi 
po celém světě. V roce 2004 získala toto ocenění 
například i dánská královna Margrethe II.  V letoš-
ním roce ocenění získali kromě Hany Hanáčkové 
a Miroslava Čápové také dánský herec Christian 
Steffensen a hudební skladatel David Lang z USA.
„Je vaší zásluhou, že se o městě Uherské Hradi-
ště v souvislosti s úspěchem Noci s Andersenem 
mluví více než kladně, což velmi napomáhá celko-
vému obrazu našeho krásného, kulturního města 
v očích veřejnosti,“ pochválil knihovnice Blaha.           
                                                           

Text a foto: JP

Zleva Hana Hanáčková, Miroslava Čápová
a místostarosta města Stanislav Blaha.

Knihovnice přivezly na radnici
cennou trofej z Dánska

Město ohodnotilo své nejlepší 
pedagogy v roce 2013

Dobrovolný pracovník s dětmi a mládeží:

Jiří Novák – ZŠ Sportovní
Text: JP 

Foto: JP a Jan Karásek

Počínaje sobotou 4. května se v Uherském Hra-
dišti na Mariánském náměstí budou konat Sel-
ské trhy. Jejich cí lem je nabídnout obyvatelům 
možnost nákupu čerstvých tradičních regionál-
ních zemědělských produktů a výrobků a umož-
nit místním pěstitelům, chovatelům a výrobcům 
potravin najít odbytiště pro své produkty. Selské 
trhy se budou konat na Mariánském náměs-
tí v měsíčních intervalech v době od května do 
ří jna každého roku. Návštěvníci se mohou těšit  
na bohatý sortiment nabízených produktů, např. 
mléko a jogurty, různé druhy masa, pekařské vý-
robky, ovocné šťávy, ale také sazeničky zeleniny  
a květin a mnohé další. Město pověřilo organiza-
cí trhů občanské sdružení Kunovjan, které tímto 
vyzývá další regionální výrobce a zemědělce, 
aby využili této pří ležitosti, přihlásili se k účasti  
a na Selských trzích nabídli své produkty. „Znovu-
obnovením staré tradice chceme zareagovat na 
aktuální situaci nejen ve městě, ale ve společnosti 
vůbec. Skomírající zemědělská produkce a mini-
mální dostupnost a nabídka čerstvých výrobků  
a výpěstků je suplována prodejem z daleka do-
vážené zeleniny, ovoce i dalších potravin. Věříme,  
že místní obyvatelé uvítají možnost nakoupit 
kvalitní, domácí produkty,“ podotkl místosta-
rosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.                       

Uherské Hradiště obnovuje  
staronovou tradici Selských trhů



8



9

MS historických kol

Zlepšení dopravní situace

Město Uherské Hradiště je partnerem při přípra-
vě a realizaci  akce "Mistrovství světa historických 
kol", která se v Uherském Hradišti  uskuteční  25. 
5. 2013 v čase mezi 13.00 – 16.00 hod. Peloton zá-
vodníků přijede z Kunovic do Uherského Hradiš-
tě za doprovodu městské policie na Masarykovo 
náměstí. 

Zde bude od 13 hodin připraven doprovodný pro-
gram pro účastníky mistrovství i pro veřejnost.   
V doprovodném programu se objeví mj. ukázky 
jízd na historických kolech, cyklokuriozity Martina 
Zehnala,  krasojízda,  rej Českého klubu veloci-
pedistů Praha, Tatra "Loprais", motoveteráni atd. 
Hudebně program doplní sbor Sv. Pluk. Veškeré 
informace jsou na  www.ivcarally2013.cz.

JP

Deklaraci, která má za cí l napomoci obnovit 
všechny administrativní procesy s přípravou 
projektu R55 v pomoraví, řešit a zlepšit situ-
aci v oblasti ekologických a zdravotních do-
padů nekontrolovatelného nárůstu dopravy 
zatížení hlukem a zhoršováním bezpečnostní 
situace v důsledku intenzivní dopravy na silnici 
I/55 vůči obyvatelstvu měst a obcí, podepsali 
koncem března v Uherském Hradišti zástupci 
Uherského Hradiště Starého Města, Kunovic, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a Sdružení pro roz-
voj dopravní infrastruktury na Moravě. 

Předmětem jednání bylo zhodnocení stavu pří-
pravy a realizace staveb dopravní infrastruktury 
na střední Moravě, zejména v oblasti měst Uher-
ské Hradiště, Kunovice a Staré Město a stanovení 
konkrétních úkolů umožňujících v dlouhodobém 
časovém horizontu zlepšení dopravní situace 
v regionu, a to jak z hlediska dopravní obslužnosti 
a rozvoji podnikatelských aktivit, tak také k výraz-
nému zlepšení životních podmínek a bezpečnosti 
obyvatel tohoto regionu bydlících v blízkosti sou-
časných frekventovaných dopravních cest.

„Zabývali jsme se zejména stavem přípravy a re-
alizace rychlostní silnice R 55 a propojením silnic 
I/50 a I/55,“ nastínil místostarosta města Uherské 
Hradiště Zdeněk Procházka. Účastníci jednání se 
shodli na tom, že budou společně usilovat o napl-
nění jednotlivých kroků, definovaných v „Deklaraci 
samospráv o spolupráci při přípravě a prosazení 
realizace rychlostní silnice R 55 v oblasti Jihový-
chodní Moravy“ uzavřené už v roce 2009. 

Pro pokračování v přípravě a následné realizaci 
je v současnosti zásadním problémem vyřešení 
stanoviska obce Spytihněv k navrženému tech-
nickému řešení vedení trasy R 55 v blízkosti obce. 
Pokud se severní úsek R 55 po Staré Město v reál-
ném čase zrealizuje a jeho pokračování směrem 
na jih bude při současné situaci v jeho přípravě 
časově vzdálené, hrozí zahlcení sítě cest v oblasti 
Uherského Hradiště a Kunovic tranzitní dopravou. 
Stabilizace trasy od Starého Města jižním směrem 
(s překonáním současného stavu požadavků eko-
logických aktivistů) je proto klíčovým pro reálnou 
dobu její realizace.

Účastníci jednání se rovněž široce zaobírali otáz-
kou mimoúrovňového propojení současných silnic 
I/50 a I/55, a to jak z pohledu tranzitní dopravy, 
tak z hlediska dopravního zpřístupnění stávajících 
i plánovaných průmyslových zón Kunovic a Uher-
ského Hradiště, nemocničního areálu a Stanice 
záchranné služby. „V rámci budování obchvatu 
Uherského Hradiště na silnici I/50 bylo již vytvo-
řením odbočovacích pruhů definováno umístění 
mimoúrovňové křižovatky, která umožňuje jak na-
pojení silnice I/55, tak místní komunikace v ul. Prů-
myslová v Uherském Hradišti,“ nastínil Procházka. 
Podle vyjádření zástupců ŘSD ČR je řešení tohoto 
dopravního uzlu z hlediska investorské přípravy 
možné po zpracování rešerše technických a eko-
nomických aspektů tohoto problému.

„Přínos a užitečnost této schůzky s doporučením 
dalšího pokračování způsobů řešení přípravy 
a budování dopravní infrastruktury v oblasti Uher-
ského Hradiště je ten, že byly stanoveny konkrétní 
úkoly zadané jednotlivým účastníkům jednání. Je-
jich postupná realizace bude podnětem k další-
mu vyhodnocení a věřím, že se tak pohneme dál,“ 
řekl starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský.  

JP
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Úspěchy Uherského Hradiště v krajském kole soutěže Zlatý erb 

Město Uherské Hradiště má nejlepší elektro-
nickou službu  a třetí nejlepší webovou stránku 
města v kraji. první místo za projekt e-analýza 
bezpečnosti město vybojovalo v krajském kole 
soutěže Zlatý erb. výsledky krajského kola byly 
vyhlášeny dne 25. března na slavnostním cere-
moniálu ve Zlíně. 

Předávání cen v soutěži Zlatý erb.
Foto:  MěÚ Uherské Hradiště

Díky úspěchu s projektem e-Analýza bezpečnosti 
v kategorii nejlepší elektronická služba postupuje 
Uherské Hradiště do celostátního kola v Hradci 
Králové a bude reprezentovat Zlínský kraj. 
 
V soutěžní kategorii o nejlepší webovou stránku 
města se Uherské Hradiště umístilo na 3. mís-
tě za druhým Zlínem. vítězem se stalo město 
vsetín. 
 
nejlepší webová stránka města
1. Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/) 
2. Zlín (http://www.zlin.eu/) 
3. Uherské Hradiště (http://www.mesto-uh.cz/) 
 
nejlepší elektronická služba
1. Uherské Hradiště (e-Analýza bezpečnosti) 
2. Valašské Meziříčí (Žádost o vyjádření
    k existenci sítí ) 
3. Ořechov (Virtuální prohlídka obce) 

JP
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Kritickým objektivem

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

Redakce ZUH

Studenti navrhli, co se střeleckou zdí

veřejná prezentace semestrálních prací a vý-
sledků dvoudenního dubnového workshopu 
studentů fakulty architektury vUT Brno „Jak 
ztvárnit bývalou střeleckou zeď?“ se dne 28. 
května 2013 v 16:00 hodin uskuteční v komor-
ním sále Reduty v Uherském Hradišti.

Poté, co fakulty UTB sídlící v přilehlém areálu 
ztratily o využití střelecké zdi z finančních důvodů 
zájem, vyvstala otázka, jak má město s objektem 
dále naložit. Město Uherské Hradiště proto na 
základě výstupů z kulatého stolu s názvem „Vy-
užití nebo demolice střelecké stěny v parku Za 
Plotem“, který se konal v červenci 2012, oslovilo 
Ústav navrhování 5 fakulty architektury VUT Brno 
pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše s cí lem 
podrobit tuto otázku tvůrčímu zkoumání studentů 
architektury.

V rámci semestrálních prací se studenti věnovali 
celkové urbanistické koncepci areálu bývalých ka-
sáren. Cílem workshopu bylo rovněž nalézt vhod-
né využití a ztvárnění střelecké zdi jako pozůstat-

Střelecká zeď - park Za Plotem.
                                                       Foto: JP

ku areálu bývalých uherskohradišťských kasáren, 
které dosud prochází konverzí.

Ateliérová práce studentů, kterou vedly dokto-
randky Ing. arch. Gabriela Blažková a Ing. arch. 
Veronika Dobešová, se zaměřila na nové urbani-
stické řešení dosud nerevitalizovaných veřejných 
prostorů areálu bývalých kasáren. Workshop při-
nesl výsledky v podobě čtyř prací pojednávajících 
samotnou střeleckou zeď.

Tímto vás srdečně zveme na prezentaci student-
ských prací a těšíme se na vás.

Akce je pořádána v rámci projektu Zdravé město 
Uherské Hradiště.

Ing. Martin Ševčík, 
Odbor architektury, plánování a rozvoje

Městského úřadu Uherské Hradiště
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ZUŠKA v měsíci květnu

Základní umělecká škola Uherské Hradiště při-
pravuje tyto akce:

2.5.2013 – vernisáž výstavy galerie zušky
– kino Hvězda – 17:00
7.5.2013 – Koncert absolventů – Reduta – 19:00
14.5.2013 – Koncert absolventů – Reduta – 19:00
14.5.2013 – vernisáž výstavy vO – Klub kultury, 
Galerie V. Hrocha  – 17:00
23.5.2013 – Koncert absolventů a souborů
– Reduta – 19:00
27.5.2013 – Koncert mladších sólistů a souborů 
– Reduta – 17:30
29.5.2013 – Koncert absolventů – 19:00
30.5.2013 – Talentové přijímací zkoušky

Informace k akcím najdete na www.zusuh.cz.

Z březnové výstavy absolventů vývtarného oboru ZUŠ.

Foto z  koncertu absolventů ZUŠ.  



13

Výstava Doteky
 - unikátní projekt

Za velkého zájmu návštěvníků byla 11. dubna ve 
Felixově sále v jezuitské koleji zahájena  výstava 
Doteky.  Byla určena nejen nevidomým a slabozra-
kým návštěvníkům, ale také všem, kteří měli zájem 
sami si osahat výtvarná díla. Myšlenka uspořádat 
výstavu, kterou mohou návštěvníci vnímat doty-
kem, sluchem a čichem, vznikla z iniciativy Miro-
slavy Kneslové, učitelky hry na klavír a ředitelky 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozra-
kých v Uherském Hradišti. Zajímavý projekt vznikl 
za podpory města Uherské Hradiště, Informačního 
centra pro mládež a Klubu kultury. Výstava haptic-
kých výtvarných prací 56 žáků Základní umělecké 
školy Uherské Hradiště byla k vidění po celý duben. 
Ti, co ji nestihli navštívit, budou mít ještě další příle-
žitost, protože se pro svou jedinečnost a velký zá-
jem veřejnosti stala výstavou putovní.  
                                                                                                                                            pb

Zahájení výstavy Miroslavou Kneslovou (vlevo), 
autorkou myšlenky uspořádat výstavu Doteky.

Také návštěvníci vernisáže museli vnímat jednotlivá
výtvarná díla svými doteky.

Foto: Martina Gogolová

Autoři Domečku 166  
vystavují v Redutě

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže byla zahá-
jena v Redutě 12. dubna za velké účasti veřejnosti  
i samotných mladých autorů a jejich rodin. Desít-
ky originálních prací budou zdobit chodby Reduty  
až do 3. května a vzápětí budou nahrazeny výsta-
vou výtvarných prací dospělých autorů z Domečku 
166. Tato nová výstava bude k vidění od 6. května do 
2. června, slavnostní zahájení proběhne 13. května. 

                                                                                                                                            pb

Malí výtvarníci se svými pedagogy.

Vernisáž byla hojně navštívena. 
Foto: Petra Baroňová
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Sedmička s Ohnicou 

Cimbálová muzika Ohnica s primášem Janem Mudrákem.

Pod tímto sympatickým názvem (sedmička - jed-
nak lahev vína, jednak sedm let činnosti kapely) 
připravila cimbálová muzika Ohnica s primá-
šem Janem Mudrákem ve velkém sále Reduty 
6. dubna koncert, v němž ve svěžích úpravách, 
ctících výchozí materiál (vesměs dílo umělecké-
ho vedoucího a cimbalisty Jana Káčera), zazněly 
písně z Hradišťska, Kopanic, Horňácka, Podluží. 
V jedné sadě se jako primáš představil i nový 
člen  souboru Pavel Jurečka, rodák z Bzence. 
Sóla zpívali Kristýna Daňhelová, Laura Martiš-
ková, Lucie Rybnikářová a Petr Křivák. Po pro-
gramu následovala beseda u cimbálu.
                                                                                                                             mp Závěrečná děkovačka.

                                  Foto: Miroslav Potyka
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Malíř folkloru vytvořil obraz 
věrozvěstů

Malíř a grafik František Pavlica, jehož tvorbu 
známe z několika autorských výstav v Uh. Hradi-
šti a okolí i z výstavních kolekcí autorů Uhersko-
hradišťska a Trenčínska „Setkání - stretnutie", se 
v poslední době věnuje zejména barevné litografii 
a malbě a tematicky čerpá z akcí hospodářské-
ho roku na Slovácku. V dobré paměti je nástěn-
ný kalendář „Rok na Slovácku", který vydal pro 
rok 2008 Klub kultury Uh. Hradiště jako pří lohu 
Zpravodaje UH. V nedávné době autor reagoval 
na významné blížící se výročí 1150 let příchodu vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu a vytvořil 
barevnou litografii podle známé litografie Jano 
Köhlera z roku 1912. Obraz bude možno získat 
v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum, Rámař-
ství a galerie Petry Jilíkové na Palackého náměstí, 
Karmelitánské knihkupectví na Mariánském ná-
městí ), dále v Památníku Velké Moravy ve Starém 
Městě, na Velehradě v poutní prodejně, v Rámař-
ství Havlík ve Veselí nad Moravou a v Info-centru 
Strážnice.
                                                                                            mp

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 
oblékne nový letní kabát

Tradiční mezinárodní ekologický festival TÝKÁ SE 
TO TAKÉ TEBE, který se do povědomí občanů za-
psal již před osmatřiceti lety, zaznamená letos 
velké změny. Poprvé vymění zažitý podzimní ter-
mín za programově příznivější letní období. 
ve dnech 4. – 9. června 2013 představí nejen 
filmovou a fotografickou soutěž, ale též bohatý 
doprovodný program. 

Nový termín nabízí širší možnosti, kterak otevřít 
festival veřejnosti. Jádrem nadále zůstává atrak-
tivní soutěž amatérských filmů a soutěž fotogra-
fií. Samozřejmostí též zůstávají besedy s autory, 
tematické přednášky a mnohá zajímavá setká-
ní. Příznivější letní období navíc dovoluje zařadit 
množství aktivit pod širým nebem. Od úterý do 
neděle čeká návštěvníky pestrý a bohatý kul-
turně společenský program, z něhož si vybere 
skutečně každý. Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE, 
jehož vyhlašovateli jsou Město Uherské Hradiš-
tě, Město Uherský Brod, Zlínský kraj a Odborový 
svaz pracovníků kulturních zařízení, pořádá Klub 
kultury Uherské Hradiště. Záštitu nad ním převzal 
hejtman Zlínského kraje a Ministerstvo životního 
prostředí. Kompletní program a další informace 
zjistíte již brzy na webu www.tsttt.cz. 

Těšit se můžete na úchvatnou výstavu fotografií 
podmořského světa Richarda Jaroňka, besedu  
s uznávaným slovenským zoologem Petrem Áčem 
nebo diskusní občanské fórum Týká se to také 
nás. Součástí festivalu bude též výstava kaktusů, 
Jarmark vědy a umění nebo selské a farmářské 
trhy. V Jezuitské zahradě si projdete Skautskou 
stezku, ve společnosti REC Group atraktivní Eko-
land a v projektu Živá voda na Modré speciální 
program nazvaný Suchou nohou pod hladinou. 

deli

Barevná litografie Františka Pavlici.
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Nejlepší motýlí letce sdružuje čeleď lišajovitých, 
kteří jsou u nás zastoupeni dvaceti druhy, ale jen 
čtrnáct z nich je schopno kvůli zdejšímu klimatu 
celoročně přežívat. Další lišaji: svlačcový, smrti-
hlav, oleandrový, vinný, netopýří a révový patří 
mezi druhy tažné a pří let z jihu bývá u prvého 
z nich pravidelný, u jiných vzácný,  až zcela mi-
mořádný. Z nakladených vajíček se vylíhnou hou-
senky, které dokončí vývoj a zakuklí se. Vylíhnutí 
dospělci však již druhou generaci kvůli chladu 
nevytvoří.
Lišaji jsou poměrně mohutní, dlouhá úzká křídla 
vyztužená pružnou silnou žilnatinou umožňují 
tažným druhům překonávat až  tisícikilometrové 
vzdálenosti. Před vzlétnutím se chvěním křídel ro-
zehřívají a rychlost jejich letu se uvádí až 55 km 
v hodině. Housenky lišajů jsou lysé, na konci 
těla mají typický růžek, při vyrušení schovají hla-
vu a skrčí se do polohy, která může připomínat 
sfingu, podle níž má čeleď jméno Sphingidae. 
Některé housenky při tom vystrkují falešná oka 
a obdobné výstražné chování můžeme pozorovat 
u dospělců. 
Lišaj paví oko útočníkovi předvádí zadní růžová 
křídla s modrými oky, podobně se chovají i dal-
ší lišaji a smrtihlav při výstražném chování piští. 
Tento lišaj, který patří s třinácticentimetrovým 
rozpětím křídel k našim největším motýlům, má 
na hrudi kresbu zdánlivě připomínající lidskou 
lebku, a proto jeho pří let vzbuzoval u pověrčivého 
lidu předzvěst nešťastné události.  
Mezi vzácné druhy patří jihoevropský lišaj dubo-
vý, který je spolu s lišaji pryšcovým a pupalkovým 
druhem ohroženým a chráněným, mezi hojné pa-
tří lišaji: borový, lipový a kyprejový. Výčet doplňují 
ještě lišaji: topolový, šeříkový, svízelový a vrbkový 
– všechny druhy jsou aktivní v noci. 
Denní aktivitou se vyznačují dlouhozobky chrastav-
cová a zimolezová, které poloprůsvitnými křídly na-
podobují čmeláky. 

Dlouhozobka svízelová má přední křídla břid-
licově šedá a zadní cihlově červená. Je běžná 
v pozdním létě nejen v květinových zahradách, ale 
i na okrasných záhonech v parcích a na truhlících 
s petúniemi přímo ve městech. Nektarem z květů 
si za neustálého víření křídel doplňuje energii. Při  

Lišaji – letečtí vytrvalci i akrobaté

frekvenci až osmdesáti kmitů za  vteřinu se doká-
že udržet na místě a květu se dotýká jen rozvinu-
tým sosákem. Při manévrování si pomáhá chvost-
kem na zadečku. Ten má zbarvení jako holubí 
ocas a  od něho je také odvozeno její německé 
jméno „Taubenschwänzchen“. Také dlouhozobka 
svízelová patří k tažným druhům, ale může u nás 
i přezimovat, jak dokládá pozorování na kvetou-
cích krokusech 12. února 2007 ve zdejší Lechově 
ulici.

Albert Gottwald

Dlouhozobka svízelová, housenka lišaje šeří-
kového.                            Foto: Roman Janisch
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Toulky městem

Kolem restaurantu Rotter jsme se dostali na po-
čátek Mlýnské ulice. Jméno, které nese již od roku 
1890, upomíná na to, že tu ve středověku stával 
tzv. horní mlýn, poháněný kanálem Rechlou. Ulič-
ka vedoucí podél tohoto kanálu byla do 18. sto-
letí nazývána „ulička nad Rechlou“ a později, kdy 
už byl kanál zasypán, prostě jen „ulička“ (18.–19. 
století ). Pomineme-li domy zasahující sem z Pro-
střední ulice, v Mlýnské ulici samé dnes stojí pou-
ze dvě novostavby. Po levé straně je to čp. 1228, 
kde byla v roce 1993 otevřena prodejna výpočetní 
techniky APRIOR společnosti M.I.S.S. a od června 
téhož roku v ní dočasně sídlilo i Městské infor-
mační centrum. Druhou novostavbou je rozsáhlý 
komplex Hotelu Mlýnská s čp. 1295, postavený 
na místě zbořeného zadního traktu domu čp. 132. 
Otevřen byl v květnu 2010 a za tento rok pak získal 
ocenění Dům roku.
Zůstaneme tedy ve Františkánské ulici u volně 

stojícího domu čp. 138, který rozděluje ústí Mlýn-
ské ulice na dvě části. Tento původně svobodný 
městský dům měl být tím mlýnem na Rechle, který 
dal ulici jméno, ač zanikl již koncem středověku. 
Někdy později, snad před polovinou 18. století, 
v souvislosti s rostoucí teritoriální působností hra-
dišťského městského kriminálního soudu byla 
na tomto místě postavena věznice. Podle popi-
su z roku 1786 to byla volně stojící jednopatrová 
budova s devíti místnostmi, v přízemí klenutými 
a v patře s trámovým stropem. K budově vedla 
dvoje vrata, která však kvůli služebnosti soused-
ního měšťanstva musela zůstávat otevřená, takže 
vězni měli možnost hovořit s lidmi zvenčí. Vzhle-
dem k poloze v těsném sousedství Rechly (v této 
době už zasypané) bylo přízemí věznice tak vlh-
ké, že stará mučírna byla dobrá jen jako komora 
na dřevo pro žalářníka, které ale muselo být ulo-
ženo aspoň čtyři střevíce vysoko, neboť do výše tří 
střevíců sahala voda. Tato věznice sloužila svému 
účelu až do postavení nové na protější straně uli-
ce v roce 1807. Poté přešla do soukromých rukou 
a byla nahrazena nevelkým obytným stavením, 
jehož prvním majitelem byl asi Josef Zipfel. Jeho 
šest dědiců domek převzalo v roce 1826 a v rodině 
se pak dědil až do roku 1875. Jedním z potomků 
byla zřejmě i Maria Neisser, jíž dům patřil v roce 
1857, a bydlela tu s manželem Josefem Neisserem, 
penzionovaným lesníkem a čtyřmi syny, z nichž 
nejstarší byl myslivcem a další klenotnickým tova-
ryšem. V druhém bytě žily tři postarší svobodné 
sestry Josefina, Ernestina a Julie Wetzlovy. V roce 
1869 tu bydlela pouze jediná rodina, a sice bývalý 
služebník knížete Lichtenštejna Vincenc Tiltscher, 
rodák z Lednice, s manželkou Františkou a její 
svobodnou sestrou Johannou Zipfelovou, penzi-
onovanou zaměstnankyní knížete Paara. V roce 
1876 se majitelkou domu stala Terezie Hahnová, 
manželka obchodníka Josefa Hahna, původem 
z Uherského Ostrohu. Rodina dům obývala se 
svými syny a obvykle také s jedním obchodním 
praktikantem, služebnou a chůvou. Část domu 
ještě pronajímali. Před koncem 19. století obchod-
ník Hahn zemřel a vdova tu žila sama se služkou 
ještě v roce 1910. Pronajímala také dva byty v pří-
zemí. V roce 1921 dům získal Josef Vitovský, který 
zde už od roku 1919 provozoval elektrotechnickou 

Nádvoří budovy čp. 139 v prvním desetiletí 
20. století.                              Foto: archiv SM

V době rekonstrukce.                           Foto: JR
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živnost. Po roce 1935 v ní pokračovala vdova Jo-
sefa Vitovská, pak syn Jan Vitovský a po přemě-
ně na veřejnou obchodní společnost v roce 1947 
Rostislav Vitovský do roku 1951, kdy byla znárod-
něna a stala se součástí podniku Kovoslužba. 
V roce 1945 majitelka závodu měla byt a kancelář 
v 1. patře, v přízemí byl obchod, dílna a skladiště. 
Od listopadu 1946 dům sloužil jen k provozování 
podniku, ale po třech letech bylo patro znovu oby-
dleno společníkem firmy Rostislavem Vitovským. 
V dalších desetiletích byl dům pouze obytným, až 
v devadesátých letech byl v přízemí otevřen ob-
chod s lepidly a tmely, který je tu dosud. Nedávno 
pak byla vzadu z Mlýnské ulice přistavěna nová 
budova s prodejnou nábytku H-interiér.

Poslední blok na levé straně Františkánské ulice, 
mezi Mlýnskou ulicí a Mariánským náměstím, tvoří 
dvě rozlehlé budovy – dnes Všeobecná zdravotní 
pojišťovna a základní umělecká škola. Jednopat-
rová budova zdravotní pojišťovny čp. 139 s nádvo-
řím navazujícím na dvůr Staré radnice historicky 
byla svobodným domem v majetku města, o je-
hož využití před polovinou 19. století však mnoho 
nevíme. V této době byl původní objekt zbourán 
a v roce 1857 tu bylo pouze volné stavební místo, 
patřící městu. Poté na něm byl vybudován nájemní 

dům o čtyřech až pěti bytech, který obývali se svý-
mi rodinami zaměstnanci města, později i jiných 
úřadů. V roce 1869 to byl úřední sluha Václav Kříž, 
policejní strážník Jan Kapusta, učitel chlapecké 
obecné školy Vincenc Jurenka a sluha u městské 
rady Anton Schwagera. V roce 1880 tu bylo již pět 
nájemníků, mezi nimi soudní sluha Anton Kropá-
ček, kterého již známe z čp. 142, kde žil předtím 
i potom s manželkou Julií a pěti dětmi. Dalším 
nájemníkem byl sluha městské rady Josef Sháněl 
s početnou rodinou o sedmi dětech a stále tu byd-
lel strážník Kapusta, z jehož tří dcer žila s rodinou 
už jen jedna a dvě pracovaly ve Vídni. Zato s nimi 
stále bydlela svobodná hospodyně Hampa- 
lová, nyní již se třemi dětmi. V pátém bytě bydlela 
vdova po policejním strážníkovi Janu Zahradní-
kovi Karolina Zahradníková s dvěma odrostlými 
dcerami, z nichž starší, Anežka, se v roce 1884 
jako dvacetiletá provdala za pasíře Jana Bernrei-
tera. I po dalších deseti letech tu stále bydlela ro-
dina úředního sluhy Kropáčka a strážník Kapusta 
žil nyní jen s hospodyní Hampalovou a jedním 
jejím dítětem. Žil tu také osmadvacetiletý pasířský 
pomocník Jan Bernreiter s manželkou, pěti dětmi 
a tchyní Karolínou Zahradníkovou, zaměstnanou 
jako školnice na měšťanské dívčí škole, která 
tehdy také v budově sídlila. Vedle toho zde stá-
lo oddělené boční křídlo, v němž byla umístěna 
obecní „šatlava“ čili „arest“ a obydlí soudního slu-

Toulky městem

 Mlýnská ulice v roce 1995.                   Foto: JR

 Mlýnská ulice v roce 1995.                   Foto: JR
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Toulky městem

hy. Vězení, tvořené dvěma místnostmi, jednou pro 
muže a druhou pro ženy, obývala v době sčítání 
skupina šesti mladých mužů, většinou tovaryšů 
nebo dělníků, z nichž jeden byl hnanec, tzn. člo-
věk posílaný do své domovské obce. Velký požár, 
který ve městě vypukl v dubnu 1894, zničil i tuto 
budovu. Z rozhodnutí městské rady byla do konce 
září zrekonstruována stavitelem Josefem Schani-
akem a rozšířena tak, aby v ní mohly být umístěny 
obě německé školy, chlapecká i dívčí. Touto pře-
stavbou, která uzavřela uliční frontu a prohloubila 
obě křídla do dvora, vznikly dnešní budovy. Vedle 
školních prostor zůstal v přízemí ve dvoře byt škol-
níka, jímž se po své tchyni Zahradníkové stal Jan 
Bernreiter. V roce 1910 jsou zde vykazovány dva 
byty, z nichž obsazen byl jen jeden, a to rodinou 

školníka Jana Bernreitera se sedmi dětmi. Později 
tu ještě žila jeho manželka asi do roku 1926, kdy 
byla i z jejího bytu zřízena učebna. Dvě další pak 
byly adaptovány v prvním patře v roce 1929. Ně-
mecké školy po první světové válce zanikly, ale 
místo nich sem byla umístěna nově zřízená Žen-
ská škola průmyslová, roku 1920 reorganizovaná 
na dvouletou školu rodinnou s názvem Městská 
odborná škola pro ženská povolání. V roce 1921 
byla do budovy umístěna také nedávno (1918) zří-
zená knihvazačská škola, takže potřeba dalších 
učeben stále vzrůstala. Za protektorátu v roce 
1942 z důvodu nedostatku místností byly na pře-
chodnou dobu v budově pronajaty místnosti pro 
kancelář kolaborantské organizace Vlajka, tři 
místnosti pro Kontrolní úřad užitkovosti a dědič-
nosti hospodářských zvířat a umístěna sem byla 
i dí lna firmy Sanita. Ostatní prostory sloužily škol-
ním účelům, takže v přízemí byla živnostenská 
škola, knihařská škola, část rodinné školy a byt 
školnice Štěpánky Bohušové o dvou místnostech, 
patro využívala rodinná škola (mj. tu byla školní 
kuchyň a jídelna) a částečně též živnostenská ško-
la. Úřad užitkovosti tu sídlil ještě v roce 1947, ale 
ostatní pronajaté místnosti byly po válce uvolněny 
a využity k bytovým účelům, takže v roce 1948 tu 
kromě zmíněné školnice bydlela ještě opatrovni-
ce školy Bernardýna Pospíšilová se svými syny, 
kožešníkem Vratislavem a holičem Jaromírem. 
V letech 1946–1950 tu měl živnost čištění výklad-
ních skříní, oken, parket a podlah a klepání ko-
berců Ladislav Grygar. Knihvazačská škola byla 
roku 1950 zrušena a od září 1963 byla do této bu-
dovy umístěna zvláštní škola. Zpočátku zde byly 
i dvě třídy základní devítileté školy a provozovna 
okresního průmyslového podniku. Přestože již 
v sedmdesátých letech byla budova v havarijním 
stavu, sloužila zvláštní škole až do roku 1988, kdy 
byla zahájena její rekonstrukce. Práce s různou 
intenzitou pokračovaly i v dalších letech a při re-
konstrukci staré radnice v roce 1993 z podstatné 
části zanikla dvorní křídla. Během oprav také do-
šlo ke změně majitele a v září 1999 byla budova 
předána Všeobecné zdravotní pojišťovně.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Budova čp. 139 ve 20. letech 20. století.
Foto: archiv SM

...a před rekonstrukcí - 80. léta 20. stol.
                                    Foto: SOkA Uh. Hradiště
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Fejeton

KvěTnOvý feJeTOn JIŘíHO JILíKa
naHé JSOU náRODy BeZ KnIH…

Moje dcera Petra 
se vyučila ruční kni-
hařkou a v době, 
kdy se začala vě-
novat knihařině 
v dílně zděděné 
po svém dědovi, se 
stala členkou Spo-
lečenstva českých 
knihařů. Když se 
pak vrátila ze se-
mináře pořádané-

ho společenstvem a sdělovala, co všechno se tam 
dozvěděla a naučila, padlo jedno jméno: učitel, 
který účastníky zasvěcoval do tajemství umělec-
ké knižní vazby, se jmenoval Ladislav Hodný a byl 
z Týna nad Labem. Když slyšel její jméno – Jilíková, 
zeptal se jí: „Nejste náhodou z Kunovic?“ 
Kruhy se po mnoha letech opět protnuly. Můj tatí-
nek, knihař v Kunovicích, a Ladislav Hodný starší, 
Ladislavův otec, knihař v Týně nad Vltavou, byli 
přátelé. Manželé Hodní i s dětmi se občas zasta-
vovali u nás v Kunovicích na návštěvě, a tak jsme 
se s Ladislavem mladším několikrát setkali jako 
kluci, aniž bychom si možná v té době uvědomili 
onu zarputilou houževnatost, s níž budovali naši 
tatíci u svých potomků vztah ke knize. A dosáhli 
svého. Kniha se stala – byť u každého trochu jinak 
– smysluplnou náplní našich životů. 
Od těch dob, kdy jsme si spolu jako kluci prohlí-
želi album poštovních známek, uplynula mnohá 
desetiletí. Během nich šel Ladislav ve šlépějích 
svého otce, jednoho z našich nejvýznamnějších 
uměleckých knihařů, a dnes sám patří mezi špičku 
tohoto uměleckého řemesla; jeho tvorba je ceně-
na nejen u nás, ale i v cizině. Uspořádal nespočet 
samostatných výstav, mj. ve Švýcarsku, Německu, 
Rakousku, Belgii, Holandsku, Francii, Slovensku, 
Maďarsku, významného ocenění se mu dostalo 
i v USA a Japonci si o něm nechali holandským 
režisérem natočit film. O tom, jak kniha může 

zkrásnět uměleckou vazbou, se až do 26. května 
máme možnost přesvědčit na výstavě v Galerii 
Slováckého muzea. Výstava sedmdesáti knižních 
vazeb a čtyř desítek malířských pláten Ladislava 
Hodného je poctou umělci, který v únoru osla-
vil sedmdesátku. Ale Hradišťanům budiž navíc 
i připomenutím, že v našem městě v 1. polovině 
20. století založil Ruda Kubíček starší Mistrovskou 
knihvazačskou školu, z níž vyšla celá plejáda po-
ctivých, talentovaných a kumštovních knihařů. Můj 
otec byl jedním z nich. A ve vzpomínce na svého 
učitele Rudu Kubíčka výstižně popsal, co tohle 
umělecké řemeslo obnáší: „Přicházíval často 
s novými technikami, které se snažily dát knize 
všechno, aby už svojí vazbou a dekorem mluvila 
o obsahu... Vysvětloval nám taje dobových va-
zeb, zapomenuté nebo zřídka užívané techniky. 
Dozvěděli jsme se o technikách zdobených deko-
rem vyřezávaným v kůži, o vazbách s puncováním 
zdobeným slepotiskem, zlatem, o vazbách moře-
ných, o knihách se zlatou vyškrabovanou ořízkou, 
o vazbách do pergamenu podle historických vzo-
rů, o vazbách s gotickým přídeštím, o konzervaci 
starých tisků a jejich opravách. Samozřejmě, že 
vědět bylo málo. Museli jsme všechny tyto práce 
také provádět. Museli jsme se naučit zpracovávat 
potahované papíry, škrobové, olejové, grafické 
ozdoby na předsádku, připravit kůži, jinak suchou 
teletinu, jinak vepřovici, jinak šagrén, safián, ma-
rokén. Zvláštní práce byla z pergamenu, který se 
musel vypracovat do průhlednosti. Ale naučil nás 
také podle starého receptu pergamen vyrábět... 
Tak nás to naučil náš učitel...“
Ano i umělecká knihařina patří k tradici našeho 
královského města, byť pohříchu k tradici zapo-
mínané. Třeba se ony okouzlující knižní vazby  
Ladislava Hodného v Galerii Slováckého muzea 
stanou počátkem rozpomínání na kus kulturní 
historie našeho města. A kdyby prohlídka výstavy 
byla jen probuzením úcty ke knize, neboť jen díky 
knihám jsme kulturními lidmi, bude její poslání vr-
chovatě naplněno. Jakže to říkal již v 9. století Kon-
stantin Filozof: Nahé jsou národy bez knih...
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pRavDIvý pŘíBěH ByZanTSKýcH věROZvěS-
Tů KOnSTanTIna a MeTODěJe

V pátek 5. dubna 2013 proběhlo v Památní-
ku Velké Moravy ve Starém Městě představe-
ní nové třídílné publikace Slováckého muzea  
v Uherském Hradišti s názvem Pravdivý příběh 
byzantských věrozvěstů Konstantina a Metodě-
je. Na dvě stě zájemců se zde mělo možnost 
potkat s celým autorským týmem a seznámit se 
s obsahem všech tří částí prostřednictvím autor-
ského čtení a ukázek ze zvukového CD a DVD 
s počítačovou hrou.

Tažené ŠTRúDLe a nUDLe
– TvOŘíMe v MUZeU XvIII.

V sobotu 6. dubna 2013 se v hlavní budově Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti uskutečnil 
již osmnáctý program z cyklu „Tvoříme v mu-

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

zeu". Až ven se linula vůně dalších z tradičních 
pokrmů lidové kuchyně Slovácka a přilákala 
na sedmdesát návštěvníků. Zkušené kuchař-
ky paní Marie Habartová a Božena Stašková 
z Kunovic ukazovaly zájemcům jak připravit 
tažené štrúdle s jablky a domácí nudle, které 
se potom sypaly mákem či ořechy s cukrem. 
Akce se opět velmi vydařila a my už se těšíme na 
další z programů, který se bude konat v sobotu 
4. května 2013.

DvOJITá veRnISáž v gaLeRII
SLOvácKéHO MUZea

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 proběhly v Galerii  
Slováckého muzea v Uherském Hradiš-
ti vernisáže dvou výstav. První předsta-
vila uměleckou tvorbu Ladislava Hod-
ného, ve které dominuje knižní vazba  
v mistrovském provedení.
Druhou výstavou, která zaplnila prostory v prv-
ním patře budovy, jsou díla ze sbírky galerie 
Dolmen – Od informelu k figuře. Těžištěm této 
výstavy jsou díla umělců více generací a ten-
dencí, vytvořená v průběhu 60. let, s mírným 
přesahem do 50. a 70. let. Vernisáž doplnil scé-
nický tanec v podání Jitky Košíkové.
     

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

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

Velký sál

V SRDCI HEDVÁBNÉ STEZKY.
UměNí a řEmESlo STřEDNí aSIE
Výstava, zapůjčená z Národního muzea – Ná-
prstkova muzea asijských, afrických a americ-
kých kultur, prezentuje doposud opomíjené 
kulturní tradice na území Střední Asie ve dvou 
podobách – městské a nomádské, a v jejich vzá-
jemném propojení. 
Výstava potrvá do 23. června 2013.

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 barevné 
bambulky typické pro zdobení oděvů i užitko-
vých 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, člo-
věk 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, smutnou dominantu Uherského Hradi-
ště. Všímá si především životních podmínek věz-
ňů od první republiky, přes válečné a pováleč-
né období až do roku 1960, kdy byla zrušena. 
Přibližuje příběhy vězňů, ale pozornost věnuje  
i samotné budově. 
Výstava potrvá do 30. června 2013.

lUDěK NaVaRa: SKRZ ŽElEZNoU oPoNU
Přednáška známého publicisty a scénáristy, 
který vydal už tři knihy příběhů o úspěšných  
i neúspěšných pokusech překonat železnou 
oponu na cestě za svobodou. Luděk Navara 
bude vyprávět o práci badatele, který pátrá po 
stopách zajímavých, často až neuvěřitelných lid-
ských osudů.     
Hlavní budova Slováckého muzea, Smeta-
novy sady 179, čtvrtek 23. května 2013 v 17 
hodin.

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.
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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 „omÁčKY STa-
RoDÁVNÉ KaŽDý UVařIT ZVlÁDNE“
Nejrůznější druhy omáček patřily v lidové kuchy-
ni k levným a jednoduchým pokrmům, které se 
vařily ve všední dny, často i bez masa – jen s kra-
jancem, knedlíkem nebo bramborovými noky či 
šlíšky. K tradičním omáčkám patřily salátová, 
sauátová (húpá), která se vařila především 
na jaře z čerstvého hlávkového salátu, trnko-
vá, jejímž základem jsou vařené trnky (povidla) 
a vynikající je k uzenému masu, a klobásková 
omáčka, do které se zužitkovaly domácí klobás-
ky ze zimní zabijačky. K omáčkám se tentokrát 
můžete v muzeu naučit uvařit jednoduché hrn-
kové knedlíky a samozřejmě nebude chybět ani 
malý receptář těchto pokrmů, který bude při-
praven pro každého návštěvníka.

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 
179, sobota 4. května 2013, 9.00–12.00  
hodin.

Portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V květnu představujeme:
RoZÁlIE BlaŽKoVÁ – PlETENí Z KUKUřIč-
NÉHo ŠUSTí

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. 
Výstava potrvá do 26. května 2013.

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.
Výstava potrvá do 23. června 2013.

Doprovodný program
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám 
pro skupiny/třídy:
objednávky na tel. 572 552 425.

KYTIčKoVý DEN
mEZINÁRoDNí DEN DěTí – 31. KVěTNa 
2013
Děti z MŠ a ZŠ vytvoří podle své fantazie květi-
ny, které společně zasadíme na nádvoří Galerie 
SM. Tvořivý program se uskuteční ve spolupráci 
s Nadací Synot od 9.00 do 15.00 hodin.

KoNCERT JIříHo DěDEčKa – 60 lET Na 
SVěTě, Z ToHo 40 Na PóDIU
Básník, písničkář a spisovatel Jiří Dědeček po-
řádá u příležitosti životního jubilea koncertní 
narozeninovou šňůru a v květnu zavítá i k nám 
do galerie. Součástí koncertu bude i čtení z jeho 
tvorby. Velký sál Galerie Slováckého muzea, 
otakarova 103, čtvrtek 9. května 2013 v 17 
hodin.



24

KomENToVaNÁ PRoHlíDKa VýSTaVY oD 
INfoRmElU K fIGUřE
Výstavou provede Ing. Gabriel Slanicay.
Galerie Slováckého muzea, úterý 14. květ-
na 2013 v 16 hodin.

mUZEJNí NoC
Pátek 17. května 2013
Slovácké muzeum se již potřetí připojuje k ce-
lorepublikovému Festivalu muzejních nocí a při-
pravilo pro své návštěvníky spoustu překvapení.
Spolupracujícím partnerem je uherskohradišť-
ská základní umělecká škola.
19.00–22.00 hodin, Galerie SM, komentované 
prohlídky výstav Ladislav Hodný, knižní vazby, 
obrazy a Od Informelu k figuře/ ze sbírky galerie 
Dolmen 
20.00–24.00 hodin, hlavní budova SM  
ve Smetanových sadech: komentované prohlíd-
ky výstav Život za mřížemi a V srdci Hedvábné 
stezky, dále inspirativní tvořivé dílny – malování 
na hedvábí, tkaní kouzelných koberců, zdobení  
a výroba malovaných deček, přehozů, výroba 
barevných ozdobných bambulek

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.

letecké muzeum Kunovice

aDRESÁT: lETECKÉ mUZEUm. PoHlEDNI-
CE lETaDEl ZE SoUKRomÉ SBíRKY
Výstava pohlednic s leteckou tematikou před-
stavuje výběr z rozsáhlé sbírky Petra Zaorala 
z Prahy. Vystaveno je několik desítek pohlednic, 
mezi nimi např. historické pohlednice s Aero 
HC-2 z brněnského veletrhu 1956/57, pohled-
nice obrázkové, s filmovou tematikou, exotické 
z Réunionu a další.
Výstava potrvá do 31. října 2013.

muzeum lidových pálenic Vlčnov 

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 předcho-
zím objednání), sobota, neděle 13.00–17.00 
hodin (bez nutnosti 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: průvodci: 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

Přednášky a besedy

BUDoUCNoST VěZNICE V UHERSKÉm 
HRaDIŠTI
Město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti a občanské sdružení Me-
moria pořádají besedu pro veřejnost o budouc-
nosti objektu věznice. Součástí besedy bude  
i projekce filmu K. Vlachové Kauza Uherské Hra-
diště za účasti režisérky. 
Kino Hvězda, čtvrtek 2. května 2013 v 16.30 
hodin, vstup volný.

oD mYŠlENKY K REalIZaCI ExPoZICE 
mUZEa V PříRoDě
Další ze série přednášek zaměřených na proble-
matiku muzeí v přírodě, na jejichž organizaci 
spolupracuje Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti a společnost Park Rochus, o.p.s., kte-
rá realizuje projekt malého muzea v přírodě 
v Uherském Hradišti. O koncepční práci, pří-
pravě výstavby i samotné realizaci promluví 
PhDr. Jan Souček, odborný garant při vzniku 
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici  
a v současnosti také člen expertní etnografické 
skupiny Muzea v přírodě Rochus.
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Přednáškové centrum Sm, Štefánikova 
1285, čtvrtek 30. května 2013 v 17 hodin, 
vstup volný.

K mezinárodnímu dni muzeí

11. RočNíK CYKloTURISTICKýCH VýlETů 
„SE SloVÁCKým mUZEEm Za PoZNÁNím 
PamÁTEK REGIoNU“
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připra-
vilo k Mezinárodnímu dni muzeí pravidelný cy-
kloturistický výlet, tentokrát „Po Mikroregionu 
Dolního Poolšaví“. Účastníci navštíví Panský 
dvůr a Památkový domek v Kunovicích a Poto-
mákovo muzeum lidových krojů v Popovicích 
(vše s krátkým výkladem). Účastníci výletu jsou 
zváni na mini-jarmark a regionální kolo dětské-
ho verbuňku v Popovicích nebo do přírodního 
areálu Bukovina.
Sobota 18. května 2013. Sraz cyklistů v 9.00 
hodin před budovou Slováckého muzea ve 
Smetanových sadech. akce se uskuteční 
jen za příznivého počasí.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a všech-
ny jeho objekty jsou v pátek 17. května vol-
ně přístupné. Odborní pracovníci budou po 
celý den k dispozici zájemcům o problematiku 
z oboru archeologie, etnografie, historie a dějin 
umění. Pátek 17. května 2013, 9.00–12.00, 
12.30–17.00 hodin.

Zpřístupnění muzejních fondů

oTEVřENÉ DVEřE KNIHoVNY, foToaR-
CHIVU a PRomíTÁNí VIDEoSNímKů
V tento den je pro milovníky regionální historie 
prodloužena otevírací doba muzejní knihovny, 
v jejímž průběhu mohou nahlédnout do regio-
nálních periodik vydaných na konci 19. století  
a seznámit se s bohatým knihovním fondem. 
Zájemci se dále mohou obeznámit s historic-
kými i novodobými fotografiemi z rozsáhlého 
fondu fotoarchivu, který čítá asi 70 tisíc snímků. 
Současně je možno zhlédnout historické videos-
nímky.
Pátek 17. května 2013 v době 9.00–12.00, 
12.30–17.00 hodin.

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.

PRoHlíDKa DomU malířE
STaNISlaVa lolKa
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Dům 
dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti Vás 
zvou na prohlídku domu významného českého 
malíře Stanislava Lolka (1873–1936), který v po-
slední etapě svého života zvolil za svůj domov 
Uherské Hradiště. Průvodcem malířova života  
a díla bude Mgr. Marie Martykánová, historička 
umění Slováckého muzea.
čtvrtek 16. května 2013 v 17 hodin, DDm 
Šikula, Purkyňova 494 (naproti nemocnici).
 
CYRIlomEToDěJSKý VElEHRaD
V letošním roce si celá kulturní Evropa připomíná 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti se k cyrilometodějským oslavám připo-
juje řadou akcí, mezi něž patří i výstava, která 
přibližuje dějinné milníky spjaté nejen s Velko-
moravskou říší, ale také Velehradem, který patří 
k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 9. 
května 2013 v 17 hodin v 14|15 BaŤoVě IN-
STITUTU, Vavrečkova 7040, Zlín, 14. budova, 
1. podlaží.
Výstava je financována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mi-
kroprojektů spravovaného Regionem Bílé Kar-
paty a Zlínským krajem.
 
Fond mikroprojektů
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Od informelu k figuře

V Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradiš-
ti byly ve čtvrtek 11. dubna 2013 za velkého zájmu 
veřejnosti zahájeny dvě nové výstavy. V přízemí 
se setkáme s obrazy a knižní vazbou Ladislava 
Hodného, v prvním patře se představuje soukro-
má, velmi kvalitní, stále se rozšiřující sbírka rodiny 
Slanicayových. Sběratelství má své dávné kořeny 
a nezastupitelný význam. V současné situaci, kdy 
veřejnoprávní  instituce nemají prostředky na rozši-
řování svých sbírkových fondů, nastupují právě sou-
kromí sběratelé, kteří přispívají k pohybu umělecké 
scény a trhu s uměním. Bez podpory soukromých 
sběratelů by neexistovala řada vynikajících muzeí 
a veřejných sbírek v dnešní podobě, včetně Národ-
ního muzea (např. sbírky V. Náprstka) nebo Slovác-
kého muzea (sbírky Kretzovy). Sběratelé přímo či 
nepřímo podporují existenci umělců, jsou neodlu-
čitelnou součástí koloběhu, do kterého je zhmotně-
no umění. Umělci na sběratelích vždy ekonomicky 
záviseli od renesance až dodnes. Trh s uměním by 
bez sběratelů neexistoval a bez trhu by i umění část 
svého smyslu ztrácelo. U nás po roce 1948 došlo 
k násilnému přetržení tradice, která se po same-
tové revoluci s úžasnou intenzitou obnovila. Sbír-
ka galerie Dolmen (resp. rodiny Slanicayových) se 
utváří déle než dvě desetiletí a s výraznou intenzi-
tou je budována od poloviny 90. let 20. století. Je 
zaměřena především na českou malbu, kresbu, 
grafiku a sochařství 50. a 60. let 20. století. Některá 
díla se dotýkají také doby mladší, navazující na dří-
ve vymezené generační zastoupení, a na tvorbu 
vybraných autorů z období normalizace.  Do sbírky 
jsou rovněž zařazena díla výjimečných osobností 
současné umělecké scény. V zásadě sbírka zají-
mavě vybranými příklady pokrývá modernistickou 
figuraci, abstrakci, novou figuraci, expresionismus, 
informel, neokonstruktivismus, resp. novou citlivost, 
a v dobrých příkladech obsahuje i normalizační 
tvorbu. Odráží směry, trendy a tendence zásadní 
pro mapování tehdejší evropské situace, některé se 
v dalších podobách objevují nebo ovlivňují umění 
i dnes. Cílem výstavy je přiblížit výtvarnou situaci 
významné etapy našeho společenského vývoje, 
která je obecně pokládána za zlatý věk nejenom 
pro české výtvarné umění, ale také pro film, literatu-
ru, hudbu, divadlo a v širším slova smyslu pro celou 
společnost jako doba, kdy po letech útlaku začala 

tzv. liberalizace a život se stal jen o něco málo svo-
bodnějším než předtím. Zároveň se výstava snaží 
o zajímavý a dosud ojedinělý dialog a konfrontaci. 
Prostřednictvím děl nejvyhraněnějších osobnos-
tí, které v 60. letech minulého století odvážně for-
mulovaly svoje umělecké programy, dokumentuje 
jedinečnost, rozmanitost a členitost tohoto období, 
hledá paralely, souvislosti, ale i odlišnosti. 
Ve sbírce rodiny Slanicayových, jejíž reprezentativ-
ní výběr se stal určující pro výstavu realizovanou 
v prostorách Galerie Slováckého muzea nazvanou 
Od informelu k figuře, figurují jména, která už urči-
tou revizí prošla, např. Vladimír Boudník, Jiří Balcar, 
Jiří Kolář, Jan Koblasa, Mikuláš Medek, Adriena 
Šimotová, Václav Boštík, Robert Piesen, Libor Fára, 
Zbyněk Sekal, Jan Kubíček, Josef Istler, Jan Kobla-
sa, Pravoslav Kotík, Jan Kotík, Aleš Veselý, Jiří Nače-
radský ad. Někteří umělci jsou ve sbírce zastoupeni 
profilovými soubory, nebo řadou zásadních obrazů, 
kreseb a grafik, z nichž určité se objevily při mono-
grafických výstavách (K. Válová), nebo jiných výstav-
ních projektech (50. výročí KGVU Zlín). V některých 
případech jde o jednotlivé, často příznačné anebo 
i objevné práce či menší soubory. Ze skladby sbírky 
i názvu výstavy je patrné, že zvláštní pozornosti se 
dostává na jedné straně informelu a dalším proje-
vům abstrakce, a na straně druhé různým podo-
bám figurativní tvorby, „ať už v její modernistické 
verzi, anebo v různých variantách nové figurace, 
pop artu a pozdního surrealismu“  (M. Klimešová). 
Výstava Od informelu k figuře potrvá do 23. červ-
na 2013, budou ji provázet komentované prohlídky 
včetně setkání s majiteli sbírky.

PhDr. Milada Frolcová

Květa Válová, Lidé a hutě, 1973, uhel papír
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Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje

nová trojdílná publikace Slováckého muzea 
V souvislosti s výročím 1150 let od příchodu soluň-
ských bratří připravilo Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti za finanční podpory Zlínského kraje 
novou publikaci pro širokou veřejnost. A podle je-
jích jednotlivých dílů by si skutečně každý mohl najít 
to svoje. Autorkou prvního dílu – románu „Slovo pa-
měti“ z období velkomoravských dějin – je spisova-
telka Renata Štulcová, ilustrací v knize se ujala ilus-
trátorka Renáta Fučíková. První dí l je navíc doplněn 
zvukovým CD s namluvenými vybranými pasážemi 
podkreslenými hudbou Jiřího Pavlici a Hradišťanu. 
Druhý díl s názvem „Křesťanství na Velké Moravě 
a byzantská misie“ byl napsán archeology Luďkem 
Galuškou z Moravského zemského muzea a Miro-
slavem Vaškových ze Slováckého muzea. Snaží se 
v ní populárním způsobem nastínit a odpovědět 
i na některá málo známá fakta a události. Napří-

klad proč oba bratři vlastně přišli z daleké Byzance 
a ne z bližšího Říma, když navíc naše území tehdy 
spadalo pod římskou papežskou kurii? Co k nám 
vlastně přinesli, když víme, že křesťanství na Velké 
Moravě bylo známé již od počátku 9. století? Nebo 
proč byli konkrétně vybráni zrovna Konstantin 
a Metoděj? Autorkou komiksu, který vychází z ro-
mánu „Slovo paměti“, je absolventka zdejší SUPŠ 
Johana Motičáková. Na vloženém DVD se nachá-
zí počítačová hra „Veligrad. Fos-Zoe-Nika“. Autory 
scénáře hry jsou archeologové Tomáš Chrástek  
a Michal Hlavica. Pomocí 3D grafiky nechali na ob-
razovkách počítačů znovu ožít jednu z nejvýznam-
nějších archeologických lokalit na našem území, 
církevní areál v Uherském Hradišti-Sadech. Areál 
na sadské výšině se tak stává kulisou pro příběh 
z dob Konstantina a Metoděje, z dob Velké Moravy. 

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Květen bude na prknech Slováckého divadla jed-
ním z měsíců bez premiéry. To ale neznamená, 
že si ta prkna odpočinou. Naopak je využijeme 
k tomu, abychom vám nabídli o to více těch titu-
lů, které žádáte nejvíce a pro něž složitě hledáme 
volné termíny. Dostane se na Oskara a růžovou 
paní (hned v první májový večer), na komedii 
1+2=6 (Jeden a dvě je šest), která měla neplá-
novaně delší přestávku než bychom si přáli a než 
bylo v původním plánu (z důvodu nemoci), na mu-
zikál cikáni jdou do nebe i na Donaha! a též 
na hudební revue v semaforském stylu Kdyby 
tisíc klarinetů. Rychlé šípy budou v květnu jezdit 
spíše po zájezdech. Na nich ale prožijí své 380. 
představení! Postavit vedle tohoto čísla 35. reprí-
zu komedie Jak důležité je ho mít… či už zmí-
něného hudebního titulu Kdyby tisíc klarinetů je 
téměř komické, ale také hodné pozornosti. Ole-
anna bude na Malé scéně slavit svou 25. reprízu, 
čímž již překonala počty předplatitelských skupin, 
pro které doposud byla hrána a otevírá se více 
pří ležitostí pro diváky bez předplatného. Tu prv-
ní (po beznadějně dlouho dopředu vyprodaném 
dubnovém představení v Brně) budou mít v sobo-
tu 18. května. Dramatizace díla Karla Čapka vál-
ka s mloky hlásí, že v květnu 2013 bude mít der-
niéru! Zbystřete vy všichni, kteří byste ji ještě rádi 
stihli a vyhraďte si podvečer v úterý 14. května. 
Poslední představení Války s mloky začne v 18.00 
hodin. Oceňovanou inscenaci Kalibův zločin (no-
minace na Cenu České divadlo 2012 ve třech kate-

goriích ze čtyř, nominace na Cenu Alfréda Radoka 
2012), další dramatizaci díla českého spisovatele, 
v tomto případě Karla Václava Raise, zahrajeme 
v květnu po třicáté. Čeká ji i účast na 15. ročníku 
festivalu Divadelní flora v Olomouci, kam ji orga-
nizátoři vybrali podobně jako další nejzajímavější 
a nejinspirativnější tituly současné české divadelní 
scény. Nenacházíte-li dost termínů, v nichž ji mů-
žete vidět na domácím jevišti a není-li vám zatěžko 
absolvovat cestu do Olomouce, přijeďte v pátek 
17. května. Začínáme i v Olomouci v 19.00 hodin 
a budeme se na vás těšit! Užijte si květen a vyrazte 
i do divadla. Nejlépe Slováckého…

-pah-

Cikáni jdou do nebe - Jan Horák, Tomáš Šulaj, 
Petr Čagánek, David Vaculík, Jiří Hejcman 

Josef Ruszelák
ve Slováckém divadle

U příležitosti premiéry hry Popel a pálenka byla 
ve foyer SD otevřena výstava obrazů (pastelů) Jo-
sefa Ruszeláka na téma Stromy. Autor se narodil 
16. 6. 1938 v Nětčicích, dětství prožil v Těšnovicích, 
od roku 1946 žije ve Zlíně. Studoval na SUPŠ v Uh. 
Hradišti v letech 1953–57. Hned po studiu nastoupil 
jako výtvarník v tehdejším Divadle pracujících, kde 
působil do roku 1992. Po pětatřiceti letech odchá-
zí a je ve svobodném povolání. Věnuje se malbě, 
kresbě, ilustraci, volné i užité grafice a fotografii. Je 
členem Sdružení Q Brno, Unie výtvarných umělců, 
Sdružení českých grafiků „F. Kupka“ Praha. Zpočát-
ku se inspiroval venkovem a divadlem, časté téma 
jsou dvojice: milenci a klauni. V malbě kladl důraz 
na boční světlo, využíval struktury. Koncem šede-
sátých let procházel obdobím bílé. Po roce 1981 
nachází v těžké životní situaci své dosud největší 
téma: Stromy. Odešel z ateliéru do lesů hledat ztra-
cený klid a našel inspiraci. Vytvořil řadu grafických 
cyklů, ilustroval básnické sbírky. Graficky upravoval 
knihy, bibliofilie, divadelní programy a plakáty. Je  
i autorem scénických výprav. Spolupracuje s Janáč-
kovou akademií v Brně. Uspořádal přes osmdesát 
samostatných výstav a zúčastnil se více jak stovky 
kolektivních. Výstava potrvá do 6. června.
                                                                                                                                      red.
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Květa Fialová, Josef Kubáník

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
Monika Horká, Alžběta Kynclová, Josef Kubáník  

Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

2.,16.5.  18.00  Oleanna

18.5.		 so 19.00  Oleanna

20.5.		 po 19.00  3 strážníci (host SD)

27.5.  po 19.00  Autobus na lince 21 (host SD)

MALá scénA

Dubnová premiéra:  
Popel a pálenka

Jaroslava Tihelková, Monika Horká,  
Květa Fialová

1.5.	 	 st	 19.00	 	 Oskar a růžová paní
2.5.	 		čt	 19.00	 K	 Popel a pálenka
3.5.	 	 pá	 10.00	 š	 Válka s Mloky
4.5.	 	 so	 19.00	 R	 Popel a pálenka
7.5.	 	 út	 18.00	 T	 Kalibův zločin
8.5.	 	 st	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
9.5.	 	 čt	 19.00	 J	 Popel a pálenka
10.5.		 pá	 19.00	 	 cikáni jdou do nebe
11.5.		 so	 19.00		 A	 Popel a pálenka
12.5.  ne 19.00 H Popel a pálenka
14.5.		 út	 18.00	 E	 Válka s Mloky
15.5.		 st	 17.00	 M	 Jak důležité je ho mít...
16.5.		 čt	 19.00	 B	 Popel a pálenka
18.5.		 so	 19.00	 C	 Popel a pálenka
19.5.  ne 19.00 	 Donaha!
21.5.		 út	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů
22.5.		 st	 18.00	 U	 Jak důležité je ho mít...
24.5.		 pá	 10.00 š Jak neuvařit hlavu naměkko

25.5.		 so	 19.00	 G	 nora
26.5.  ne 19.00 F	 Popel a pálenka
29.5.		 st	 17.00	 V	 Jak důležité je ho mít...

30.5.		 čt	 19.00	 D	 Popel a pálenka
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připravujeme 

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

         pátek 3. 5.      19:00 hodin, Reduta    • vstupné: 150 Kč 

HOUSLOVÝ RECITÁL
JIŘÍHO POSPÍCHALA
HOSTÉ: V. HOLLÝ, P. GABLAS, M. GABLAS, A. POSPÍCHALOVÁ, R. KULÍSEK, J. BURSA, P. P. PROCHÁZKA

         sobota 4. 5.      19:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 120 Kč (děti polovic) 

SHOWDANCE
ANEB ROKASO TANČÍ
TANEČNÍ SHOW PLNÁ SVĚTEL A KRÁSNÝCH KOSTÝMŮ

         pondělí 13. 5.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 280 Kč, 250 Kč, 200 Kč

SCREAMSHOW
ZÁBAVNÝ POŘAD TRAVESTI SKUPINY SCREAMERS

         sobota 18. 5.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 250 Kč

MAGIC FEST 2013
VYSTOUPÍ: DANA MORÁVKOVÁ, LA GIOIA, VÍTĚZOVÉ ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT DAEMEN, MAGIC WLADIMIR ATD.

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER MAGIC GALA SHOW

        pondělí 20. 5.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 350 Kč, 300 Kč, 200 Kč

MOJE HRA (divadlo KALICH)
HRAJÍ: JIŘÍ BARTOŠKA, NINA DIVÍŠKOVÁ, ZUZANA BYDŽOVSKÁ, JANA JANĚKOVÁ ML.

        úterý 28. 5.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 200 Kč, 150 Kč (A3V polovic)

RUDA Z OSTRAVY
PROGRAM PLNÝ HUMORU A PÍSNIČEK

1. 6. FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI • 1. 6. ITALSKÝ DEN NA MORAVĚ • 4. – 9. 6. TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE • 4. 6. – HRADIŠŤÁNEK – Hádej, hádej, hadači

THE BEST OF CYPA



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

JIŘí BaRTOŠKa OBLéKne anDěLSKá KŘíDLa

Lze považovat za velkou vzácnost, když objevíte 
divadelní představení, kde hraje excelentní Jiří Bar-
toška. Ještě vzácnější je, když vám toto představení 
odehraje přímo v Uherském Hradišti. Klub kultury 
vám právě tuto možnost nabízí – a sice už v pondělí 
20. května, kdy do velkého sálu KK zavítá divadlo 
KALICH s představením MOJe HRa, v němž vedle 
Jiřího Bartošky zazáří také Nina Divíšková, Zuzana 
Bydžovská nebo Jana Janěková ml.

Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hr-
dinovi jeho život právě protekl mezi prsty. Slavný 
spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět ne-
čekaně a s poměrně starosvětským přáním – chtěl 
po své partnerce, aby uspořádala soukromou 
smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím po-
koji se proto u vystaveného Mistra schází šest žen 
různého věku, postavení i světonázoru, z nichž 
každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána 
osudovou roli.

Magie divadla umožní Jankulovskému promlou-
vat z druhého břehu s jeho poslední ženou. Na 
rozdíl od nás obyčejných smrtelníků tak mají vzác-
nou možnost říci si spoustu věcí, na které v kaž-
dodenním shonu nemáme nebo kolikrát možná 
nechceme mít čas, a u kterých zpětně litujeme, že 
jsme je nestihli vyslovit.

Komedie MOJE HRA odkrývá s nadhledem, od-
zbrojující upřímností a především humorem zá-
koutí vztahu muže a ženy a otevírá též řadu tři-
náctých komnat. Současně fandí životu, a to tak, 
že za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové.

V hlavní roli charismatického Mistra Jankulovské-
ho zazáří právě Jiří Bartoška, který přijal divadel-
ní roli po dlouhých letech. Vstupenky zakoupíte 
v předprodeji Klubu kultury, na www.vstupenky.
kkuh.cz nebo v MIC v Uherském Hradišti.

deli

HOUSLOvý RecITáL Se ZpěveM I STepeM

V pátek 3. května v 19:00 se v uherskohra-
dišťské Redutě uskuteční houslový recitál Jiřího 
pospíchala, někdejšího dlouholetého člena Čes-
ké filharmonie, současného koncertního mistra 
Pražského komorního orchestru, pedagoga Slo-
vácké ZUŠ a Konzervatoře Brno. 

Při hradišťském recitálu jej na klavír doprovodí 
doc. Vladimír Hollý, pedagog brněnské JAMU. 
Jako hosté vystoupí Petr Gablas – cimbalista CM 
Harafica, Milan Gablas – basista Hradišťanu,  
kontráš violista Robert Kulísek, stepař Jan Bursa 
– známý z představení Slováckého divadla Kdy-
by tisíc klarinetů, jazzový pianista Pavel Pavka 
Procházka a členka souboru Slováckého divadla 
Anna Pospíchalová, která zazpívá italské árie.

Koncert pořádá Slovácký komorní orchestr, který 
navazuje na hradišťskou hudební tradici Slovácké 
filharmonie. Večerem bude provázet David Vacke.

deli

v UH. HRaDIŠTI ZaŘáDí RUDa Z OSTRavy

S programem The Best of Cypa do Uherského 
Hradiště v úterý 28. května zamíří nepřehléd-
nutelný a nepřeslechnutelný bavič z Ostravy  
s uhelným pohledem a jménem Ruda. Úderem 
půl osmé večerní pak vystoupí v Klubu kultury. 

Ruda se do povědomí široké veřejnosti do-
stal roku 2008 prostřednictvím pořadu X-FAC-
TOR, kde předvedl legendární vzdušné bubínky  
a pecku Ach synku, synku. Je autorem slavné-
ho klipu Markéta, parodie písně Falling Slowly, 
který stal hitem českého internetu a na portálu 
STREAM.CZ vytvořila první milion kliknutí. V sou-
časné době patří k nejoblíbenějším českým 
komikům a hvězdám rádia Frekvence 1. Vstu-
penky na Rudu jsou v předprodeji na poklad-
ně Klubu kultury, na www.vstupenky.kkuh.cz  
a také v MIC Uherské Hradiště. 

deli



39. ROČníK SOUTěže „ZaZpíveJ, SLavíČKU...

Finále devětatřicátého ročníku oblastní přehlídky 
dětských zpěváků lidových písní „Zazpívej, slavíč-
ku...“ proběhlo v neděli 14. dubna ve velkém sále 
Klubu kultury, který akci ve spolupráci s DDM Ši-
kula pořádal. Předvýběrová porota vybrala pro 
finále jedenatřicet soutěžících z celkového počtu 
155 přihlášených (91 v předkolech v Uh. Hradišti, 
64 v Uh. Brodě). Spolehlivě je doprovodila (stejně 
jako v loňském roce) cimbálová muzika Ohni-
ca s primášem Janem Mudrákem a uměleckým 
vedoucím Janem Káčerem. Předsedou poroty 
byl primáš cimbálové muziky Kunovjan Jaroslav 
Zatloukal. Porota  určila v jednotlivých věkových 
kategoriích tyto vítěze: v kategorii mateřských 
škol zvítězila Nora Indrová z Nivnice, mezi žáky 1.  
a 2. tříd ZŠ byla nejlepší Kristýna Menšíková z Uh. 
Hradiště a v kategorii 3. a 4. tříd získala oceně-
ní Kateřina Šmídová z Uh. Brodu. Mezi páťáky  
a šesťáky ocenila porota Petra Polácha z Kunovic 
a mezi nejstaršími ze sedmých až devátých tříd se 
nejvíce líbila  Aneta Lekešová z Uh. Brodu. Cenu 
diváka získala Amálie Hrbáčová z Uh. Hradiště  
a absolutním vítězem se stala Gabriela Krchňáč-
ková z Nivnice, která zpívala písničku „Dycky sem 
sa dívávala“. Porota ještě vybírala reprezentanty 
do soutěže „Sedmihlásek“, kterou pořádá televize 
Noe. Budou to Nora Ondrová (Nivnice), Kristýna 
Menšíková (Uh. Hradiště), Kristýna Švardalová 
(Slavkov), Daniel Bruštík (Strání ) a Petr Polách (Ku-
novice). Soutěž opět dokumentovala, že talenty 
pro interpretaci lidových písní se u nás rodí stále.

   mp

Klub kultury Uh. Hradiště informuje

Závěrečná přehlídka oceněných zpěváčků.
Foto: Martina Zapletalová

SeTKání - STReTnUTIe

Ve čtvrtek 11. dubna  byla v Galerii Vladimíra Hro-
cha ve foyer Klubu kultury zahájena 28. výstava 
výtvarníků a fotografů regionů Uherskohradišťska 
a Trenčínska „Setkání - stretnutie“, kterou připravují 
Klub kultury Uh. Hradiště a Trenčianske osvetové 
stredisko Trenčín. Výstavní kolekce více než 40 au-
torů měla svoji premiéru v Trenčíně, kde se setkala 
s příznivým ohlasem a s velkým zájem diváků. Ne-
jinak tomu bylo i v Uh. Hradišti. Na vernisáži hrála 
cimbálová muzika Ohnica a při této příležitosti byla 
pokřtěna padesátistránková, výpravná barevná 
publikace „Stretnutie - Setkání - festival farieb a pri-
atel‘stva“, sborník materiálů a fotografií dokumen-
tujících aktivity kulturních zařízení v Trenčíně a Uh. 
Hradišti v oblasti výtvarného umění a fotografie. 
Výstava potrvá do 9. května.                                   

                                       mp

Slavnostní křest publikace „Stretnutie - setkání - 
festival farieb a priatel‘stva“.  Foto: Oldřich Prajza

Účastníci vernisáže v Galerii Vladimíra Hrocha.
Foto: Miroslav Potyka
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         čtvrtek 2. 5.      19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 200 Kč, 150 Kč (A3V a ZTP a ZTP/P polovic)

UBOHÝ CYRANO 
DAVID SUCHAŘÍPA, LENKA LAVIČKOVÁ, PETR ERLITZ…

Pátek 3. 5.  14.30 hodin, Klub kultury, salonek
   GIUSEPPE VERDI – OPERNÍ MÁG, I. ČÁST
Úterý 7. 5.  14:30 hodin, Reduta
   PHDR. VLADIMÍR TĚTHAL: HISTORIE OBCHODNÍ AKADEMIE V UH S PROHLÍDKOU ŠKOLY
Pátek 10. 5.  14:30 hodin, Reduta
   ANNA PETLÁNOVÁ: HISTORIE A VZNIK SOKOLA
Pondělí 13. 5.  14:30 hodin, Reduta, zkušebna
   MGR. STANISLAV OHERA: VĚDECKÉ POZNÁNÍ, NEOVĚŘENÉ TEORIE A VÍRA
Pátek 17. 5.  14:30, Reduta  
   MGR. JANA BÍLKOVÁ: PSYCHOHRY
Čtvrtek 23. 5.  14:30, Reduta
   BC. RADEK JANČÁŘ: HISTORIE ŽELEZNIČNÍ DRÁHY LÁZNĚ LUHAČOVICE
Úterý 28. 5.  14:30, Klub kultury, malý sál
   RNDR. DUŠAN TRÁVNÍČEK: KRAJINY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ, 
   PŘIBLÍŽENÍ ZAJÍMAVÝCH MÍST V ČR
Pátek 31. 5.  14:30, Klub kultury, malý sál
   ING. VINCI LAZSKÓ: ENERGETICKÁ OBRANA ORGANISMU,
   ČERPÁNÍ ENERGIE ZE SLUNCE A STROMŮ  

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DIAKONII ČCE – STŘEDISKO CESTA

         čtvrtek 9. 5.      18:00 hodin, Reduta    • vstupné: 50 Kč

KONCERT SÓLISTŮ, 
SOUBORŮ A ABSOLVENTŮ 
POŘÁDÁ SLOVÁCKÁ ZUŠ

         čtvrtek 16. 5.      17:00 hodin, Reduta    • vstupné: dobrovolné

FLÉTNOVÝ VEČER 
POŘÁDÁ SLOVÁCKÁ ZUŠ

         neděle 12. 5.      14:00 hodin, MKZ Míkovice

DEN MATEK 
POŘÁDÁ KDU-ČSL
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Knihovna B. B. Buchlovana

Fotoalbum Noci s Andersenem 2013

Zakladatelky Noci s Andersenem Hana Hanáčková 
a Mirka Čápová si z Odense přivezly prestižní Cenu 
Hanse Christiana Andersena, kterou v minulosti získa-
la např. slavná spisovatelka Joanne Rowlingová nebo 
dánská královna Margrethe II.

Jako již tradičně začala uherskohradišťská Noc s An-
dersenem v místní nemocnici, kde se četlo hospitali-
zovaným dětem, dokonce za asistence kamer České 
televize.

Podvečerní program zahájily komponovaným vystou-
pením děti z kunovické základní školy U Pálenice pod 
vedením učitelky Ivany Janásové.

Vzácná návštěva, dánská konzulka Lisy Schouboe, pře-
četla společně se starostou města Květoslavem Tichav-
ským pohádku Hanse Christiana Andersena Princezna 
na hrášku.

V knihovně samozřejmě nemohl chybět ani host, které-
mu byla páteční noc věnována, samotný Hans Christian 
Andersen v podání herce SD Pavla Majkuse.
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Knihovna B. B. Buchlovana Vás v pondělí 20. květ-
na v 18.15 hod. zve na besedu s paní Hanou Za-
hradníkovou, překladatelkou románu prázdné 
místo autorky J. K. Rowlingové.

První a dlouhoočekávaná kniha pro dospělé od 
autorky čarodějné ságy o Harry Potterovi je brilant-
ně napsaná a plná černého humoru. Ve zdánlivě 
idylickém anglickém městečku pod povrchem zuří 
tichá válka. Bohatí válčí s chudými, teenageři s ro-
diči, manželky s manželi, učitelé se žáky. Pagford 
rozhodně není tím, čím se na první pohled zdá.  

„Zpočátku má čtenář pocit, že čte Vraždy v Mid-
sommeru a pohodlně se usadí na gauči s mis-
kou brambůrků. Zrada nastane, když ve dvě ráno 
zjistí, že se nechal strhnout Malströmem sociální 
tragédie, gauč je pokrytý posmrkanými kapesníky  
a v srdci zůstalo prázdné místo,“ říká překladatelka 
Hana Zahradníková, která s knihou strávila téměř 
půl roku, a dodává: „Tessa chce pomáhat, Krystal 
chce miminko, Tlusťoch chce život, Andrew chce 
Gaiu, Gaia chce Londýn, Kay chce Gavina, Gavin 
chce Mary, Mary chce zpátky mrtvého manžela – 
a co chcete vy? Ať vám chybí cokoli, v téhle knížce 
to najdete – úpravné záhonky i drogová doupata, 
hospodyňky i trosky.“  

 Radovan Jančář, Libuše Pavlicová

Scénické čtení manželů Vackových knihy Roalda Dahla 
Čarodějnice (na snímku) vyvolalo mezi přítomnými dět-
mi obrovské nadšení, které ještě zvýraznilo vystoupení 
kouzelníka Jiřího Hadaše.

Nespalo se ale jenom v hlavní budově knihovny, na své 
si přišly i děti z Jarošova, které přenocovaly na pobočce 
knihovny. Pestrý program proběhl ve spolupráci s Do-
mem dětí Šikula.

Knihovna B. B. Buchlovana

Mařatičtí nocležníci pojali noc „po hasičsku“, odměnou 
jim byla návštěva nově zrekonstruované hasičské zbroj-
nice v Mařaticích, kde se jim věnovali místní dobrovolní 
hasiči.

Fotoalbum Noci s Andersenem 2013
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SůvOvá v.: ČíM JSOU LIDé žIvI (pODKRKOnOŠSKá ROMánOvá KROnIKa)
Rodinná kronika autorky zahrnuje osudy několika generací selského rodu  
z Podkrkonoší od počátku 20. století až po 80. léta, s využitím jedinečnosti reálných 
osudů, jež tvoří základ románu. Hlavními postavami románu jsou ženy trpící i milující, 
těžce se vyrovnávající s tíhou života, ale nikdy neklesající.

Výběr novinek Knihovny BBB 

KavennOvá J.: ZROZení LáSKy
Autorka vypráví čtyři paralelní příběhy, ve kterých hrají hlavní roli plodnost, těhoten-
ství, porody a porodnice. Děj se přitom odehrává v rozmezí od 19. století do blízké 
budoucnosti a v textu hrají prim mužské postavy. Formou povídkového  eseje zkoumá 
hranice emocí, které propukají v mezních okamžicích.

ŠTěTIna J.: peRgaMeny (ROMán O ČTvRTéM pŘIKáZání)    
V knize se prolínají životní příběhy čtyř přátel, horníků severočeského hnědouhelné-
ho dolu. Výborně napsaný Štětinův román s detektivní zápletkou je o oné době, kdy 
se lámaly charaktery. Je o těch, kteří se tomu uměli postavit, i o těch, kteří to neuměli. 
Román nese autorovy biografické rysy.

MUnROvá a.: pŘíLIŠ MnOHO ŠTěSTí
Nová próza opětovně potvrzuje autorčinu schopnost nahlédnout hluboko do duší 
svých mladých i stárnoucích hrdinek, čelících tentokrát ve větší míře zlomovým život- 
ním situacím. Hrůzná rodinná tragédie, sexuální pokoření, nemohoucnost tváří v tvář 
brutálnímu zločinci představují pro protagonistky příběhů bolestné zkoušky

LUKeŠ Z.: STavBy a aRcHITeKTI pOHLeDeM ZDeňKa LUKeŠe
Výběr textů, které vycházely v pří lohách Lidových novin. Zajímavá, ale často i ne-
právem přehlížená díla a osobnosti naší moderní architektury v období od konce 
19. století do dnešních dnů (od historismu a neoklasicismu přes secesi, avantgardní 
architekturu meziválečné éry až po dnešní postmodernu nebo minimalismus).

ROwLIngOvá J. K.: pRáZDné MíSTO
Nejnovější román autorky slavné série o Harrym Potterovi, tentokrát pro dospělé. 
Kniha, která nejen nutí k zamyšlení, ale na každé stránce také překvapuje. Prázdné 
místo je román o současné společnosti v níž určitě rozpoznáte i své sousedy.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Příbram odstartovala černou sérii...

Nečekaná porážka ve 20. kole doma se sestu-
pem ohroženou Příbramí 0:1 odstartovala sé-
rii porážek 1.FC Slovácko. Následovala prohra 
v Mladé Boleslavi 2:0 a dvě porážky s tímto cel-
kem v poháru (nejprve venku 3:1, když jsme 1:0 
vedli a ještě deset minut před koncem byl stav 
1:1, pak doma 0:1). Ve 22. kole přišla drtivá pro-
hra v Jablonci 4:1 a více než 6.000 diváků bylo 
14. dubna zvědavých, co před televizními ka-
merami předvede v Uh. Hradišti poslední mistr 
Viktoria Plzeň s řadou reprezentantů a zda se 
domácímu celku podaří zastavit výkonostní i vý-
sledkový propad. První poločas nepřinesl takřka 
nic, oba celky hrály opatrně, ustrašeně a prak-
ticky si nevypracovaly žádnou šanci. Po přestáv-
ce se „probudilo" nejprve Slovácko, mělo zhruba 
dvacetiminutový tlak a v něm si vypracovalo tři 
vyložené šance. Dvě zahodil Milan Kerbr, jednu 
prudkou hlavičku zázračně vytáhl nad břevno 
brankář Kozáčik. Pak se hra vyrovnala, jedinou 
větší šanci Plzně kryl brankář Milan Heča, který 
nastoupil za nemocného Dušana Melichárka. 
První branku vstřelili hosté z náhodného proti-
útoku, když obrana nepokryla hlavičkujího Ko-
láře. V prodloužení Kubáň zaváhal s odkopem 
a nedohodl se s brankářem Hečou, ten se srazil 
ve vápně s útočníkem, dostal červenou a roz-

Kapitáni Pavel Horváth 
a Jan Trousil přivádějí své celky.

hodčí odpískal penaltu. Brankářský dres a ruka-
vice si oblékl útočník Libor Došek, ale na střelu 
k tyči Pavla Horvátha si bohužel jen sáhl. Škoda, 
mohl být slavný... Průběhu zápasu by slušela 
remíza a druhý poločas naznačil, že Slovácko 
fotbal hrát nezapomnělo. Jenže stará bolest - 
proměňování šancí - zůstala... Po uzávěrce se 
21. 4. před televizními kamerami hrálo utkání 
v Praze se Slávií.

Text a foto: Miroslav Potyka

Milan Kerbr prudce hlavičkuje, následně 
brankář Kozáčik vyrazí míč nad břevno.

Kádr posílil mnohonásobný makedonský 
reprezentant Veliče Šumulikoski, který se do 

Uh. Hradiště vrátil po deseti letech.
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NEVěDomí
st 1. 5. 17.30 hod. 
Režie: JoSEPH KoSINSKI / USa 2013
/ 124 min. / od 12 let / titulky / 110 Kč
Post-apokalyptické sci-fi s Tomem Cruisem 
v hlavní roli. 

BEZPEčNý PříSTaV
st 1. 5. 20.00 hod.
Režie: laSSE HallSTRÖm / USa 2013
/ 115 min. / od 15 let / titulky
Režisér Lasse Hallström (Čokoláda, Lov lososů 
v Jemenu) natočil tuto jedinečnou romanci na 
motivy románu Nicholase Sparkse (Talisman, 
Poslední přístav. 

JEDlíCí aNEB STo KIlo lÁSKY
čt 2. 5. 19.30, pá 3.5. 17.30, so 4. 5. 19.00, ne 5. 
5. 20.00, st 8. 5. 17.30, st 15. 5. 20.00, po 27. 5. 
17.30 hod.
Režie: TomÁŠ maGNUSEK / čR 2013
/ 108 min. / přístupný / 90 Kč
Do právě otevřeného „hubnoucího" sanatoria 
s podivnými metodami se sjíždějí pacienti s cí-
lem zhubnout…

SCaRY moVIE 5
pá 3. 5. 20.00, so 4. 5. 21.00, út 7. 5. 17.30,  
pá 10. 5. 20.45 hod.
Režie: malColm D. lEE / USa 2013 / 85 min. 
/ od 12 let / titulky
Pátý díl legendární série hororových parodií 
Scary Movie slibuje návrat na začátek. 

IRoN maN 3 [3D]
so 4. 5. 16.30, st 8. 5. 15.30, so 11. 5. 19.00 hod.
Režie: SHaNE BlaCK / USa, čína 2013
/ 129 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema
Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 
3 je svérázný, ale geniální průmyslník Tony 
Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož do-
sah nezná hranic. 

IRoN maN 3 [2D]
ne 5. 5. 17.30, po 6. 5. 17.30 hod.
USa, čína 2013 / 129 min. / od 12 let
/ dabing

čTYřlíSTEK VE SlUŽBÁCH KRÁlE 
ne 5. 5. 15.30, pá 31. 5. 17.30 hod.
Režie: mICHal ŽaBKa / čR 2013 / 95 min.  
/ přístupný
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 

BaBoVřESKY
st 8. 5. 20.00 hod.
Režie: ZDENěK TRoŠKa / čR 2013 / 133 min. 
/ od 12 let 
Komedie Zdeňka Trošky s podtitulkem „z do-
pisu venkovské drbny“ se skvělým hereckým 
obsazením. 

TíSňoVÁ lINKa 
čt 9. 5. 18.30, ne 12. 5. 19.00 hod 
Režie: BRaD aNDERSoN / USa 2013
/ 95 min. / od 15 let / titulky
Bravurně natočený napínavý thriller s okouzlují-
cí Halle Berry v hlavní roli. 
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VElKÁ SVaTBa 
čt 9. 5. 20.15, pá 10. 5. 19.00, ne 12. 5. 17.00,
po 13. 5. 17.00 hod. 
Režie: JUSTIN ZaCKHam / USa 2013
/ 90 min. / od 15 let / titulky 
Nejvyšší čas zahrát si na rodinu. 

NEUVěřITElNÁ DoBRoDRUŽSTVí 
ToDa SToNESE [3D] 
pá 10. 5. 17.00, so 11. 5. 17.00 hod.
Režie: ENRIQUE GaTo / Španělsko 2012
/ 90 min. / přístupný / dabing / 130 Kč
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně 
za slavného archeologa poslán na expedici do 
Peru.

CRooDSoVI [3D] 
út 14. 5. 17.30 hod. 
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo  
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing  
/ 3D-Cinema
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě, která se jme-
nuje Croodsovi. 

lESNí DUCH 
út 14. 5. 20.00 hod.
Režie: fEDE alVaREZ / USa 2013 / 91 min.  
/ od 15 let / titulky 
V dlouho očekávaném remakeu kultovního ho-
roru z roku 1981 se pět mladých přátel vydává 
na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích…

JaCK a oBřI [2D] 
st 15. 5. 17.30 hod.
Režie: BRYaN SINGER / USa 2013 / 114 min. 
/ přístupný / dabing 
Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi  
a snaží získat zpět území, o která v minulosti 
přišli.

KoVÁř Z PoDlESí
čt 16. 5. 18.00, pá 17. 5. 17.30, so 18. 5. 17.30, ne 
19. 5. 17.30, pá 24. 5. 15.30, so 25. 5. 17.00 hod.
Režie: PaVEl GÖBl / čR, Slovensko 2013  
/ 100 min. / přístupný
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní 
roli. 

VElKý GaTSBY 
pá 17. 5. 20.00, so 18. 5. 20.00, ne 19. 5. 19.30, 
po 20. 5. 17.00, út 21. 5. 17.30, st 22. 5. 17.30,
po 27. 5. 20.00 hod.
Režie: BaZ lUHRmaNN / austrálie, USa 
2013 / 148 min. / od 12 let / titulky 
 „Velký Gatsby” sleduje Nicka Carrawaye, za-
čínajícího neúspěšného spisovatele podobného 
samotnému Fitzgeraldovi.

TEmNÉ NEBE 
út 21. 5. 20.00 hod.
Režie: SCoTT CHaRlES STEWaRT / USa 
2013 / 97 min. / od 15 let / titulky 
Nejnovější horor od  tvůrců Sinister, Paranormal 
Activity a Insidious.

RYCHlE a ZBěSIlE 6 
čt 23. 5. 18.30, so 25. 5. 19.00, ne 26. 5. 20.00 hod.
Režie: JUSTIN lIN / USa 2013 / 125 min. / od 
12 let / titulky / 120 Kč 
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zloči-
neckou skupinu, které se vždy podaří za volan-
tem automobilů snadno a rychle zmizet…
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maRIE KRøYER
út 7. 5. 20.00 hod.
Režie: BIllE aUGUST / Dánsko, Švédsko 
2012 / 102 min. / od 15 let / titulky 
Příběh Marie Krøyer, považované ve své době 
za nejkrásnější ženu Dánska. 

můJ PES KIllER + delegace (v jednání)
čt 16. 5. 20.30 hod.
Režie: mIRa foRNaYoVÁ / Slovensko, čR 
2013 / 87 min. / od 12 let / 70, 80 Kč 
Drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek žije v 
bezútěšném prostředí blízko slovensko-morav-
ských hranic se svým otcem vinařem a rasistic-
kými kamarády - hooligans. 

HElENa TřEŠTíKoVÁ a JEJí fIlmY: 
ŽIVoT S KaŠPaREm + host: Helena Třeš-
tíková a Jan Gogola ml.
po 20. 5. 19.30 hod.
Režie: HElENa TřEŠTíKoVÁ / čR 2013 / 89 
min. / přístupný
Film o hledání rovnováhy mezi svobodou, od-
povědností za druhé a uměleckými zásadami 
přibližuje 23 let života jedné z nejvýraznějších 
osobností českého divadla.

HlUBoKo
st 22. 5. 20.00 hod.
Režie: BalTaSaR KoRmÁKUR / Island 2012  
/ 95 min. / od 12 let / titulky
Po nečekané prudké bouři se potopila rybář-
ská loď i s celou posádkou. Jeden člen posádky 
však popřel veškeré fyzikální zákony a přežil 
šest hodin v Severním ledovém oceánu. 

HYPNoTIZÉR
čt 23. 5. 20.00, pá 24. 5. 17.30, so 25. 5. 20.30, ne 
26. 5. 17.15, út 28. 5. 17.30, st 29. 5. 20.00 hod.
Režie: laSSE HallSTRÖm / Švédsko 2012  
/ 122 min. / od 12 let / titulky
V rodinném domku je nalezena surovým způ-
sobem zavražděná téměř celá rodina a jediným 
přeživším je patnáctiletý chlapec… Film byl 
na MFF v San Sebastián nominován na Zlatou 
lasturu.

NaZaRETH - NEKoNEčNý RoCKoVý 
mEJDaN + před začátkem noční prohlídka 
kina a atria
pá 24. 5. 21.00, st 29. 5. 17.30 hod.
Režie: mIloSlaV ŠmíDmaJER / čR 2013
/ 90 min. / přístupný / D-Cinema / 80 Kč
Dokument nahlíží do zákulisí rockové legendy, 

odhaluje kořeny její dlouhověkosti a stálé příz-
ně fanoušků.

KRÁloVSTVí lESNíCH STRÁŽCů [3D]  
čt 30. 5. 17.30 hod. 
Režie: CHRIS WEDGE / USa 2013 / 95 min.  
/ přístupný / dabing / 150 Kč
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, 
skrytý svět, který jste si ani nedokázali předsta-
vit, v nové dobrodružné 3D komedii. 

DoNŠaJNI 
čt 30. 5. 20.00, pá 31. 5. 20.00 hod.
Režie: JIří mENZEl / čR 2013 / přístupný
Operní soubor na malém městě se rozhod-
ne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Příběh  
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milová-
ní a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory.

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.
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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

maRTIN a VENUŠE
st 15. 5. 10.00 hod.
Režie: JIří CHlUmSKý / čR 2012 / 120 min. 
/ přístupný
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše 
… aneb … když hlídá táta. 

GamBIT
st 29. 5. 10.00 hod. 
Režie: mICHaEl HoffmaN / USa 2012
/ 89 min. / od 12 let / titulky
Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz 
jednomu boháči, ale jeho plán postrádá jednu 
část - pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku 
objeví v Nicole (Cameron Diaz). 

RoZKoŠ V oBlaCíCH 
út 28. 5. 20.00 hod.
Režie: PEDRo almoDóVaR / Španělsko 
2013 / 90 min. / od 15 let / titulky
Někde nad Mexickým zálivem se letadlo porou-
chá a pilotům, letušákům i pasažérům nezbývá, 
než si naposledy pořádně užít života.

HYPNoTIZÉR 
st 29. 5. 20.00 hod.
Režie: laSSE HallSTRÖm / Švédsko 2012  
/ 122 min. / od 12 let
V rodinném domku je nalezena surovým způ-
sobem zavražděná téměř celá rodina a jediným 
přeživším je patnáctiletý chlapec. 

letní kino (smetanovy sady)

DoBa lEDoVÁ 4: ZEmě V PoHYBU 
pá 31. 5. 21.00 hod.
Režie: STEVE maRTINo, mIKE THURmEIER 
/ USa 2012 / 94 min. / přístupný / dabing  
/ zdarma
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je zase 
tu!
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ZamBEZIa [3D] 
st 1. 5. 15.30 hod.
Režie: WaYNE THoRNlEY / Jižní afrika 2012 
/ 83 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema
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. 

CRooDSoVI [2D]
pá 3. 5. 16.30 hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo  
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ 80, 90 Kč
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě, která se jme-
nuje Croodsovi. 

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. 

maloVÁSEK – KRaBIčKa
ne 5. 5. 14.30 hod. / zdarma
Vyrobíme si hezkou krabičku, do které si může-
te uschovat všechny své poklady.

čTYřlíSTEK VE SlUŽBÁCH KRÁlE
ne 5. 5. 15.30 hod.
Režie: mICHal ŽaBKa / čR 2013 / 100 min. 
/ přístupný / 80, 90 Kč
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! 
 
IRoN maN 3 [3D]
st 8. 5. 15.30 hod.
Režie: SHaNE BlaCK / USa, čína 2013
/ 129 min. / od 12 let / dabing / 3D-Cinema 
Svérázný ale geniální průmyslník Tony 
Stark / Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož 
dosah nezná hranic. 

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

o VěCECH NaDPřIRoZENýCH + host: 
Pavel Taussig
út 21. 5. 15.00 hod.
Režie: J. KREJčíK, J. maCH, m. maKoVEC  
/ československo 1958 / 107 min. / diváci 
nad 60 let 30 Kč, 40 Kč
Tajemství a záhady v českém filmu podle tří po-
vídek Karla Čapka. 
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maloVÁSEK – PřÁNíčKa KE DNI 
maTEK
ne 12. 5. 14.30 hod. 
Maminky mají dnes svátek, tak bychom jim měli 
popřát a třeba je obdarovat hezkým přáníčkem.
 
PoHÁDKY PRo KočKU (PÁSmo)
ne 12. 5. 15.30 hod.
československo / 61 min. / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: Kotě; O kočičce, myšičce  
a červené slepičce; Kočičí škola ad.

ZamBEZIa [2D] 
st 15. 5. 15.30, ne 26. 5. 15.30  hod.
Režie: WaYNE THoRNlEY / Jižní afrika 2012 
/ 83 min. / přístupný / dabing 
Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou muset po-
užít všechny své síly…

DěTSKÁ NEDělE
(komponovaný program)
kino Hvězda, neděle 19. 5.
Ve foyer kina Hvězda k vidění velká výstava dět-
ských prací Animásku, Malovásku a výtvarných 
kroužků DDM Šikula za školní rok 2012/2013. 
Vernisáž výstavy a program pro širokou veřej-
nost proběhne v neděli 19. 5. od 13.30 hod. 
Součástí doprovodného programu budou vy-
stoupení dětí z kroužků DDM Šikula, výtvarné 
a animační dílny a na závěr filmová projekce. 

maloVÁSEK – loDIčKY Z KolíKů
ne 19. 5. 14.30 hod.
Léto se blíží tak si zkusíme vyrobit z obyčejných 
kolíků na prádlo plachetnice podobné těm, kte-
ré brázdí daleká moře a oceány. 
 
JaK ŠEVCI ZVEDlI VoJNU PRo  
čERVENoU SUKNI 
ne 19. 5. 15.30 hod.
Režie: KaREl TRlICa / československo 1989 
/ 70 min. / přístupný / 30, 40 Kč
Filmová verze večerníčku O Kubovi a Stázině na 
motivy knihy Václava Čtvrtka. Účastníci Malovás-
ku a Animásku a vystupující z DDM Šikula zdarma. 

CRooDSoVI [3D]
st 22. 5. 15.30 hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo  
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ 3D-Cinema / děti do 15 let 100 Kč, 130 Kč
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě, která se jme-
nuje Croodsovi.

PRÉmIE Zf – BíDNíCI  
čt 9. 5. 16.00 hod.
Režie: BIllE aUGUST / Německo, V. Británie, 
USa, čR 1998 / 134 min. / od 12 let / titulky 
/ na průkazku Zf zdarma
Klasická příběh Jeana Valjeana a Javerta byl na 
MFF v Cairo nominován na Zlatou pyramidu.

NEJKRÁSNěJŠí VěK
čt 16. 5. 16.00 hod.
Režie: JaRoSlaV PaPoUŠEK / českosloven-
sko 1968 / 75 min. 
Komedie Nejkrásnější věk, která se skoro celá 
odehrává v sochařském ateliéru, je debutem 
scénáristy Jaroslava Papouška.

BRaTR SlUNCE, SESTRa lUNa
čt 23. 5. 16.00 hod.
Režie: fRaNCo ZEffIREllI / Itálie, Velká Bri-
tánie 1972 / 122 min. / od 12 let / titulky 
Sugestivní příběh s křesťanskou tematikou stře-
dověkých dějin o svatém Františkovi z Assisi. 

STRUKTURa KRYSTalU
čt 30. 5. 16.00 hod.
Režie: KRZYSZTof ZaNUSSI / Polsko 1969  
/ 74 min. / od 12 let / titulky 
Polský psychologický film načrtávající problém 
mladé inteligence. Ocenění: Mar del Plata Film 
Festival: nejlepší scénář ad.

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

GalERIE ZUŠKY V KINě
foyer kina Hvězda, 2. – 16. 5.

Základní umělecká škola Uherské Hradiště po-
řádá ve spolupráci s Městskými kiny Uherské 
Hradiště výstavu „Galerie zušky v kině“. Své 
práce budou vystavovat žáci ze třídy Radmily 
Doskočilové („Sindibád námořník“), Jany Tvr-
doňové („Ruka,  ptáci, portréty“) a Jitky Mag-
dálkové („Hra se stromy“). Kromě výkresů se na 
výstavě objeví i keramické práce.

Vernisáž výstava proběhne ve čtvrtek 2. 5. 
2013 od 17.00 hodin v kině Hvězda.
http://www.zusuh.cz/

PECKafIlm 2: KINo BUDoUCNoSTI
kavárna kina Hvězda, 3. – 17. 5. 

Jak bude vypadat promítání filmů za 20 a více 
let? Budou vůbec existovat veřejné budovy, jako 
jsou kina, nebo budou fungovat pouze kina do-
mácí? Budou “in” jenom 4D a 5D projekce? Bu-
dou se promítat hologramy? Každá škola posla-
la do soutěže pětici nejpodařenějších obrázků 
svých žáků a na webových stránkách soutěže 
www.peckafilm.uh.cz probíhalo veřejné hla-
sování o nejlepší práce jednotlivců. Současně 
běžela i „soutěž družstev“ - škola (její stupeň) 
s nejvyšším součtem hlasů svých soutěžících  
z internetového hlasování totiž získává prémi-
ovou filmovou projekci dle svého výběru zcela 
zdar ma.

Nezávisle na veřejném hlasování vybrala nej-
lepší práce (zvlášť 1. a 2. stupeň) také od-
borná porota. Vyhlášení výsledků soutěže  
s předáním cen se v kině Hvězda uskuteční  
v pátek 3. 5. Vítězové se budou moci těšit na 
sadu volných vstupenek na filmové projekce  
a další hodnotné ceny. 

Soutěž finančně podporuje Česká pojišťovna, a. s. 
Za realizaci webu děkujeme firmě Dat, s.r.o.
www.peckafilm.uh.cz

PREZENTaCE aNImÁSKU (fIlmY)
+ DěTSKý fIlm PRo DěTI
aNIm+mal+DDm
foyer kina Hvězda, 19. 5. – 10. 6.

Ve foyer kina Hvězda k vidění velká výstava dět-
ských prací Animásku, Malovásku a výtvarných 
kroužků DDM Šikula za školní rok 2012/2013. 
Vernisáž výstavy a program pro širokou veřej-
nost proběhne v neděli 19. 5. od 13.30 hod. 
Součástí doprovodného programu budou vy-
stoupení dětí z kroužků DDM Šikula, výtvarné 
a animační dílny a na závěr filmová projekce. 

BUDoUCNoST VěZNICE
V UHERSKÉm HRaDIŠTI
čt 2. 5. 16.30 hod., kino Hvězda

Veřejná debata pro veřejnost na téma Budouc-
nost věznice v Uh. Hradišti včetně promítání fil-
mu Kristiny Vlachové Kauza Uherské Hradiště. 
Vstup zdarma.
Program: zahájení a úvodní slovo; projek-
ce filmu K. Vlachové Kauza Uherské Hradiště  
za účasti režisérky; úvodní promluvy k debatě: 
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M., Mgr. Petr 
Slinták, Ing. arch. Aleš Holý; debata s účastníky 
akce. Akci pořádají: Město Uherské Hradiště, 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Občan-
ské sdružení Memoria a Městská kina Uherské 
Hradiště.
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koncerty, opery, výstavy, besedy

la GIoCoNDa - PaříŽSKÁ oPERa 
ŽIVě
pondělí 13. 5. 19.30 hod.
vstupné: 300 Kč, abonmá 250 Kč
Hudba: amilcare Ponchielli / Dirigent: Da-
niel oren / Režie: Pier luigi Pizzi / Účinku-
jí: Violeta Urmana, luciana D’Intino, orlin 
anastassovrmgard, maría José montiel ad.
délka:  3 hod. 40 min,  2 přestávky:  každá  25 min. 

V ceně vstupenky tištěný program představení, 
sekt a občerstvení o přestávce.
V úvodu do jedné z mála svých prozaických 
her Angelo, Tyrant of Padua říká Victor Hugo, 
že skutečné drama musí být zároveň vznešené  
i realistické. Amilcare Ponchielli a Arrigo Boito 
se během procesu převádění divadelní hry do 
operní formy touto Hugovou premisou řídili 
bez výhrad. Jejich Gioconda, poprvé uvedená 
milánskou La Scalou v roce 1876, je jednou  
z nejvýraznějších klasických oper všech dob. 
http://www.izive.net
http://www.mkuh.cz

GERISCHaU
pátek 24. 5. 20.00 hod., atrium kina Hvězda
vstupné: 40 Kč

Koncert kapely z Uherské Hradiště, hrající kva-
litní alternativní rock v pohodovém prostředí 
atria kina Hvězda (kupule). 
Na jaře roku 2006 vzniká nová formace složená 
ze zkušených muzikantů. Každý z nich má za 
sebou účinkování v několika místních uskupe-
ních. V létě 2012 skupina vydává své první CD 
„Mág“. Občerstvení přímo na místě zajištěno.
http://www.gerischau.com/
http://bandzone.cz/gerischau
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Společenská kronika města

JUBILANTI V MĚSíCI LEDNU 
22.1.  Ludmila Mazáčová  1943

 JUBILANTI V MĚSíCI ÚNOR 
1.2.  Marie Šiková  1943
6.2.  Anna Havlíčková  1928
8.2.  Vojtěch Uherek  1938
13.2.  Josef Januš   1943
13.2.  Marie Čaňová  1938
14.2.  Jarmila Zámečníková  1933
15.2.  Marie Kempová  1933
16.2.  Vladimír Hrančík  1928
18.2.  Zdenka Othová  1922
18.2.   Helena Abrhámová  1933
18.2.  Zdenka Janečková  1928
20.2.  Eugenie Dobečková  1928
21.2.  Petr Blaha   1938
21.2.  Andělka Škrášková  1933
22.2.  Vlastimil Ovčáček  1938
22.2.  Zdeňka Uherková  1943
22.2.  Jarmila Hazdová  1928
22.2.  Oldřich Vaněk  1943
23.2.  Stanislava Svárovská  1938
23.2.  Karolina Kocmanová  1943
24.2.  Stanislav Fornůsek  1943
26.2.  Emilie Zpěváková  1943
26.2.  Vlasta Juříková  1933
26.2.  Eduard Haša  1938
27.2.  Helena Rozumková  1938
27.2.  Anastázie Burešová  1922
28.2.  Růžena Kašná  1933
28.2.  Anežka Dzurová  1933
28.2.  František Blažek  1943
28.2.  Jiřina Komárková  1938
28.2.  Milan Špičák  1938
   
 JUBILANTI V MĚSíCI BŘEZNU 
1.3.  Jaromír Jaroš  1938
2.3.  Růžena Krčmářová  1933
3.3.  Vlasta Jelínková  1923
3.3.  Josef Janík   1923
4.3.  Milena Hrdličková  1938
4.3.  Ludmila Jůzková  1943
4.3.  Michal Remeň  1928
4.3.  Jindřiška Hrubá  1933

4.3.  Květoslava Pachlova  1923
5.3.  Růžena Janováčová  1922
5.3.  Libuše Havlová  1943
7.3.  Marie Paprskářová  1943
7.3.  František Končetík  1933
7.3.  Zdenka Tesárková  1928
8.3.  Bedřiška Horsáková  1938
8.3.  Josef Kamarád  1943
8.3.  Pavel Paška   1943 
10.3.  Josef Matoušek  1928
10.3.  Františka Hlaváčová  1928
11.3.  Ludmila Suchá  1920
11.3.  Božena Fornůsková  1928
12.3.  Marie Bráblíková  1923
14.3.  Marie Ottová  1943
14.3.  Ota Kohner   1943
14.3.  Vojtěch Groschaft  1923
15.3.  Jaroslav Kužela  1943
15.3.  Antonín Podškubka  1938
15.3.  Zdeněk Pilát  1943
16.3.  Libuše Tandlová  1920
19.3.  Zdeňka Grebeňová  1933
19.3.  Vladimír Mazurek  1943
21.3.  Josefa Valuchová  1938
21.3.  Karel Uřičář   1933
21.3.  Libuše Žáčková  1943
22.3.  Zdeňka Marholtová  1933
22.3.  Zdenka Janíková  1938
22.3.  Josef Malina  1938
22.3.  Marie Šimková  1933
23.3.  František Malina  1920
23.3.  Marie Tarbayová  1933
24.3.  Jarmila Pindurová  1938
24.3.  Josef Pudelka  1923
25.3.  Marie Pokorná  1938
25.3.  Jan Járka   1938
26.3.  Jaroslav Macháček  1914
28.3.  Anna Budíková  1921
30.3.  Františka Jančarová  1920
   
 JUBILANTI V MĚSíCI DUBNU 
1.4.  Kateřina Růžičková  1923
6.4.  Helena Jagošová  1943
9.4.  Olga Bobčíková  1923
10.4.  Karel Ondra   1928
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NARODILI SE 2012
25.9.  Zdeněk Družbík

NARODILI SE 2013
11.1.  Ester Bilavčíková
5.2.  Jonáš Vojáček
10.2.  Karolína Himmerová
12.2.  Antonín Kadlec
27.2.  Tomáš Vajčner 
25.2.  Eric Pelíšek 
2.3.  Barbora Studničková
19.3.  Alžběta Soukeníková 

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

V dubnu oslavili zlatou svatbu Lidmila a František Černí 
z Uherského Hradiště.

Blahopřání přijali také Anna a Jaroslav Kamrlovi ze 
Sadů, kteří oslavili v těchto dnech 60 let společného 
života.

Zlatá svatba se slavila také u Mikešů. V dubnu to bylo 
50 let co spolu žijí Marie a Karel Mikešovi z Uherského 
Hradiště.

Neuvěřitelných 65 společných let oslavili v dubnu  
Ludmila a František Bukvicovi z Uherského Hradi-
ště. Ke gratulacím se připojuje také redakční rada 
zpravodaje.
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DůM DěTí a MLáDeže, pURKyňOva 494, 
UH. HRaDIŠTě, TeL. 572 551 347

4. 5. 2013 – sobota – OTvíRání paSTvIn na RO-
cHUSU – 14. – 17.00 hod., Info: Lenka Pavelčíko-
vá, tel.  733 500 233, email: info.trnka@seznam.
cz

11. 5. 2013 – sobota – féROvá SníDaně ve SMe-
TanOvýcH SaDecH (park u kina Hvězda)  od 
9.00 – 11.30 hod. Jde o happening na podporu 
fair trade. Info:  Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 
233, email: info.trnka@seznam.cz

11. a 25. 5.  2013 – sobota - TURnaJ v MagIc 
v DIaKOnII UH v době od 10.00 hod.,  info: Mar-
tina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

14. 5. 2013  - úterý – Z pOpeLnIce DO LeDnIce – 
promítání filmu proběhne v rámci projektu „Pro-
mítej i ty!“ v Přírodovědném centru Trnka. Info:  
Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 233, email: info.
trnka@seznam.cz

16. 5. 2013 – čtvrtek - pOvíDání  O STanISLavU 
LOLKOvI S p. MaRTyKánOvOU, od 16.00 hod. 
v budově DDM Šikula. Info: Martina Dörrová, tel. 
605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsi-
kula.cz

18. 5. 2013 – sobota – výLeT S ceSTOvaTeL-
SKýM KLUBeM – od 7.30 hod. Výlet je připraven 
do lužního lesa v Mikulčicích. Na výlet je nutné 
se předem přihlásit nejpozději do 13. 5. u Lenky 
Pavelčíkové, tel. 733 500 233, email: info.trnka@
seznam.cz

19. 5.  2013 – neděle – veRnISáž – „ŠIKULa  ve  
HvěZDě“  od 13.30 hod.– II. ročník u pří ležitosti 
ukončení činnosti ve školním roce. Vystoupí děti 
ze zájmových kroužků, proběhne vernisáž vý-

tvarných prací a fotografií, vyhodnocení výtvar-
né soutěže „Liška Bystrouška“. Na závěr všechny 
čeká promítání rodinného filmu.  info: Martina 
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorro-
va@ddmsikula.cz
 
25. 5. 2013  – sobota – Dance  SHOw – soutěž 
v různých druzích moderních tanců, tělocvična 
ZŠ Unesco  UH  od 12.00 hod. Vstupné jen 50,-- 
Kč. Přihlášky družstev nejpozději do 10. 5. Info: 
Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.sku-
ciusova@ddmsikula.cz

31. 5. 2013 – pátek – Den  DěTí – Masarykovo 
nám. UH od 14.00 hod. Děti čeká kouzelník, hry, 
soutěže, poníci, atd. Info: Karel Šuranský, tel. 605 
203 063, email: karel.suransky@ddmsikula.cz

vyHLaŠUJeMe:
výTvaRnOU   SOUTěž   pRO   DěTI   "LIŠKa  
BySTROUŠKa" - Posláním soutěže
je zachytit povahové rysy zvířecích hrdinů a po-
city dětí z četby či poslechu příběhů o liškách. 
Především pak, knížky Rudolfa Těsnohlídka 
"Liška Bystrouška". Soutěž je součástí "ROKU 
LIŠKY BYSTROUŠKY", který probíhá v rámci při-
pomenutí si 140. výročí narození akademického 
malíře Stanislava Lolka. Ten byl původním maji-
telem vily, kde dnes sídlí DDM, a který byl u zro-
du krásného příběhu lišky Bystroušky. Vyobrazil 
ji na svých perokresbách, ty pak doplnil Rudolf 
Těsnohlídek poutavým textem. Práce je třeba 
zaslat nebo předat do 10.5.2013. Nejlepším vý-
tvarníkům budou ceny předány na slavnostní 
vernisáži v kině Hvězda 19.5.2013. Info:  Martina 
Dörrová  tel. 605 203 065 
 
pŘIpRavUJeMe:
workshop  BUBnOvání
- sledujte na www.ddmsikula.cz

aKce v nOvéM pROSTORU v SíDLIŠTI
 JaROŠOv – LOUKy 519

7. 5. 2013 – úterý – HRaní S HLínOU – miska 
na lentilky  - tvoření pro rodiče s dětmi od 10.00 
hod. s Broňou. Vezměte s sebou pracovní oděv, 



49

cena 50,-- Kč. Info na tel. u Jany Skuciusové, 605 
203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

10. 5. 2013 – pátek – HRáTKy S pŘíRODOU III. – 
od 16. hod. odpoledne pro všechny, koho zajímá 
tajemný svět přírody s Lenkou . Pokud bude hez-
ké počasí vyrazíme i na chvilku do přírody. Cena  
25,-- Kč. Bližší info: Lenka Pavelčíková, tel.  733 
500 233, email: info.trnka@seznam.cz

17. 5. 2013 – pátek – TvOŘení DěTí S MaMIn-
KaMI – od 16.00 hod., výtvarné aktivity s hrami 
s Janou,  cena 15,-- pro děti a 30,-- Kč pro rodiče. 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

22. 5. 2013 – středa – feng SHUK – beseda  
o geopatogenních zónách – od 17.00 hod.,   cena 
30,-- Kč. info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

29. 5. 2013 – středa – BŘIŠní Tance – od 17.30 
hod. Tancování pro všechny dívky a jejich ma-
minky, ženy, které se chtějí pohybovat. Cena 
20,-- Kč. Info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 065, 
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

nOvé KROUžKy v JaROŠOvě

- každé pondělí od 16.00 hod. –   ŠpeRKOvání 
- každé úterý od 9.30 hod. – KLUB  DěTí
   a  MaMIneK
- každý čtvrtek od 17.00 hod. – DeSKOvé  HRy 

poslední volná místa na LeTnícH TáBORecH: 

pobytové tábory:
28. 7. – 4. 8. – Žítková – všeobecné zaměření, 
hlav. vedoucí: Renata Hlavsová
12. – 18. 8. – Lopeník - Kopánky – všeobec-
ně zaměřený tábor „Akta X“, hlav. vedoucí:       
Martina Dörrová
21. – 25. 7.    - Ranč Rovná Jankovice – hudebně za-
měřený tábor, hlav. vedoucí: Radka Ondrejková 

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

Chtěli jste si koupit Kuchařku tradičních pokrmů na 
Slovácku a zjistili jste, že je už beznadějně vypro-
daná? Nevadí. Voňavé slovácké inspirace pro vás 
od začátku dubna 2013 týden co týden uveřejňuje 
Městské informační centrum na svých stránkách 
www.uherske-hradiste.cz. 

Pracovníci Sdružení pro rozvoj cestovní-
ho ruchu Region Slovácko se tak rozhod-
li oživit publikaci, jež je výsledkem jejich sna-
hy uchovat záznamy o tradiční gastronomii 
v různých oblastech Slovácka. Připravte si prostá, 
ale pestrá a výživná jídla z lidového jídelníčku.  
Aktuálně máte možnost obohatit svoje menu slaný-
mi i sladkými dobrůtkami z Podluží. 

PhDr. Bernadetta Vaculíková,
Městské informační centrum 

Chutě a vůně slovácké
kuchyně opět k dispozici
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Centrum AKROPOLIS

Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

KaLenDáŘ aKcí

2. 5. - 27. 6. 2013 - JÓga pRO ZaČáTeČníKy  
a pOKROČILé kurz pro dospělé | 16.15 – 17.45 hod.  
a 18.00 – 19.30 hod.
 
2.5 - 30.5.2013 - aKTIvní SenIOŘI - 5-ti týdenní, 
dvouhodinový program pro seniory | čt 14.00 – 16.00 
hod.

6. 5. 2013 - ŠKOLní ZRaLOST - odpolední seminář 
pro dospělé | 16.00 – 18.00 hod. 

6. 5. 2013 - 27. 5. 2013 BOSU cORe | po 19.15 – 
20.15 hod.

OD 2. 7. 2013 LeTní pŘíMěSTSKé TáBORy v cenT-
RU aKROpOLIS pRO DěTI vŠecH věKOvýcH
KaTegORIí

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

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

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.

projekt BeZ BaRIéR pro osoby se zdravotním posti-
žením  a fyzické osoby starší 50 let  | 
Cílem projektu je začlenění znevýhodněných sku-
pin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnos-
ti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace  
a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob 
tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměst-
navatelů 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 přijímací 
pohovor, pracovně právní minimum 

finanční gramotnost - 05/2013, 12/2014 - rozvoj  
finanční 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,  
Digitalizace, archivace, prezentace a Administrativ-
ní pracovník

Tvorba a realizace nových pracovních míst  
u zaměstnavatelů - jedná se o vytvoření 22 nových 
pracovních 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
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Mládež bude bojovat o olympijské medaile

V termínu od 23. do 28. června budou sportoviště 
v celém Zlínském kraji patřit dětem. Okolí kraj-
ského města se totiž stane dějištěm Her VI. Letní 
olympiády dětí a mládeže. Jedná se o zápolení 
jednotlivých krajských reprezentací v kategorii 
mladších a starších žáků. Nejde ale o jen tak 
obyčejné závody, mladí sportovci mohou zažít 
skutečnou olympijskou atmosféru, kde nebude 
chybět olympijský slib, medailové ceremoniá-
ly, zapálení ohně ani pobyt v olympijské vesni-
ci. Organizátorem akce, jejíž historie se datuje 
od roku 2003, je Český olympijský výbor. Dětská 
olympiáda se, stejně jako ta světová, koná jed-
nou za dva roky, střídá se přitom její letní a zimní 
varianta. „V České republice se jedná o vlajkovou 
loď sportování mládeže. Ta věková kategorie, 
o které víme, že se sportu dneska začíná vě-
novat trošku méně, by se právě díky této velké 
události mohla ke sportování vrátit“, doufá Filip 
Šuman, místopředseda Českého olympijského 
výboru. Na sportovní akci roku by se do Zlínské-
ho kraje mělo vypravit téměř tři tisíce aktérů, pří-
pravy jsou tak v plném proudu. „Zlínský kraj je 
prozatím jediný, který bude olympiádu pořádat 
už podruhé. Zkušenosti tady jsou ze zimní akce 
v roce 2008 a na těch přípravách je to také vidět“, 
chválí organizátory Šuman. Bojovat o medaile 
budou mladí sportovci v atletice, basketbalu, 
cyklistice, házené, kanoistice, fotbalu, nohejba-
lu, orientačním běhu, volejbalu, tenise, triatlonu, 
veslování, stolním tenise a plavání. Na olympij-
ský seznam disciplín se ale dostaly také sporty 
jako jsou vzpírání, sportovní střelba nebo třeba 
tanec. „Je 18 disciplín, a to znamená, že musí-
me akci rozprostřít po celém kraji. Ne všude jsou 
totiž pro každý sport vhodné podmínky. Máme 
tam tedy zainteresována města Zlín, Uherské 
Hradiště, Otrokovice, ale také Hluk, Staré Město, 

Luhačovice i Ostrožskou Novou Ves“, doplňuje 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Velkou 
část organizačních povinností převzalo město 
Uherské Hradiště, právě tady se totiž uskuteční 
nedělní slavnostní zahájení. To je naplánováno 
na Městský fotbalový stadion Miroslava Valen-
ty s vystoupením Moniky Absolonové. V Hradišti  
se ve čtvrtek 27. června odehraje i závěr spor-
tovní akce, který doprovodí Petr Bende a Beatles 
revival. Kromě jednoho dne se také na zdejším 
Masarykově náměstí uskuteční veškeré medai-
lové ceremoniály a bude zde i sídlo olympijské-
ho domu. V metropoli Slovácka se budou konat 
klání atletická, cyklistická, volejbalová i taneční. 
Sportoviště i harmonogramy jednotlivých dis-
ciplín jsou už připraveny, starosta Květoslav 
Tichavský ale vidí problém spíš v nedostatku 
ubytovacích kapacit: „My musíme v jednom týd-
nu ubytovat skoro tři tisíce lidí, což není vůbec 
jednoduché, takže využíváme opravdu všechny 
zdroje. Nejenom vysokoškolské koleje a inter-
náty, ale také všechny malé penziony a veške-
ré místní hotely“. Hned druhým nejvytíženějším 
bude samozřejmě krajské město. Aby se mezi 
oběma dějišti pohybovali mladí sportovci co nej-
jednodušeji, jsou přichystány i speciální vlakové 
spoje. Olympiáda by ale neměla být jen akcí sa-
motných sportovců, skvělým výkonům je potřeba 
zajistit i adekvátní publikum, jak připomíná radní 
Zlínského kraje Petr Navrátil: „Chceme zkusit za-
bezpečit co nejvyšší účast žáků nejen středních, 
ale i základních škol. To pro nás znamená zajistit 
dobrou informovanost pro zřizovatele škol, tak, 
aby přesně věděli kdy, kde a co“. Dětskou olym-
piádu bude po celou dobu provázet také bohatý 
kulturní a doprovodný program, jehož účastníky 
se může stát i široká veřejnost. „Základ je, aby 
měli sportovci co nejlepší podmínky, aby odjíž-
děli spokojení a aby ten dobrý dojem nadále ší-
řili. Chceme totiž, aby to byl zároveň příklad pro 
mládež. Jsem přesvědčen, že jsou to velmi dobře 
investované finanční prostředky“, zdůraznil hejt-
man Stanislav Mišák. Do organizace her VI. Letní 
olympiády dětí a mládeže investuje Zlínský kraj 
více než 13,5 milionu korun. 

Jan Dudek
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Sudoku pro volnou chvíli
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Postup:
Mouku, krupici, cukr a prášek do pečiva smícháme 
dohromady a výslednou směs rozdělíme na tři díly. 
Zvlášť nastrouháme na velkých otvorech struhadla 
1 kg oloupaných jablek. Na dobře máslem vyma-
zaný a hrubou moukou vysypaný pekáč nasypeme 
první díl směsi, na kterou položíme polovinu jablek, 
na ně nasypeme druhý díl směsi, poklademe dru-
hou polovinou jablek a navrch dáme třetí díl směsi. 
Rukou jemně uhladíme a celé pokapeme rozpuště-
ným tukem. Pečeme nejvýše tři čtvrtě hodiny, po půl 
hodině už sledujeme. Povrch by měl být zarůžovělý 
s tmavšími ostrůvky, po upečení necháme vychlad-
nout.

Dobrou chuť Vám přeje Rostislav Novosad,
MěÚ Uherské Hradiště, stavební odbor

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - květen 2013

TaTaRSKý BIfTeK Z RyBIČeK

Suroviny:
Konzerva – rybičky v tomatě, 1 cibule, několik 
stroužků česneku na topinky, hořčice, kečup, pepř, 
mletá paprika, žloutek (není nutný), chleba a olej na 
topinky, rajče, paprika, okurek na zdobení

Postup:
Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a promícháme 
s rybičkami, přidáme dle chuti hořčici, kečup, ko-
ření, odvážní i žloutek. Na oleji osmažíme topinky, 
natřeme, ozdobíme nakrájenou zeleninou.

TRaMpSKý gULáŠ

Suroviny:
600 g zadního hovězího, 150 g pikantnější klobásy
2 lžičky sladké papriky, 1 větší cibule, 2 špetky pepře
1 lžička soli, 400 g brambor, 200 g čerstvých hub 
(lze nahradit nakládanými žampiony, případně  
20 g – hrstkou sušených hub, namočených alespoň 
na půl hodiny před upotřebením).
 
Příloha – nemusí být, podle chuti čerstvý chléb 
nebo pečivo.

Postup:
Cibuli nakrájíme na kostičky a osmažíme dozla-
tova. Přidáme na kostky nakrájené hovězí maso, 
zprudka i s cibulí opečeme, posolíme a zasypeme 
sladkou paprikou, zalijeme vřelou vodou a dusíme 
zhruba 40 minut. Poté přidáme houby, klobásu  
a brambory na kostky. Dusíme do změknutí bram-
bor (zkoušíme pícháním vidličkou). Správný tramp-
ský guláš se nezahušťuje, ale podle chuti…

ManžeLSKé ŠpLHnUTí

Suroviny:
Čtvrt litru hrubé mouky, čtvrt litru dětské krupičky, 
čtvrt litru pískového cukru, 1 prášek do pečiva 
125 g tuku, máslo na vymazání a hrubá mouky na 
vysypání pečicí nádoby
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