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Tradičně 1. května a na Zimním stadionu v Uh. Hradišti se konala 35. regionální výstava vín Vinařů Ma-
řatice. Zájemci měli možnost si vybrat ze 750 vzorků ve 43 odrůdách a připravno pro ně bylo 500 míst  
k sezení. Dvě vinařství získala po dvou šampionech - Jež a synové z Mařatic (Frankovka modrá a Ruland-
ské modré) a Josef Medek ze Sadů (Ryzlink vlašský a Savignon). Nejlepší kolekci vín (pět nejlépe hodnoce-
ných vín od jednoho vystavovatele) dodal Antonín Zajíc z Mařatic a získal prestižní ocenění. Košt proběhl  
v pohodě, k dobré náladě hrála cimbálová muzika Bálešáci ze Starého Města a Vinařům Mařatice je třeba 
poděkovat za celkovou organizaci. V příštím roce by mělo dojít ke změně termínu - výstava by se měla 
konat první sobotu v květnu.

                                                                                                                                      Text a foto: Miroslav Potyka
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Úvodník starosty města

Vážení občané, 

s příchodem mě-
síce června čeká 
naše město nej-
v ý z n a m n ě j š í 
sportovní událost 
letošního roku, 
kterou jsou Hry 
VI. olympiády dětí  
a mládeže ČR. 
Olympiádu mlá-
deže konanou ve 
dnech 23. - 28. 

června v několika městech Zlínského kraje zašti-
ťuje Uherské Hradiště jako pořadatelské město. 
Pro pořádání her jsme byli vybráni zejména proto, 
že můžeme nabídnout kvalitní zázemí - sportovi-
ště na vynikající úrovni, ale také další prostory pro 
pořádání jednotlivých sportovních disciplin i cere-
moniálů jak v našem, tak také v přilehlých nebo 
blízkých městech a obcích. 

Možnosti být hlavním centrem dění si velmi pova-
žujeme  a pokládáme to za vynikající pří ležitost 
jak potvrdit a zvýraznit náš status města zaslí-
beného sportu. Samozřejmě stojíme také před 
velkým závazkem - uspořádat tuto významnou 
oslavu sportu na vysoké úrovni, což předpokládá 
velké nasazení a odpovědnost. 

Uherské Hradiště se stane hlavním centrem olym-
piády - na stadionu bude zřízen Olympijský dům, 
proběhne zde zahajovací i závěrečný ceremoniál 
a taktéž předávání medailí. Dále se v našem měs-
tě uskuteční velká část sportovních soutěží a kul-
turně – společenského doprovodného programu. 
Dalšími dějišti letošního ročníku her budou Zlín, 
Otrokovice, Staré Město, Hluk, Ostrožská Nová 
Ves a Luhačovice.

Všechny soutěže jsou samozřejmě přístupné 
veřejnosti , a to zcela zdarma. Na našem atle-
tickém stadionu se budou konat atletické disci-

plíny, ve sportovní hale budou probíhat soutěže 
ve volejbale, Klub kultury bude patřit tanečním 
disciplínám, cyklistické soutěže se odehrají zčásti 
v bývalých kasárnách a zčásti ve Starém Městě. 
V Uherském Hradišti se bude hrát také část fotba-
lových utkání včetně finále.  

Zahajovací ceremoniál se bude konat po pří-
jezdu výprav v neděli 23.6. odpoledne na Měst-
ském stadionu Miroslava Valenty. Soutěže budou 
probíhat od pondělí 24. do čtvrtka 27. června. 
Na medailové ceremoniály v Uherském Hradišti  
v pondělí, středu a čtvrtek bude pro sportovce ze 
Zlína vypraven zvláštní olympijský vlak, na úterní 
ceremoniál taktéž v opačném směru. Závěrečný 
ceremoniál se bude konat ve čtvrtek večer, v pá-
tek odjedou výpravy domů.

Hlavní ceremoniály osvěží svou účastí moderátoři 
Petr Salava a Jan Čenský a vystoupí na nich na-
příklad Monika Absolonová, Petr Bende či Beatles 
revival. Při vyhlašování vítězů na Masarykově ná-
městí se v kulturním programu objeví například 
sbor Svatý pluk nebo zpěvák Jiří Zonyga.

Je zřejmé, že větší počet lidí v našem městě způ-
sobí také větší ruch, zejména díky přesunům spor-
tovců, ale občané města děním her nijak omezeni 
nebudou. Větší počet autobusů se ve městě objeví 
pouze v první den kvůli svozu účastníků na zahá-
jení her, ale parkování tím nebude nijak výrazně 
omezeno, protože autobusy zase hned odjedou. 

Jsem rád, že naše město bylo v vybráno jako hlav-
ní centrum celých her a považuji to za čest. Kromě 
zviditelnění a zvýšení popularity města považuji 
za podstatné také to, že budou moci vyniknout 
pozitivní hodnoty olympijské myšlenky uskutečně-
né skrze sportovní zápolení mladých lidí. Věřím, 
že to bude mít kladný dopad nejen na sportovce 
samotné, ale také na obyvatele našeho města  
i kraje a veřejnost obecně.

Květoslav Tichavský, 
starosta města Uherské Hradiště 
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Slavnostní přijetí na radnici

Vloni zvoleného primátora partnerského města 
Mayen Wolfganga Treise uvítal v první májový 
den v Uherském Hradišti starosta Květoslav Ti-
chavský. Nejvyšší představitel Mayenu přicesto-
val spolu s delegací na oficiální návštěvu Uher-
ského Hradiště v předvečer Svátku práce.

Program návštěvy z Mayenu v Uherském Hradišti 
zahrnoval slavnostní přijetí starostou na radnici, 
ale také komentovanou prohlídku města, návštěvu 
sportovišť města a aquaparku, Parku Rochus a někte-
rých významných míst  v  okolí Uherského Hradiště.  
 
Němečtí partneři zavítali v první květnový den také 
mezi vyznavače vína na regionální výstavu vín, kte-
rou už tradičně pořádali vinaři z Mařatic. Výměnou 
by mařatičtí vinaři měli podniknout exkurzi do mo-
selské oblasti, která je blízko Mayenu.
Návštěvu Uherského Hradiště jako prvního z part-

Delegace z partnerského města Mayen s vedením Uherského Hradiště.  
Uprostřed primátor Mayenu Wolfgang Treis.

nerských měst Mayenu slíbil primátor Treis už při 
svém uvedení do funkce 5. listopadu loňského 
roku, kdy v čele města nahradil zemřelou primátor-
ku Veroniku Fischer.

„Už na první pohled mohu říci, že Uherské Hradiš-
tě je nádherné město a moc se mi zde líbí. Do bu-
doucnosti velmi uvítám rozšíření naší spolupráce," 
vyjádřil se Wolfgang Treis při slavnostním přijetí.  
Obě města pojí největší přátelství a nejužší spolu-
práce mezi všemi partnerskými městy Uherského 
Hradiště. 

„Za léta partnerství byla navázána mnohá dru-
žební propojení počínaje uměleckými soubory, 
studenty, sportovci, dětskými domovy, přes hasiče 
až po některé rodiny," upřesnil starosta Tichavský. 

JP
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Krátce

MěSTo Si připoMNělo Výročí oSVobozeNí
 
Vzpomínkový akt u pří ležitosti osvobození města 
se konal dne 30. dubna u Památníku osvobození 
na Náměstí míru v Uherském Hradišti.

Slavnostního aktu s projevem starosty měs-
ta se zúčastnili členové vedení města Uherské 
Hradiště - starosta města Květoslav Tichavský 
a místostarostové Stanislav Blaha, Evžen Uher 
a Zdeněk Procházka. Přítomní byli rovněž posla-
nec Parlamentu ČR Ing. Antonín Seďa, senátorka 
Ing. Hana Doupovcová, radní a zastupitelé města 
Uherské Hradiště, členové Českého svazu bojov-
níků za svobodu, vojáci, skauti a občané města 
Uherské Hradiště.
„Důsledky událostí z let 1938 - 1945 stále ovlivňují 
světové politické dění i naše každodenní životy. 
Nesmíme zapomenout na to, že vedle odbojářů 
a vojáků zahynulo zcela zbytečně mnoho nevin-
ných lidí. Také jejich památce je věnován dnešní 
slavnostní vzpomínkový akt," řekl mj. ve svém pro-
jevu starosta Tichavský. 

zaHájeNí proVozU cyKloSTezKy
Sady - VéSKy

Se začátkem cyklistické sezóny otevřelo město 
Uherské Hradiště na konci dubna novou cyklo-
stezku mezi místními částmi Sady a Vésky. 
Jedná se o integrovanou cyklostezku včetně ve-
řejného osvětlení podél silnice mezi oběma měst-

Vedení města Uherské Hradiště při slav-
nostním aktu k uctění výročí osvobození.

skými částmi o šířce 3 metry a délce 617,5 met-
rů s povrchem ze silničního betonu. Stavba byla 
zahájena na začátku měsíce září a dokončena 
v polovině listopadu 2012. Náklady na cyklostezku 
činily 3,7 milionu korun, z toho dotace z Minister-
stva financí ČR činila 3,2 milionu korun. Výstavbou 
cyklostezky došlo ke zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu tím, že pohyb chodců a cyklistů byl 
oddělen od silničního provozu.

MiNiSTr dopraVy Slíbil V UHerSKéM Hradiš-
Ti poSUN V doSTaVbě r55  

O dostavbě rychlostní silnice R55 a dalších do-
pravních problémech Zlínského kraje jednal  
3. května ministr dopravy Zbyněk Stanjura v Uher-
ském Hradišti při svém setkání se starosty regi-
onu. 
Hlavním tématem setkání byla stavba R55, která 

Stylově se mohl po nové cyklostezce mezi 
Sady a Véskami projet místostarosta Sta-
nislav Blaha, obdivuhodný historický bycikl 
laskavě zapůjčil ředitel Klubu kultury Anto-
nín Mach.
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Krátce

má v budoucnu spojit Olomouc s Břeclaví. „Pro mě 
je důležité slyšet názory lidí z místa, kteří znají nej-
lépe problematiku regionu. Starostové mi potvrdi-
li, že je pro ně tato stavba klíčová," uvedl Stanjura 
po jednání. 
Zdůraznil přitom, že ministerstvo vyčlenilo na pří-
pravu staveb historicky rekordní peníze. Na pří-
pravu R55 se letos počítá s více než 60 miliony 
korun a ministerstvo je podle potřeby ochotné 
tuto částku ještě navýšit.
V ideálním případě by stavba mohla začít za dva 
roky. Ministr ale varoval, že celý proces mohou 
komplikovat aktivity ekologických sdružení. 

Na SadSKoU VýšiNU poVede NoVý příSTUp

Oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Mo-
ravu si vyžádají rychlý zásah na Sadské výšině 
v Uherském Hradišti, která je archeologickou Ná-
rodní kulturní památkou. Vznikne zde nový přístup 
pro veřejnost a pří jezd pro obsluhu.

Navržený sjezd, který se začal budovat na začát-
ku května, má celkovou délku 198,5 metru. Ší řka 
u napojení na ul. Větrnou je 5 m (v délce 23,9 m). 
Materiál krytu sjezdu v této části je ze štípaného 
lomového kamene. Další část sjezdu v délce 161 
metru je zúžena na šířku tří metrů a materiál krytu 
sjezdu v téhle části je navržen z mechanicky zpev-
něného kameniva (minerální beton). Podél trasy 
sjezdu bude vedeno veřejné osvětlení. K osvětlení 
budou použita svítidla s vysokotlakou sodíkovou 
výbojkou.

Celá akce bude součástí postupné celkové změny 
okolí Národní kulturní památky. 
„Lokalita si lepší dostupnost a tím i prezentaci 
v rámci výročí bezesporu zaslouží. Vybudová-
ní přístupu se jeví jako ideální také pro započetí 
celkové koncepce změny okolí Národní kulturní 
památky v její bezprostřední blízkosti i širokém 
okolí," řekl místostarosta Stanislav Blaha. Podle 
něj bude akce stát dva miliony korun. 

MěSTo zaTeplí další dVě šKolKy

Mateřská škola v místní části Uherské Hradiště 
Míkovice a školka Komenského v centru města se 
dočkají nového kabátu. Od léta do podzimu bu-
dou na budovách pracovat řemeslníci, kteří kromě 
zateplení obvodových zdí opraví veškeré proskle-
né konstrukce a vymění všechna okna i dveře. 
Obě akce si vyžádají celkové náklady ve výši šest 
milionů korun.

„Se zateplením obou objektů začneme zhruba 
v polovině června, hotovo by mělo být do konce 
měsíce ří jna. Kromě tolik potřebné úspory energií 
a celkového zlepšení prostředí v budovách bude 
velkým přínosem také jejich estetický vzhled," in-
formoval místostarosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha.

Po dokončení prací u obou mateřských škol bude 
již většina z 11 školek ve městě zateplená. Ještě 
letos se dočká zateplení školka na ulici 28. ří jna, 
kromě ní čekají na nový plášť a výměnu oken ještě 
mateřské školy v Jarošově, v Sadech a na sídlišti 
Východ

STaroSToVé SpráVNíHo obVodU Se SeTKali 
V UHerSKéM HradišTi

Role starosty obce při přípravě a řešení krizových 
situací, příprava a řešení krizových situací, organi-
zace voleb, novinky z oblasti sociální práce či stra-
tegie bezpečnosti silničního provozu byly hlavními 
tématy porady starostů správního obvodu města 
Uherské Hradiště, která se uskutečnila v úterý 23. 
dubna. 

Dostavějte R55, říkali ministru dopravy Sta-
njurovi starostové, ten se živé diskusi nevy-
hýbal.
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„Na poradě jsem se zabývali také novinkami 
v ohlašování kácení stromů na území měst a obcí, 
zazněly informace o dopadech novely stavebního 
zákona, probírali jsme systém péče o památky 
a jeho dotační možnosti, zákon o veřejných zakáz-
kách a další věci, které starostové dnes a denně 
řeší," zmínil se starosta Uherského Hradiště Kvě-
toslav Tichavský. K setkáním se starosty dochází 
v Uherském Hradišti opakovaně.

„Porady starostů neorganizujeme pravidelně, 
ale spíše podle nashromážděných témat, která 
mohou být pro starosty podstatná. Legislativa je 
v současnosti poznamenána častými změnami, 
proto je pro starosty do značné míry ulehčením, 
když jim některé změny podají a vysvětlí odbor-
níci," vysvětlil tajemník městského úřadu Josef 
Botek.

STaroSTa blaHopřál NejSTarší občaNce 
MěSTa

Nejstarší obyvatelce města Uherské Hradiště paní 
Boženě Špičákové z Jarošova blahopřál k jejím 104. 
narozeninám starosta Květoslav Tichavský. 

Paní Špičáková se i navzdory nebývale vysokému 
věku stále těší dobrému zdraví a duševní pohodě. 
O stařenčino pohodlí se stará její nejbližší rodina 
– syn se snachou.  

Starostové Uherskohradišťska se sešli 
na poradě.

deN zeMě V UHerSKéM HradišTi

Stejně jako každý rok, tak i v roce 2013 se v Uher-
ském Hradišti od poloviny dubna konala tradiční 
osvětová kampaň „Týden pro Zemi". Letošní kam-
paň byla motivována tématem „Ptačí svět kolem 
nás". 

Den Země, který se konal na Masarykově náměstí 
22. dubna, nabídl mj. ekojarmark zdravého život-
ního stylu a hry a soutěže zaměřené na vzdělá-
vání dětí. 

Seniorka z Jarošova oslavila neuvěřitelné 
104 roky života.

22. dubna se v Uherském Hradišti
konal Den Země.
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SadSKoU VýšiNU Si proHlédli odborNíci

Na významná místa spojená s odkazem Vel-
ké Moravy a s příchodem věrozvěstů sv. Cyrila 
a Metoděje se vprostřed května vypravili účastníci 
mezinárodní konference Cyrilometodějská misie 
a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří 
na Velkou Moravu. V rámci svého programu zaví-
tali také na Sadskou výšinu v Uherském Hradišti.  

„Sadská výšina je mimořádně cennou lokalitou 
nejen v kontextu Uherského Hradiště, ale celého 
širšího okolí.  Také proto plánujeme do blízké bu-
doucnosti kroky ke zušlechtění blízkého i širšího 
okolí této památky tak, aby bylo zdejší prostředí 
zajedno s hodnotou památky a aby byla přístup-
ná co nejvíce lidem,“ řekl na místě účastníkům 
konference starosta Květoslav Tichavský. 

Odborná konference k výročí 1150 let od příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se konala 
v polovině května na Stojanově gymnáziu na Ve-
lehradě. 

JP

První Selský trh v Uh. Hradišti

První květnovou sobotu se v našem městě na Ma-
riánském náměstí uskutečnil první hradišťský 
Selský trh. Organizací akce město pověřilo na zá-
kladě dobrých zkušeností při pořádání jarmarků 
občanské sdružení Kunovjan. S novým úkolem se 
sdružení vypořádalo, trh dopadl nad očekávání 
dobře.

Samozřejmě zůstal velký prostor pro zlepšová-
ní, vždyť nová tradice teprve vzniká, ale přesto  
se na náměstí prodávalo zboží odpovídající roční 
době. Kromě mléčných výrobků nabízeli výrob-
ci také med a medovinu, ovocné šťávy, povidla, 
pečivo, uzeninu a v neposlední řadě sazeničky 
květin a zeleniny. 

Cílem trhu je postupně nabídnout zájemcům 
o kvalitní místní výpěstky a výrobky široký sorti-
ment. Snad už příští Selský trh v sobotu 8. června 
přinese také první úrodu zeleniny a přesvědčí dal-
ší pěstitele a výrobce, že hradišťské trhy jsou akcí, 
kde nemohou chybět. Hradišťané i lidé z okolí ur-
čitě ocení úsilí, se kterým se své práci věnují.

LH
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Brány památek dokořán

U pří ležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel, který oficiálně připadá na 18. duben, 
se den po te uskutečnil v Uherském Hradišti 
první ročník projektu brány památek dokořán. 

Otevřely se oba komplexy sakrálních staveb, tedy 
jezuitský i františkánský. Návštěvníci si mohli ne-
rušeně prohlédnout Redutu s velkým i komorním 
sálem, salónky v patře i podkroví s výstavou prací 
žáků výtvarných oborů uměleckých škol a modely 
historických budov a prostranství, vyrobené pa-
nem Mgr. Petrem Titzem. Své brány otevřel kostel 
sv. Františka Xaverského, kde probíhal zasvěcený 
výklad historie. V bývalé jezuitské koleji, u které si 
zvykáme na nový název: Slovácké centrum kultury 
a tradic, otevřela Galerie Joži Uprky své prostory 
za zvýhodněné vstupné, zcela zdarma je trvale 
expozice Uherské Hradiště – město královské. 
Výstavu Doteky organizovanou Informačním cent-
rem pro mládež, která byla určená především pro 
nevidomé, mohli zdraví návštěvníci absolvovat se 
zavázanýma očima, aby se dokázali vžít do situ-
ace postižených. Do prohlídky byla zahrnuta Ga-
lerie slováckých vín ve sklepních prostorách. Ote-
vřené byly doposud neobsazené prostory určené 
pro kavárnu. Na nádvoří probíhal po celý den 
bohatý kulturní doprovodný program, o který se 
postaraly obě uherskohradišťské umělecké školy. 
Komplex bývalého františkánského kláštera  
se otevřel prostřednictvím kostela Zvěstování Pan-
ny Marie, kde probíhaly komentované prohlídky. 
Kromě historicky významného interiéru kostela 

Nádvoří Jezuitské koleje.
Foto:  MěÚ Uherské Hradiště

byly k vidění také nově restaurované okenní vitrá-
že. Zasvěcený komentář dostali také návštěvníci 
sloupové síně a refektáře v bývalých klášterních 
prostorách. Napětí a tajemno vytvořili ve sklepení 
svěřenci pana učitele Marka Malůška. Instalovali 
výstavku fotografií vytvářených k uherskohradišť-
ským pověstem a dodali jí patřičnou atmosféru 
přítomností tajemných postav.

Město tímto projektem naplnilo výzvu Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož 
je dlouholetým členem.  První ročník zřejmě zcela 
nové tradice se vydařil, o otevřené památky byl 
zájem. Páteční termín umožnil dopolední návště-
vy a prohlídky žákům základních i středních škol, 
odpoledne pak široké veřejnosti. O tom, že v kul-
turním kalendáři našeho města je ještě prostor 
pro novou významnou společenskou akci tohoto 
rozsahu a že o památky a kulturní dědictví je trvalý 
zájem, svědčí úctyhodný počet návštěvníků, který 
se přiblížil třem tisícům. Obyvatelé i návštěvníci 
města se mohou těšit na Brány památek dokořán 
i v roce příštím.  Poděkování za zpřístupnění pro-
stor patří Klubu kultury, Římskokatolické farnosti, 
Bratrům františkánům, Moravskému zemskému 
archivu a všem ostatním vstřícným institucím. Dík 
patří také uměleckým školám (ZUŠ a Slovácké 
ZUŠ), které prostředí památek oživily.

LH

Jako připomínka letošního Mezinárodního dne 
archivů se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2013 od 14 
do 19 hodin ve Státním okresním archivu Uher-
ské Hradiště (budova bývalého františkánského 
kláštera na Velehradské třídě) akce nazvaná 
Den otevřených kronik. Pracovníci archivu při 
ní návštěvníky seznámí s nejzajímavějšími kro-
nikami regionu, s dějinami i budoucností kroni-
kářství. Vystaveno bude také několik unikátních 
historických kronikářských děl ukrývajících cen-
né svědectví o minulosti Uherskohradišťska.
.

Lukáš Čoupek,
Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Stalo se léta Páně aneb 
Den otevřených kronik
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Město Uherské Hradiště už podruhé nabíralo  
zkušenosti u zahraničních samospráv

italské priverno se letos v dubnu stalo dalším 
cílem mezi destinacemi, kde město Uherské 
Hradiště získává zkušenosti v klíčových ob-
lastech pro svůj rozvoj. po loňské návštěvě 
německého partnerského města Mayen se za-
měřením na školství a sport byla v itálii nosným 
tématem oblast cestovního ruchu, ale také 
péče o historické památky a kulturní aktivity 
města.
 
První zahraniční stáž,  věnovaná školství a sportu, 
se uskutečnila na přelomu loňského ří jna listopa-
du v německém partnerském městě Mayen. Ital-
ské Priverno hostilo partnery z Uherského Hradiš-

V rámci návštěvy Priverna zavítala dele-
gace i na hospodářskou farmu.
                                                       Foto: JP

tě letos od 7. do 13. dubna.  
Stáže se zúčastnilo celkem 15 osob. Zástupce re-
alizačního týmu vedl tajemník městského úřadu 
Josef Botek, cí lová skupina měla v čele starostu 
města Květoslava Tichavského, v jehož gesci je 
resort cestovního ruchu. Účastníky pracovní cesty 
byli zaměstnanci městského úřadu – odboru kul-
tury a cestovního ruchu, odboru architektury, plá-
nování a rozvoje, pracovníci městských informač-
ních center, zástupci Komise cestovního ruchu 
a prezentace města, Komise kulturní a Komise 
architektury a regenerace MPZ.

„Vycestovat do zahraničí za zkušenostmi z part-
nerských měst našim zaměstnancům umožňu-
je vloni započatý projekt s názvem „Know-how 
zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského 
Hradiště“, který je financován z  prostředků Ev-
ropského sociálního fondu a spolufinancován 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,“ nastínil 
starosta Květoslav Tichavský. Podle něj samotné 
aktivity projektu probíhají tak, že se vždy určitá cí-
lová skupina zúčastní zahraniční stáže v partner-
ském městě s tím, že každá stáž má své tématické 
zaměření. "V Privernu byl velmi intenzivní pracovní 
program připravený tak, aby se účastníci podrob-
ně seznámili s co nejvíce aktivitami v oblasti míst-
ního cestovního ruchu. Během pobytu absolvovali 
společnou interaktivní minikonferenci, prohlídky 
zejména historických částí měst, navštívili turistic-
ké informační centrum, řadu muzeí, kostelů a ag-
roturistických cí lů,“ popsal starosta.
 
Poslední zahraniční stáž se uskuteční v britském 
Bridgwateru, který je rovněž partnerským městem 
Uherského Hradiště. „Poté u nás v ří jnu uspořá-
dáme závěrečnou  konferenci s účastí zahranič-
ních expertů z partnerských měst. Na konferenci 
chceme představit jednotlivá témata, která byla 
řešena v rámci projektů, přičemž samozřejmě 
velmi uvítáme od zahraničních partnerů případná 
další inovativní doporučení pro další rozvoj naše-
ho města,“ uzavřel Tichavský.

JP



12

Občané vybrali 10 problémů, které je nejvíce trápí

problematika rekonstrukce a výstavby nových 
hřišť, otázky kolem městské hromadné dopra-
vy či využití bývalé věznice nebo prosazení ob-
chvatu města r55 byla témata, která domino-
vala mezi největšími problémy města Uherské 
Hradišti při pravidelném, v pořadí již pátém 
Veřejném fóru, na kterém se občané mohou 
přímo zapojit do plánování rozvoje města.  
o pojmenování nových, takzvaných „10 problé-
mů města“, projevilo zájem zhruba 120 obyva-
tel Uherského Hradiště. Veřejné fórum o rozvoji 
města se konalo 22. dubna ve Velkém sále Klu-
bu kultury v Uherském Hradišti.

„Každoročně se takto s obyvateli města scházíme 
jednak proto, abychom občanům sdělili, v jaké 
fázi řešení jsou náměty z loňského veřejného fóra, 
ale zejména, abychom jim dali možnost pojme-
novat další náměty. Jsem rád, že řada obyvatel 
města se nebojí hovořit o problémech, které je 
trápí, pro nás je to v mnoha ohledech podnětné,“ 
řekl starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský. 

Veřejné fórum 22. 4. 2013 – výsledky hlasování
10 problémů města

1.  Rekonstrukce a výstavba nových hřišť, plácků  
    a sportovišť  
2. Problematika MHD v souměstí (málo zastávek, 
    nevhodné linkové vedení MHD) 
3. – 4. Prosazení obchvatu města R55
    (pro zlepšení ovzduší ) 
3. – 4. Využití věznice a řešení veřejných
    prostranství okolo 
5. Zvýhodněné vstupné pro mládež
    (do aquaparku a sportovišť) 
6. – 7. Zajištění osobní hygieny osob bez přístřeší  
6. – 7. Častější vývoz kontejnerů + zvýšit počet  
    sběrných dvorů  
8. Rekonstrukce školních budov, zahrad a hřišť 
9. Finanční podpora Slováckého divadla 
    a Knihovny BBB  
10. Obnova rozšíření městského kamerového 
    a dohlížecího systému

další náměty s nižším počtem hlasů: 

1. Prostředky na dofinancování projektů rozvoje  
     v příštím plánovacím období EU (6 hlasů)
2. Pracovní rehabilitace osob s postižením
     (4 hlasy)
3. Zlepšení informačního systému
    Jezuitské koleje (4 hlasy)
4. Vylidňování města - startovací byty, pracovní 
    pří ležitosti (3 hlasy)
5. Vylepšení městského zpravodaje (2 hlasy)
6. Zasílání informací pomocí e-mailů (2 hlasy)
7. Problém nárůstu bezdomovců (1 hlas)
8. Propagace ICM (0 hlasů)
9. Zobousměrnění jednosměrných komunikací 
    pro cyklisty a zpřístupnění centra města
    a městských částí cyklistům (0 hlasů)

V minulém roce se na základě dotazníkové-
ho průzkumu ověřilo 10 problémů z 11 (ověření 
znamená shodu v problémech nadefinovaných 
na veřejném fóru a v dotazníkovém průzkumu). 
Prezentovaná témata byla: kvalita a dostupnost 
MHD, rozvoj cyklostezek, rekonstrukce školských 
zařízení, hřišť a sportovišť, čistota města, údržba 
zeleně, problematika OSDAMu, nábřeží Moravy, 
lokální gastronomie a otevření nealko klubu pro 
mládež.
 

Deset nejžhavějších problémů města 
vybrala veřejnost hlasováním.
                                                       Foto: JP
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V letošním roce se diskutovalo u 9 tématických 
stolů s odbornými garanty, kteří napomáhali veřej-
nosti pojmenovat problematické oblasti ve městě: 

1. Rozvoj města a hospodaření, občan a úřad – 
    Ing. arch. Aleš Holý 
2. Životní prostředí – Ing. Roman Šimeček 
    (zastoupení Ing. Květoslava Fryštáka) 
3. Vzdělávání, sport, podpora zdraví 
    (volnočasové aktivity) – Ing. Dana Stojnová 
4. Kultura, cestovní ruch a podnikání 
     – Ing. Josef Hříbek 
5. Doprava – Ing. Jindřich Havelka 
6. Sociální služby – PhDr. Květoslava Zlatušková 
7. Prevence a bezpečnost – Bc. Vlastimil Pauřík  
8. Stůl mládeže - Bc. Martina Dörrová 
9. Informovanost občanů – Jan Pášma
 

Výstupy diskuse od každého stolu byly prezen-
továny plénu. Poté se musely vybrat od každého 
tématu 2 největší problémy, o kterých se násled-
ně hlasovalo. Z tohoto hlasování vyplynulo tzv. 10 
problémů města. Účastníci fóra disponovali 2 hla-
sy, kdy mohli jeden hlas přiřadit dvěma různým 
problémům nebo oba hlasy jednomu problému.
Nyní bude proveden reprezentativní průzkum do-
tazníkovým šetření, aby se 10 nejpalčivějších pro-
blémů města ověřilo. Následně budou stanoveni 
garanti, kteří budou za řešení daných problémů 
zodpovídat (obhajovat, monitorovat). 

JP

Dubnové Veřejné fórum o rozvoji města.
                                                       Foto: JP

Miniškolka Mosty 
 přijímá žádosti

Občané vybrali...

I ve školním roce 2013/2014 bude v provozu služba 
zařízení péče o malé děti od 1,5 roku do 3 let – 
tzv. miniškolka Mosty. Zařízení je jednou z aktivit 
projektu Mosty, jež realizuje Město Uherské Hra-
diště. Provozovatelem zařízení je rodinné centrum 
Akropolis – partner projektu Mosty. Rozvoj služby 
péče o malé děti má umožnit rodičům, kteří např. 
čerpají jen dvouletou rodičovskou dovolenou či 
pracují na zkrácené úvazky během rodičovské 
dovolené, snazší návrat do zaměstnání. Projekt 
Mosty je financován Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR, 
proto je úhrada za pobyt dětí v miniškolce Mosty 
v tomto období bezplatná. V současné době se 
přijímají žádosti do miniškolky. 

Pro možné přijetí dítěte do zařízení bude potřeba 
splňovat následující podmínky:

• Trvalé bydliště dítěte i rodiče vracející se do
   zaměstnání na území města Uherské Hradiště
• Rodiče dítěte vracející se v průběhu rodičovské 
   dovolené nebo po ukončení rodičovské
   dovolené na trh práce 
• Věk dítěte od 1,5 roku do 3 let 
• Dítě je zdravotně a sociálně způsobilé
• Dítě bude umístěno v zařízení pravidelně
   (více dní v týdnu)

Zařazení dítěte do miniškolky bude na základě 
doporučení sociální a zdravotní komise města 
Uherské Hradiště. 

Žádost je možné stáhnout na webových strán-
kách www.mesto-uh.cz (v sekci Sociální služby 
& zdravotnictví — Projekt Mosty), www.akro-
polis-uh.cz (v sekci Miniškolka Mosty) nebo si je 
osobně vyzvednout na odboru sociálních služeb  
a zdravotnictví (u Ing. Bušové), příp. v RC Akropo-
lis.

Žádosti se podávají do 21. června přímo v prosto-
rách rodinného centra Akropolis v Uherském Hra-
dišti, na Staré Tenici 1195.  

JP
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Burza poskytovatelů sociálních služeb

Dne 7. 6. 2013 se v rámci projektu Podpora pro-
cesu komunitního plánování sociálních služeb 
na Uherskohradišťsku uskuteční na Masarykově 
náměstí burza poskytovatelů sociálních služeb, 
na které své služby představí poskytovatelé so-
ciálních a navazujících služeb působící na území 
Uherskohradišťska. Občané se mohou seznámit 
s 36 registrovanými sociálními a navazujícími 
službami, jež budou prezentovány na velkoploš-
ných panelech. Dále představí svou činnost a vý-
robky svých klientů 14 poskytovatelů sociálních 
a navazujících služeb a chráněných dílen v dře-
věných stáncích, většina výrobků bude prodejná 
a výtěžek z prodeje poslouží pro rozvoj klientů 
jednotlivých zařízení. Součástí akce je také pre-
zentace kompenzačních pomůcek pro zrakově  
a sluchově postižené občany.  

Přítomní se mohou aktivně zapojit do dílniček, jež 
budou svou činností zaměřené na malé i velké 
účastníky. Pro nejmenší připravilo občanské sdru-
žení Akropolis dílničku „Na Patlámo“ a zdatnější si 
mohou vyzkoušet výrobu náramků z korálků, vý-
robu mýdel a výtvarnou techniku Enkaustiku, jež 
zajistí pracovníci služby sociální rehabilitace Ergo 
Uherské Hradiště a Domova pro osoby se zdra-
votním postižením Kunovice - Na Bělince. Akce 
se uskuteční od 10:00 do 15:00 hodin a bude 
zahájena panem místostarostou Ing. Zdeňkem 
Procházkou s následujícím kulturním programem:

10:00 – 10:05  Slavnostní zahájení
10:05 – 10:20  Putování bílé kočičky
(pohádka s prvky muzikoterapie – DZP Kunovice, 
Na Bělince)
10:20 – 10:30  Vystoupení s prvky rehabilitačního 
cvičení (DZP Velehrad - Buchlovská)

10:30 – 11:00 Pěvecké vystoupení (DZP Vele-
hrad – Salašská, DZP Kvasice, DZP Staré Město 
– Kopánky)

Celá aktivita se uskuteční v rámci projektu „Pod-
pora procesu komunitního plánování sociálních 
služeb na Uherskohradišťsku“, jež Město Uher-
ské Hradiště realizuje společně s partnery Ob-
lastní charitou Uherské Hradiště a o.p.s. Petrklíč 
od 1. května 2013. Cílem projektu je aktualizovat 
a vyhodnotit Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na Uherskohradišťsku 2012 - 2014 a pro-
střednictvím metody komunitního plánování vy-
tvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
na Uherskohradišťsku na období 2015 - 2017. 
Dílčím cílem je zapojit do plánování sociálních 
služeb na území ORP Uherské Hradiště co nejví-
ce obcí a měst, poskytovatelů sociálních služeb 
a uživatelů tak, aby výsledný dokument byl vý-
sledkem společné práce všech zapojených osob 
a odrážel potřeby a možnosti daného regionu.

Více informací o projektu naleznete na interneto-
vých stránkách města www.mesto-uh.cz.

JP

PROJEKT „PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU“, 

REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/97.00020, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO 

PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
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Mladí loutkaři T. j. Sokola Uherské Hradiště 
zahrají  v neděli 2. června 2013 v 15 hodin 

v sokolovně

dVě poHádKy S KašpárKeM

Najdete nás na Tyršově náměstí 113. Vchod je 
vzadu od hřiště, v areálu T. J. Sokol. 

 
Vstupné dobrovolné.

Putování po historických městech Čech, 
 Moravy a Slezska

Město Uherské Hradiště se poprvé v historii 
zapojuje do akce putování po historických 
městech čech, Moravy a Slezska. Top tý-
den v Uherském Hradišti a okolí se uskuteční  
ve dnech 14. - 23. června. 

Do projektu Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska se Uherské Hradiště 
mohlo zapojit poté, co mu byl přiznán titul His-
torické město 2011. Návštěvníci takzvaných  TOP 
týdnů v různých regionech Česka se už třetím ro-
kem zapojují do soutěže, ve které 10 šťastných 
turistů získá finanční hotovost na ubytování v ně-
kterém z historických měst (Svitavy, Kadaň, Tře-
boň, Kroměříž, Klášterec nad Ohří, Kutná Hora, 
Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poří-
čí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, 
Šternberk, Beroun, Františkovy Lázně, Znojmo  
a Uherské Hradiště). Podmínkou zapojení turisty 
do slosování je jeho návštěva aspoň pěti měst  
v jejich TOP týdnu a získání potvrzení o návště-
vě příslušným informačním centrem do cestovní 
knížky.
Uherské Hradiště láká na Noc  věrozvěstů, pro-
hlídku Slováckého centra kultury a tradic, let ba-
lonem, plavbu po Baťově kanálu nebo účast na 
festivalu Kunovské léto. Zájem o návštěvu Uher-
ského Hradiště může znásobit i triáda originál-
ních prohlídek města s odborným průvodcem.

origiNálNí proHlídKy MěSTa
S průVodceM

Sobota 15. června 2013, 15:00 hod.
za paMáTKaMi a HiSTorií KráloVSKéHo 
MěSTa
Historička PhDr. Blanka Rašticová vás seznámí 
s nejvýznamnějšími stavebními a uměleckohis-
torickými památkami v historickém jádru města. 
Projdete se po trase někdejší královské silnice, 
zastavíte se nejen u nejstaršího domu na Masa-
rykově náměstí, ale také u nejstarší dochované 
stavby ve městě, dozvíte se, proč byla Stará rad-

nice postavena v Prostřední ulici či které památ-
ky připomínají zhoubné morové epidemie. Sraz 
účastníků je kaple sv. šebestiána na palacké-
ho náměstí.

Úterý 18. června 2013, 17:00 hod.
VojeNSKé dějiNy MěSTa
Zájemcům o dějiny středověké a barokní pev-
nosti Uherské Hradiště, která dokázala odolat 
řadě nepřátelských nájezdů a nikdy nebyla vo-
jensky dobyta, je určena prohlídka vedená po 
obvodu někdejší vnitřní kamenné hradby. Kromě 
pozůstatků středověké hradební zdi zhlédnete 
Matyášovu bránu, základy válcové věže a také 
méně známý půdorys barokního bastionu. Sraz 
účastníků je u kaple sv. šebestiána na palac-
kého náměstí.

čtvrtek 20. června 2013, 20:00 hod. 
TajUplNé HradišTě
Netradiční a zcela ojedinělá noční prohlídka vám 
umožní návštěvu podzemí františkánského kláš-
tera i jeho barokního refektáře, dále interiéru far-
ního kostela sv. Františka Xaverského a také ba-
rokních jezuitských sklepů, kde dnes sídlí Galerie 
slováckých vín. Součástí prohlídky bude sezná-
mení s pověstmi, které vyprávějí o našem měs-
tě. Sraz účastníků je na Mariánském náměstí  
u mariánského sloupu.

JP
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Zahraniční návštěva v ZŠ 
T. G. Masaryka

Ve dnech 13. – 17. května 2013 zavítala na Základ-
ní školu T. G. Masaryka v Uherském Hradišti – Ma-
řaticích početná skupina zahraničních hostů, a to 
39 studentů a 23 učitelů z Polska, Turecka, Špa-
nělska, Itálie a Slovenska. 
Přijela na závěrečné setkání partnerských zemí 
v rámci projektu Comenius.  Díky bohatému pro-
gramu a slunečnému počasí všichni prožili neza-
pomenutelný týden. Dopoledne patřila uvítacímu 
programu, společné výuce, evaluaci projektu či 
sportovním „Hrám bez hranic“, odpoledne pak 
výletům do blízkého okolí. Pří jemná byla procház-
ka Uherským Hradištěm s návštěvou radnice, 
kde proběhlo přijetí panem místostarostou Ev-
ženem Uhrem. Zážitkem pro cizince byla rovněž 
prohlídka hradu Buchlov či zámku a zámecké 
zahrady v Buchlovicích, archeoskanzenu Modrá, 
baziliky na Velehradě a areálu Živá voda. Hos-
té neskrývali obdiv nad krásami naší přírody. 
Návštěva byla zakončena festivalem, na který 
si každá země připravila své vystoupení. Pro-
gram byl opravdu pestrý. Nechyběly písně, lidové  
a moderní tance, hra na flétny i na cimbál, aero-
bic, acrosport a loutkové představení.
Žáci během tohoto týdne navázali nová přátel-
ství, páteční loučení se neobešlo bez slziček.  
Na návštěvu budou dlouho vzpomínat.

 
Text a foto: Jana Uherková,

 ředitelka ZŠ Mařatice

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

Lapač (PET) splavenin  
u cyklostesky
za kunovským lesem

Zaslal Albert Gottwald
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V červnu absolvují 
tanečnice ZUŠ

Na závěr školního roku proběhnou v Klubu 
kultury již tradiční absolventské taneční kon-
certy Základní umělecké školy Uherské Hra-
diště a její pobočky ve Starém Městě. V úterý 
11. června 2013 od 19:00 se uskuteční Taneční 
večer ZUŠ Staré Město pod názvem Cesta ko-
lem světa. Představí se absolventky a taneč-
nice ze tříd Jarmily Krystoňové, Jitky Košíkové  
a Jany Kučerové. Ve čtvrtek 13. června 2013 
v 19:00 proběhne Tanec, tanec… ZUŠ Uherské 
Hradiště. Letos nás historií tance provedou žákyně 
pod vedením Ladislavy Košíkové a Jany Kučerové. 

Text a foto: mg

Dvě absolventské výstavy 
v Klubu kultury

Své závěrečné práce představili letošní absolventi 
Základní umělecké školy Uherské Hradiště během 
slavnostního zahájení výstavy konané v Galerii Vla-
dimíra Hrocha v úterý 14. května. Za velké účasti 
veřejnosti, spolužáků, učitelů i rodinných příslušní-
ků byli absolventi oceněni za léta strávená na ZUŠ  
a svými závěrečnými výtvarnými projekty se rozlou-
čili se školou i se svými pedagogy. Výstava závě-
rečných prací je ve foyer Klubu kultury k vidění do 
5. června.
V Redutě navázala na předchozí výstavu prací dětí 
z Domečku 166 výstava prací dospělých účastníků 
výtvarného kurzu. Výstava obrazů, grafik a kreseb, 
které vznikaly v Domečku 166 pod vedením akade-
mického malíře Kamila Mikela, byla zahájena 13. 
května a v přízemí Reduty ji můžete navštívit do 2. 
června.                                                                        pb

Absolventi výtvarných oboru ZUŠ se rozloučili se školou 
i s pedagogy.                                        Foto: Miroslav Potyka

Vystavující autorky z výtvarného kurzu Domečku 166.
Foto: Miroslav Potyka
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Nároží Františkánské ulice a Mariánského ná-
městí tvoří budova Základní umělecké školy čp. 
125. Na přelomu 16. a 17. století tento dům patřil 
Floriánu Plumovi, který byl barbířem neboli ran-
hojičem. Můžeme dokonce nahlédnout do jeho 
domácnosti, a to díky podrobnému soupisu ma-
jetku, pořízenému po Floriánově úmrtí na konci 
roku 1601. Dovídáme se, že zanechal manželku 
Justýnu a dvě děti, Jakuba a Elišku. Eliška však 
zemřela ještě před vypořádáním pozůstalos-
ti, takže zůstali jen dva dědici. K měšťanské-
mu domu náležel ještě dvůr ve Starém Městě 
s půllánem polí a klučovaninou, vinohrady v Ma-
řaticích, zahrada na předměstí u Kunovic, dal-
ší klučovanina u Kunovic a dvě louky u Starého 
Města. Kromě rozsáhlého nemovitého majetku 
měla rodina i dostatek hotových peněz, jichž 
bylo napočítáno v různých druzích mincí téměř 
za 450 zlatých rýnských a po připočtení pohle-
dávek u několika dlužníků by to činilo víc než 

600 zl. Florián Plum byl nejen bohatý, ale také 
poměrně vzdělaný muž, jak ukazuje vlastnictví 
několika knih, což tehdy zdaleka nebylo obvyk-
lé. Vedle dvou lékařských knih o léčbě zranění to 
byly knihy o počátcích novokřtěnců a spis Josefa 
Flavia o židovské historii, dále pak luterská posti-
la a dvě bible, německá a latinská. Ovdovělá 
Justýna zřejmě disponovala i vlastními penězi, 
neboť manželův dům i s příslušenstvím jí byl pro-
dán za 900 zl., z nichž hned složila 450 zl. a dal-
ších 250 zl. odevzdala na synův dědický podíl. 
Tuto sumu převzali městští radní, coby Jakubovi 
poručníci, jako sirotčí peníze. Zbývajících 200 zl. 
z ceny domu ponechali vdově až do synovy do-
spělosti a každoročně z nich měla platit šestipro-
centní úrok. Sirotka měla podle smlouvy vycho-
vat na svůj náklad, také ho šatit a dát „na učení“. 
Toto ustanovení však bylo po dvou letech na její 
námitky opraveno v tom směru, že učení a oděv 
mají sirotkovi platit poručníci ze sirotčích peněz. 

Toulky městem

Dům čp. 125 na počátku 20. století.                                                                                               Foto: archiv SM
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Toulky městem

Justýna se později provdala za zlatníka Kašpa-
ra Engelprechta, který za ni v září 1611 splatil 
oněch chybějících 200 zl., což znamená, že její 
syn Jakub v té době dosáhl dospělosti anebo ze-
mřel. V roce 1619 Engelprecht dům prodal Jiříku 
Vnučkovi z městečka Lipova pro jeho syna Jana 
za 1.100 zl., o Justýně ani Jakubovi zde už není 
zmínky. Od roku 1660 dům několik let patřil měst-
skému syndikovi a kronikáři Matyáši Maxmiliá-
novi Nislovi. Do poloviny 19. století vystřídal dům 
řadu majitelů, až v roce 1840 ho získala Rozálie 
Černošková, jíž pak patřil po několik desetiletí. 
Jako vdova tu bydlela sama a další byty prona-
jímala. Dlouhodobým nájemníkem byl řezník 
a uzenář Jan Chocholáč, později i nájemce výče-
pu, který tu bydlel již v roce 1857, roku 1871 zemřel 
a pak zde ještě nejméně do roku 1880 bydlela 
ovdovělá hostinská Anna Chocholáčová s dce-
rou Otýlií. Kolem roku 1869 bychom tu našli také 
již známou vdovu po policejním dozorci Karolinu 
Zahradníkovou, než se přestěhovala do škol-
ní budovy v sousedství. Roku 1871 dům koupila 
Klementina Fürstová a zakrátko nechala postavit 
ve dvoře obytné patrové křídlo. V roce 1887 pak 
po dohodě s „poštovním erárem“ byl celý dům 
přestavěn na dvoupatrový pro účely pošty, která 
sem byla přestěhována z čp. 12. Vedle ní tu ještě 
bylo sedm nájemních bytů, z nichž část využívali 
zaměstnanci pošty, většinou její správce a ještě 
některý listonoš či poštovní sluha. Zbývající byty 
v prvním a druhém patře po přestavbě obsadili 
příslušníci honorace, v devadesátých letech pře-
vážně židovské. Nejdéle tu bydlel známý lékař 
MUDr. Adolf Mannaberg, městský fyzik, primář 
všeobecné nemocnice a soudní a vězeňský lé-
kař. Zajímavé je, že ještě v roce 1890 uváděl jako 
obcovací jazyk němčinu, ale o deset let později 
se jako loajální městský zaměstnanec přihlásil 
k češtině, zatímco celá jeho rodina nadále užíva-
la němčinu. Dalšími významnými nájemníky byli 
advokát JUDr. Karl Loeser či soukromý úředník 
Ferdinand Müller, bydleli tu také rabín a učitel 
náboženství Adolf Hahn a kantor židovské obce 
Ignaz Schulhof. Jediný Čech a katolík (kromě 
zaměstnanců pošty) byl v tomto domě úředník 

Alois Lindner, i ten však měl vazby na rodinu 
majitelů, neboť pracoval jako účetní ve Fürsto-
vě sladovně. Rabína Hahna vystřídal roku 1897 
ve funkci i v bytě Dr. Josef Burstyn, pocházející 
z Haliče, který však již v roce 1910 zemřel jako 
dvaačtyřicetiletý v léčebném ústavu v Kroměří-
ži. Vedle poštovních zaměstnanců tu bydlel také 
advokátní úředník Julius Jambor, zaměstnaný 
v kanceláři Dr. Vysloužila, a načas také majitel 
sladovny Emanuel Fürst s manželkou Klementi-
nou a synem Alexandrem, spolumajitelem sla-
dovny, a jeho manželkou Idou. V roce 1903 se stal 
majitelem domu Ignác Egon Fürst, ale roku 1910 
tu již nikdo z Fürstovy rodiny nebydlel a novými 
nájemníky byli obchodník Hubert Brunn a okres-
ní zvěrolékař Vojtěch Doležal. S koncem roku 1913 
se pošta odtud odstěhovala a dům se stal pouze 
obytným. V době první republiky zde bydlelo mj. 
několik úředníků, dámská krejčová Emilie Fleis-
chmannová, obchodník Max Grim či oční lékař 
MUDr. Antonín Šácha. V roce 1929 dům získal 
Marek Grünfeld, jehož otec David obchodoval 
obilím a zemědělskými plodinami a vedoucím 
jeho obchodu byl druhý syn Richard. Ale již roku 
1939 dům jako židovský majetek dostal němec-
kou správu, Marek Grünfeld se stal obětí raso-
vé perzekuce i s manželkou a synem, jeho bratr 
Richard s manželkou však stačili v prosinci 1939 
odjet do Palestiny. Jejich dům byl na konci války 
poškozen bombou, takže byl potom nějaký čas 
neobydlen pro nebezpečí zřícení. Vlastníkem 
byla po roce 1945, stejně jako u jiných židov-
ských nemovitostí, Národní správa majetkových 
podstat a roku 1951 se stal majitelem stát. V roce 
1948 zde bylo 12 bytů, v nichž žilo asi devět rodin 
a několik jednotlivců. Brzy poté sem byla přestě-
hována Městská hudební škola, později změ-
něná na Lidovou školu umění. Zpočátku byly její 
třídy jen v přízemí při Františkánské ulici, v roce 
1965 byla rozšířena i do prvního patra, kde zís-
kala 5 místností, a o několik let později užívala 
kromě celého přízemí asi polovinu prvního patra 
a dvě učebny v druhém patře.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Fejeton

čerVNoVý FejeToN zdeňKa piláTa
MěSíc NeodMySliTelNýcH VůNí

Červen je měsíc 
nejdelších dnů 
a nejrozmanitěj-
ších vůní. Cítíte 
je? Rozkvetly růže, 
následně višně 
a javory. Koncem 
měsíce se první-
mi květy pochlubí 
také lipové ale-
je. V podvečer 
sálá dech června 
vlhkem prvních 

bouřek a vánek snáší na hromadu vůně z pose-
čených luk. Hradiště prý bývalo odjakživa měs-
tem otevřeným do luk (kdeže loňské sněhy jsou?)
a když se žaly po letnicích trávy do výše člověka, 
s kvítím, které už ani neznáme, šla blíž a blíž vůně 
květů a sena. Komu vlastně vděčíme za to jedineč-
né aroma v čerstvě usušeném senu? Nevíte? No 
přece skromné trávě s poetickým názvem tomka 
vonná, lidově též voňavka, tráva voňavá. Pro své 
aromatické vlastnosti (za to může kumarin) se vy-
užívá v kosmetice, v potravinářství a v lidovém lé-
čitelství, jako přísada se přidává do alkoholu. Čer-
ven je také čas zrání. Obilí žene do klasu a výška 
jeho stébla s průměrem 3 milimetry  představuje 
pětisetnásobek jeho průměru u země. Nejvšed-
nější zázrak, řeknete, a jen málokdo  zůstane stát 
v němém úžasu. Červen – to je také úl, v němž 
včelí královna zemdlévá nad obřím úkolem – na-
klást denně svých 3 000 vajíček. V tu dobu kukač-
ka s vrozenou rafinovaností snese do konipasova 
hnízda drobné vejce, uchopí ho do zobáku, vloží 
„pro změnu“ do cizího hnízda a zmizí. No řekněte 
– není i kukačka v červnu pilná jako včelka Mája? 
Červen je rovněž 16. den v měsíci, kdy začíná love-
ní do té doby hájených dravých ryb v mimopstru-
hových vodách. Červen se honosí i nejdelším 
dnem na světě. Připadá na jedenadvacátého 
a trvá 16 hodin a 12 minut. Je hraniční čárou jara 

a léta, okamžikem letního slunovratu. K červnu 
však patří především vysvědčení a rozzářené oči 
dětí nad vidinou dvou měsíců blaženého nicne-
dělání. Neopakovatelné jsou přitom poslední dva 
týdny školního roku, které všichni školáci a studen-
ti považují a vždycky považovali za nejkrásnější 
období z celého školního roku. Pokud nejsou sho-
dou okolností na školním výletě, ráno odcházejí 
do školy s vědomím, že klasifikační poradu už mají 
za sebou, a pokud svědomí netíží nějaký průšvih, 
usedají do lavice v těchto dnech vlastně už jen ze 
zvyku. Známky jsou zapsány v třídních výkazech 
a posledních pár dnů skýtá uvolnění. Ve třídách se 
smlouvá s kantory o takové náplni hodin, o které 
autoři nejrůznějších osnov možná v životě ani ne-
slyšeli. „Nejupjatější” pedagové povolí kolektivní 
čtení, jiní na čtečkách e-knih (kdepak jsou naše 
rodokapsy?), ve vyšších ročnících se pod lavicí či 
na lavici objeví karty nebo tablet. Učitelé buď ne-
vidí, či nechtějí vidět. Ale poslední dny školního 
roku mají ještě jedno velké kouzlo. Mnozí z nás, 
kteří jsme školu již dávno opustili, rádi vzpomínají 
na chvíle důvěrného sbližování študáků s kantory, 
pro které jsou červnové dny jako stvořené. Říkejme 
tomu „slavnosti porozumění”, kdy se mezi genera-
cemi mnohdy navazují neobvyklá a vzácná přátel-
ství, z nichž některá mohou přežít i desetiletí. Divil 
bych se, kdyby letošní poslední dny školního roku 
byly jiné. Bylo by mi to i líto. Červen patří také naro-
zeninám skvělých osobností kulturního a umělec-
kého života. Našich i zahraničních. Jen tak namát-
kou: Stan Laurel, Jiří Voskovec, Josef Kemr, dále 
pak Gaugin, Rubens, Lorca, Rousseau, Remarque, 
Boccacio, Puškin, Ginsberg, Vančura, Stravinskij, 
Škroup, Sókrates, ale především Antoine de Saint-
-Exupéry se svou neutuchající vírou v člověka a lid-
ské společenství. „Co mne na Malém princi tolik 
zajímá,” říká Exupéry, „je jeho věrnost květině, ten 
obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, 
i když spí...A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy 
musíme dobře chránit: stačí závan větru a lampa 
zhasne...” Je čas jít na návštěvu...   
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TVoříMe V MUzeU XiX. – oMáčKy STaro-
dáVNé, Každý UVařiT zVládNe

První květnovou sobotu se v hlavní budově Slovác-
kého muzea uskutečnil v pořadí devatenáctý tvo-
řivý program z cyklu „Tvoříme v muzeu". Tentokrát 
se na padesát zájemců učilo připravit omáčky, 
které v lidové kuchyni patřily k levným a jedno-
duchým pokrmům, patřícím do období letnic. Et-
nografky Slováckého muzea Romana Habartová 
a Marta Kondrová spolu s Boženou Staškovou 
z Kunovic připravovaly trnkovou, klobáskovou 
a salátovou omáčku. K nim se mohli návštěvníci 
naučit uvařit i jednoduché hrnkové knedlíky a ka-
ždý z nich si odnesl malý receptář těchto pokrmů.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

KoNcerT jiříHo dědečKa – 60 leT Na SVěTě, 
z ToHo 40 Na pódiU 

Čtvrteční podvečer 9. května 2013 patřil ve velkém 
sále Galerie Slováckého muzea koncertu českého 
písničkáře, básníka, textaře, překladatele, autora 
četných rozhlasových a televizních pořadů, Jiřího 
Dědečka. Součástí koncertu bylo i čtení z jeho 
tvorby.

VýSTaVa cyriloMeTodějSKý VeleHrad

Ve čtvrtek 9. května 2013 byla v prostorách 14|15 
Baťova institutu ve Zlíně zahájena výstava, kterou 
připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
k letošnímu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Me-
toděje na Velkou Moravu. Na vernisáži promluvili 
Ing. Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje, 
a autoři výstavy prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedou-
cí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského 
umění Cyrilometodějské teologické fakulty UP 
v Olomouci, a PhDr. Blanka Rašticová, historička 
Slováckého muzea. Výstava potrvá do 8. září 2013 
a je volně přístupná.  

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 amerických 
kultur, prezentuje doposud opomíjené kulturní 
tradice na území Střední Asie ve dvou podobách 
– městské a nomádské, a v jejich vzájemném pro-
pojení. 
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 užitkových 
předmětů v oblasti Střední Asie.

II. Základní školy
Žáci I.–II. stupně základních škol budou mít mož-
nost poznat oblast ležící v srdci Asie, křižovatku 
dávných obchodních cest, nazvanou Hedvábná 
stezka, která nesloužila jen obchodu s hedvábím, 
ale i k přepravě zlata, drahého kamení, skla, koře-
ní, slonoviny, bronzu nebo železa. Prohlédnou si 
výstavu, společně si přečtou vybranou pohádku 
a budou si moci vyrobit barevné bambulky, papí-
rové koberečky či nakreslit tradiční ornamentální 
motiv.

Čas: cca 60–90 minut
Propojení předmětů: český jazyk/literatura, člověk 

a společnost, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova

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

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

Informace, objednávky: Mgr. Kateřina Kamrlová, 
e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuzeum.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 Hra-
diště. Všímá si především životních podmínek 
vězňů od první republiky, přes válečné a pová-
lečné období až do roku 1960, kdy byla zrušena. 
Přibližuje příběhy vězňů, ale pozornost věnuje  
i samotné budově. 
Výstava potrvá do 30. června 2013.

Doprovodný výukový program pro žáky ZŠ a SŠ:

ŽIVoT Za mříŽEmI
– aktivní výukový program 

Žáci II. stupně základních škol a studenti střed-
ních škol budou mít možnost pomocí kvízu po-
znat více než stoletou historii věznice.

Čas: cca 60–90 minut
Propojení předmětů: český jazyk/literatura, děje-
pis, 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 Kamrlová, 
e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuzeum.cz, 
tel. 572 552 425, mobil: 734 282 498
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Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

Portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V červnu představujeme:
RoZÁlIE BlaŽKoVÁ – PlETENí Z KUKUřIč-
NÉHo šUSTí

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

VlaDImíR KUDlíK
FIloZoFIE ZměNY / oBRaZY
Malíř, kreslíř, ale také básník, rodák z Bzence ži-
jící ve slovenské Dubnici nad Váhom, to je velmi 
stručná charakteristika Vladimíra Kudlíka (*1939). 
Jeho životní motto: „Život si mě žije a já mu do 
toho nekecám“, je náznakem a zároveň příslibem 
setkání s nevšední tvorbou, která jak po stránce 
autorského rukopisu a provedení, tak i z hledis-
ka obsahu nabízí mnohotvárný pohled na svět, 
v němž je určujícím fenoménem žena či ženy 
v mnoha podobách, situacích, výpovědích, vy-
znáních a zážitcích. V příjemné společnosti Jose-
fínek, Baculek, Kudlanek a dalších představitelek 
životních rolí se rozhodně nedá očekávat nuda 
či stereotyp. Naopak v rozsahu jemné filozofie  
a noblesního humoru je obsaženo všechno, co je 
lidské, osvěžující a povzbudivé. Nejen téma sa-
motné, ale také výtvarné provedení v převážně 
kombinovaných technikách představuje Vladimíra 
Kudlíka jako neúnavného pozorovatele a glosáto-
ra lidského života.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
13. června 2013 v 17 hodin. 

Velký a malý sál

oD INFoRmElU K FIgUřE
ZE SBíRKY galERIE DolmEN
Těžištěm výstavy jsou díla umělců více generací  
a tendencí, vytvořená v průběhu 60. let, s mírným 
přesahem do 50. a 70. let – od informelu, nové 
figurace, pop artu přes minimalismus, konstruk-
tivismus 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.

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

VElIgRaD. Z KNíŽECíCH HRoBŮ
Výstava ze sbírek Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti a Moravského zemského muzea v Brně.
Množství popsaných hrobů na pohřebištích Sta-
rého Města a Uherského Hradiště-Sadů dokládá,  
že místní velkomoravská aglomerace byla domo-
vem poměrně značného počtu jedinců velmožské-
ho stavu. Cílem výstavy je představit široké veřej-
nosti unikátní nálezy z bohatých hrobových celků, 
které byly objeveny ve Starém Městě „Na Valách“  
a v Uherském Hradišti-Sadech.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
6. června 2013 v 17 hodin.

KřEST KNIH SPISoVaTElE STaNISlaVa 
čEšKY
Křest knih „Arcibiskupova smrt“ a „Případ hroz-
níčkové náušnice – Zločiny na Velké Moravě 
3“, které spolu s nakladatelstvím Moba věnuje  
brněnský spisovatel Stanislav Češka památce 
1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje  
na Moravu. Kmotry knih budou Josef Bazala, sta-
rosta Starého Města; doc. PhDr. Luděk Galuška, 
CSc. z Archeologického ústavu Moravského zem-
ského muzea v Brně a Květoslav Tichavský, staros-
ta Uherského Hradiště.
Památník Velké moravy ve Starém městě, 
čtvrtek 20. června 2013 v 17 hodin. 

VamPYRISmUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města  
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2013.
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letecké muzeum Kunovice

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vrtulník 
Mi-4 a dalších 24 letadel. Jsou mezi nimi letouny 
vyráběné v kunovických závodech, např. prototy-
py „čtyřsetdesítek“ nebo tři verze slavného Del-
fína. Zajímavostí je nedokončený letoun XL-610, 
který nabízí doslova pohled pod kapotu stroje. 

aDRESÁT: lETECKÉ mUZEUm. PoHlEDNICE 
lETaDEl ZE SoUKRomÉ SBíRKY
Výstava pohlednic s leteckou tematikou předsta-
vuje výběr z rozsáhlé sbírky Petra Zaorala z Prahy. 
Výstava potrvá do 31. října 2013.

NamalUj lETaDlo!
Výstava představí výsledky 2. ročníku výtvarné 
soutěže s leteckou tematikou. V březnu porota 
vybírala z 330 prací různých námětů a technik  
a expozice nabídne několik desítek z nich, těch 
nejlepších a nejoriginálnějších. 
Vernisáž výstavy a předání cen vítězům  
se uskuteční 2. června 2013 v 15 hodin v le-
teckém muzeu Kunovice.  

muzeum lidových pálenic Vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů  
a její historii na moravskoslovenském pomezí. 

Vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. otevírací doba: květen: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím 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: Průvodce: Božena Ko-
vářová, mobil: 733 621 063

V případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, 
provozní: mobil: 774 124 020
Jitka Zpěváková, ekonom: e-mail: jitka.zpevako-
va@slovackemuzeum.cz

Výstavy a akce mimo objekty muzea

NoC VěRoZVěSTŮ
1150 let od příchodu byzantských věrozvěs-
tů na Velkou moravu
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, měs-
to Uherské Hradiště, Zlínský kraj a Klub kultury 
Uherské Hradiště Vás zvou na slavnostní kom-
ponovaný večer s multimediální projekcí  
a koncertem hudebního souboru Hradišťan 
s jiřím Pavlicou. Poprvé v přírodním areálu ná-
rodní kulturní památky – archeologické lokality 
s půdorysem velkomoravského kostela
Uherské Hradiště - Sady, Sadská výšina – Vý-
šina sv. Cyrila a metoděje, pátek 14. června 
2013 od 21.30 hodin.
akce se koná na travnaté ploše u základů 
velkomoravského kostela za každého poča-
sí. Vhodný oděv do přírody a potřeby k se-
zení nutné. 
Vstup volný.

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 jezu-
itské koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci  
se Slováckým muzeem.
otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.

CYRIlomEToDějSKý VElEHRaD
V letošním roce si celá kulturní Evropa připomí-
ná 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.
Výstava potrvá do 8. září 2013. 14|15 BaŤÚV 
INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín, 14. budova, 
1. podlaží.
Výstava je financována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikro-
projektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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Veligrad. Z knížecích hrobů

Množství popsaných hrobů na pohřebištích Staré-
ho Města a Uherského Hradiště-Sadů dokládá, že 
místní velkomoravská aglomerace byla domovem 
poměrně značného počtu jedinců velmožského 
stavu. Cílem výstavy ze sbírek Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti a Moravského zemského mu-
zea je představit široké veřejnosti unikátní nálezy 
z bohatých hrobových celků, které byly objeveny  
ve Starém Městě „Na Valách“ a v Uherském Hradišti 
-Sadech.

Zřejmě nejtypičtějšími předměty spojovanými 
s Velkou Moravou jsou honosné šperky tzv. by-
zantsko-orientálního charakteru. Představují 
je zejména zlaté a stříbrné náušnice vyrobené  
za použití technologie granulace a filigránu, které 
jsou podle charakteristických prvků označovány 
jako hrozníčkovité, bubínkové, lunicovité, košíčkovi-

Druhý ročník soutěže pro mladé výtvarníky, jejímž jediným tématem je cokoliv týkající se létání, zná své 
vítěze. Z 330 prací vybrala odborná porota tři nejlepší výtvarníky ve dvou kategoriích a dalším pěti udělila 
zvláštní ocenění. Nejen vítězná díla, ale i další malby, kresby a koláže se stanou exponáty nové výstavy 
v Leteckém muzeu Kunovice. Její vernisáž se uskuteční 2. června v 15.00 hodin. 

té či sloupečkovité. K nim se přičleňují stejně zdo-
bené kovové perly, gombíčky, přívěsky, podobně 
jako velké plechové gombíky zhotovené metodou 
lisování a tepání. Ty navíc představují jedinečný 
předmět svého druhu vzniklý za přispění různých 
vlivů přímo v klenotnických dílnách Velké Moravy. 
Doložení těchto dílen a tedy místní produkce šperků 
byzantsko-orientálního charakteru – nikoliv jejich 
import – společně s místem jejich největšího vý-
skytu, vedly k upřesnění jejich názvu na šperk „ve-
ligradského“ nebo „staroměstského“ typu. Nositeli 
těchto šperků byli téměř výhradně příslušníci vel-
komoravské nobility, velmoži a členové jejich rodin.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. 6. v 17.00 hodin 
v památníku Velké Moravy ve Starém Městě, 
výstava potrvá do 7. 7. 2013.
     

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

Namaluj letadlo!
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GALERIE
V. HROCHA

ZUŠ – ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA (14. 5. – 5. 6.)
RICHARD JARONĚK – MAGNIFICENT 24 (6. 6. – 25. 6.)
Igor Benca, Karol Felix, Marián Komáček – GRAFIKA (26. 6. – 22. 7.)

REDUTA XXXV. ročník fotografické soutěže 
TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (8. 6. – 25. 6.)

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

       sobota 1. 6.      Masarykovo nám. a Kolejní nádvoří    • vstup volný

DNY ITALSKÉ REPUBLIKY
NA MORAVĚ
OD 9:00 ITALSKÉ TRHY, EXPOZICE MASERATI, FERRARI A FIAT, SHOW ITALSKÝCH VLAJKONOŠŮ SBANDIERATORI DI SANT´ELPIDIO
A MARE; OD 19:00 FILMOVÁ KAVÁRNA, FEDERICO FELLINI – AMARCORD, ITALSKÝ PIANO-BAR

       sobota 1. 6.      9:00 – 17:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 140 Kč 

FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI
VYUČUJE: MGR.ART. STANISLAV MARIŠLER, ARTD. – UMĚLECKÝ VEDOUCÍ SOUBORU SĽUK BRATISLAVA, 
TANEČNÍ OBLASTI: TERCHOVÁ A TELGÁRT

       sobota 1. 6.      19:00 hodin, Reduta    • vstupné: 150 Kč

IVO KAHÁNEK - KLAVÍRNÍ KONCERT
KONCERT JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH PIANISTŮ ZA DOPROVODU SLOVÁCKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU

       úterý 4. 6. – neděle 9. 6.      Uh. Hradiště, Uh. Brod, Modrá, Staré Město

TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 
XXXVIII. MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÝ FESTIVAL

       pátek 14. 6.      21:30 hodin, Sadská výšina    • vstup volný

NOC VĚROZVĚSTŮ
SLAVNOSTNÍ KOMPONOVANÝ VEČER S MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKCÍ A KONCERTEM HUDEBNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN

       sobota 15. 6.     19:30 hodin, Reduta, nádvoří    • vstupné: 110Kč

BESEDA U CIMBÁLU POD ŠIRÝM NEBEM
HRAJE CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA

    • vstup volný



těž. PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ PRO VEŘEJ-
NOST se můžete zúčastnit v pátek vpodvečer a v so-
botu dopoledne ve velkém sále Reduty. Na projekci 
amatérských snímků plynule naváže PREZENTACE 
MEZINÁRODNÍCH FILMOVÝCH SOUTĚŽÍ, která veřej-
nosti nabídne to nejlepší z festivalů EKOFILM, EN-
VIROFILM a SONDRIO (sobota odpoledne a neděle 
dopoledne). Sobotní dopolední promítání efektně 
prostřídá slavnostní zahájení XXXV. ročníku foto-
grafické soutěže v chodbě Reduty. 

 
prograM V UHerSKéM brodě

V Uherském Brodě bude hlavním festivalovým 
dnem úterý. Pro zájemce o výtvarné umění je opět 
připravena VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY, na ni 
pak v odpoledních hodinách naváže vyhlášení vý-
sledků dětské literární soutěže ZELENÁ PLANETA 
a vernisáž výstavy dětských prací SVĚT OČIMA SKU-
TEČNOSTI A FANTAZIE.

diSKUSNí Fóra a předNášKy

Na téma veřejné zeleně, prachu, městských holubů 
nebo odpadků v příkopech můžete přijít podeba-
tovat na DISKUSNÍ FÓRUM OBČANŮ – TÝKÁ SE TO 
TAKÉ NÁS ve středu odpoledne do Felixova sálu 
na Jezuitskou kolej. Zajímavá přednáška s názvem 
NÁSTRAHY AFRIKY vás čeká hnedle následující den, 
kdy se můžete setkat s věhlasným fotografem a mi-
lovníkem přírody Richardem Jaroňkem a poslech-
nout si řadu zajímavých adrenalinových historek 
z cest. 

Na sobotní dopoledne si pro vás program PROMĚ-
NY ŘEKY připravil známý přírodovědec, publicista, 
zoolog a fotograf Peter Áč – uskuteční se v komor-

TSTTT – zábava i poučení pro velké i malé

Hlavním obsahem ekologického festivalu TÝKÁ 
SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT) je tématická soutěž ama-
térských filmů, letos proběhne již po 38. Cílem je 
upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se 
zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské 
existence v dnešním světě. Obdobnou náplň má 
stejnojmenná soutěž fotografů vstupující do 35. 
ročníku. Neoddělitelnou součástí letošního ročníku 
je doprovodný odborný a kulturně společenský pro-
gram – promítání, přednášky, semináře, besedy, 
konference, výstavy, umělecké pořady, farmářské 
trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity pro děti 
i dospělé. Festival se uskuteční ve dnech 4. – 9. 
června v Uherském Hradišti a Uherském Brodě 
a nabídne veřejnosti ZDARMA bohatý a pestrý pro-
gram, který výrazně přesáhne hranice obou měst.

HiSTorie FeSTiValU TSTTT

Festival TSTTT vznikl v Uherském Hradišti v době 
komunistické cenzury, omezující svobodu filmové 
tvorby. Otázky ekologie byly tehdy pro umělce a pu-
blicisty tabu. Potřeba šíření pravdy proto přiměla 
kroužek zdejších nadšenců k pořádání filmových 
přehlídek. Zaměřili se na film amatérský, neboť ten 
byl státní mocí přece jen kontrolován méně. K pod-
porovatelům festivalu TSTTT patřil i významný český 
ochránce přírody, novinář a publicista Josef Velek. 
Z domácí filmové soutěže se postupně stala soutěž 
mezinárodní, která rok od roku nabírala stále více 
na popularitě.

NoVá TVář FeSTiValU TSTTT

Aktuální ročník festivalu se od všech předchozích liší 
zejména širším a bohatším programem. Díky no-
vému letnímu termínu se nemusí omezovat pouze 
na akce v uzavřených prostorech a prostřednictvím 
programů pod širým nebem se daleko více otevře 
široké veřejnosti. Ani letos v něm nechybí odborné 
programy a diskuse vážných témat, přitom se ale 
štědře věnuje také dětem. 

zlaTé jádro FeSTiValoVéHo prograMU

Hlavními akcemi festivalového programu nadále 
zůstávají mezinárodní filmová a fotografická sou-

Fotografie Petra Áče



TSTTT – zábava i poučení pro velké i malé

ním sále Reduty a tématem bude Dunaj, jeho eko-
systémy a lidská činnost. Odpoledne vás na tém-
že místě čeká seminář AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI 
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, který připravilo In-
formační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic. 

FeSTiValoVé VýSTaVy

Mimo výstavu fotografické soutěže se už od čtvrteč-
ního odpoledne můžete obdivovat mimořádné vý-
stavě Richarda Jaroňka nazvané MAGNIFICENT 24 – 
24 POZORUHODNÝCH – spatříte úchvatné obrázky 
zvířat, z nichž některá již byla zabita ze strachu či 
pro zábavu a jiná uhynula v akváriích k naší potěše. 
Ve dnech pátek, sobota, neděle si na své přijdou 
milovníci kaktusů – PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ 
pro ně bude připravena v prostorách Jezuitské ko-
leje.

aKce pro rodiNy S děTMi

Víkend bude patřit nejen trhům, které můžete na-
vštívit jak na Kolejním nádvoří (FARMÁŘSKÉ TRHY – 
sobota, neděle), tak na Mariánském náměstí (SEL-
SKÉ TRHY – sobota). Na své si pak přijdou zejména 
děti. V Jezuitské zahradě před Obchodní akademií 
je pro ně po celou sobotu připraven přírodovědný 
program SKAUTSKOU STEZKOU s řadou zajíma-
vých her, soutěží a kvízů. V zahradě společnosti 

Program REC GROUP DĚTEM a KOVOZOO 

Fotografie Richarda Jaroňka

REC Group ve Starém Městě je pro ně připraven 
program REC GROUP DĚTEM, v rámci něhož můžou 
jednak navštívit maják, loď nebo KOVOZOO, jednak 
si zasoutěží a zahrají ekologické hry. Jen o kousek 
dál, na Modré, si pak po oba víkendové dny můžete 

prohlídnout podvodní svět v areálu ŽIVÁ VODA. Při-
praven je pro vás program SUCHOU NOHOU POD 
HLADINOU, v rámci něhož se můžete těšit i na po-
tápěčskou show.

eKo-paSy a plaVba lodí

Na všechen festivalový program je pro veřejnost 
VSTUP VOLNÝ. Na vybraný víkendový program vás 
bude k volnému vstupu opravňovat tzv. EKO-PAS. 
Sbírat do něj budete veselá festivalová razítka 
a za odměnu získáte atraktivní slevu na plavbu lodí. 
EKO-PAS si můžete vyzvednout na určených stano-
vištích ZDARMA. Seznam výdejních míst EKO-PASŮ, 
seznam programů, na nichž budete sbírat razítka, 
jakož i celý festivalový program a další zajímavosti 
najdete na www.tsttt.cz.                      Adéla Kotková

Návrhy razítek Ivana Křemečka.
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Úterý 4. 6.  14.30 hodin, Reduta, , PhDr. Blanka Petráková
   PŘÍBĚHY DOMŮ A VIL, JEJICH STAVITELŮ A OBYVATEL, II. ČÁST    

Pátek 7. 6.  14.30 hodin, Jezuitská kolej
   PROHLÍDKA GALERIE JOŽI UPRKY S VÝKLADEM

Pondělí 10. 6.  14.30 hodin, Reduta, Ing. Ján Hradský
   KONEC ŽIVOTA HVĚZD

Pátek 14. 6.  16:00 hodin, Reduta
   ZÁVĚREČNÁ SCHŮZE A3V S KOŠTEM VÍNA, PŘEDÁNÍ PROGRAMŮ NA DALŠÍ POLOLETÍ, 
   PŘIHLÁŠKY NA VÝLETY A ZÁJEZDY, POPLATEK 30 KČ

Středa 19. 6.  14.30 hodin, Jezuitská kolej
   EXPOZICE DĚJIN MĚSTA S VÝKLADEM

Pátek 21. 6.  14.30 hodin, Reduta, Ing. Vinci László 
   RELAXACE, ORGÁNOVÉ HODINY, POSÍLENÍ OČÍ, MASÁŽ HLAVY

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

         sobota 8. 6.      9:00 – 16:00 hodin, neděle 9. 6., 9:00 – 12:00, Kolejní nádvoří    • vstup volný

FARMÁŘSKÉ TRHY

          pátek 7. 6.       18:00 hodin, Klub kultury   • vstupné: 100 Kč

PREMIÉRA HRADIŠŤÁNKU
HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI 

         Sobota 8. 6.     10:30 hodin, Reduta, komorní sál    • vstup volný

PETER ÁČ – PROMĚNY ŘEKY 
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA DUNAJ, JEHO EKOSYSTÉMY A LIDSKÁ ČINNOST

        čtvrtek 6. 6.       18:00 hodin, Klub kultury

PŘEDPREMIÉRA HRADIŠŤÁNKU
HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI 

   • vstupné: 80 Kč

         čtvrtek 6. 6.      17:00 hodin, Reduta, komorní sál   • vstup volný

RICHARD JARONĚK – NÁSTRAHY AFRIKY 
PŘEDNÁŠKA VĚHLASNÉHO FOTOGRAFA
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Výtvarné minipříběhy Vladimíra Kudlíka

Rodák ze Bzence Vladimír Kudlík (*1939) patří k těm 
mnoha, kteří přirozenou životní cestou splynuli se 
Slovenskem, aniž by v sobě museli zapírat své mo-
ravské kořeny. Větší či menší vzdálenost od domova 
poskytovala možnost vzdělání, uplatnění a osobní 
seberealizaci. Tak tomu bylo i v případě Moraváka 
Kudlíka, který studoval na Pedagogické fakultě UK 
v Bratislavě a také na Masarykově univerzitě v Brně, 
kde získal doktorát. Pedagogické a výtvarné vzdě-
lání mu umožňovalo, aby se v průběhu svého ži-
vota mohl profilovat také jako samostatný výtvarný 
umělec.

V souhrnu jeho aktivit asi nejvýrazněji zaujímá ma-
lířská tvorba, která si získala pozornost pro svou 
osobitost, tvůrčí poctivost a pozoruhodnou obsaž-
nost s nepřehlédnutelnou dávkou filozofie, ale také 
humoru a postřehů z lidského bytí. Zařadit Vladi-
míra Kudlíka do určitého proudu je velmi obtížné, 
je to něco mezi groteskou, promyšlenou nadsáz-
kou a kultivovanou hrou lidských podob, vlastnos-
tí a situací. Nutno podotknout, že hlavní tematika 
se pohybuje v úzké souvztažnosti se světem žen. 
Prostřednictvím ženských námětů se vyznává z ob-
divu a lásky, přiznává, že ho tento fenomén stále 
fascinuje a inspiruje. Jeho Jozefínky, Baculky, Kud-

lanky, Bosonohé a mnohé další jsou nekonečným 
příběhem o mnohotvárnosti života, v němž ženy 
hrají hlavní roli a muži přihlížejí v úžasu nad jejich 
neustálými proměnami.

Kromě programové tematiky je třeba s uznáním 
hodnotit také Kudlíkův rukopis a schopnost zda-
řilého používání různých technik. Z jeho obrazů je 
zřejmé, že základní dispozicí autorského výrazu je 
kresba v pevných liniích, kterou dál posunuje k ma-
lířskému provedení. Z hlediska barevného cítění 
se velkoryse vyrovnává s bohatou paletou odstínů, 
přičemž respektuje návaznost na emotivní podtext 
výtvarně pojednaného motivu. Kudlíkovy obrazy 
jsou optimistické, lehce provokativní, cudně erotic-
ké a naplněné sympatickou dávkou úsměvného 
povzbuzení. Všechny typy jeho zpodobněných žen 
patří do naší existence, záleží jenom na okamžiku 
a souvislostech setkání či poznání. A v tomto je au-
tor nejen dobrým vypravěčem, ale také schopným 
psychologem.
Výstava Vladimíra Kudlíka nabízí příjemný vý-
tvarný zážitek a potrvá do 7. 7. 2013.

Mgr. Marie Martykánová
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Závěrečný měsíc divadelní sezóny bude plný di-
vadelních událostí! Dokončíme komedii Nájem-
níci o bláznivých záměnách osob, z nichž někteřé 
chvílemi už ani neví, kým jsou. Podle toho také 
probíhá zkoušení – především si herci vyjasňují 
vztahy mezi postavami a to, za koho se vzájem-
ně považují… premiéra připadne na sobotu  
8. června v 19.00 hodin. Veřejná generální 
zkouška bude mít svůj prostor v pátek 7. června 
od 10.00 hodin. Jen den před veřejnou generál-
kou, ve čtvrtek 6. června, odehrajeme na Malé 
scéně naposledy komorní inscenaci oleanna. 
Byla součástí studentského předplatného a tomu 
povětšinou odpovídal začátek představení, a sice 
v 18.00 hodin. Přestože i derniéru zahájíme v tom-
to čase, sál zdaleka nezaplní pouze předplatite-
lé. Většina míst bude určena k volnému prodeji 
a tudíž vstupenek pro všechny, kteří si nechtějí 
nechat ujít tento napínavý a strhující dialog dvou 
herců, by mělo být dostatek. Zároveň připomíná-
me majitelům večerního a seniorského předplat-
ného, že jako naši předplatitelé mají poslední 
pří ležitost využít možnosti 25% slevy na naše 
představení na Malé scéně. Kromě Oleanny bu-
dou mít v červnu derniéru ještě další dva tituly: 
komedie jak důležité je ho mít… a muzikál do-
naha!. Ten jsme za osm let uvádění odehráli více 
než stokrát a stal se (po Rychlých šípech) druhou 
nejoblíbenější inscenací v celé historii Slovácké-
ho divadla! Nenechte si ujít tyto poslední reprízy! 

Velmi diváky oblíbeným je i další muzikál - ciká-
ni jdou do nebe… Dosáhne v červnu na svou 
50. reprízu a stane se tak spolu s Donaha! nej-
úspěšnějším mezi našimi muzikály. Je však o tři 
roky mladší a je možné, že časem bude dokonce 
soupeřit v počtu odehraných představení se za-
tím nedostižným Donaha! O tom ale rozhodnou 
pouze diváci… Doplníme-li tři naposledy zmíně-
né inscenace ještě o komedii popel a pálenka, 
hudební revue Kdyby tisíc klarinetů a nesmr-
telné rychlé šípy, máme před sebou kompletní 
programovou nabídku minipřehlídky našich nej-
žádanějších titulů, které již několikátou sezónu 
říkáme Finální smršť. Je pro ni vyhrazen přelom 
června a července. I mimo tuto přehlídku nabízí-
me pří ležitost vidět „cikány“ a „Klarinety“ a také 
komedii 1+2=6 (jeden a dvě je šest). Najdete je 
v našem programu na začátku druhé poloviny 
června, krátce před Finální smrští. Že rychlé šípy 
již tradičně uzavírají  naši divadelní sezónu a že je 
hrajeme pod širým nebem, je skutečnost dosta-
tečně známá a ani letos ji neměníme. Uvidíte je 
v amfíku bukovina v popovicích 1. a 2. července 
od 20.30 hodin. Již dopředu vám však můžeme 
prozradit, že i v srpnu se s nimi budete moci setkat 
na několika místech Zlínského kraje… Začátek 
léta je opravdu nabitý. Přijďte se k nám nabít i vy! 

-pah-

Cikáni jdou do nebe - Tadeáš Horehleď, 
Petr Čagánek 

Kdyby tisíc klarinetů - Jan Horák, Jitka 
Josková, Jiří Hejcman            Foto: Jan Karásek 
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Jak důležité je ho mít... - Jiří Hejcman, 
 Jan Horák, Klára Vojtková, Andrea Nakládalová 

Foto: Jan Karásek

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
Oleanna - Pavel Hromádka, Klára Vojtková 

Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

6.6.	 	 čt 18.00  Oleanna (derniéra)

MALá scénA

Červnové derniéry

Donaha! - Tomáš Šulaj, Míra Zavičár
a Martin Vrtáček            Foto: Miroslav Potyka

1.6.	 	 so	 19.00	 L	 nora
5.6.	 		st	 19.00	 D	 nora
6.6.	 	 čt	 19.00	 Q	 Popel a pálenka
7.6.	 	 pá	 10.00	 VG	 nájemníci
8.6.	 	 so	 19.00	 P	 nájemníci (premiéra)

10.6.		 po	 10.00	 S	 nájemníci
10.6.		 po	 19.00	 Y	 nájemníci
11.6.		 út	 10.00	 S2	 nájemníci
12.6.		 st	 10.00		 š	 Višňový sad
13.6.		 čt	 19.00	 K	 nájemníci
14.6.		 pá	 10.00	 š	 Jak důležité je ho mít...
15.6.		 so	 19.00	 R	 nora
17.6.		 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko

20.6.		 čt	 19.00	 J	 nájemníci
22.6.		 so	 19.00	 A	 nájemníci
23.6.		 ne	 19.00	 H	 nájemníci
26.6.		 st	 19.00	 	 Jak důležité je ho mít... 
      Finální smršť (derniéra)

27.6.		 čt	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů 
      Finální smršť

28.6.		 pá	 19.00	 	 Donaha! 
      Finální smršť (derniéra)

29.6.		 so	 19.00	 	 Popel a pálenka 
      Finální smršť

30.6.		 ne	 19.00	 	 cikáni jdou do nebe 
      Finální smršť (50. repríza)
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Knihovna B. B. Buchlovana

Hradišťské sluníčko se rozzáří i v letošním roce

Oblíbený festival určený k podpoře a propagaci 
dětského čtenářství Hradišťské sluníčko se letos 
uskuteční již potřinácté. Dětské oddělení Knihovny 
Bedřicha Beneše Buchlovana zve malé i velké čte-
náře v týdnu od 17. do 21. června na široké spekt-
rum pořadů směřujících k podpoře četby dětí. Před 
koncem školního roku chceme připomenout malým 
i velkým, že by měli nejen vrátit knížky, které mají 
doma už delší dobu půjčené, ale zároveň se chce-
me rozloučit s našimi čtenáři a připomenout jim, 
že prázdninový čas je tou nejlepší dobou ke čtení.  
Program Hradišťského sluníčka:
 
pondělí  17. června
9.30 - slavnostní vyhlášení výsledků literár-
ní a výtvarné soutěže. Zveme všechny mla-
dé autory - literáty i výtvarníky (kino Hvězda) 
18.00 - čtený večerníček na trávníčku u knihovny 
(herci Slováckého divadla)
 
úterý 18. června
dopoledne - pasování prvňáčků na čtenáře 
(Knihovna BBB)
18.00-  čtený večerníček na trávníčku u knihovny 
(herci SD)
 
středa 19. června
dopoledne - pasování prvňáčků na čtenáře 
(Knihovna BBB)
17.00 - beseda se spisovatelem, režisérem  

a hercem arnoštem goldflamem (Knihovna BBB)
18.00 - čtený večerníček na trávníčku u knihovny
(čte arnošt goldflam)
 
čtvrtek 20. června
dopoledne - pasování prvňáčků na čtenáře 
(Knihovna BBB)
18.00 čtený večerníček na trávníčku u knihovny 
(herci SD) 
 
pátek 21. června
dopoledne - pasování prvňáčků na čtenáře 
(Knihovna BBB)
18.00 - čtený večerníček na trávníčku u knihovny 
(herci SD)
 
V průběhu celého sluníčkového týdne bude odpa-
sováno 298 prvňáčků nejen z Uherského Hradiště, 
kteří získají Knížku pro prvňáčka z projektu Už jsem 
čtenář, bude to kniha básníka Radka Malého Vše-
lijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi 
Alžběty Skálové. 

V případě nepříznivého počasí se večerníčky bu-
dou číst v Knihovně BBB. Oficiálními partnery Hra-
dišťského sluníčka jsou Město Uherské Hradiště, 
Slovácké divadlo, Městská kina, Slovácká základní 
umělecká škola a Krajinka zdravé výživy.
     

Radovan Jančář a dětské oddělení

NedělNí KáVičKa S KNiHoVNoU…

Navštivte Knihovnu BBB i se svými ratolestmi 
v neděli 2. června. Můžete si číst, půjčit knihu 

nebo jen tak odpočívat u zákusku s dobrou 
kávou nebo čajem.  Pro děti bude připravený 
pestrý program. Ve všech odděleních bude 

otevřeno od 14.00 do 17.00 hodin.
Nedělní posezení si zpříjemníme promítáním 

filmu: Vlastimil Vondruška
- GAUDEAMUS KONŠELÉ
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peTTerSoN, p.: Na Sibiř 
Jesper s malou sestrou vyrůstají na dánském venkově za 2. světové války, vypořádá-
vají se s odtažitými rodiči, výstřední rodinou a chladným větrem. Jesper sní o cestě 
do Maroka, zatímco jeho sestra touží dostat se na Sibiř. Sebevražda dědečka, nástup 
puberty a zejména německá invaze však jejich idylické dětské vztahy zpřetrhají.

Výběr novinek Knihovny BBB 

NazaroV, p.: jižNí aMeriKa (z bUeNoS aireS Na MacHU piccHU)
Kniha Petra Nazarova, nezávislého cestovatele, přibližuje čtenáři jeho putování na-
příč Jižní Amerikou pohledem člověka toužícího po poznání nového a neznámého, 
plnícího si svá dávná přání a cestovatelské sny. Nezbytnou součástí knihy je i foto-
grafická pří loha.

galíK, j.: čeKáNí Na KoNec TMy   
Autor sleduje nelehké osudy čtyř bratrů Gordysových z kamenického a sochařského 
rodu. Ve 23 kapitolách, jejichž děj je zasazen převážně do Olomouce a okolí, vykres-
luje autor odlišné povahy jednotlivých bratrů, kteří jsou postaveni před nesnadné 
volby. Své osobní výhry i prohry prožívají na pozadí dějinných zvratů druhé poloviny 
18. století.

liMaNoV, e: To jSeM já, edáčeK
Kultovní román ze 70. let je autobiografickým obrazem autorova amerického pobytu.
V příběhu Amerika velká očekávání mladého sovětského literárního bohéma nena-
plňuje: dává mu sice svobodu, ale kromě ní už jen sociální dávky. „Edáček“ je dnes, 
stejně jako kdysi, v Rusku vnímán jako literární opovážlivost hraničící s pornografií.

de la MoTTe, a: gaMe
Nejlepší švédský kriminální debut roku 2011, úvodní díl trilogie překládané do šesta-
dvaceti jazyků, thriller o moderních IT technologiích, nabitý akcí, překvapivými zvra-
ty a nečekanými rozuzleními. Splní hlavní hrdina i poslední úkol, který obnáší útok  
na lidské životy?

ValacHoVičoVá, j.: eSTer
Převážná část příběhu jsou vzpomínky, jež jsou psány srdcem vní-

mavé, inteligentní ženy, kterou život nešetřil. Novela je příběhem vášnivé lásky, 
zklamání, klesání až téměř na samé dno, tápavého hledání, ale i snového dědictví, 
které umožní splnění materiálních přání, a také o návratu k první lásce ve chvíli, kdy 
zasáhne těžká nemoc.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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HRADIŠŤÁNEK
HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI 

Ponořte se s námi do magie čtyř živlů, které vždy 
utvářely život na zemi. Naši předkové již od pradáv-
na žili mnohem více svázáni s přírodou, respekto-
vali ji a jejich život se vlastně celý točil kolem čtyř 
živlů – vody, země, vzduchu a ohně. S vodou byly 
svázány nejen očista, říčky, potůčky či studánky, ale 
také city, emoce a nové začátky. Země znamenala 
hlavně plodnost a s ní spjaté sázení, sklízení úrody 
či hospodářství. Také ale domov či tanec. Se vzdu-
chem se váže zejména volnost, létání, dýchání, sa-
mozřejmě počasí a také hudba či zvuk. V magii čtyř 
živlů ale vzduch značil i intelekt, studium a komuni-
kaci. A oheň? To byla samozřejmě kromě práce též 
vášeň, namlouvání, magie a energie.
Pojďte se tedy podívat, jak si s tématem čtyř živlů 
dokázaly poradit malé i větší děti z Hradišťánku 
společně se svými vedoucími a jen si přejme, kro-
mě toho, aby vás pořad zaujal a oslovil, abychom 
i my,  ,,vyspělá civilizace,“ dokázali více respektovat 
přírodu a její přirozený řád, naslouchat jí – tak jako 
to dokázaly generace před námi. Vždyť co si bu-
deme povídat – voda, země, vzduch či oheň vždy 
budou pro náš život to určující a ať se je snažíme 
zkrotit sebevíc, když na to přijde, stejně nás pokoří.
Slavnostní premiéra se koná v pátek 7. června 
ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradiš-
ti, veřejná předpremiéra pak o den dříve tamtéž. 
Průvodci pořadem tentokrát budou a těší se na vás 
děti ze skupinky IV a jejich vedoucí – Jitka Čerstvá, 
Gabriela Fornálová a Jana Venclová.

Jitka Čerstvá

Besídka ke Svátku matek

Základní škola sportovní v Uh. Hradišti připravila  
9. května besídku svých žáků jako dárek mamin-
kám. Zcela zaplněná tělocvična sledovala jednot-
livá čísla v podání prvních až pátých tříd - zpěv, ta-
nec, recitaci, sportovní gymnastiku, aerobik, scénky 
(Červená Karkulka, Piráti z Karibiku, Rumcajs) 
dramatizaci pohádky apod. Téměř dvouhodinový 
program zaujal diváky, kteří spokojeně odcházeli 
domů. Spokojeni byli i účinkující a jejich pedago-
gové. 
                                                                                                            mp

Žáci prvních tříd připravili na besídku
polonézu.                 Foto: Miroslav Potyka

Snímek z loňské premiéry.
                                Foto: Miroslav Potyka
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1.FC Slovácko v 1. Gambrinus lize zachráněno

Po černé serii, o které jsme referovali v předcho-
zím čísle, přišla ještě porážka v Praze se Slavií 0:1 
a situace začala být vážná. Naštěstí přišlo domácí 
utkání se sestupem ohroženými Českými Budějo-
vicemi. První poločas byl rozpačitý, ve druhém se 
rozehrálo útočné duo Došek a Haša, oba vstřelili 
branku a přinesli tak důležité dva body. Také ná-
sledující zápas v Hradci Králové (taktéž sestupem 
ohrožený) byl mimořádně důležitý. Domácí vedli 
ještě deset minut před koncem 2:1, ale v závěru 
neodolali náporu Slovácka, které nakonec zvítě-
zilo 3:2 (branky vstřelili Jiří Valenta dvě a Ladislav 
Volešák jednu). Náš celek se tak dostal na kýže-
nou hranici 30 bodů, která by měla teoreticky sta-
čit k záchraně. V domácím prostředí jsme pak 11. 
5. přivítali úřadujícího mistra z Liberce, který v po-
sledních kolech hrál ve výtečné formě. Tu potvrdil 
i u nás vítězstvím 3:0, které ovšem zcela neodpo-
vídalo průběhu hry a zejména vytvořených šancí. 
Vždyť minimálně dvě branky „darovali" naši hráči 
soupeři chybami v rozehrávce. Na druhé straně 
Liberec zachránila tyčka a dva skvělé zákroky 
brankáře Kováře. Důležitý bod mohl být reálný, 
i když je třeba konstatovat, že v poli Liberec Slo-
vácko přehrával, na rozehrávce panoval nestár-
noucí Štajner. A ještě připomínáme, že rozhodně 
dobrým tahem v těchto utkáních bylo zařazení 
Veliče Šumulikoskeho na post defenzivního zá-
ložníka. Ve zbývajících třech zápasech hrál náš 

Po závaru míč těsně míjí branku 
Českých Budějovic.

celek po uzávěrce zpravodaje venku v Jihlavě, 
doma s Ostravou (jejíž existenci zachránila radni-
ce zakoupením stadionu za 118 milionů) a na zá-
věr v Brně. Výsledky 28. kola, které se hrálo 21. 
a 22. 5. jsme ještě stihli zachytit před odesláním 
ZUH do tiskárny. Znamenaly potvrzení záchrany 
1.FC Slovácko v nejvyšší soutěži. Náš celek totiž 
remizoval v Jihlavě 1:1 (branku vstřelil Libor Došek) 
a Hradec Králové jen remizoval doma s Příbramí 
0:0 a České Budějovice prohráli na Slavii 0:3. Oba 
celky už nemohou Slovácko ve zbývajících dvou 
kolech předstihnout.

Text a foto: Miroslav Potyka

Trenér Svatopluk Habanec byl po utká-
ní s Budějovicemi spokojen.

Devatenáctiletý útočník (a reprezentant 
ve své věkové kategorii) Roman Haša  

se v 1. mužstvu zabydluje.
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KRÁloVSTVí lESNíCH STRÁŽCŮ [3D]  
so 1. 6. 16.00, so 8. 6. 16.00 hod. 
Režie: CHRIS WEDgE / USa 2013 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč, 
děti do 15 let 130 Kč
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, 
skrytý svět, který jste si ani nedokázali předsta-
vit, v nové dobrodružné 3D komedii. 

IRoN maN 3 
so 1. 6. 18.00, st 19. 6. 17.30 hod.
Režie: SHaNE BlaCK / USa, čína 2013 / 129 
min. / od 12 let / titulky / 100 Kč
Svérázný, ale geniální průmyslník Tony 
Stark (Iron Man) je nucen čelit nepříteli, jehož 
dosah nezná hranic. 

IRoN maN 3 [3D]
po 3. 6. 17.00, po 17. 6. 17.30 hod.
dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

PařBa Na TřETí
so 1. 6. 20.30, ne 2. 6. 17.30 hod.
Režie: ToDD PHIllIPa / USa 2013 / 110 min. 
/ od 15 let / titulky / 100 Kč
Ujetému Alanovi zemře otec, a tak se partička, 
která téměř položila město hazardu na lopat-
ky, vrací, aby mu vymyla mozek pořádnou porcí 
alkoholu. 

SCaRY moVIE 5
ne 2. 6. 20.00, st 5. 6. 18.00, út 25. 6. 18.30 hod.
Režie: malColm D. lEE / USa 2013 / 85 min. 
/ od 12 let / titulky / 90 Kč 
Pátý díl legendární série hororových parodií 
Scary Movie slibuje návrat na začátek. 

VElKý gaTSBY
po 3. 6. 19.30, ne 9. 6. 17.00, ne 23. 6. 20.15 hod.
Režie: BaZ lUHRmaNN / austrálie, USa 
2013 / 148 min. / od 12 let / titulky / 100 Kč 

Literární klasika pod taktovkou režiséra Moulin 
Rouge.

RYCHlE a ZBěSIlE 6 
út 4. 6. 17.30, so 8. 6. 20.00 hod.
Režie: jUSTIN lIN / USa 2013 / 145 min.
/ od 12 let / titulky / 100 Kč 
Úžasná auta, krásné holky, namakaní svalovci  
a do toho, jak jinak, kriminální zápletka. 

STaR TREK: Do TEmNoTY [3D] 
čt 6. 6. 18.00, pá 7. 6. 18.00, so 8. 6. 17.45, po 
10. 6. 17.30, út 11. 6. 17.30, st 12. 6. 17.30, ne 16. 
6. 17.30 hod.
Režie: j. j. aBRamS / USa 2013 / 132 min. 
/ od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 150 Kč
Půjde o její dosud nejnáročnější misi, protože 
se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice ka-
marádstvím a nepřátelstvím, pomstou a sprave-
dlností, klidnou budoucností a ničivou válkou.

STaR TREK: Do TEmNoTY [2D]
čt 6. 6. 20.30, pá 7. 6. 20.30, ne 9. 6. 20.00, po 
10. 6. 20.00, so 15. 6. 20.00, út 18. 6. 17.30 hod.
titulky / 125 Kč

RoZKoš V oBlaCíCH 
st 12. 6. 20.00, st 26. 6. 10.00, 20.30 hod.
Režie: PEDRo almoDÓVaR / španělsko 
2013 / 90 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč
Někde nad Mexickým zálivem se letadlo porou-
chá a pilotům, letušákům i pasažérům nezbývá, 
než si naposledy pořádně užít života…

Po ZÁNIKU ZEmě
čt 13. 6. 19.00, pá 14. 6. 20.00, ne 16. 6. 20.00, 
so 22. 6. 18.00 hod.
Režie: m. NIgHT SHYamalaN / USa 2013 
/ 104 min. / přístupný / titulky / 140 Kč
Následkem nouzového přistání se stanou teen-
ager Kitai Raige (Jaden Smith) a jeho slavný 
otec Cypherem (Will Smith) trosečníky na Zemi, 
tisíc let po katastrofě, která lidstvo donutila ji 
opustit. 
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TRaNS
pá 14. 6. 17.30, po 17. 6. 20.00, pá 21. 6. 20.45 hod.
Režie: DaNNY BoYlE / Velká Británie 2013  
/ 101 min. / od 15 let / titulky / 110 Kč 
Historik umění Simon (James McAvoy) pracuje  
v aukční síni, kde se draží umělecká díla. Spolčí 
se zločineckým gangem a dohromady ukrad-
nou Goyův obraz v ceně milionů dolarů. 

PoDFUKÁřI
so 15. 6. 17.30 hod.
Režie: loUIS lETERRIER / USa 2013
/ 116 min. / od 12 let / titulky / 110 Kč
Dokonalá iluze nebo loupež století? 

jEN BŮH oDPoUšTí
út 18. 6. 20.00, st 19. 6. 20.00 hod.
Režie: NIColaS WINDINg REFN / Francie, 
Dánsko 2013 / 90 min. / od 15 let / titulky 
/ 100 Kč
Klasický příběh o pomstě s westernovou atmo-
sféru.

UNIVERZITa PRo PříšERKY [2D]
pá 21. 6. 16.00, ne 23. 6. 15.30,
ne 30. 6. 15.30 hod.
Režie: DaN SCaNloN / USa 2013 / 109 min. 
/ přístupný / dabing / děti do 15 let 110 Kč, 
140 Kč
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom 
malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěš-
nou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlep-
ší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky…

UNIVERZITa PRo PříšERKY [3D] 
so 22. 6. 16.00, pá 28. 6. 15.00,
so 29. 6. 16.00 hod. 
dabing / 3D-Cinema / děti do 15 let 145 Kč, 
175 Kč

mUŽ Z oCElI 
pá 21. 6. 18.00, so 22. 6. 20.15, ne 23. 6. 17.30, 
po 24. 6. 18.30, st 26. 6. 17.45 hod.
Režie: ZaCK SNYDER / USa, Kanada, Velká 
Británie 2013 / 143 min. / od 12 let / titulky 
/ 100 Kč 
Clark se musí stát hrdinou známým jako Super-
man, nejen aby byl poslední nadějí záchrany, 
ale také aby ochránil své milované.

jaCK a oBřI [3D] 
po 24. 6. 16.00 hod.
Režie: BRYaN SINgER / USa 2013 / 114 min. 
/ přístupný / dabing / 3D-Cinema / 100 Kč, 
na akreditaci pro sportovce oDm zdarma
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře 
bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, 
vzplane nanovo starodávná válka. 

TWIlIgHT Saga: RoZBřESK
- 2. čÁST 
út 25. 6. 16.00 hod.
Režie: BIll CoNDoN / USa 2012 / 115 min. 
/ od 12 let / titulky / 80 Kč, na akreditaci pro 
sportovce oDm zdarma
Poslední díl veleúspěšné série.

SVěToVÁ VÁlKa Z [2D] 
čt 27. 6. 19.00, so 29. 6. 20.00,
ne 30. 6. 20.00 hod.
Režie: maRC FoRSTER / USa, malta 2013 
/ od 12 let / titulky / 125 Kč
Zombies jsou jako morová nákaza. Ani mrtví ani 
živí, ale pro nás normální lidi rozhodně extrém-
ně nebezpeční… 

SVěToVÁ VÁlKa Z [3D]
pátek 28. 6. 20.00, sobota 29. 6. 18.00, neděle 
30. 6. 17.30 hod.
titulky / 3D-Cinema / 150 Kč



40

BIg lEBoWSKI 
út 4. 6. 20.15 hod.
Režie: joEl CoEN / USa, Velká Británie 1998 
/ 117 min. / titulky / 60, 70 Kč
Klasika o dvojce flákačů získala cenu za nejlepší 
zahraniční film od Russian Guild of Film Critics.

HYPNoTIZÉR 
st 5. 6. 20.15 hod.
Režie: laSSE HallSTRÖm / švédsko 2012 
/ 90 min. / od 12 let / titulky / 90, 100 Kč
Detektivní inspektor uprostřed noci povolá zná-
mého odborníka na hypnózu, aby chlapce, jenž 
byl svědkem hromadné vraždy zhypnotizoval 
a zjistil, co se oné noci v domě stalo. 

NěKDo To RÁD HoRKÉ
út 11. 6. 20.00 hod.
Režie: BIllY WIlDER USa 1959 / 120 min. 
/ přístupný / titulky / 60, 70 Kč
Slavná kombinace hudební komedie, parodie 
na gangsterské filmy a bláznivé crazy-komedie.

jEN BŮH oDPoUšTí 
út 18. 6. 20.00, st 19. 6. 20.00 hod.
Režie: NIColaS WINDINg REFN / Francie, 
Dánsko 2013 / 90 min. / od 15 let / titulky 
 / 90, 100 Kč
Před deseti lety Julian zabil policajta, ale poda-
řilo se mu utéct. Dnes je z něj jeden z největších 
drogových dealerů v Bangkoku... 

PříBěH mÉHo SYNa
út 25. 6. 20.15 hod.
Režie: SERgIo CaSTEllITTo / Itálie, španěl-
sko 2012 / 127 min. / od 15 let / titulky / 80, 
90 Kč
Láska, válka a odhalená tajemství… 

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.

letní kino (smetanovy sady)

BaRoN PRÁšIl   
3x pohádkové sady se Zdeňkem Liškou
so 1. 6. 21.00 hod.
Režie: KaREl ZEmaN / československo 
1961 / 83 min. / přístupný / zdarma
Bürgerúv Baron Prášil však nachází v Zemano-
vě zpracování moderního protihráče v podobě 
mladého astronauta Toníka.

TWIlIgHT Saga:
RoZBřESK - 2. čÁST       3x pro náctileté
pá 7. 6. 21.00 hod.
Režie: BIll CoNDoN / USa 2012 / 115 min. 
 / od 12 let / titulky / zdarma
Poslední díl veleúspěšné upírské série. 

SVěTÁCI  3x Jiřina Jirásková
so 8. 6. 21.00 hod.
Režie: ZDENěK PoDSKalSKý ST. / českoslo-

vensko 1969 / 99 min. / přístupný / zdarma
Jedinečná situační komedie Zdeňka Podskalské-
ho. 

VESNIčKo mÁ STřEDISKoVÁ  
3x Jiří Menzel
pá 21. 6. 21.30 hod.
Režie: jIří mENZEl / československo 1985 
/ 85 min. / zdarma
Nesmrtelná komedie Jiřího Menzela, která zís-
kala i nominaci na Oscara. 
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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

KoVÁř Z PoDlESí
st 12. 6. 10.00, neděle 16. 6. 15.30 hod.
Režie: PaVEl gÖBl / čR, Slovensko 2013 
/ 90 min. / přístupný / 70 Kč
Pohádkový souboj dobra se zlem, snaha o zís-
kání pravé lásky a objevení opravdového přá-
telství. 

RoZKoš V oBlaCíCH 
st 26. 6. 10.00 hod.
Režie: PEDRo almoDÓVaR / španělsko 
2013 / 90 min. / od 15 let / titulky / 50 Kč
Někde nad Mexickým zálivem se letadlo porou-
chá a pilotům, letušákům i pasažérům nezbývá, 
než si naposledy pořádně užít života…

CRooDSoVI            3x pro děti i rodiny
so 22. 6. 21.30 hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo 
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ zdarma
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě. 

HaSTa la VISTa!    3x Evropský film
pá 28. 6. 21.30 hod.
Režie: gEoFFREY ENTHoVEN / Belgie 2011 
 / 109 min. / od 12 let / titulky / zdarma
Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce, 
kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále pani-
cové…

VlaK Do STaNICE NEBE  
3x pohádkové sady se Zdeňkem Liškou
so 29. 6. 21.30 hod.
Režie: KaREl KaCHYŇa / českoslovenko 
1972 / 80 min. / zdarma
Režisér Kachyňa se pokusil spojit válečné reálie 
s poetickým světem dětských her a fantazie.

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

RoZmaRNÉ lÉTo + stylová retro akce
pátek 28. 6. 17.30 hod.
Režie: jIří mENZEl / československo 1967 
 / 74 min. / diváci nad 60 let 30 Kč, ostatní 40 Kč 
Projekce přesně po 45 letech – ve stejný den 
a ve stejný čas jako při premiére filmu v kině 
Hvězda v roce 1968. Poslední Bio Nostalgie 
před prázdninami přinese speciální stylový pro-
gram. Před samotnou projekcí filmu předvedou 
mladí artisté před kinem Hvězda taneční kreace 

se stuhami a žonglování. Diváci se mohou těšit 
také na patřičnou retro výzdobu a ti, kteří dora-
zí v klasických pruhovaných plaveckých úborech 
či jiných kostýmech evokujících ducha snímku, 
získají zajímavé dárky! Ani po filmu samotném 
nemusíte spěchat – v atriu kina bude prostor 
pro malou rozmarnou after párty… Utopenci, 
rybí specialitky, vodní osvěžení, pivo, limo, po-
ležení na dece či lehátku…
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KRÁloVSTVí lESNíCH STRÁŽCŮ [2D]  
ne 2. 6. 15.30 hod. 
Režie: CHRIS WEDgE / USa 2013 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / děti do 15 let 100 Kč, 
125 Kč (na průkazku Bijásek sleva 10 Kč)
Příběh věčného boje dobra, které chrání příro-
du, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. 

IRoN maN 3 [2D]
st 5. 6. 15.30 hod.
Režie: SHaNE BlaCK / USa, čína 2013 / 129 
min. / od 12 let / dabing / 90, 100 Kč
Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho 
si v životě cení, vydá se Stark na pouť s cílem 
nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný. 

omaloVÁNKY
neděle 9. 6. 15.30 hod.
československo 1984 / 67 min. / 30, 40 Kč 
Pásmo pohádek: Proč jsou na obloze draci, 
Omalovánky, Perníkový dědek ad.

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

KoVÁř Z PoDlESí
ne 16. 6. 15.30 hod.
Režie: PaVEl gÖBl / čR, Slovensko 2013
/ 90 min. / přístupný / 80, 90 Kč
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní 
roli. 

UNIVERZITa PRo PříšERKY [2D] 
ne 23. 6. 15.30, ne 30. 6. 15.30 hod.
Režie: DaN SCaNloN / USa 2013 / 109 min. 
/ přístupný / dabing / D-Cinema / děti do 
15 let 110 Kč, 140 Kč (na průkazku Bijásek 
sleva 10 Kč)
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom 
malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěš-
nou příšerkou. 

CRooDSoVI [2D] 
st 26. 6. 16.00 hod.
Režie: CHRIS SaNDERS, KIRK DE mICCo 
/ USa 2013 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ D-Cinema / děti do 15 let 100 Kč, 130 Kč, 
volný vstup na akreditaci pro sportovce 
oDm
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě.

PoŘady PRo dĚti
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PRÉmIE ZF – ZBYTEčNÁ KRUToST 
čt 6. 6. 16.00 hod.
Režie: joEl CoEN, ETHaN CoEN / USa 1984 
/ 97 min. / od 15 let / pro vlastníky ZF zdar-
ma 
Snad nejlepší thriller začátku 90. let, snad ten 
nejčernějším film noir. 

NEBoŽTíCI PřEjí lÁSCE
čt 13. 6. 16.00 hod.
Režie: BIllY WIlDER / Itálie, USa 1972 / 140 
min. / pro vlastníky ZF zdarma
Romantická komedie kinematografické legendy 
a držitele sedmi Oscarů.

INTImNí oSVěTlENí
čt 20. 6. 16.00 hod.
Režie: IVaN PaSSER / československo 1965 
/ 71 min. / pro vlastníky ZF zdarma, 50 Kč
Jeden z významných snímků tzv. nové české 
vlny 60.let, který byl zařazen mezi desítku nej-
lepších domácích filmů všech dob.

DŮm K PoVěšENí + ÚVoD VÁClaV 
KoUBEK 
čt 27. 6. 16.00 hod.
Režie: EmIR KUSTURICa / jugoslávie, Velká 
Británie, Itálie 1988 / 136 min. / od 15 let 
 / pro vlastníky ZF a na akreditaci pro spor-
tovce oDm zdarma
Sugestivní freska o střetu dvou kultur, dvou po-
hledů na život.

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.

koncerty, opery, výstavy, besedy

jIří RoHEl: VElEHRaDSKÉ
REFUgIUm (FoTogRaFIE) 
+ BořEK ŽIŽlaVSKý: VElEHRaD - 
ZE SBíRKY PoHlEDNIC 
foyer a kavárna kina Hvězda, 20. 6. – 20. 7.
Jiří Rohel, známý velehradský lékař ale také foto-
graf, už mnoho desetiletí vedle jiných témat do-
kumentuje život a duši Velehradu. Bořek Žižlav-
ský je velký milovník historie a rád se tomuto 
oboru věnuje již řadu let. V jeho sbírkách starých 
pohlednic se najdou i papírové poklady. Fotogra-
fie Jiřího Rohela doplní vybranými pohledy na 
Velehrad v 19. a 20. století. Pokud se rozhodnete 
zúčastnit vernisáže, nepřijdete ani o odborné slo-
vo tohoto sběratele.
Městská kina se už počtvrté na konci června 
hlásí k tradici výstav z cyklu okolóóó´Hradiš-
ťááá, letos ve spojení s cyrilometodějskými 
oslavami chceme upozornit právě na Velehrad. 
Vyhýbáme se ale tematice dávné historie – spíše 
nás zajímá nedávná minulost, civilní současnost 
a osobitost velmi navštěvovaného místa naše-
ho regionu. Vernisáž výstavy se uskuteční  
ve čtvrtek 20. 6. od 17.30 hod. Představení je 

součástí programu TOP týden v Uherském Hradi-
šti a okolí ve dnech 14. - 23. 6. 2013 (Putování 
po historických městech Čech, Moravy a Slezka) 
http://www.historickeputovani.cz
http://www.mkuh.cz

oUTDooR VIBES
(DjS: CalooSH, SajDKÁRa)
pátek 14. 6. 21.00 hod., atrium kina Hvězda
zdarma
Tahle party v netradičním venkovním prostředí 
slibuje nezapomenutelnou pařbu... Zkušení DJs - 
Caloosh z Napajedel a Sajdkára (aka Sidewinder) 
z Uherského Hradiště - mají za sebou více než 10 
let hraní na tanečních parties po celé České re-
publice. DJ Caloosh vyniká energickými, rychlými 
mixy napříč různými styly (drum and bass, dub 
step), DJ Sajdkára zase precizními gradujícími 
elektro tech-house mixy...
občerstvení na místě zajištěno!
http://www.idj.cz/caloosh/
http://www.myspace.com/sidewindercz
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BoHÉma - SalCBURSKý FESTIVal 
(ZÁZNam)       Operní sezóna v kině Hvězda
čtvrtek 20. 6. 19.00 hod. / vstupné 300 Kč
(250 Kč - abonmá)
Hudba: giacomo Puccini / dirigent: Daniele 
gatti  / Režie: Damiano michieletto/ Účinku-
jí: Piotr Beczala, anna Netrebko, massimo 
Cavalletti, Nino machaidze ad.
délka: 2 hod. 13 min, přestávka 30 min. 
V ceně vstupenky tištěný program představení, 
sekt a občerstvení o přestávce.
Jedna z celosvětově nejčastěji uváděných oper, 
Bohéma Giacoma Pucciniho, mělo svou vel-
kou premiéru na Salcburském festivalu 2012 
– zárukou skvělé události je už samotné hvězd-
né obsazení pod taktovkou dirigenta Dani-
ele Gattiho. Puccini a jeho libretisté hudebně  
a dramaturgicky zpracovali román Henriho Mu-
rgera „Ze života pařížské bohémy“, v němž 
autor líčí život pařížské umělecké bohémy  
v polovině devatenáctého století. Hlavním cí-
lem italského režiséra bylo najít pro příběh ak-
tuální formu a zachytit životní postoj mladých 
lidí dneška, kteří zodpovídají za své vášně, jdou 
za svými vizemi a odvažují se hledat nové ces-
ty v umění – i za cenu velkých ztrát. Předsta-
vení je součástí programu TOP týden v Uherském 

Hradišti a okolí ve dnech 14. - 23. června 2013 
(Putování po historických městech Čech, Moravy  
a Slezka; http://www.historickeputovani.cz).
http://www.izive.net

VÁClaV KoUBEK
čtvrtek 27. 6. 19.30 hod., atrium kina Hvězda
na průkazku ZF 30 Kč, na průkazku aRT
60 Kč, ostatní 120 Kč
Sedmapadesátiletý písničkář (ale také herec, spi-
sovatel, filmový režisér a „impresário") Václav 
Koubek proslul především jako solitér s neod-
myslitelnou tahací harmonikou, osobitými texty 
a projevem. Koubek vystudoval vysokou školu 
strojní v Liberci, pracoval pro televizi jako asistent 
střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou di-
vadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec 
se objevil i v Národním divadle (Zvony) a ve filmu 
(Keď hviezdy boly červené, Zvířata ve městě, Ces-
ta pustým lesem, Mikola a Mikolko, Co chytneš 
v žitě, Čert ví proč aj.). Na písničkářských pódiích 
se pohybuje už víc než 25 let. A sólo mu tu jde 
stále na jedničku! Koncert je součástí tradič-
ní akce Zlaté kopulování na konci sezóny 
Zlatého fondu kinematografie. občerstvení  
na místě zajištěno!

koncerty, opery, výstavy, besedy
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Nedělní odpoledne patřilo 19. 5. v kině Hvězda zajímavému komponovanému programu nejen pro děti. 
Městská kina Uherské Hradiště zdarma předvedla svůj Malovásek a Animásek, Dům dětí a mládeže 
Šikula Uherské Hradiště představil to nejlepší z činnosti tanečních, hudebních, dramatických a další krouž-
ků. K vidění byly například i ukázky terarijních zvířat u vstupu či žonglování v atriu kina.

Foto: Marek Malůšek

Při natáčení svého druhého celovečerního filmu Můj pes Killer v okolí měst Skalica a Hodonín použila 
slovenská režisérka Mira Fornay pouze neherce. Díky tomu se jí podařilo natočit výjimečně autentický 
snímek se silným poselstvím. Na projekci v kině Hvězda ve čtvrtek 16. 5.  sympatická režisérka prozradila 
mnohé zajímavosti kolem vzniku filmu a také své plány do budoucna.

Foto: Marek Malůšek

fotoohlédnutí za akcemi městských kin
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU

18.3.  Vladislava Suchánková 1943
28.3.  Jiřina Peňázová  1943
29.3.  Milada Betášová  1928
30.3.  Marie Štromajerová  1943
   
   
JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
 
2.4.  Jaroslav Vančura  1923
2.4.  Jiří Vojtěšek   1943
2.4.  Vojtěch Lapčík  1943
2.4.  Božena Řezníčková  1933
3.4.  František Habarta  1923
3.4.  Antonín Kaňovský  1938
5.4.  Miroslav Třebovský  1943
6.4.  Zdeněk Němeček  1943
7.4.  Jan Schiebl   1938
8.4.  Margita Lupačová  1928
9.4.  Antonie Matoušková  1938
9.4.  Ludmila Šurmánková  1938
9.4.  Rudolf Hubík  1938
10.4.  Božena Komínková  1938
10.4.  Anna Jančová  1938
11.4.  Olga Šalšová  1938
12.4.  Božena Kodrlová  1943
13.4.  Milada Gajdorusová  1943
15.4.  Marie Neoralová  1943
15.4.  Eva Ulmanová  1933
15.4.  Josef Kunc   1943
16.4.  Marta Vojtěšková  1943
16.4.  Blažena Matulová  1938
18.4.  Ludmila Pazderková  1943
18.4.  Ludmila Kaňovská  1943
20.4.  Jiřina Grančaiová  1943
21.4.  Vojtěch Běták  1943
21.4.  Jiřina Michálková  1938
24.4.  Marie Shánělová  1922
22.4.  Milada Malinová  1938
25.4.  František Pijáček  1933
26.4.  Eva Procházková  1938
26.4.  Emilie Šupková  1920
27.4.  Ludmila Juzlová  1928
29.4.  František Křivák  1938

29.4.  Jiřina Valentová  1921
29.4.  Božena Majíčková  1938
   
JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTEN
 
4.5.  Rostislav Ernst  1938
8.5.   Štěpán Zůbek  1943
11.5.  Ludmila Kovaříková  1938

NARODILI SE 2012

8.12.  Izabela Daňková

NARODILI SE  2013

12.1.  Juraj Prokop
12.1.  Tomáš Buják
25.2.  Marie Kristýna Kiszová
23.1.  Marie Tomiová
28.3.  Adam Pope
1.4.  Tomáš Sluka 
14.4.      Dominik Kročil 
16.4.  Filip Šátek
18.4.  Lillian Střelcová
30.4.  Nella Zapletalová 
3.5.  Markéta Doležalová
4.5.  Natálie Babáčková
10.5.  Jakub Sumega 

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

Zlatou svatbu oslavili v dubnu Marie a Ludvík Talští  
z Uherského Hradiště. Ke gratulaci se připojuje také

redakční rada zpravodaje.

Neuvěřitelných 65 let společného života oslavili  
v dubnu František a Ludmila Bukvicovi z Uherské-
ho Hradiště. Jejich svatebním dnem byl 17. duben 
1948. Další společné chvíle a hodně zdraví jim 
přejí také členové redakční rady zpravodaje.

Výročí fotbalu v Sadech

Podle Františka Vašíčka začali hrávat fotbal 
v Derfli někdy po válce, asi v roce 1919. “Bylo to 
na pastvině na Beščeni, v prostoru mezi dnešním 
benzinovým čerpadlem a plynárnou. Kožený míč 
jsme tenkrát neměli a zpočátku jej nahrazovala 
tzv. pucka z vycpané punčochy, ale brzy přišel 
na řadu nafouknutý měchýř, obalený koží ze sta-
rého kožuchu. A až za nějaký čas starý, mnoho-
kráte opravovaný míč, který ve městě dosloužil.”
Na neohraničeném prostoru s brankami vyzna-
čenými kabáty či kameny se tentkrát proháněli  
L. Hanáček, J. a F. Kodrlovi, B. Pavelka, B. a J. Staš-
kovi, A. Uherek, J. a F. Kadlčíkovi, A. Mikl, A. Bureš, 
J. Habarta, F. Čech, F. Popelka, F. Vaculík a další, 
z nichž mnozí pak hrávali za SK Mařatice, někteří 

za Rudou hvězdu Jarošov a Staré Město. V období 
první republiky a po druhé světové válce hrávali 
mladí Derflané před školou, na prostranství u sv. 
Jana Nepomuckého, na lukách poblíž dnešního 
hřiště, u Korábku, na Malé straně, na Dolních Kot-
vicích a na orelském hřišti. Jejich sen vybudovat 
oficiální hrací plochu se začal naplňovat v roce 
1960 a o rok později už nové fotbalové hřiště spl-
ňovalo všechny podmínky pro uznání k provozu. 
Mezitím se 12. května 1961 sešla v místním hos-
tinci dvacítka nadšenců a příznivců kopané (po-
sledním žijícím je  Josef Fekiač), kteří dokázali vy-
tvořit podmínky pro založení fotbalového oddílu, 
k němuž došlo počátkem roku 1963. První výbor 
měl následující složení: předseda F. Malina, jed-
natel F. Pochylý, pokladník A. Vaculík a členové  
J. Rybnikář, A. Laga, F. Bráblík, J. Sova. K histo-
rickému přihlášení mužstva Sadů do základní 
soutěže (IV. třídy – sk.B) došlo v sezoně 1964-65, 
a to pod názvem Spartak Hradišťan C. První mi-
strovské utkání sehráli hráči Sadů 16. srpna 1964 
v Mistřicích, kde podlehli místnímu Sokolu 3:0. 
V domácí premiéře o týden později však už hráči 
“Benfiky” potěšili své fanoušky výhrou 3:0 na béč-
kem Sokola Bílovice. Nechytatelným volejem 
z dvaceti metrů se zapsal jako střelec první branky 
v historii klubu Jaroslav Bureš, který přidal i druhý 
gól. Třetí trefu si na své konto připsal František  
Jegla. Hrajícím trenérem byl S. Hybner, který se dále 
spoléhal na F. Kovaříka, L. Habartu, J. Kovaříka,  
M. Mana, A. Pavelku, J. Bureše, V. Hanáčka, F. Jeglu,  
A. Štěrbu a Z. Bočka. V průběhu úvodního sou-
těžního ročníku se z vojny vrátili L. Pochylý a F. Ha-
náček, ze sousedních Vések tým posílili Snopek, 
Škrášek, Hráček, několik zápasů sehráli Chvojka, 
Filip, A. Kolařík a K. Zavadinka. Od ročníku 1968-69 
brázdily Sady už III. fotbalovou třídu pod hlavičkou 
TJ Slovácká Slavia C, v současnosti hrají úspěšně 
okresní přebor jako 1. FC Slovácko C – Sady.

oslavy 50 let fotbalu v Sadech proběhnou 
na místním hřišti  v sobotu 22. června od 13.30 
hodin. Kromě utkání seniorů Sadů s týmem 
Starobrna se diváci mohou těšit zejména 
na souboj áčka 1. Fc Slovácko s domácím céč-
kem. 

(pil)

Významné jubileum 
manželů Bukvicových
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důM děTí a Mládeže, pUrKyňoVa 494, 
UH. HradišTě, Tel. 572 551 347

4. 6. 2013 – úterý – jarMarK Vědy a UMěNí 
– od 9.00 hod., Masarykovo nám. UH, aktivity  
ve spolupráci s ZŠ Čtyřlístek - Cestování po moři, 
barvohraní a mikrosvět kolem nás. Info: Ivana 
Zůbková, tel.  572 551 347, email: ivana.zubko-
va@ddmsikula.cz

6. 6. 2013 - čtvrtek – SoUTěž pro děTi  
Ve SporToVNí gyMNaSTice – soutěž je určena 
pro členy sportovní gymnastiky, Sportovní hala 
od 15.00 hod.  Info: Jana Skuciusová, 605 203 
065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

7. – 9. 6. 2013 – pá-ne – praHa paTří děTeM – 
účast členů Městského dětského a studentské-
ho parlamentu. Info: Martina Dörrová, tel. 605 
203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

8. a 22. 6.  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.-16. 6.  2013 – pá-ne – SoUSTředěNí Vý-
TVarNýcH KroUžKů pro doSpělé V Nezde-
NicícH.  info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

15. 6. 2013  – sobota – NeSoUTěžNí přeHlídKa 
KroUžKů orieNTálNícH TaNců – Diakonie 
UH 10.00 hod. Přihlášky družstev nejpozději do 
6. 6.  Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: 
jana.skuciusova@ddmsikula.cz

15. 6. 2013 – sobota – VýleT S ceSToVaTel-
SKýM KlUbeM - Cesta za prameny do Luhačo-
vic. Na výlet je nutné se předem přihlásit nejpoz-
ději do 13. 6. u Lenky Pavelčíkové, tel. 733 500 
233, email: info.trnka@seznam.cz

25. 6. 2013 – úterý – Dopraváček na hřišti – do-
pravní hřiště u III. ZŠ. UH od 8.-12.30 hod. Je nut-
né se předem přihlásit, cena 35,-- Kč. Info: Karel 
Šuranský, tel. 605 203 063, email: karel.suran-
sky@ddmsikula.cz

aKce V NoVéM proSTorU V SídlišTi
jarošoV – loUKy 519

5. 6. 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

14. 6. 2013 – pátek – HráTKy S přírodoU – od 
16. hod. odpoledne pro všechny, koho zajímá ta-
jemný svět přírody s Lenkou. Pokud bude hezké 
počasí, vyrazíme i na chvilku do přírody. Cena  
25,-- Kč. Bližší info: Lenka Pavelčíková, tel.  733 
500 233, email: info.trnka@seznam.cz

NoViNKa:
Příměstský tábor s výtvarným zaměřením pro 
děti z Jarošova a okolí v termínu od  22. – 26. 7. 
2013, cena 850,-- Kč v budově DDM – Louky 519, 
hlavní vedoucí Jana Hrabcová. 
V ceně je zajištěn oběd v restauraci. Info: Ivana 
Zůbková, tel.  572 551 347, email: ivana.zubko-
va@ddmsikula.cz

poSledNí VolNá MíSTa Na leTNícH  
TáborecH

pobyToVé  Tábory:
28. 7. – 4. 8. - žíTKoVá – „Poklad na Stříbrném 
jezeře“, tábor plný her a dobrodružství,  hlavní 
vedoucí: Renata Hlavsová

21. – 25. 7. - raNč roVNá jaNKoVice – hudeb-
ně zaměřený tábor, hlavní vedoucí:
Radka Ondrejková

další novinky a informace získáte na  
tel. 572 551 347 nebo na www.ddmsikula.cz.  
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VýSTaVy V ráMci TSTTTT
 
Výstava fotografií richarda jaroňka představuje 
novou kolekci pozoruhodných podmořských foto-
grafií pod názvem Mag nif i cent 24. Velkoformátové 
fotografie nabízejí nahlédnutí do hlubin neprozkou-
maných oceánů. Výstava se uskuteční v rámci pro-
gramu ekologického festivalu Týká se to také Tebe 
a bude k vidění od 6. do 25. června. Vernisáž pro-
běhne ve čtvrtek 6. června v 16 hodin v Galerii Vla-
dimíra Hrocha za účasti autora a od 17 hodin na ni 
naváže velmi zajímavá přednáška v Komorním sále 
Reduty na téma Nástrahy Afriky.

V sobotu 8. června v 10 hodin bude ve výstavních 
prostorách v přízemí Reduty zahájena výstava 35. 
ročníku fotosoutěže TSTTT, vyhlášená pro autory 
České a Slovenské republiky ve dvou tematických 
okruzích - Chráněné prvky naší přírody a Člověk 
a životní prostředí. Výstava potrvá do 25. června.

beNca + FeliX + KoMáčeK - graFiKa

Ve středu 26. června v 17 hodin bude v Galerii Vla-
dimíra Hrocha ve foyer Klubu kultury zahájena vý-
stava grafiky tří předních slovenských grafiků a ma-
lířů, žáků Albína Brunovského - Igora Bencu, Karola 
Felixe a Mariana Komáčka. Benca (1958) vystudoval 
VŠVU v Bratislavě, obor volná grfafika a knižní tvor-
ba, věnuje se grafice, ilustraci, malbě a tvorbě zná-
mek a působí jako pedagog. Felix (1961) absolvoval 
obor slovenský jazyk a výtvarnou výchovu na PF 
v Nitře a pak VŠVU v Bratislavě, obor volná grafika 
a knižní tvorba. Věnuje se grafice, malbě, kresbě, 
ilustraci a tvorbě známek. Komáček (1959) absolvo-
val VŠVU v Bratislavě, obor grafika a knižní tvorba, 
věnuje se malbě, grafice a ilustraci. S tvorbou všech 
tří autorů, která je známá v mnoha zemích celého 
světa, jsme se v minulosti mohli seznámit na výsta-
vách na zámku v Buchlovicích, v Galerii Panský dům 
v Uh. Brodě a v Klubu kultury v Uh. Hradišti. 
Výstava potrvá do 22. července.

pb, mp

Výstavy v Klubu kultury
Kopaničárské slavnosti  

i Javořina připraveny

Dvě významné nadregionální kulturně-společen-
ské akce konané tradičně v našem regionu, jsou 
ve stádiu závěrečných příprav. Jejich program je 
postaven především na folklorních souborech 
a jelikož slavnosti probíhají v době dovolených, 
jistě bude informace s předstihem o obou akcích 
zajímavá. 53. ročník Kopaničárských slavností 
ve Starém Hrozenkově, který organizují příhra-
niční obce Starý Hrozenkov a Drietoma za spolu-
práce Klubu kultury Uh. Hradiště a Trenčianskeho 
osvetového strediska Trenčín, se uskuteční letos 
ve dnech 12. až 14 července. V pátek v podvečer 
proběhne tradiční Setkání u Lípy bratrství, večer 
následuje Setkání na pomezí se soubory a de-
chovkami z pomezí. Hostem bude polská skupina 
Sgagafari. Sobotu zahájí ve 13 hodin Jarmark lido-
vých výrobců, pak budou v areálu slavností kon-
certovat Hrozenčané a v 15.30 začne blok folklor-
ních souborů (Kubra, Gajdoši z Kopanic, Čečera, 
Nezábudky, Dolina, Kopaničár, Brezová a Slovác-
ký soubor Kyjov s mužským sborem). V hlavním 
zábavném programu vystoupí Věra Špinarová 
a Petr Bende a slovenští baviči Robo Kaiser a Peter 
Meluš. Po slavnostním ohňostroji následují lidové 
veselice. Také v neděli bude po obědě pokračovat 
Jarmark lidových výrobců, zahraje DH Túfaranka 
a ve 14.30 se představí folklorní soubory a skupiny 
(Holúbek, Chotár, Kopaničárek, Trúfalci, Handrlák 
a Považan). Kulturní program slavností zakončí 
vystoupení polské skupiny Sgagafari a hudební 
skupiny Banda z Bratislavy s tanečníky ze skupiny 
Partia. Také neděli ukončí lidová veselice. 
Slavnosti bratrství čechů a Slováků na javo-
řině organizuje přípravný výbor, složený ze zá-
stupců samospráv šestnácti obcí podjavorinské 
oblasti. Jeho předsedou je letos primátor Nového 
Mesta nad Váhom Jozef Trstenský a místopřed-
sedou místostarosta Uh. Brodu Petr Vrána. Slav-
nosti proběhnou v neděli 28. července. Jejich 
program je v současné době ve stádiu příprav, 
upřesněny zatím nebyly soubory ze slovenské 
strany. Z moravské by to měly být uherskobrodská 
Olšava, Kunovjan z Uh. Hradiště, ženský sbor Bze-
necké drmlolice s cimbálovou muzikou  a mužský 
sbor z Kunovic.                              Miroslav Potyka
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

KaleNdář aKcí Na MěSíc čerVeN

6. 6. - 27. 6. 2013 - aKTiVNí SeNioři – 4 týdenní, 
dvouhodinový program pro seniory, cvičení a relax 
v multisenzorické místnosti
Snoezelen | Program je podpořen Zlínským krajem 

11. 6. 2013 - jaK lépe zVládaT STreS
- odpolední kurz pro dospělé
Lektor: Zdeněk Vilímek, speciální pedagog, lektor  
a terapeut 

12. 6. 2013 - olejoMalba - odpolední kurz pro děti 
i dospělé 

21. 6. 2013 - HradišŤSKá šipKa aneb Hry bez hra-
nic – netradiční vodní zábavná show pro děti ze zá-
kladních škol z okolí Uherského Hradiště v Aquapar-
ku v Uherském Hradišti

od 2. 7. 2013 probíHají leTNí příMěSTSKé 
Tábory V ceNTrU 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.

projekt bez bariér pro osoby se zdravotním posti-
žením a osoby starší 50 let

Cílem projektu je začlenění znevýhodněných skupin 

na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dal-
ším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových 
kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby 
odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů  
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 po-
hovor, 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 Administrativní 
pracovník 

TVorba a realizace NoVýcH pracoVNícH MíST 
U zaMěSTNaVaTelů - jedná se o vytvoření 22 no-
vých pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, je-
jichž vznik bude podpořen mzdovými prostředky po 
dobu 6 měsíců 

Aktivity projektu jsou ZDARMA pro všechny účastní-
ky.

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

4. – 5. ČERVENCE  2013

V předvečer státního svátku 

Dne slovanských věrozvěstů 

sv. Cyrila a Metoděje.

Ve čtvrtek 4. července
• Od 10.00 hod. bude pro děti i dospělé      
připraven pestrý program • hry a soutěže 
pro děti i rodiče • dětská představení • 
ekologické aktivity v Archeoskanzenu 
Modrá • vernisáže • prezentace charitativ-
ních organizací, církevních hnutí a komunit 
• výstava vítězných obrázků VIII. ročníku 
dětské výtvarné soutěže „Cestou dvou bra-
tří“ • fotografické soutěže pro malé i vel-
ké • cestovatelská soutěž • interaktivní 
workshopy • Velehrad dětem • Soutěž 
ve fotbalových dovednostech • ping-
pongový turnaj a mnoho a mnoho dalšího 
• Vše za účasti významných představitelů 
společenského a politického života v naší 

zemi.

19.30 Slavnostní koncert 
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE,
během kterého budou představeny 

3 charitativní projekty a možnosti přispění 

formou DMS VELEHRAD.

Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude věno-

ván na opravy barokních historických prostor 

na Velehradě. Koncert se uskuteční ve spo-

lupráci s obcí Velehrad, Zlínským krajem 

a Ministerstvem kultury ČR. 

Již od 1. 6. 2013 je možné přispět formou 

DMS na Konto lidí dobré vůle. 

Více informací naleznete na:

www.velehrad.eu

Partneři:

GORAM spol. s r.o.

SITTECH CZ s.r.o.

SITTECH HYDRAULIKA s.r.o.

HA – SOFT, s.r.o.

Pavel Procházka ml. – PNEUSERVIS

Mediální partneři:

Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Katolický týdeník

Generální partneři:
Skupina ČEZ
T-Mobile Czech Republic a.s.

Hlavní partner:
Lesy České republiky, s. p.
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Sudoku pro volnou chvíli

6 5 2

4 9 7 1 2

7 6 8 3

3 9

9 6

3 7

2 8 7 3

3 7 1 4 6

5 2 4

6 9

7 5 1 6 4

9 8

8 5 1 9 2

4 6

4 8 3 2 9

2 4

6 5 1 7 2

3 7

1 9 3 8

6 9 2

2 8

8 7 4 3

2 3 6 7

7 4 2 9

5 4

1 3 8

9 8 3 2

1 2 8

3 5 7

8 3

1 2 9 3 6

6 3 1 2

2 7 1 6 4

4 5

6 9 4

2 7 4

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

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

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

7 5 4 3 6 1 9 2 8
8 3 2 9 5 4 7 1 6
9 6 1 8 2 7 4 5 3
1 4 8 2 7 9 3 6 5
6 9 3 5 4 8 1 7 2
5 2 7 1 3 6 8 9 4
4 1 9 6 8 5 2 3 7
3 8 6 7 9 2 5 4 1
2 7 5 4 1 3 6 8 9
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skoro měkké), dochutíme solí, pepřem a majorán-
kou. Necháme chvíli povařit, aby se jíška rozvařila.
Přesný pagáč a chábová polévka se jí pak spolu.

MeTyja

Pro 4 porce potřebujeme:
8 ks středně velkých brambor (asi 1 kg), 4 polévkové 
lžíce hrubé mouky, 4 polévkové lžíce povidel, 4 po-
lévkové lžíce mletého máku, 10 dkg másla, 2 polév-
kové lžíce cukru, sůl.

Příprava:
Oloupané a na kousky nakrájené brambory se vlo-
ží do vroucí osolené vody (bez kmínu) a vaří se do 
měkka. Poté se slejí, rozšťouchají a dobře promí-
chají, aby vznikla hladká hmota bez hrudek, do kte-
ré se přidá hrubá mouka. Vše se dobře rozmíchá  
a nechá odstát asi 5 minut, aby mouka nabobtnala. 
Z poloviny bramborové hmoty se udělá na talířku 
placka. Ta se poleje roztopeným máslem, natře po-
vidly, posype namletým mákem s cukrem. Přidáme 
zbylou bramborovou hmotu a opět ji potřeme roz-
topeným máslem, povidly a posypeme namletým 
mákem s přidaným cukrem. Na závěr dobře polije-
me máslem. Metyja se jí teplá a před podáváním je 
možno ji mírně zapéct.   

Dobrou chuť Vám přeje Jiří Paluřík,
vedoucí Odboru informatiky a komunikace 

Městského úřadu Uherské Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno
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Pro 4 porce potřebujeme: 
30 dkg polohrubé mouky, 2 polévkové lžíce rozpuš-
těného sádla (1 lžíce je do těsta a 1 lžíce je na potí-
rání placek), 1 ks vejce, 1 šlehačka nebo 1 kelímek 
zakysané smetany, špetka soli, 1/2 kypřícího prášku 
do pečiva. 

Příprava:
V míse smícháme polohrubou mouku se solí  
a práškem do pečiva. Po přidání vajíčka, šlehačky 
(zakysané smetany) a sádla, vypracujeme vláčné 
těsto, které necháme krátce odpočinout (asi 10 mi-
nut). Na sádlem vymazaný plech dáme přiměře-
né množství těsta, ze kterého rukou vypracujeme 
placku o průměru asi 10 cm a výšky asi 1 cm (výška 
záleží na naší chuti). Tímto způsobem zpracujeme 
celé množství těsta. Před pečením placky potřeme 
rozpuštěným sádlem. Pečeme asi 20 minut v pře-
dehřáté troubě na 190°C do zlatova (jakmile začnou 
na okrajích hnědnout, jsou hotové). Po vyndání 
z trouby budou měkké, chladnější zkřupavějí. 

cHáboVá poléVKa
 
Pro 4 porce potřebujeme:
čtvrtka menší hlávky zelí, 1 ks mrkve, 1 ks petržele, 
kousek celeru, 3 stroužky česneku, 4 ks brambor, 
sůl, mletý pepř, majoránka, 1 lžičku másla, hladká 
mouka.

Příprava:
Hlávkové zelí nakrouháme nožem co nejvíce na 
jemno a přidáme na kostičky nakrájené očištěné 
brambory. Zalijeme 1 litrem vody, ochutíme solí  
a dáme vařit. Následně přidáme nožem očištěnou 
kořenovou zeleninu a česnek. Vaříme tak dlouho, 
až brambory a zelí změknou. Mezitím si v jiném 
kastrůlku připravíme jíšku. Na středně vyhřáté plo-
týnce rozpustíme máslo, do kterého přidáme hlad-
kou mouku. Za stálého míchání necháme mouku 
zezlátnout a pak zalijeme trochou studené vody 
(stále mícháme). Takto vzniklou pastovitou jíšku 
nalijeme do polévky (jakmile jsou brambory a zelí 
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