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Noc věrozvěstů přilákala 14. června na Sadskou výšinu spoustu zájemců, pro které Slovácké muzeum, 
město Uh. Hradiště, Zlínský kraj a uherskohradišťský Klub kultury připravili pestrý program - muzika Hra-
dišťan s Jiřím Pavlicou, historická přednáška, dobové kostýmy, promítání atd. Mezi hosty nechyběli staros-
ta města Květoslav Tichavský a radní pro kulturu Zlínského kraje Ladislav Kryštof.

Foto: Ladislav Chvalkovský
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Úvodník místostarosty města

Vážení občané, 

se začátkem měsí-
ce července začíná 
v našem městě 
významná inves-
tiční akce, která 
se citelně dotkne 
dopravy. Jedná se 
rozsáhlou stavbu 
„Oprava silnice 
II/497: Uherské 
Hradiště, Jarošov – 
OK Kaufland“. 

Podle předpokladu investora (Ředitelství silnic 
Zlínského kraje) by stavba měla začít 1. července 
s tím, že v letošním roce bude provedena kom-
pletní část Mařatic. V příštím roce bude probíhat 
stavba v části Jarošov, termín celkového dokonče-
ní je k 31. ří jnu 2014. Předpoklad provádění stavby 
je po polovinách vozovky po etapách délky cca 
220 - 300m s tím, že provoz bude řízen světelnou 
signalizací.

V termínu od 1. do 15. července se bude praco-
vat na levé straně zhruba 220 metrového úseku 
ve směru Jarošov – Uherské Hradiště od odboče-
ní (dopravní obslužnost areálu bude zachována) 
k firmě Stavex po křižovatku ulic 1. Máje a Na Zá-
povědi. Poté se bude pokračovat až do 30. čer-
vence v tomtéž úseku na opačné straně vozovky. 

Druhá etapa začne 31. července  a do 14. srpna 
se bude opravovat úsek cca 50 m od napojení uli-
ce K Cihelně (vjezd do areálu společnosti Hamé 
bude volný) po místo před odbočením k firmě Sta-
vex po levé straně vozovky. Pravá strana stejné-
ho úseku bude opravena v termínu od 15. do 29. 
srpna.

Třetí etapa zahrnující úsek od místa za napoje-
ním ulice K Cihelně včetně autobusové zastávky 
naproti firmě Mesit se po levé straně opraví v ter-
mínu 30. srpna  až 18. září, na opačné straně vo-
zovky se pak bude pracovat v termínu od 19. září 

do 9. ří jna.  Obě autobusové zastávky budou pro-
vizorně v rámci jednotlivých etap přesunuty tak, 
aby dopravní obslužnost zůstala zachována.

Čtvrtá etapa, zahrnující úsek před autobusovou 
zastávkou po odbočení na Moravníky, se po levé 
straně opraví v termínu od 10. do 27. ří jna, 
na opačné straně vozovky se pak bude pracovat 
v termínu od 28. ří jna do 15. listopadu.

Aktualizace časového harmonogramu byla ope-
rativně upravena na základě požadavků obchod-
ních subjektů umístěných v blízkosti rekonstruo-
vané silnice. Podle uvedeného harmonogramu 
budou všechny velké firmy dopravně obslouženy.
  
Co se týká objízdných tras nepředpokládáme, že 
by se významněji dotkly obyvatel v sousedních uli-
cích.  Objížďky budou stanoveny pro nákladní vo-
zidla, a to přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, 
Spytihněv, Napajedla a Topolnou zpět do Bílovic 
na silnici II/497. Do míst, kde momentálně bude 
probíhat stavba, bude povolen vjezd pouze těm 
nákladním vozidlům, které mají v této části provo-
zovnu, nebo budou provádět zásobování. 

Investorem opravy silnice II/497 je ŘSZK (dále je 
také investorem objektu nové silniční kanalizace 
v části Jarošov, provizorního dopravního značení 
po dobu výstavby a trvalého dopravního značení). 
Celkové náklady dle rozpočtu jsou cca 50 milio-
nů korun. Město Uherské Hradiště je investorem 
úprav napojení místních a účelových komunikací 
na tuto silnici, palisády v části Mařatice a křížení 
Vinohradského potoka. Celkové předpokládané 
náklady dle projektu jsou cca 5,5 milionů korun. 

Závěrem bych vás a také všechny řidiče chtěl po-
žádal o trpělivost a pochopení. Situaci budeme 
po celou dobu stavby bedlivě sledovat a vynasna-
žíme se, aby nedocházelo k výraznému snížení 
kvality dopravy ve městě. 

Zdeněk Procházka, 
místostarosta města Uherské Hradiště
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Slavnostní přijetí na radnici

Úřednice z matrik celého Zlínského kraje přijal 
dne 23. května v obřadní síni uherskohradišť-
ské radnice starosta města Květoslav Tichavský. 
Na Slovácko zavítaly matrikářky v rámci projektu 
„Obřadnictví v praxi matričních úřadů Zlínského 
kraje“.

"V rámci tohoto pracovního setkání jsme sezná-
mily naše kolegyně z dalších měst kraje s prak-
tickou realizací svatebních obřadů, výročí svateb, 
vítání občánků a přijetí vzácných hostů předsta-
viteli města Uherské Hradiště," prozradila vedou-
cí Odboru správních agend městského úřadu 
Blanka Bartasová. Matrikářky měly podle jejich 
slov možnost seznámit nejen s obřadní místnos-
tí na radnici, ale i s dalšími místy, kde snoubenci 
uzavírají manželství.

Pracovnice matrik městských úřadů přijal starosta města Květoslav Tichavský.
Foto: Jan Pášma

Obsahem projektu, který v roce 2011 zahájil Kraj-
ský úřad Zlínského kraje, je pracovní setkávání 
matrikářů matričních úřadů obcí s rozšířenou 
působností vždy v sídle jednoho z těchto úřadů, 
který při něm prezentuje vlastní realizaci obřadů 
souvisejících s výkonem matriční agendy. Taková-
to setkání se již uskutečnila v Kroměříži, Vsetíně 
a ve Zlíně.

JP
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Slavnostní přijetí na radnici

Oceněné žáky přijal místostarosta města Evžen Uher.
Foto: Jan Pášma

Za mimořádné úspěchy ve školní i mimoškol-
ní činnosti nebo za mimořádný čin ve školním 
roce 2012/13 ocenil osmičku žáků základních 
škol z Uherského Hradiště dne 12. června mís-
tostarosta města Evžen Uher při slavnostním 
přijetí v obřadní síni uherskohradišťské radni-
ce.

„Ocenění žáci dosáhli vynikajících studijních, vě-
domostních, uměleckých či sportovních úspěchů 
a město je na ně právem hrdé. Úspěchy žáků 
z našeho města v rámci celorepublikových soutěží 
jen podtrhují vysokou úroveň základního školství 
v Uherském Hradišti a jsou vynikajícím oceněním 
nejen žáků samotných ale také pedagogů,“ vyjá-
dřil se místostarosta Evžen Uher.

Ocenění žáci obdrželi pamětní listy, drobné dár-
kové předměty a poukázky na nákup sportovního 
zboží. 

Ocenění žáci ve školním roce 2012/2013:
 
1.  Šarlota Zálešáková, ZŠ UNESCO
2. Anna Mabbettová, ZŠ UNESCO
3. Dorka Ševčíková, ZŠ  T. G. Masaryka
4. Dominik Jašek, ZŠ Větrná
5. Matěj Chudomel, ZŠ Větrná
6. Kateřina Vávrová, ZŠ Za Alejí
7.  Marek Panáček, ZŠ Sportovní
8. Karolína Hodná, ZŠ Sportovní

JP
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Sedmého června přijal na radnici starosta města Květoslav Tichavský s dalšími představiteli hosty 
a účastníky 38. ročníku mezinárodního ekologického festivalu TSTTT (Týká se to také tebe). Pře-
devším to byli autoři soutěžních filmů a zástupci spolupořádajících organizací. Ve svém projevu 
pan starosta mimo jiné vyzdvihl význam tradice festivalu a připomněl některé ekologické aktivity 
města, jako je např. Park Rochus.                                                                       Foto: Miroslav Potyka

Slavnostní přijetí na radnici
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Krátce

DArOVáNí JíZDNíCH KOl ObECNě PrOSPěŠNé 
SPOlEčNOSTi KOlA PrO AFriKU

Na africký kontinent poputují další kola 
z Uherského Hradiště. Město již podruhé 
daruje dětem v Africe jízdní kola pocházející  
ze ztrát a nálezů.   

V roce 2012 darovalo město Uherské Hradiště 
22 ks jízdních kol obecně prospěšné společnos-
ti KOLA PRO AFRIKU. Jízdní kola byla odvezena 
do africké Gambie a zde si je 23. března 2013 
slavnostně převzali zástupci místních škol. Cel-
kem se při minulé akci vybralo jen na Uhersko-
hradišťsku více než 500 jízdní kol. 

Akce KOLA PRO AFRIKU však neskočila a dále 
pokračuje. „Město Uherské Hradiště má pří leži-
tost znovu přispět a věnovat další jízdní kola ze 
ztrát a nálezů, která tak můžou pomoci usnadnit 
africkým dětem cestu do škol. Jedná se o 22 ks 
jízdních kol v hodnotě takřka 20 tisíc korun,“ uve-
dl tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště 
Josef Botek. 

UHErSKé HrADiŠTě POMOHlO MěSTU PíSEK

V rámci pomoci oblastem zasažených červno-
vou povodní poslalo Uherské Hradiště městu 
Písek průmyslové vysoušeče. 

Při záplavách města Uherské Hradiště v roce 
1997 pomáhalo s odstraňováním následků nejví-
ce město Písek, které poskytlo zejména své členy 
městské policie a finanční prostředky z veřejné 
sbírky i rozpočtu města.
 
"Z tohoto důvodu jsme se nyní rozhodli poskyt-
nout pomoc z prostředků města Uherské Hradi-
ště právě městu Písek,"  potvrdil starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský. 
 
Město Písek potvrdilo nedostatek technických 
prostředků na vysoušení zaplavených nemovi-

Cyklo-běh za ČR bez drog se zastavil  
i v Uherském Hradišti, účastníky uvítal sta-
rosta K. Tichavský.               Foto: Jan Pášma

tostí a odvlhčovací techniku poskytlo obci Putim, 
v níž se prolomila ochranná hráz.
 
Město Uherské Hradiště na nákup 5 ks průmy-
slových vysoušečů uvolnilo  z rezervy určené 
na naléhavé potřeby částku 230 tisíc korun, tech-
niku pak do Písku dopravila městská policie. 

SPOrTOVCi PrOTi DrOGáM SE ZASTAVili 
V UHErSKéM HrADiŠTi

Účastníci už 11. ročníku cyklo-běhu za ČR bez 
drog se ve středu 12. června zastavili také 
v Uherském Hradišti. Podobně jako v dalších 44 
městech republiky také zde sportovci uspořádali 
protidrogovou kampaň. 

„Náš tým v průběhu maratonu, který čítá 1300 
kilometrů, navštěvuje představitele měst a hovo-
ří s nimi o drogové problematice a jejím řešení, 
věnujeme se ale také kampani v ulicích  a pořá-
dáme přednášky pro děti a mládež ve školách,“ 
řekl mluvčí akce Pavel Mudra.     

JP
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Cenu města získal František Hamada

Ve čtvrtek 6. června se dožil 99 let v pohodě a ži-
votní svěžesti zakládající člen Hradišťanu a spolu 
s Jaroslavem V. Staňkem první primáš cimbálov-
ky tohoto souboru František Hamada. Jubileum 
oslavil již v pondělí 3. 6., kdy převzal z rukou sta-
rosty města Květoslava Tichavského v komorním 
sále Reduty Cenu města Uh. Hradiště za rok 2012. 
Poblahopřát mu přišli představitelé města, přáte-
lé a známí ale především členové cimbálové mu-
ziky Hudci Pondělníci, s nimiž pravidelně jednou 
za 14 dní jako primáš zkouší. A dokáže je pěkně 
prohnat...  Zazpívali, zahráli a poblahopřáli i muž-
ský sbor Old Stars Hradišťanu, současný primáš 
Hradišťanu Jiří Pavlica, členové Cimbálové muzi-
ky Stanislava Gabriela a další. Jubilant si přál jen 
krátký oficiální akt - o to delší pak byla „zkouška" 
Pondělníků. František hrál nepřetržitě takřka tři 
a půl hodiny, na chvilku jej občas vystřídali další 
přítomní primáši, ale jenom proto, aby se čerstvý 
držitel Ceny města mohl „osvěžit". A František hrál 
skvěle!                                                                   mp

Devětadevadesát by Františku Hamadovi 
nikdo nehádal.

Cenu města předal Františku Hamadovi 
starosta Květoslav Tichavský.

První primáš Hradišťanu František Hamada 
a současný Jiří Pavlica.

S Hudci Pondělníky si zahrál i Jiří Pavlica.               
Foto: Miroslav Potyka

František Hamada a jeho Hudci Pondělníci.
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Cena Vladimíra Boučka

Marie Skrežinová, která vyrábí textilní kvítí a z nich 
vytváří obřadní atributy a Rozálie Blažková, věnu-
jící se pletení z kukuřičného šustí, získaly dne 18. 
června 2013 v Uherském Hradišti Cenu Vladimíra 
Boučka. Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka 
bylo vysloveno panu Jiřímu Oláhovi za celoživotní 
tvůrčí přínos v oboru trokařství, za příkladnou práci 
a popularizaci tradiční rukodělné výroby. Slavnost-
nímu předávání Ceny Vladimíra Boučka v uhersko-
hradišťské Redutě byli přítomni radní a zastupitelé 
města, ceny oceněným předávali starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský a místosta-
rosta Stanislav Blaha. V programu vystoupila cim-
bálová muzika Friška z Kyjova.  
Marie Skrežinová se s výrobou textilního kvítí díky 
své mamince setkávala už od útlého věku a po-
kračuje v ní v rodové linii už jako pátá generace. 
Systematicky se výrobě, začínající barvením látek 
a končící vplétáním jednotlivých kvítků do věnečků 

a voniček, věnuje od devadesátých let a do ná-
ročné práce zapojila také svou dceru a manžela.  
Výsledky její jedinečné a precizní práce zdobí dru-
žičky a mládence nejen v našem regionu.
rozálie blažková se k práci s kukuřičným šustím 
dostala díky své sestře, které nejdříve s výrobou 
pomáhala a později se sama zdokonalovala.  Ro-
zebíráním starých výrobků studovala tradiční po-
stupy, aby do nich vložila vlastní invenci a mohly 
vzniknout prostírky, ošatky, tašky a další zajímavé 
zboží, u kterého se takřka nepozná, z čeho je stvo-
řeno.
Jiří Oláh díky svému instinktu a zkušenosti doká-
zal vybrat správný strom jako základ svého sorti-
mentu, který tvořily především troky a necky, ale 
také misky, vařečky či lžíce. Jeho nekompromis-
nost ke kvalitě byla zárukou vždy dokonalých vý-
robků. Cenu Vladimíra Boučka za zachování a roz-
voj lidové umělecké výroby uděluje jednou ročně 

Marie Skrežinová (na snímku vlevo) a Rozálie Blažková byly dne 18. června oceněny Cenou Vladimíra Boučka za rok 2013 
za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.                                                                                                       Foto: Jan Karásek
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Cena Vladimíra Boučka

V programu vystoupila cimbálová muzika 
Friška z Kyjova.                                   Foto: Jan Karásek

Cenu Vladimíra Boučka přebírá Marie Skrežinová.              
Foto: Jan Karásek

Další oceněnou byla Rozálie Blažková.
Foto: Jan Karásek

Letos se Komise pro kvalifikované posuzování ná-
vrhů rozhodovala mezi deseti nominovanými.   
A zastupitelstvo města se usneslo, že Cena Vla-
dimíra Boučka bude letos udělena, podobně jako 
vloni, dvěma osobnostem, a k tomu si jedna osob-
nost zaslouží čestné uznání.

„Udělovat významným lidovým výrobcům  Cenu 
Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové 
umělecké výroby se město Uherské Hradiště roz-
hodlo už před lety. Od té doby se  rok co rok  pře-
svědčujeme o správnosti tohoto kroku. Velmi si po-
važujeme osob,  které udržují a zachovávají při své 
činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozo-
vání tradičních lidových řemesel a které výsledky 
své činnosti prezentují na veřejnosti při konání 
jarmarků lidových uměleckých řemesel v Uher-
ském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým 
muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích. 
Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novo-
dobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou 
výrobu, ale i významnou a lidsky důstojnou osob-
ností města a tito lidé nesou dál jeho odkaz,“ řekl 
při slavnostním předávání cen místostarosta Sta-
nislav Blaha.

V loňském roce 2011 byla Cena Vladimíra Boučka 
za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udě-
lena paní Martě Šuranské věnující se tradičním vzo-
rům krojových výšivek a paní Boženě Habartové, 
která se zabývá těžkou krejčovinou. Čestné uznání  
si v roce 2012 odnesl pan František Daňhel, který 
se po celý život věnoval košíkářskému řemeslu.

JP

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na návrh 
odborné komise. Návrhy všech dalších kandidátů 
přechází do nadcházejícího ročníku.                                                             
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Provoz MŠ v době letních prázdnin

Informace odboru školství a sportu Městského 
úřadu  Uherské Hradiště o provozu městem zří-
zených mateřských škol v době letních prázdnin 
2013:

Dle § 3, odst. 2, Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, v platném znění,  lze provoz 
mateřské školy ze závažných důvodů a po pro-
jednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit.  
Za závažné důvody se považují organizační či 
technické příčiny.
Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel 
mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Rada města Uherské Hradiště dne 4.6.2013 svým 
usnesením   č. 1105/71/R/2013 vyjádřila souhlas 

s uzavřením provozu mateřských škol a školních 
družin základních škol zřízených městem v době 
letních prázdnin roku 2013. 

Pozn.: Na MŠ Komenského bude z důvodu  
rekonstrukce budovy  provoz omezen již od               
1. července 2013.  
Prázdninový – tzv. náhradní provoz, bude pro-
bíhat na  MŠ Husova. Tato MŠ   bude zajišťo-
vat provoz pro všechny MŠ zřizované městem 
Uherské Hradiště – tedy i pro MŠ lomenou, Vě-
trnou  a MŠ Jarošov.

Školní družiny všech základních škol  zřízených 
městem Uherské Hradiště budou po dobu let-
ních prázdnin  uzavřené.

JP

Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny následovně: 

MATEřSKá ŠKOlA     TErMíN UZAVřENí

MŠ Lomená, MŠ Větrná (součást ZŠ Větrná)  22. 7. 2013 - 16. 8. 2013
MŠ Jarošov (součást ZŠ Jarošov)     22. 7. 2013 - 16. 8. 2013
 
MŠ, které jsou součástí příspěvkové organizace MŠ Svatováclavská:
 - MŠ Pod Svahy 
 - MŠ Svatováclavská
 - MŠ 28. ří jna          
 - MŠ Komenského    15. 7. 2013 - 16. 8. 2013
 - MŠ Štěpnice 
 - MŠ Míkovice
 - MŠ Sady

 - MŠ Husova    Nebude uzavřena – náhradní provoz
   

27. 7. 2013 - 19.15 HODiN
KONCErT V KOSTElE NA NEbEVZETí PANNY MAriE - FrANTiŠKáNi

A r i E  A N T i C H E

ZDENěK MEYEr - KYTArA, čESTMír MléčKA - ZPěV
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Chystá se nová  třída 
mateřské školy

Jedenáct pracovišť mateřských škol na území 
města Uherské Hradiště doplní nové odlou-
čené pracoviště  Mateřské školy Svatováclav-
ská, které vznikne v budově Základní školy  
T. G. Masaryka v městské části Mařatice. Nová 
třída mateřské školy by zde měla zahájit svůj 
provoz od  září 2013. Třída mateřské školy 
bude sloužit  pro 20 - 25 předškoláků, její zří-
zení  si vynutila potřeba vyhovět všem žada-
telům o umístění dětí do školky. 
Na Mateřskou školu Svatováclavská bylo podáno 
větší množství přihlášek o přijetí dětí k předškol-
nímu vzdělávání, než je možné přijmout.  „Z ka-
pacitních důvodů by nemohly být všechny děti 
do MŠ přijaty - proto se hledalo řešení, a to tako-
vé, aby bylo pokud možno co nejekonomičtější,“ 
informoval místostarosta města Evžen Uher.
Řešení se našlo v podobě nového odloučeného 
pracoviště Mateřské školy na Základní škole T.G. 
Masaryka v Mařaticích, kde jsou vhodné prosto-
ry, které odpovídají potřebám mateřské školy.
„Takto dojde k uspokojení všech žádostí o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání. Nyní se vyřizu-
jí  všechny nezbytné náležitosti a povolení, jako 
například  požárně-bezpečnostní  či hygienické,“ 
popsal Uher. 
Stavební úpravy prostor zapotřebí nebudou,  
školku ale bude nutné vybavit - zejména nábyt-
kem a hračkami.  Náklady na vybavení uhradí 
MŠ Svatováclavská (příspěvková organizace) ze 
svého rozpočtu, případně z mimorozpočtových 
zdrojů. Náklady na provoz bude MŠ Svatovác-
lavská hradit ze svého stávajícího rozpočtu. Stra-
vování  dětí bude zajištěno základní školou v její 
školní jídelně.

JP

Město Uherské Hradiště 
zateplí další školku 

Mateřská škola na ulici 28. ří jna se stane už 
třetí školkou, která se v Uherském Hradišti 
letos dočká zateplení. Za částku přesahující  
6 milionů korun se školka dočká zateplení stěn 
i střech, kompletní výměny oken, prosklených 
konstrukcí a dveří a také rekonstrukce spojova-
cího krčku mezi budovami. Práce začnou v čer-
venci a skončí do konce ří jna.

Svým rozsahem by se zateplení školky dalo srov-
nat s obdobnou loňskou akcí v MŠ Husova. 
„Také tam jsme zateplovali budovy a rekonstruo-
vali spojovací krček. Od akce si slibujeme podob-
ný efekt – tedy zlepšení komfortu prostředí jak pro 
děti tak také pro zaměstnance školky, zlepšení es-
tetického vzhledu a zejména významnou úsporu 
energií,“ vyjádřil se místostarosta města Stanislav 
Blaha.

Pro zateplení objektu MŠ 28. ří jna byla ve výběro-
vém řízení vybrána HSK spol. s r.o. Zakázka bude 
spolufinancována EU, z prostředků Fondu sou-
držnosti, OPŽP.  Město Uherské Hradiště  zřizuje 
celkem 11 školek z nichž 9 je součástí příspěvkové 
organizace MŠ Svatováclavská (samotná MŠ Sva-
továclavská, dále pak  MŠ Pod Svahy, 28. ří jna , 
Komenského, Štěpnice, Míkovice, Sady, MŠ Hu-
sova a MŠ Husova s křesťanským zaměřením). 
K MŠ Svatováclavská  letos přibude jedna třída 
MŠ, která bude umístěna na Základní škole T.G. 
Masaryka v Mařaticích tak, aby mohly být k před-
školnímu vzdělávání přijaty všechny děti, které se 
do MŠ Svatováclavská hlásí. Další školky zřízené 
městem jsou součástí dvou základních škol (ZŠ 
Jarošov a ZŠ Větrná).   
Ve školním roce 2012/13 navštěvuje mateřské ško-
ly v Uherském Hradišti celkem 977 dětí.

Z uvedených MŠ již téměř všechny prošly rekon-
strukcí, letos budou kromě již zmíněné MŠ 28. 
ří jna rekonstruovány MŠ Komenského a MŠ Mí-
kovice. V dalším období se bude město snažit 
rekonstruovat i zbývající MŠ  - jsou to MŠ Jaro-
šov,  MŠ Východ a MŠ Sady.

JP
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Městské informační centrum

KAM NA iNFOrMACE?
Stává se vám, že propásnete něco, co vás zají-
má? Že Uherské Hradiště je plné různých akcí, 
ale vy se o nich dozvíte až na poslední chví-
li nebo pozdě? Možná netušíte, že pracovníci 
Městského informačního centra každý den sbí-
rají, třídí a uveřejňují na svých webových strán-
kách informace o všem, co se koná nebo bude 
konat ve městě a jeho okolí. Stačí jenom kliknout 
na www.uherske-hradiste.cz a „najet“ na ze-
lenou sekci Akce.  Po rozbalení titulku „všechny 
akce“ máte možnost se rozhodnout, jestli chce-
te vyhledat akce jenom ve městě, na Uhersko-
hradišťsku nebo na celém Slovácku. A taktéž 
si vyberete, jestli se vám mají zobrazit všechny 
nebo jenom určité typy akcí ve vámi vybraném 
termínu. To nejzajímavější, co se aktuálně děje, 
najdete i na facebooku Městského informačního 
centra.

Rádi byste pozvali svou návštěvu třeba do sklíp-
ku, ale nevíte, který je dnes otevřený?  Nemusíte 
pracně hledat v telefonním seznamu. Opět stačí 
kliknout na www.uheske-hradiste.cz, v mod-
ré sekci Stravování si najdete všechny dostup-
né informace.  Na našich stránkách se dozvíte 
i o možnostech ubytování, dopravě, parkování 
a dalších aktuálních službách. Můžete si taktéž 
vyhledat nejzajímavější turistické cí le nebo se-
známit se třeba s historií města prostřednictvím 
jeho virtuální prohlídky.

Líbí se Vám, jak pro Vás pracujeme?

DEJTE NáM HlAS V SOUTěži S DENíKEM
O iNFOrMAčNí CENTrUM 2013

NA www.DENiK.CZ/iNFOCENTrA

Hlasujte pro naše informační centrum!

Městské informační centrum
UHErSKé HrADiŠTě má číslo 22

Postup pro hlasující:
Pro přihlášení na www.denik.cz/infocentra 

vyberte z IC Zlínského kraje číslo 22
 a potvrďte ve spodní části kliknutím na ODESLAT

Soutěží se do 31. 7. 2013

Děkujeme Vám za Váš čas a podporu.

V případě, že nepoužíváte počítač, můžete nám 
zatelefonovat na číslo 572 525 525 nebo navští-
vit naši provozovnu na Masarykově náměstí č. 21 
v bývalé jezuitské koleji. Kromě informací posky-
tujeme i průvodcovské služby, prodej drobných 
suvenýrů, map a knih, CD, DVD a tradičního zbo-
ží ze Slovácka. Můžete si u nás půjčit kolo nebo 
discgolf, okopírovat potřebné materiály, odfaxo-
vat zprávu a na mnohé z akcí zakoupit vstupen-
ku. Jsme tady pro vás každý den včetně víkendů 
a svátků.

PhDr. Bernadetta Vaculíková,
Městské informační centrum 
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Kde se zastavil čas

Vážení čtenáři, tentokrát píši trochu netradiční, 
ale zato autentický článek z pobytu v severový-
chodním Polsku, kde se momentálně nacházím. 
Přímo ze srdce Biebřanského národního  parku. 
Z míst, kde se skutečně zastavil čas, z míst, kde 
si lidé váží drobností a žijí po svém, v souladu 
s přírodou,  bez mobilních telefonů a bez inter-
netového připojení. Jenom doufám, že se mi 
podaří najít místo, odkud pošlu tento příspěvek 
i s nějakou fotkou. V redakci na něj už čekají. 
Ne proto, že je důležitý, ale proto, že je ho třeba 
do rubriky příroda.  Okouzlen přírodními scené-
riemi národního parku  jsem usedl za “nena-
hraditelný“ počítač, který jsem si mimochodem 
taktéž půjčil, a začal sepisovat postřehy o tom,  
jak se zde žije. Hned na úvod říkám, že dob-
ře. Lidé jsou milí, usměvaví, ochotní, pracovití 
a obyčejní. Nikomu nic neschází ani nepřebývá.  
Nikdo nikomu nic nezávidí, nikdo nikoho nepo-
mlouvá. Na takové hlouposti není čas. Od rána 
do večera místní obhospodařují louky nebo 
pole, aby zajistili potravu jak pro sebe, tak pro 
zvířata, která chovají. A nemají to tady jednodu-

ché.  Zimy jsou dlouhé a chladné a léta krátká 
a ne vždy teplá. Jsou odkázáni na život v soula-
du s přírodou. A světe div se, jde to i ve 21. sto-
letí. Přesto, že se na první pohled jedná o chudý 
kraj a jeden by tedy čekal nespokojené  a otrá-
vené lidi, opak je pravdou. I když zde nejezdí 
zametací vozy,  všude je takový pořádek, že si to 
nedovedete představit. Ani na vesnici ani za ní 
není jediná černá skládka. I u  těch nejprostších  
stavení je umeteno, čisto.  Přesto, že zde žádná 
firma neseče trávu, je všechno pravidelně se-
čené, udržované. Ne uniformně a v jednu dobu, 
ale mozaikově. Voda v tocích je průzračně čistá 
a plná ryb. Ta pestrost v krajině, ten rozmanitý 
život v krajině! Je vidět, že ochrana přírody se 
dělá hlavně prací, nikoliv zákony, které mohou 
celý proces jenom dotvářet.  Tím, jak lidé pra-
videlně hospodaří s přírodou a v souladu s ní. 
Z povzdálí pozorovaná krajina budí dojem jed-
notvárnosti. Ale i zde platí, kdo nezná a nechce 
poznat, nepochopí a neuvidí, jak drobné a ne-
nápadné detaily tvoří dokonalý celek. Na nedo-
zírných pláních se pasou krávy. Není problém je 
vidět plavat v čisté řece. Vyzařuje z nich radost 
ze života. V jejich případě bohužel často dočas-
ná. Radost ovšem přechází do konzumentů je-
jich mléka a masa. Všechno je zde takové zdra-
vé a dobré. Tady léčí už jenom pobyt v přírodě 
a na čerstvém vzduchu. A ticho tyto pozitivní 
účinky jenom zesiluje. 

Stresové faktory jako mobilní telefony nebo in-
ternet se zde vyskytují zatím jenom sporadic-
ky. Na rozdíl od chráněných druhů živočichů 
a rostlin. Vážení čtenáři, v krátkém článku nejde 
všechno popsat, jak by bylo třeba. Vězte ovšem, 
že dovolená strávená v tomto prostředí je neza-
pomenutelným zážitkem a vzpomínkou na celý 
život. Doufám, že i já ji jednou budu chtít oprášit.

Květoslav Fryšták, 
odbor životního prostředí

Řeka Biebřa, Dolistowo, Polsko,  13.6.2013
Foto: Lucie Fryštáková
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Výzva ZŠ Sportovní k 50. výročí jejího založení

Základní škola Sportovní v Uherském Hradi-
šti, příspěvková organizace, oslaví v příštím 
školním roce 50. výročí založení. Srdečně tímto  
už nyní zveme všechny bývalé zaměstnance 
a absolventy a všechny zájemce na prohlíd-
ku školy, která se uskuteční dopoledne dne  
12. ří jna 2013.

V této souvislosti chceme uspořádat men-
ší expozici související s historií školy, která 
bude přístupná v budově školy. Ve spolupráci 
s Městskými kiny zároveň také výstavu souvise-
jící s historií školy a jejího bezprostředního okolí 
(náměstí Míru, kino Hvězda, Sportovní hala, 
sportoviště, koupaliště apod.), která bude na-
bídnuta veřejnosti v kině Hvězda v ří jnu tohoto 
roku.

Přejeme si, aby výstava byla pestrá, proto si 
dovolujeme oslovit a požádat o spolupráci 
obyvatele města (či případně i pamětníky a ro-
dáky nyní žijící mimo Uherské Hradiště), učite-
le, absolventy, zájemce o historii atd. Uvítáme 
písemnosti, fotografie, filmové záběry, třídní 

kroniky a další exponáty, které se vztahují jak 
k historii školy a školní výuky, tak také k historii 
blízkých budov či náměstí Míru a přiléhajícím 
Smetanovým sadům. Bohužel spousta písem-
ností a fotografií ze školního archivu byla zni-
čena při povodni v r. 1997 (což ostatně může být 
další téma vašich fotografií ). Obracíme se proto 
na všechny, kteří jsou ochotni zapůjčit jakéko-
liv historické materiály a předměty související 
s uvedenými tématy. Materiály budou na místě 
zkopírovány nebo převedeny do elektronické 
podoby, v žádném případě nemůže dojít k jejich 
poškození nebo ztrátě.

Materiály prosím přineste do školy (kontaktní 
osoby jsou Milan Melichárek, ředitel školy, nebo 
Božena Nevyjelová, zástupkyně ředitele) nebo 
do kina Hvězda (kontaktní osoba Josef Korvas, 
ředitel Městských kin).
Předem děkujeme za pomoc, návštěvu a spo-
lupráci.

Mgr. Milan Melichárek,
 ředitel školy

 Mgr. Josef Korvas, 
ředitel Městských kin

www.zsuhsportovni.cz / tel. 572 551 205 
www.mkuh.cz / tel. 576 514 200

Škola před 50 lety.

Škola dnes.
Foto: archiv ZŠ
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Mezinárodní kovářské sympozium na Buchlově 

Ve dnech 13. a 14. července 2013 se na hradě 
buchlově bude konat již sedmý ročník meziná-
rodního kovářského sympozia buchlovské ko-
vání.  Zvuk kovadlin se hradem rozezní v sobo-
tu od 10:00 do 17:00 hodin a v neděli od 10:00 
do 15:00 hodin. Akci připravilo občanské sdru-
žení Hb collegium o.s. spolu se správou Státní-
ho hradu buchlova.

Kovářství je řemeslo, které se zabývá zpraco-
váním železa, oceli či jiných kovů, a to zpravidla 
za tepla. Umění kovat patřilo k nejvýznamnějším 
oborům lidské činnosti už odpradávna. První po-
kusy zpracovávat železo objevujeme již ve 3. tis. 
př. n. l. Nálezy z tohoto období pocházejí z Mezo-
potámie a jsou velmi vzácné. Větší rozvoj kovářství 
nastal ve 12. stol. př. n. l. v Asii, kde se začínají 
vyrábět první kovové předměty denní potřeby. 
Skutečně prudký rozvoj používání železa, a s tím 
i kovářství, nastal v haštalském období (cca od 7. 
století př. n. l. až do roku 450 n. l.), v té době začal 
být využíván i bronz. U slovanských kmenů bylo 
kovářství velmi ceněno, kovář byl považován ne-
jen za řemeslníka, ale i léčitele a jakéhosi ochrán-
ce vesnice od zlých duchů. Kovářským bohem byl 
Svarog – bůh nebeského světla a ohně. V dnešní 
době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým 
a spíše uměleckým řemeslem, ceny kovářských 
výrobků jsou velmi vysoké a kvůli nedostatku ko-
vářů mají stále stoupající tendenci. 
Jen nepatrná část z historie černého řemesla – 
jak se kovářství někdy říká, ukazuje, jak důležitý 
byl tento prastarý řemeslný obor v dějinách. Bez 
kovářských výrobků by se asi docela zastavil ži-
vot. Kováři totiž zhotovovali nebo okovávali nářa-
dí a nástroje k obdělávání půdy, chovu dobytka, 
ke sklizni úrody, ale třeba taky pro další obory jako 
je lnářství a vinohradnictví. Bez kovářství by se ne-
rozví jela jiná řemesla, např. truhlářství, a nevznik-

ly by ani žádné dopravní prostředky – chybělo by 
vozové kování. Kovářství bylo odjakživa ceněným 
řemeslem a jeho mistři jsou také neobyčejný-
mi postavami v nejedné pohádce. Návštěvníci 
na Buchlově uvidí při práci cca pět desítek ková-
řů, kteří se budou střídat u deseti výhní a budou 
předvádět to nejprestižnější ze svého kovářské-
ho umění.  K vidění budou kováři nejen z České 
republiky ale i z Polska, Belgie a Norska. Hotové 
kovářské výrobky si návštěvníci prohlédnou ve vý-
stavních prostorách hradu a hradního areálu.

Již druhým rokem je kovářské sympozium obo-
haceno také o speciální sekci nožířů, kteří budou 
vystavovat své výrobky – od běžných nožů až 
po cenné sběratelské kousky vyráběné přímo po-
dle přání budoucího majitele. Dále budou nožíři 
předvádět výrobu kování a výrobu nožů. V sobotu 
odpoledne budou i pro laickou veřejnost přístup-
né přednášky "Povídání o černém řemesle“, kde 
se zvídaví návštěvníci dozvědí spoustu podrob-
ných a zajímavých informací. 

Po oba dny budou na nádvořích hradu k vidění 
řemesla, která se týkají zpracování kovu – šper-
kaři, měditepci, platnéři, dráteníci, výrobci vitráží 
či prodejci ušlechtilého dřeva a minerálů používa-
ných při výrobě nožů. Nebude chybět ani podko-
vář, který bude kovat koně. 

Novinkou letošního ročníku je středověká pec. 
Návštěvníci poprvé uvidí tavbu železné rudy a její 
následné zpracování. Proběhne i soutěž o cenu 
diváka, tu obdrží ten kovář či nožíř, který svou pra-
cí diváky nejvíc zaujme a získá tak nejvyšší počet 
hlasů. Následně bude z odevzdaných hlasovacích 
lístků vylosován návštěvník – výherce, i ten získá 
cennou výhru.  

Přijďte obdivovat zručnost kovářských mistrů a je-
jich učedníků na hrad Buchlov. 

Mgr. Dagmar Šnajdarová, tiskový referát, PR  
NPÚ Kroměříž,

www.npu.cz
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Kritickým objektivem

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

Redakce ZUH

A kde je ten sad?

Zaslal Antonín Mach

Vystavují žáci 
Albína Brunovského

V bývalém Československu byla dvě centra, která 
vychovala generaci skvělých grafiků. V Praze to 
byl grafický ateliér Zdeňka Sklenáře na Akademii 
výtvarných umění (připomeňme např. Jiřího An-
derleho, Karla Demela, Vladimíra Suchánka, Jiřího 
Brázdu a další), v Bratislavě pak na VŠVU ateliér ve-
dený Albínem Brunovským. Tři jeho žáci - Igor Ben-
ca, Karol Felix a Marián Komáček - vystavují grafiku 
a obrazy do 22. července v Galerii Vladimíra Hro-
cha ve foyer Klubu kultury. 

Výstava byla zahájena 26. června, na vernisáži za-
zpívali členové sboru Svatý Pluk.

igor benca (1958) vystudoval VŠVU v Bratislavě, 
obor volná grafika a knižní tvorba, věnuje se gra-
fice, ilustraci, malbě a tvorbě známek a působí 
jako pedagog. Karol 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. Marián 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 v regionu  mohli seznámit 
na výstavách v Buchlovicích, Uh. Brodě a Uh. Hradi-
šti. Naposledy v rámci Hello Jazz Weekendu v roce 
2006.                                                                                                              

Text a foto: Miroslav Potyka

Grafiky Karola Felixe.

Karol Felix.
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TOP VÍNO SLOVÁCKA 2013

Okresní agrární komora Uh. Hradiště a Země-
dělský svaz ČR, územní organizace v Uherském 
Hradišti  vyhlašují Vi. ročník soutěže „TOP VíNO 
SlOVáCKA". 

Jedná se o regionální ocenění vína ve Zlínském 
kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kra-
je  a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem 
a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů od-
růd vinné révy mající původ na území ČR.
Tato soutěž se řídí statutem, jehož podmínky musí 
vinaři a přihlášená vína splňovat. Deseti nejlé-
pe  ohodnoceným  vínům  bude udělen certifikát  
a medaile "TOP Víno Slovácka 2013", kterou mo-
hou být  oceněná vína označena na obalu.

Značkou TOP Víno Slovácka chceme upozornit 
spotřebitele na  kvalitu vín vyrobených na Slovác-
ku a propagovat moravská vína. Pro milovníky vín 
je značka  zárukou kvality. Soutěž prezentuje práci 
zemědělců, vinařů a je zároveň oceněním   jejich 
záslužné práce. 

Akce je spolufinancována z prostředků Zlínské-
ho kraje pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
a ministra zemědělství. Soutěž TOP Víno Slovácka  
se zařadila mezi významné vinařské soutěže.

Přihlášky spolu se vzorky vín je nutné předat 29. 
a 30. července 2013. Pravidla soutěže a přihlášku 
soutěžícím vinařům na požádaní zašleme a na-
jdete ji také na www.kis-zvzk.cz. 

Hodnocení vzorků vín provede hodnotící komise, 
která je složena z odborníků, držitelů platného 
osvědčení o degustační zkoušce,  ve dnech 6. a 7. 
srpna 2013.
Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 2012 ve 4 
kategoriích podle obsahu zbytkového cukru. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na vi-
nařských slavnostech 24. srpna 2013 od 14.00 
hodin v Polešovicích a bude pří ležitostí k nefor-
málnímu setkání milovníků dobrého vína a široké 
veřejnosti. Je připraven bohatý kulturní pro-
gram, ochutnávka všech vín přihlášených do sou-
těže, bio vín a ochutnávka výrobků ze Slovácka. 

V podvečer je připravena v ulici Vinařská 
ochutnávka vín v otevřených polešovských 
sklepích s bohatým občerstvením za doprovodu 
cimbálových muzik.
   Garant soutěže:

Karla Malinová,
ředitelka OAK Uh. Hradiště
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Budovou základní umělecké školy jsme v mi-
nulém pokračování vstoupili na Mariánské 
náměstí. Druhé ze zdejších historických ná-
městí bylo po založení města centrem jeho 
staroměstské části, osídlené lidmi přivedenými 
z klášterní vsi Veligradu, pozdějšího Starého 
Města, a proto se nejméně do 14. století nazý-
valo Staroměstské náměstí neboli forum An-
tiquum. Později názvy kolísaly, takže na počát-
ku 17. století se objevuje Horní náměstí, v letech 
1670–1707 naopak náměstí Dolní a v roce 1681 
ojediněle náměstí Přední. Po vybudování mari-
ánského sloupu v roce 1721 se začal užívat ná-
zev Mariánské náměstí, který se pak stal i ofici-
álním. V roce 1945 bylo na počest osvoboditelů 

města přejmenováno na Náměstí Rudé armá-
dy. Údajně měla být v březnu 1946 schválena 
změna názvu na Stalinovo náměstí, ale prak-
tické užívání tohoto jména není nikde doloženo 
a pojmenování Náměstí Rudé armády přetrvalo 
až do počátku roku 1990, kdy mu byl navrácen 
název Mariánské.
Náměstí, které po staletí sloužilo jako tržiště, 
bývalo prázdné, jen na jeho jihozápadním kon-
ci byla studně, až do konce 17. století zakrytá 
dřevěným přístřeškem. V roce 1697 ji nahradila 
uprostřed náměstí nová kašna, kterou známe 
dodnes, zhotovená sochařem Karlem Josefem 
Rossim. V době velké morové epidemie v roce 
1715 učinila městská rada slib postavit sloup 
k poctě Panny Marie a k jeho naplnění došlo 
v roce 1721, kdy 20. listopadu bylo dílo Antonína 
Rigy slavnostně vysvěceno velehradským opa-
tem Floriánem Nezorinem. Aby tento morový 
sloup mohl být umístěn do středu náměstí, byla 
kašna posunuta na dnešní místo. Po dvou de-
setiletích byl prostor náměstí obohacen o další 
výtvarné dílo, a sice sloup se sochou sv. Floriá-
na. V roce 1742, za tzv. válek o dědictví rakouské, 
město nakrátko obsadilo pruské vojsko, a když 
pak počátkem dubna odtáhlo, odvedlo s sebou 
tři rukojmí – císařského rychtáře Jana Jeronýma 
Schwarze, primátora Leopolda Černého a jed-
noho radního. U Kvasic však došlo k šarvátce 
s císařským vojskem a v nastalém zmatku se 
zajatým Hradišťanům podařilo uprchnout. Cí-
sařský rychtář Schwarz pak nechal postavit 
zmíněný sloup jako poděkování za šťastné vy-
váznutí z pruského zajetí.
V takto vytvořené podobě Mariánské náměs-
tí vydrželo 200 let. K zásadní změně došlo až 
před rokem 1957, kdy bylo výsadbou stromů 
upraveno do parkové podoby. Ta byla v polovi-
ně devadesátých let zrušena a rozsáhlá rekon-
strukce náměstí částečně vrátila jeho historic-
kou podobu. Bylo nově vydlážděno, opravena 
a zprovozněna kašna a zrestaurován i morový 
sloup. Slavnostní otevření náměstí proběhlo 

Toulky městem

Vjezd do areálu františkánského kláštera s kaplí 
sv. Rozálie před rokem 1877.                  Foto: archiv SM
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v září 1996. 
Stejně jako na Masarykově náměstí, i na Ma-
riánském se budeme setkávat výhradně 
s domy velkoměšťanskými, patřícími nejbohat-
ším a nejvýznamnějším měšťanům, případ-
ně i šlechtickým obyvatelům města. A protože 
jsme na náměstí vstoupili z Františkánské ulice, 
všimneme si nejdříve domů, navazujících na její 
pravou stranu. 
V dnešním zákoutí před vchodem do františ-
kánského kostela dal v roce 1717, brzy po mo-
rové ráně, zdejší měšťan a radní Bartoloměj 
Bernard Zelnitius postavit kapli s kryptou, za-
svěcenou svatým 14 pomocníkům a patronům 
proti moru, známou pak jako kaple sv. Rozá-
lie. První slavnostní mše se v ní konala 6. září 
1717. Podle pamětního nápisu na desce, kterou 
do zdi klášterní věže nechal vsadit potomek 
donátora, staroměstský učitel a amatérský ar-
cheolog Antonín Zelnitius v roce 1929, se kaple 
zřítila v roce 1877. Téhož roku byl v těsném sou-
sedství bývalého františkánského kláštera po-
staven dům čp. 200, původně ale s číslem 124, 
které dnes patří pouze klášterní budově. Podle 
vyobrazení na vedutě z roku 1670 tehdy na jeho 
místě byla nezastavěná plocha obehnaná zdí 
s vraty do náměstí, která tvořila součást kláš-
terního areálu. Podle této ohradní zdi vedla 
z náměstí k hradbám (v místě dnešní pasáže) 
ulička nazývaná Špitálská, neboť vedla k měst-

skému špitálu u sv. Alžběty, později pak Mě-
chová (něm. Sackgäschen). Zanikla zastavěním 
po roce 1848. 
Na katastrální mapě z první poloviny 19. století 
je na části plochy budoucího domu, při ohradní 
zdi, zakreslena jakási úzká stavba, snad hos-
podářská budova kláštera. Teprve v roce 1877 
zde byl postaven nájemní dům, patřící dodnes 
řádu františkánů. Obývali ho ponejvíce nižší 
úředníci a učitelé, a také úřednické vdovy, které 
braly do podnájmu učitele a studenty. Kolem 
roku 1890 to byla v prvním patře rodina gymna-
zijního profesora Ludwiga Schlögla a dále dvě 
penzistky, u nichž byl v podnájmu gymnazijní 
profesor František Jansa. V druhém patře žila 
vdova Anna Protzkarová a u ní jako podnájem-
nice učitelky mateřské školy, svobodné sestry 
Karolína a Anna Bakovské. V druhém bytě té-
hož poschodí bydlela další vdova s penzí, Anna 
Doláková s dcerou školačkou a služkou, a ještě 
s podnájemnicí – učitelkou nedaleké německé 
obecné školy Wilhelmine Richter. Prostší byty 
byly v dvorním křídle, kde bydlela např. rodina 
ševcovského mistra Cyrila Zapletala a svobod-
né sestry Marie a Barbora Kurovy, které se živily 
jako švadleny. Na přelomu 19. a 20. století se 
počet bytů snížil na čtyři, i nadále však přetr-
vával stejný typ obyvatel. Díky blízkosti škol tu 
vždy bydlelo několik učitelů. Dlouhodobě to byl 
především ředitel německé měšťanky Heinrich 
Wagner, jehož starší dcera byla rovněž učitel-
kou, kolem roku 1910 učitel obchodní školy Jin-
dřich Schejbal a před ním mladá vdova po pro-
fesoru Růžena Molčíková s třemi malými dětmi, 
matkou a babičkou. Víc než dvacet let tu pro-
žil i soudní úředník Jan Pipal. V přízemí byl už 
v roce 1890 byt a krám obchodníka smíšeným 
zbožím Františka Bureše, který měl ještě vedlej-
ší zaměstnání jako jednatel banky Slavie, aby 
uživil svou početnou rodinu s 10 dětmi. Z nich 
nejstarší syn byl v této době na vojně, další dva 
byli zaměstnáni jako písař a kapelník. Po de-
seti letech byly doma už jen čtyři děti, z nichž Domy na Mariánském náměstí po požáru 

v dubnu 1894.                                           Foto: archiv SM
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syn Adolf pracoval jako příručí v otcově obcho-
dě. Přibyla k nim ale dvě vnoučata, narozená 
v Bratislavě, a tchyně Anna Juřenová, která se 
narodila v Rakousku a jediná z rodiny mluvila 
německy. Z dalších dětí dcera a syn žili trvale 
ve Vídni, kde pracovali jako panská a zámeč-
nický tovaryš. Nájemníkem v domě byl v roce 
1900 také sklenář Václav Rechtig, jehož v ob-
chodě zakrátko vystřídali Zdeněk Košín a pak 
František Dvorský, po jehož odstěhování si ob-
chod sklem, porcelánem a obrazy otevřel v roce 
1907 Adolf Bureš. Ten však již za dva roky zemřel 
a po dalších dvou letech jeho obchod ve stej-
ném oboru nahradil Josef Lukš, a to až do roku 
1939. Po určitou dobu také provozoval sklenář-
ství s brusírnou skla a vlastní výrobou zrcadel. 
Koloniál Františka Bureše převzal v roce 1908 
Alois Hejník, později jako zástupce své manžel-
ky provozující obchod až do roku 1946. Tehdy je 
vystřídal Anastazius Hastík, jehož prodejna po-
travin a materiálního zboží však byla po třech 
letech začleněna do národního podniku Che-
modroga. Místo Lukšova obchodu skleněným 
zbožím otevřel v roce 1939 Jan Rauscher prodej 
obuvnických příprav s výkrojem kůže, po vál-
ce rozšířený na obchod kůží a obuvnickými, 
sedlářskými a čalounickými potřebami, který 
však byl v roce 1949 také znárodněn a změněn 
na Řemeslnické potřeby. Krátce tu ještě v letech 
1942–1946 provozoval svrškařství Ferdinand 
Pochylý a po něm Alois Müller prodej kartáč-

Dům čp. 200 ve 30. letech 20. století. 
                                                                     Foto: archiv SM

nického zboží. V poválečných letech zde bydleli 
kromě zmíněného obchodníka Hastíka ještě 
František Prchal, katecheta Dr. Martin Mikulka 
a v jedné místnosti sídlila v letech 1947–1948 re-
dakce Sborníku velehradského. V roce 1949 byly 
znárodněny nejen všechny zde působící živ-
nosti, ale i celý dům. V šedesátých letech sem 
byla umístěna prodejna zbraní a loveckých po-
třeb, později také hračkářství a prodej kočárků, 
v srpnu 1981 byla v prvním patře otevřena nová 
provozovna družstva Fotografia. V roce 1989 
došlo k rekonstrukci prodejny hraček, v níž byla 
zřízena prodejna bižuterie a dárkového zboží, 
z původního sortimentu zde zůstal jen prodej 
drobných hraček. Poté, co v roce 1993 byl dům 
vrácen původnímu majiteli – řádu františkánů, 
byla prodejna loveckých potřeb přestěhována 
do Dlouhé ulice a na jejím místě v září 1993 ote-
vřena prodejna liturgických potřeb společnosti 
Unita spolu s oblastní Charitou a tu po několika 
letech nahradilo knihkupectví Kardis. V březnu 
1996 pak do prostor prodejny bižuterie přesíd-
lil z Mařatic prodej výpočetní techniky MEGA-
COMP. Horní patra budovy od té doby slouží 
jako řeholní dům františkánů. 
Dovnitř dvora si v devadesátých letech sta-
vební firma Tradix vestavěla budovu kanceláří  
čp. 1268 s vchodem z pasáže vedlejšího domu.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Náměstí Rudé armády po parkové úpravě 
- kolem r. 1960.                                           Foto: SOkA UH
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K letošní premiéře Hradišťánku

Příznivci folkloru se každoročně těší na na slavnost-
ní premiéru dětského folklorního souboru Hradiš-
ťánek. Autorství se vždy ujmou vedoucí některé ze 
sedmi skupin - letos to byly vedoucí skupiny IV Jitka 
Čerstvá, Gabriela Fornálová a Jana Venclová. Pre-
miéru, která se konala 7. června (veřejná předpre-
miéra den předtím), nazvaly „Hádej, hádej hadači" 
a věnovaly ji dlouholeté vedoucí Hradišťánku Evě 
Žallmannové. Námětovou inspirací se staly čty-
ři živly - voda, země, vzduch a oheň. V programu 
účinkovalo šest skupin Hradišťánku, kterým hrály 
cimbálové muziky Hradišťánek s primášem Petrem 
Ondruchem, Ohnica s primášem Janem Mudrá-
kem a muzika Základní umělecké školy v Uh. Hra-
dišti s primáši Martinem Janálem a Markem Pavli-
cou. Oběma večerům tleskal zcela zaplněný velký 
sál Klubu kultury.
                                             Text a foto: Miroslav PotykaDvěma fotografiemi vám představujeme 

soubor Hradišťánek a jeho premiéru.
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Fejeton

čErVENCOVý FEJETON JiříHO JilíKA
O DVOU POKlADECH A METODěJOVě HrObě

Poklady vydává 
země jen jednou 
v roce – na Velký 
Pátek. My na Slo-
vácku máme po-
kladů tolik, že se 
ani do dne, který 
je označen „vel-
ký“, tedy větší než 
ostatní dny v roce, 
nevejdou. Museli 
jsme tedy pár dní 

přidat. V pondělí 3. června převzal primáš Franti-
šek Hamada Cenu města Uherské Hradiště. Jen 
rok ho dělí od stovky – 6. června mu totiž bylo 
devadesát devět let a je ve výtečné fyzické a du-
ševní kondici. Co říci o muži navýsost skromném, 
který miluje slováckou píseň, jíž zasvětil velkou 
část svého života? Snad to, že v něm lidová pí-
seň našla symbol své stálosti nepodléhající času. 
Během (bez jednoho roku) století, co František  
Hamada naslouchá písni – tu první ukolébavku 
mu jistě maminka zpívala nad kolébkou – je pí-
seň táž. Nezměnila se. František Hamada dnes 
hraje tak, jak se naučil v dětství, a ani slova pís-
ní se nezměnila, třeba „Okolo Hradišťa voděnka 
teče…“ anebo „Hradišťu, Hradišťu, nejsi hoden 
státi…“ Kolika jen proměnami prošlo za tu dobu 
„velké“ umění, výtvarné, hudební, literární, archi-
tektura. V kolika jen půtkách ideologických, které 
se leckdy změnily v pěstní, se utkali za těch sto 
let představitelé jednotlivých uměleckých proudů, 
slohů, konfesí. Lidová píseň času nepodléhá. Je 
to snad jejím zpátečnictvím? Ó nikoliv. Píseň je 
od toho, aby připomínala základ, z něhož veške-
rá lidská kultura vyrůstá, a tou je srdce. Bez srdce, 
obrazně vnímaného coby sídlo lásky, by náš život 
nestál za „zlámanou grešli“. A tak je nejstarší slo-
vácký primáš František Hamada vskutku pokla-
dem tento základ ztělesňujícím.

I skutečný poklad ze zlata a stříbra je k vidění – 
už jen posledních pár dní (do 7. července) na Pa-
mátníku Velké Moravy ve Starém Městě. Sada 
velkomoravských šperků (včetně legendárního 
velkého nákončí objeveného Antonínem Zel-
nitiem, který ho ve shodě s prof. Niederlem pro 
nedostatek srovnávacího materiálu považoval 
za čelenku) připomíná, že právě zde, často do-
slova a do písmene pod našima nohama, ukrývá 
země poklady vytvořené našimi dávnými předky. 
Velkomoravské šperky již samotnou technologií 
jsou unikáty, avšak co nás na nich, či lépe řeče-
no na jejich tvůrcích více vzrušuje, je jejich touha 
po kráse a z ní plynoucí zarputilá snaha onu krá-
su vytvářet a obklopovat se jí i v dobách, které 
rozhodně příliš múzám nepřály.

A když už jsme zabloudili na Velkou Moravu, rád 
bych připomněl v poslední době frekventované 
téma – hledání hrobu sv. Metoděje. Ještě než se 
stačili archeologové domluvit, kde vlastně byl, vy-
foukli nám ho – jak jinak – ševci (rozuměj Zlíňáci). 
A veřejně ho prezentují na výstavě Cyrilometo-
dějský Velehrad, která do 8. září probíhá v Baťo-
vě institutu ve Zlíně. Je ovšem otázkou, zda jde 
o pravý hrob. Motal se kolem něho akad. sochař 
Jiří Vlach a je na místě se tázat, zda u jeho objevu 
náhodou neasistoval duch nebohé Klementiny 
Maštalířové. Na druhé straně účast prof. Pojsla 
a dr. Rašticové na přípravě výstavy skýtá záruku 
jisté serióznosti. Sám nevím. Doporučuji udělat  
si úsudek na místě. Do Zlína to není zas tak da-
leko.
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ZAHáJENí VýSTAVY VEliGrAD.
Z KNížECíCH HrObů

Ve čtvrtek 6. června se byla v Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě zahájena jedinečná vý-
stava ze sbírek Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti a Moravského zemského muzea v Brně. 
Jejím cílem je představit široké veřejnosti unikát-
ní nálezy stříbrných a zlatých velkomoravských 
šperků z bohatých hrobových celků, které byly 
objeveny ve Starém Městě „Na Valách“ a v Uher-
ském Hradišti-Sadech.

VlADiMír KUDlíK VYSTAVUJE V GAlErii
SlOVáCKéHO MUZEA

Čtvrteční odpoledne 13. června patřilo v přízem-
ním sále Galerie Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti zahájení výstavy obrazů malíře Vladi-
míra Kudlíka. Jeho tvorba nabízí mnohotvárný 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

pohled na svět, v němž je určujícím fenoménem 
žena v mnoha podobách, situacích, výpovědích, 
vyznáních a zážitcích. Vernisáž hudebně dopro-
vodila Cimbálová muzika ZUŠ Uherské Hradiště 
pod vedením pedagoga Pavla Štulíra.

NOC VěrOZVěSTů

V pátek 14. června se poprvé přímo v přírodním 
areálu Národní kulturní památky – archeologické 
lokality s půdorysem velkomoravského kostela 
v Sadech na Výšině sv. Metoděje – uskutečnil slav-
nostní komponovaný večer s multimediální pro-
jekcí a koncertem hudebního souboru Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou nazvaný Noc věrozvěstů. Součás-
tí programu byla kombinace mluveného slova 
s promítáním videí na velkém plátně jako napří-
klad 3D rekonstrukce celého sadského areálu.  
To vše hudebně doprovodil Hradišťan s primá-
šem Jiřím Pavlicou. Na realizaci spolupracovalo 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti s městem 
Uherské Hradiště, Klubem kultury a Zlínským kra-
jem. Akce se zúčastnilo na tři tisíce zájemců.

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

Hlavní budova muzea ve Smetanových 
sadech

Stálá expozice NoSitelé ceNy Vladi-
míra Boučka V uHerSkém Hradišti
Expozice tvůrců Uherskohradišťska, kteří jsou 
od roku 2005 oceňováni městem Uherské Hra-
diště za zachovávání a rozvoj lidové umělecké 
výroby v regionu.

Velký sál
 petr Nikl, kreSBy a malBy
z NoVéHo SVěta 
Soubor nejnovějších kreseb a obrazů inspirova-
ných americkou metropolí reflektuje New York, 
jak ho neznáte: podivuhodní zajíci z Coney Is-
landu, antifunkcionalistické hlavice mrakodrapů 
a možná i bizarní lidé z ulic, které jste mohli po-
tkat zrovna včera. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
27. července 2013 v 17 hodin.

Malý sál
VojtěcH jaSNý, FotograFie
 Výstava představuje veřejnosti dosud nezná-
mou tvorbu významného režiséra Vojtěcha 
Jasného. Na snímcích, které nesoustavně, ale 
průběžně vznikaly od 40. let minulého století, 
zachycuje osobité autoportréty a portréty přá-
tel, ale i města, krajinu, vesnická setkání, zátiší 
nebo dokumenty z natáčení filmů. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
27. července 2013 v 17 hodin.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

portrét tvůrce s prodejní výstavou 
jeho prací

V červenci–srpnu představujeme:
rozálie BlažkoVá – pleteNí z kukuřič-
NéHo šuStí

uHa retro – promítáNí Filmů z arcHi-
Vu Studia amatérSkéHo Filmu V uHer-
Ském Hradišti
Muzejní klub v hlavní budově Slováckého muzea 
denně nabízí projekci dvou cyklů historických 
filmů z prostředí Uherského Hradiště a jeho 
okolí dle vlastního výběru návštěvníků. 

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
Vladimír kudlík / FilozoFie změNy
/ oBrazy
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 v mnoha 
podobách, situacích, výpovědích, vyznáních 
a zážitcích. 
Výstava potrvá do 7. července 2013.

igor cHmela, FotograFie
Igor Chmela se vedle své herecké profese zabý-
vá už dlouhou dobu fotografováním. Nejedná 
se však o nahodilou zálibu s pomocí moderní 
digitální techniky, ale své fotopřístroje si sám 
vyrábí nebo upravuje do originálních podob. 
Je obdivovatelem camery obscury, která je pro 
něho tajuplným prostředkem pro zachycování 
reality, neméně zajímavé jsou také tzv. „sir-
koně“. Výsledkem tvůrčí záliby jsou obrázky 
s kouzelnou atmosférou, která jim dodává oso-
bitý půvab. V široké námětové škále se objevují 
snímky z divadelního a filmového prostředí, ale 
také architektura, zajímavá zákoutí i chvíle spo-
jené s rodinným životem. První velká autorská 
výstava bude jistě překvapením a poznáním 
možností práce s tak úchvatným fenoménem, 
jakým je světlo a přenos do trvalého záznamu 
zpodobňované předlohy. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
18. července 2013 v 17 hodin.

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě:
igor chmela, fotografie
Objednávky u Mgr. Marie Martykánové,
tel. 572 552 425, 774 124 016, 
e-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz
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Velký a malý sál
patrik HáBl, jaN koVařík/ oBrazy 
a SocHy
Mladí, talentovaní umělci, absolventi SUPŠ 
v Uherském Hradišti, výrazné osobnosti součas-
ného českého malířství a sochařství, ukazují sílu 
a krásu tradičních uměleckých forem i v dnešní 
multimediální době.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. čer-
vence 2013 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 15. září 2013.

iNdiáNSké loučeNí S prázdNiNami
Přijďte strávit netradiční odpoledne plné her 
a programů na indiánské téma.
V případě nepříznivého počasí se akce konat 
nebude.
Nádvoří galerie Slováckého muzea, sobota 
31. srpna, 14.00–16.00 hodin. 

památník Velké moravy ve Starém městě
 
multimediálNí expozice o dějiNácH 
VelkomoraVSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

Veligrad. z kNížecícH HroBů
Výstava ze sbírek Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti a Moravského zemského muzea 
v Brně.
Cílem výstavy je představit široké veřejnosti uni-
kátní nálezy z bohatých hrobových celků, kte-
ré byly objeveny ve Starém Městě „Na Valách“ 
a v Uherském Hradišti-Sadech.
Výstava potrvá do 7. července 2013.

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.

NaHé jSou Národy Bez kNiH...
Pásmo z úryvků děl cyrilometodějské literár-
ní školy a staroslověnského sborového zpěvu. 
Účinkují Vladimír Doskočil, herec Slováckého 
divadla, a farní sbor z Buchlovic. 

Pořádá Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
a Historická společnost Starý Velehrad.
památník Velké moravy ve Starém městě, 
čtvrtek 5. července 2013 v 17 hodin, vstup 
volný.

letecké muzeum kunovice

adreSát: letecké muzeum. poHledNi-
ce letadel ze Soukromé SBírky
Výstava pohlednic s leteckou tematikou před-
stavuje výběr z rozsáhlé sbírky Petra Zaorala 
z Prahy. Sbírat je začal v roce 2002, když při vá-
nočním úklidu našel obálku asi s 40 pohlednice-
mi vrtulníků. V březnu 2013 už jeho sbírka činila 
neuvěřitelných 3 842 kusů a na všech jsou letec-
ké stroje! V Leteckém muzeu Kunovice je vysta-
veno několik desítek pohlednic, mezi nimi např. 
historické pohlednice s Aero HC-2 z brněnského 
veletrhu 1956/57, pohlednice obrázkové, s fil-
movou tematikou, exotické z Réunionu a další.
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. 
Výstava potrvá do 31. srpna 2013.

muzeum lidových pálenic Vlčnov 

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

Vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. otevírací doba: červenec–srpen: pondělí–
pátek 9.00–17.00 hodin (po předchozím objed-
nání), 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 
Kovářová, mobil: 733 621 063
V případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, 
provozní: mobil: 774 124 020
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Jitka Zpěváková, ekonom: e-mail: jitka.zpevako-
va@slovackemuzeum.cz

Soubor lidových staveb – topolná č.p. 90 a 93
– stálá expozice lidového bydlení a kovář-
ství na Slovácku

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

Výstavy a akce mimo objekty muzea

SlaVNoStNí praVoSlaVNá liturgie
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše) v přírodním 
areálu na Sadské výšině – Výšině sv. Metoděje, 
archeologické lokalitě v Uherském Hradišti-Sa-
dech. Liturgie bude sloužena přímo v základech 
objeveného velkomoravského kostela, v mís-
tech, kde své mše sloužili před 1150 lety i Kon-
stantin-Cyril a arcibiskup Metoděj.
uherské Hradiště-Sady, Sadská výšina – 
Výšina sv. cyrila a metoděje, sobota 27. 
července 2013 od 10 hodin.

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

cyrilometodějSký VeleHrad
V letošním roce si celá kulturní Evropa připomí-
ná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti se k cyrilometodějským oslavám 
připojuje řadou akcí, mezi něž patří i výstava, 
která přibližuje dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou 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 
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé 
Karpaty.

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

 

IGOR BENCA, KAROL FELIX, MARIÁN KOMÁČEK – GRAFIKA (26. 6. – 22. 7.)

FILIP BERÁNEK: ARCHITEKTURA 1948 – 1989, 
MICHAL BURÁŇ: SMUTEČNÍ SÍNĚ SOCIALISMU (26. 7. - 3. 8.)

REDUTA
PŘÍSÁLÍ

DÍVKA Z FILMOVÉHO PLÁTNA, SUPŠ Uherské Hradiště (26. 7. – 3. 8.)

REDUTA
PŮDA

MILAN BUREŠ, SEVASTOPOL, fotografie  (26. 7. – 3. 8.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

SLOVÁCKÝ TRASH – výstava fotografií a jiného (26. 7. - 3. 8.)

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

            5. - 14. 7.      Masarykovo nám., Uherské Hradiště     • vstupné: ZDARMA 

SLOVÁCKÉ LÉTO S ADELL TRADING
– TAK TROCHU JINÁ AKCE…
MONKEY BUSINESS, INEKAFE, ARGEMA, REFLEXY A DALŠÍ

          12. - 14. 7.      Starý Hrozenkov 

53. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI
• PÁTEK – SETKÁNÍ U LÍPY BRATRSTVÍ, SETKÁNÍ NA POMEZÍ
• SOBOTA – JARMARK LIDOVÝCH VÝROBCŮ, KONCERT DECHOVÉ HUDBY HROZENČANÉ, VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍCH SOUBORŮ A SKUPIN BREZOVÁ,
DOLINA, KOPANIČÁR, KUBRA, NEZÁBUDKY, GAJDOŠI Z KOPANIC, CHORVATSKÉHO GAJDOŠSKÉHO ORCHESTRU, ŽENSKÉHO SBORU ČEČERA,
SLOVÁCKÉHO SOUBORU KYJOV S MUŽSKÝM SBOREM
• HLAVNÍ ZÁBAVNÝ PROGRAM: VĚRA ŠPINAROVÁ + PETR BENDE A R. KAISER S P. MELUŠEM 
• NEDĚLE – DECHOVÁ HUDBA TÚFARANKA, HOLÚBEK, CHOTÁR, KOPANIČÁREK, TRÚFALCI, HANDRLÁK, POVAŽAN, SKUPINA ZGAGAFARI (POLSKO), 
HUDEBNÍ SKUPINA BANDA Z BRATISLAVY A TANEČNÍ SKUPINA PARTIA 

          26. 7. - 3. 8.      Klub kultury, Reduta, Slovácká búda

XXXIX. LETNÍ FILMOVÁ 
ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2013
PODROBNÉ INFORMACE NA WWW.LFS.CZ

          neděle 28. 7.      Velká Javorina

XXI. SLAVNOSTI BRATRSTVÍ
ČECHŮ A SLOVÁKŮ
DECHOVÁ HUDBA STŘÍBRŇANKA, FOLKLORNÍ SOUBORY OTAVA (NOVÉ MESTO NAD VÁHOM), OLŠAVA (UH. BROD), KÝČER (TURÁ LÚKA), 
LUSK (KRAKOVANY), KUNOVJAN (UH. HRADIŠTĚ), KOPA (MYJAVA), KASANKA (MORAVSKÉ LIESKOVÉ), BZENECKÉ DRMOLICE (BZENEC), 
ŽENSKÁ PĚVECKÁ SKUPINA DOLINEČNA (SOBLAHOV), MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR KUNOVICE, LIDOVÁ HUDBA BOROVIENKA (LANČÁR) A DALŠÍ
 

    • vstupné: ZDARMA 

připravujeme 

9. 8. DON´T CRY FOR ME, ARGENTINA – HUDEBNĚ TANEČNÍ VEČER  (ŽIVÁ HUDBA - TANGO ARGENTINO, SKANDAL BAR, GRILOVÁNÍ STEAKŮ AJ.)  • VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY: 10. 8. CM KUNOVJAN
17. 8. TELEGRAF  • 24. 8. KALÍŠEK  • 31. 8. CM OHNICA

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA SAMOSTATNÉM PLAKÁTU

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA SAMOSTATNÉM PLAKÁTU



Ve dnech 7. až 9. června vyvrcholil v Uherském 
Hradišti 38. ročník ekologického festivalu TSTTT 
(Týká se to také tebe), jehož hlavní náplní je me-
zinárodní soutěž amatérských filmařů. V ní Velkou 
cenu Josefa Velka získal Michal Gálik z České re-
publiky, Cenu města Uh. Brodu Marek Janičík ze 
Slovenska, Cenu hejtmana Zlínského kraje Hugo 
Habrman z České republiky, Cenu Odborového 
svazu pracovníků kulturních zařízení Pavol Král‘ ze 
Slovenska a Cenu diváka Petr Baran z České re-
publiky. O tři roky mladší je stejnojmenná soutěž 
fotografů - hlavní cenu si odvezl Viktor Vrbovský 
z Opavy, další ocenění získali Petr Salinger z Kos-
telan nad Moravou, Bedřich Randýsek ze Vsetína, 
Romana Plačková z Hodonína, Miroslav Koudelka 
ze Semil, Ján Záhornacký z Kroměříže a zvláštní 
cenu PRO-BIO František Novotný ze Vsetína. Le-
tošní ročník měl bohatý doprovodný program 
- výtvarná dílna pro pedagogy a výstava dětské 
výtvarné tvorby v Uh. Brodě, promítání soutěžních 
filmů pro školy, diskusní fórum občanů Týká se 
to také nás, výstava fotografií Richarda Jaroňka 
dokumentující mizející podmořský svět s násled-
nou besedou Nástrahy Afriky, prodejní výstava 
kaktusů, selské trhy, expozice Živá voda v Modré, 
program skautů a firmy REC Group pro děti, před-
náška Dr. Petera Áče Proměny řeky (o Dunaji), 
promítání vítězných filmů z festivalů Ekofilm, En-
virofilm a Sondrio, seminář Aktuality a zajímavosti 
z ekologického zemědělství a další. Atmosféru 
festivalu vám přiblíží několik fotografií.                                                                                         

Text a foto: Miroslav Potyka

Fotograf a spisovatel Richard Jaroňek
se svojí nejmilejší fotografií.

Hojně byla navštívena výstava kaktusů.

Vinařství U Dvou lip se prezentovalo
na nádvoří jezuitské koleje.

Ekologický festival TSTTT poosmatřicáté

Jarmark vědy a umění  na Masarykově 
náměstí v Uh. Hradišti.                    Foto: KKUH



Ekologický festival TSTTT poosmatřicáté

Výstava 35. ročníku fotosoutěže TSTTT byla 
tentokrát instalována v přízemí Reduty.

Na téma „Proměny řeky“ (Dunaje) besedoval 
fotograf a spisovatel Peter Áč z Bratislavy.

PRO-BIO uspořádalo seminář Aktuality
a zajímavosti z ekologického zemědělství.

Hlavní cenu fotosoutěže si do Opavy
odvezl Viktor Vrbovský. 

Velkou cenu Josefa Velka v soutěži filmů získal 
Michal Gálik z České republiky. 

Živá voda - Modrá.
Foto: Adéla Kotková
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Odešel Vítězslav Martinák

Smutná zpráva zasáhla nejen rodinu, ale i všech-
ny, kdo měli možnost blíže poznat pana Vítězslava 
Martináka. Zemřel 1. června 2013 ve věku nedoži-
tých 82 let. Uherské Hradiště přišlo o významného 
sochaře a restaurátora, který po celý život usiloval 
o záchranu a obnovu zejména barokních pamá-
tek. Úmrtí rodáka z Ořechova, který většinu života 
prožil v našem městě, nás překvapilo. Přestože již 
v roce 2005 předal veškeré vedení restaurátorské 
dílny synovi Jindřichovi a vnukovi Tomášovi, byl ne-
ustále agilní a sledoval se zájmem práci svých žáků 
a pokračovatelů, pomáhal nejen radou, nabytými 
poznatky a zkušenostmi, ale často i přímo v ateli-
éru. Jeho životní moudrost, skromnost, optimismus 
i nadsázka, se kterou vnímal okolní svět i sám sebe, 
budou chybět.
Vítězslav Martinák se narodil 23. července 1931 
v Ořechově u Polešovic. Vyučil se v oboru umělecký 
štukatér u firmy Josefa Hladíka a Rudolfa Doležala 
v Olomouci (1946–1950). Po jednoroční praxi absol-
voval Střední uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně 
(1954) a již v roce 1956 založil kamenosochařskou 
reprodukční dílnu v Uherském Hradišti a začal  
se věnovat restaurováním soch a dalších památek 
(nejprve v letech 1956–1968 v rámci Ústředí umě-
leckých řemesel, později samostatně). Na základě 
dosažených pracovních výsledků se stal členem 
sekce restaurátorů skupiny A, držitelem licence 

na restaurování uměleckých památek I. kategorie 
v kameni, štuku a umělém mramoru, a v tomto obo-
ru patřil mezi nejlepší restaurátory v českých ze-
mích. Jeho zásluhou se zaskvěla ve své kráse např. 
Benátská fontána z 1. poloviny 17. století v Lednici, 
sousoší sv. Václava v Budišově, přispěl k obnově 
výzdoby atiky a čestného dvora zámku v Mikulově, 
památek v lednicko-valtickém komplexu, restauro-
val exteriérové barokní sochy v Buchlovicích, Ivan-
čicích a v dalších, především moravských městech, 
obcích, zámcích a hradech. V Uherském Hradišti  
je jeho jméno spojeno se zatím poslední obnovou 
barokního morového sloupu na Mariánském ná-
městí, která byla provedena v 1. polovině 90. let 20. 
století, s renovací sloupu sv. Floriána a s restau-
rováním dalších, především barokních památek 
ve františkánském klášteře i v bývalém jezuitském 
kostele sv. Františka Xaverského. 
Odchodem Vítězslava Martináka ztrácíme význam-
nou kulturní osobnost, dobrého člověka.

PhDr. Milada Frolcová

Svatodušní svátky
na Mariánském nám.
před osmdesáti lety

Poslúchajte horní, dolní, domácí aj přespolní,
co vám budu říkat o svatodušním pondělí:
"Před týmto domem můj koníček volá,
že pan Gottwald prodává dobré kola!
Hýlom, hýlom, na krála, na krála!"

Foto a vzpomínka: Alberta Gottwalda III. 
 (1908 - 1997)
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Nové výstavy k 39. ročníku Letní filmové školy 

Letní filmová škola v Uherském Hradišti i v letoš-
ním roce kromě bohatého filmového programu 
nabídne svým návštěvníkům i obyvatelům města 
rozmanité doprovodné akce, besedy, setkání s vý-
jimečnými osobnostmi a hosty, koncerty, a také 
výstavy, které budou probíhat na mnoha místech 
ve městě. V hlavní budově Slováckého muzea 
ve Smetanových sadech se k  39. ročníku v sou-
časnosti připravují dvě nové výstavy. V přízemí je 
to výstava nazvaná Vojtěch Jasný / fotografie. 
Ve výběru fotografií, které vznikaly nesoustavně, 
ale průběžně od 40. let minulého století, má ve-
řejnost možnost seznámit se s dosud neznámou 
tvorbou významného českého režiséra. Jasný 
na svých snímcích zachycuje nejen osobité auto-
portréty a portréty přátel, ale také město, krajinu, 
vesnická setkání, zátiší nebo dokumenty z natá-
čení filmů. Fotografie jsou zapůjčeny z Moravské 
galerie v Brně a my věříme, že zaujmou stejně jako 

při své premiéře v Brně před třemi roky.  Ve výstav-
ním sále prvního patra se chystá výstava Kresby 
a malby z Nového světa Petra Nikla, vynikajícího 
českého malíře, grafika, performera, hudební-
ka, fotografa, absolventa hradišťské „umprum-
ky“ a pražské Akademie, rodáka ze Zlína, který  
si v uplynulých letech získal velký divácký ohlas 
díky mnoha interaktivním projektům, ve kterých 
zapojil do hry i dětskou fantazii a který má svou 
otevřeností, kreativitou a bezprostředností vel-
ký vliv na utváření současného myšlení. Výstava 
mapuje jeho současnou tvorbu, v níž se promítá 
nedávný pobyt ve Spojených státech. „Fantastický 
New York, jak ho neznáte: podivuhodní zajíci z Co-
ney Islandu, antifunkcionalistické hlavice mrako-
drapů a možná i bizarní lidé z ulic, které jste mohli 
potkat zrovna včera. Petr Nikl jako lovec beze zbra-
ní i snový architekt. Made in NY.“ (F. Petrák). Zahá-
jení obou výstav za účasti autorů proběhne 

Vojtěch Jasný, Autoportrét
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Igor Chmela, Autoportrét

Petr Nikl, Henry ve sloní čepici, 
olej na plátně, 2013

Nové výstavy k 39. ročníku Letní filmové školy 

v sobotu 27. července 2013.
Dalším zajímavou akcí k „filmovce“ bude výstava 
v Galerii Slováckého muzea nazvaná igor Chmela 
/ fotografie. Igor Chmela, herec Divadla Na zá-
bradlí v Praze, se kromě své profese také inten-
zivně věnuje fotografování. „Častými náměty jeho 
snímků jsou záběry z divadelního a filmového 
prostředí, ale také zajímavá zákoutí v krajině, mo-
mentky s portrétní nebo dětskou tematikou. Použí-
vá různé technické pomůcky, ale pozoruhodných 
výsledků dosahuje camerou obscurou, tzv. sirko-
něm“ (M. Martykánová). V prvním patře galerie  
se poprvé autorskou výstavou představí dva mla-
dí talentovaní umělci, oba absolventi hradišťské 
„umprumky“, Patrik Hábl a Jan Kovářík / Obra-
zy a sochy. Patrik Hábl, jedna z nejvýraznějších 
tváří současného českého malířství, ukazuje sílu 
a krásu tradičních uměleckých forem i v dnešní 
multimediální době.  Zachovává vizuální a estetic-
kou přitažlivost klasických krajinomaleb, přestože 
v prvé řadě zachycuje především krajiny vlastní 
mysli. Linie a tvary, které často nanáší bez použití 
štětce, totiž stále na mentální úrovni připomínají 
náš svět a tradiční představy o jeho zobrazová-
ní. Jan Kovářík se prezentuje kolekcí plastik, kte-
ré svědčí o zralém a uceleném tvůrčím nazírání. 
Stačí letmý pohled na jeho plastické „věci“, jak on 
sám často říká, abychom pochopili, že jejich hlad-
ká jednoduchost naopak představuje zhmotnění 

bohaté škály možných významů a stejně bohaté 
škály možných interpretací. „Jejich tichá, nená-
padně totemická přítomnost sama o sobě vznáší 
nevyřčené dotazy o našem místě v řádu přírody, 
o plynutí času s tím, co zaniká a co naopak trvá“  
(R. Drury). Nové výstavy v Galerii Slováckého 
muzea budou slavnostně zahájeny 18. červen-
ce 2013. 

Z dalších výstav, které se k letošní filmové škole při-
pravují, připomeňme ještě například přehlídku fo-
tografických portrétů hollywoodských hvězd v kině 
Hvězda, lette Valeska – Souhvězdí Hollywoodu, 
nebo workshop Karla Cudlína v Cafe Portál, fo-
tografie Jiřího Doležela v Redutě na Masarykově 
náměstí a další. Výstavní program letošního léta je 
opět bohatý, stačí si vybrat a vyrazit.
     
  PhDr. Milada Frolcová
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Divadelní sezóna 2012/2013 je uzavřena. Hráli 
jsme v ní téměř každý den, a tak i herci a ostatní 
zaměstnanci Slováckého divadla si vyberou za-
slouženou dovolenou. V budově divadla opět jako 
každý rok proběhnou nutné úpravy a opravy. Ale 
je třeba už teď vědět, čím začneme po dovolené. 
A to my víme. Kromě zahájení telefonického i in-
ternetového předprodeje vstupenek v pondělí 19. 
srpna v 8.00 hodin ráno se opět rozběhne i prodej 
Studentského a žákovského předplatného. Již 
delší dobu se tyto dva druhy předplatného netý-
kají jen studentů a žáků, ale využívají je všechny 
generace našich diváků. Snad kvůli levnější ceně, 
možná kvůli bonusu v podobě alternativního titu-
lu na Malé scéně (v případě Studentského před-
platného), nejvíce ale asi kvůli dřívějším začát-
kům představení: Studentské předplatné v úterý 
či ve středu v 18.00 hodin, Žákovské předplatné 
ve středu od 17.00 hodin. Oproti Večernímu před-
platnému a předplatnému SENIOR jsou Student-
ské a Žákovské rámovány školním rokem – jejich 
cyklus tedy probíhá od září do června. Zakoupit je 
bude možné do té doby, než se začnou předsta-
vení pro tyto předplatitelské skupiny hrát, tedy asi 
do poloviny září. Které tituly Studentské a Žákov-
ské předplatné nabízí ve školním roce 2013/2014? 
Začněme Žákovským: parodii, sci-fi, komiks i tro-
chu politiky v inscenaci Cybercomics, komedii pl-
nou omylů a záměn podanou formou divadelního 

sitcomu – Nájemníci, komickou jazzovou operu 
v semaforském stylu Dobře placená procházka 
a pohádkový titul z pera Aloise Jiráska lucerna. 
Všechny tyto čtyři hry má v nabídce i Studentské 
předplatné, ale k nim ještě navíc i rodinné drama 
napsané sice koncem 19. století, v našem pojetí 
však zcela současné – hru Henrika Ibsena Nora 
a bonus na Malé scéně v podobě detektivního 
příběhu současné jihoafrické dramatičky Rezy de 
Wet, poetického thrilleru s trochou poezie, tajem-
na a černého humoru, v němž nevidomý konstábl 
van der Riet vyšetřuje zmizení dvou mladých dívek -  
Pohřešované. Přejeme vám pří jemné léto a v jeho 
závěru ve Slováckém divadle opět na shledanou!

-pah-

Cybercomics - Vladimír Doskočil, Kamil 
Pulec, Klára Vojtková, Jan Frolec

Kdyby tisíc klarinetů - Martin Vrtáček,  
Tereza Novotná, David Vaculík 

Nora - Tereza Novotná, Jitka Josková, 
Tomáš Šulaj                               Foto: Jan Karásek
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Jiří Hejcman, Zdeněk Trčálek

Kamil Pulec, Pavel Hromádka 
Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

bOžEK TOMíčEK SlAVí SEDMDESáTiNY!

Narodil se ve stej-
ný den jako italský 
revolucionář Gi-
useppe Garibaldi 
nebo český režisér, 
herec a scenárista 
Oldřich Lipský, to 
znamená v den, kdy 
Američané v USA 
slaví Den nezá-

vislosti. Letos 4. července mu bude 70 let. A celé 
Slovácké divadlo mu ze srdce přeje VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ! A také, aby ho nemoci nesužovaly pří-
liš a když už, aby neztrácel dobrou veselou mysl, 
kterou si s ním všichni spojujeme. BOŽEK TOMÍČEK 
a Slovácké divadlo spolu „drželi basu“ v dobrém 
i zlém dvacet let. A za to patří Božkovi veliké díky! 
Ať chtěl nebo nechtěl, k divadlu mu dali přičuch-
nout jeho rodiče – ochotníci. Protože se ho nikdo 
neptal, nebylo mu to zrovna po chuti a díval se 
na všechny ty divadelní blázny skrz prsty. Ale na-
konec se také nechal lapit. Po studiích na JAMU 
v Brně přijal první angažmá v Praze, v Divadle Jiří-
ho Wolkera, poté přišlo jeho první (tří leté) období 
v divadle Slováckém. Delší dobu pobýval i v Seve-
romoravském divadle Šumperk, na jednu sezó-
nu se opět objevil ve Slováckém nebo i v Hradci 
Králové a od roku 1989 do roku 2005, čili 16 let, 
se s ním setkávali diváci opět na Slovácku. Sám 
říká, že se vrátil do kraje, kam patří. Za všechny 
role zmiňme alespoň Žida Abrama Beera v Niko-
lu Šuhajovi, Montfleuryho v Cyranovi de Bergerac, 
Hospodského v Portugálii, Petra Nikolajeviče So-
rina v Čechovově Rackovi, nadlesního Bruno Ei-
senkulku v Na tý louce zelený, generálovu matku 
Madame de la Petardiere ve Svačince generálů, 
úředníka Ivo Kalouse ve Vyrozumění a samozřej-
mě jeho Pejska (Petra) ve hře o jednom letitém 
manželství O pejskovi a mačičke, kterou se se Slo-
váckým divadlem loučil. Ale ne na dlouho. Stále 
bydlí nedaleko a občas zajde na pár slov a pár vti-
pů. Božku, ještě jednou vše nejlepší a díky za tvůj 
humor!                                                              -pah-

Premiéra Nájemníci

Alžběta Kynclová, Jiří Hejcman,  
Tereza Novotná 
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Knihovna B. B. Buchlovana

Dětské oddělení knihovny je nejlepší v republice!

Vítězkou soutěže o nejlepší knihovnu pro děti a no-
sitelkou titulu Kamarádka knihovna za rok 2012 
se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti! V pátek 31. května to na slav-
nostním setkání oznámila odborná porota.
Knihovna převzala titul i hlavní cenu od generálního 
partnera - firmy 3M Česko a od prvního náměstka 
ministryně kultury Františka Mikeše. Oceněno bylo 
i dalších 5 knihoven - vítězů jednotlivých velikost-
ních kategorií.Soutěž Kamarádka knihovna, pořá-
daná Svazem knihovníků a informačních pracovní-
ků ČR (SKIP) a firmou 3M, probíhá už od roku 2007 
pod záštitou MK ČR. Cílem je motivovat knihovny 
k lepším službám a co největší vstřícnosti k dětským 
uživatelům. Kromě uherskohradišťské knihovny  
se do finálové soutěže dostalo dalších pět knihoven 
vítězů jednotlivých velikostních kategorií: Městská 
knihovna v Nové Včelnici, Plané nad Lužnicí, Dob-
říši, Pelhřimově a Knihovna města Hradce Králové. 
Dětské oddělení Knihovny BBB má letos oprav-

du dobrý rok; jeho pracovnice Miroslava Čápová 
a Hana Hanáčková se v dubnu staly prvními český-
mi nositelkami Ceny H. CH. Andersena v dánském 
Odense, a to za své mimořádné zásluhy o projekt 
Noc s Andersenem. Vítězem se knihovna stala ne-
jenom díky dobrým vysvědčením našich dětských 
čtenářů, ale také díky výborným službám, které 
dětem poskytuje. Všem dětem, které nám napsa-
ly výborné vysvědčení, tímto děkujeme a těšíme  
se na Vás v knihovně!
 
STUDENTi  V rOli NEViDOMýCH
Ve středu 29. května se v Knihovně BBB uskutečnila 
první akce v rámci projektu Poznej a pomoz, který 
vznikl díky grantové pomoci Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu Světluška.

Tucet účastníků tvořili z větší části studenti uhersko-
hradišťských středních škol, které doplnili nevidomí 
čtenáři Knihovny BBB. Pod vedením lektorky vytvá-
řeli z hlíny vlastní obličejové busty, ovšem vidícím 
byla vytvořena situace, kterou mají nevidomí, tedy 
tvorba s vyřazením zraku. Hlavním smyslem projek-
tu je několikahodinové setkání, poznání a propoje-
ní vidících a nevidomých a zejména poznání mladé 
generace určitého aspektu života s handicapem.
Výstupem ze semináře budou výrobky všech účast-
níků, které budou po celé prázdniny vystaveny v čí-
tárně knihovny i s fotodokumentací celé akce, vý-
stava bude samozřejmě k dispozici pro celou širší 
veřejnost.
     

Radovan Jančář a dětské oddělení

lETNí OTEVírACí DObA KNiHOVNY bbb (OD 1. čErVENCE DO 31. SrPNA)
 zavřeno pondělí středa čtvrtek  pátek
Knihovna bbb - 8-18 12-16 8-18 8-16 
Oddělení pro děti - 8-18 12-16 8-18 8-16 
pobočka Jarošov 8.7. - 27.7. 8-12  13-18 - 8-12 13-18 - 
pobočka Mařatice - 8-12  13-18 - 8-12 13-18 -
pobočka Míkovice 1.7. - 31.8. - - - -
pobočka Štěpnice 15.7. - 28.7. 8-12  13-18 - 8-12  13-18 -
pobočka Vésky 1.7. - 31.8. - - - -
pobočka VŠ 1.7. - 16.9. - - - -
Výměnný fond - 8-12  13-18 - 8-12  13-18 -

Mirka Čápová a Hana Hanáčková při  
slavnostním vyhlášení.                         Foto: BBB 
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GENAZiNO, w.: DEŠTNíK PrO TENTO DEN     
Peníze se dají vydělávat různě, třeba tím, že na vlastních nohou testujete luxusní 
polobotky. Bezejmenný hlavní hrdina románu navštěvuje dávné přítelkyně, sepisuje
posudky na drahé anglické boty a za honoráře si užívá skromného života. Když ho
ale opustí přítelkyně a honorář klesne na minimum, musí se něco zásadního změnit…

Výběr novinek Knihovny BBB 

JAKUbiSKO, J.: žiVé STříbrO       
Zápis obrazů a událostí, které si dobře schovala paměť jednoho z předních tvůrců 
česko-slovenské a evropské kinematografie, je působivou četbou, v níž se mísí oso-
bitě viděná realita s Jakubiskovým magickým realismem, dodávajícím tak dráždivou 
chuť a neopakovatelné vyznění jeho vynikajícím filmům.

HAYMAN, J.: MráZ      
Atraktivní a ctižádostivá právnička se chce stát partnerkou v prestižní advokátní fir-
mě v Nové Anglii. Jedné mrazivé noci je však její mrtvé tělo nalezeno v kufru auta 
nahé a na kost zmrzlé. Případ přebírá detektiv z oddělení vražd Michael McCabe  
a hned začíná s vyšetřováním. Podaří se detektivovi včas odhalit vraha a vyřešit 
případ?

O liDECH A PSECH
Další soubor edice Česká povídka přináší příběhy, v nichž hraje hlavní roli vztah 
člověka a psa. Pes je prý nejlepší přítel člověka. Těžko říci, ale někteří dokonce tvrdí, 
že s tím svým si rozumějí víc než s vlastními příbuznými. Povídky od známých i méně 
známých autorů, např. K. Tučkové, P. Šabacha, M. Epsteina nebo V. Fischerové.

FEDlEr, J.: žENY NA TAHU (DáMSKá JíZDA PO lETECH) 
Bystrá, zábavná a také velmi pronikavá sonda do života žen, které se snaží vypo-
řádat se stárnoucími těly, nenaplněnými sny a pubertálními dětmi. Ale hlavně je to 
kniha o přátelství, lidskosti a o tom, že milovat znamená především nechat jít. Když 
se na víkend sejde parta ženských bez dětí a bez manželů, nikdo netuší, jak to celé 
dopadne.

STráNSKý, J.: bAlADA O PilOTOVi
Novela, napsaná podle skutečné události, se odehrává v roce 1946. 

Hrdinou je pilot Emil Malík. Za války bojoval v Británii, dostal se i do Sovětského 
svazu, kde ale  nesplnil to, co od něj kremelští vládci očekávali. Po válce se proto 
stává nepohodlným i československým komunistům, kteří se už připravují na pře-
vzetí moci…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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1.FC Slovácko - sezona plná zvratů

Díky zlepšenému závěru se 1.FC Slovácko vyšvih-
lo z míst ohrožených sestupem až na konečné 
9. místo s 37 body, což lze považovat  za relativ-
ní úspěch. Rozhodla o tom poslední dvě kola,  
v nichž nejprve Ostrava i s Milanem Barošem od-
jela domů s porážkou 2:0 a v posledním zápase 
si náš celek odvezl tři body z Brna po výhře 3:1.  
V utkání s Ostravou rozhodlo, že obrana praktic-
ky k ničemu vážnému nepřipustila Baroše - prim  
v tom hrál Jan Trousil. Obě branky vstřelil Libor 
Došek. V posledním utkání v Brně se Slovácko 
konečně rozstří lelo a nedalo již zachráněnému 
celku šanci, branky vstřelili Kuncl, Kovář a Do-
šek. Sezonu 2012 - 2013 první Gambrinus ligy lze 
stručně charakterizovat: špatný začátek, výměna 
trenéra Soukupa za Svatopluka Habance, zlepše-
ní a zisk bodů, v polovině soutěže střed tabulky. 
Na jaře zahájil určitou krizi smolný zápas doma  
s Příbramí (prohra 0:1), kdy náš celek stří lel 17x na 
branku, měl šest vyložených šancí a neproměnil 
penaltu. Následovala série čtyř porážek a pokles 
na  pozice ohrožených sestupem. Obrat nastal  
v utkáních doma s Budějovicemi a pak v Hrad-
ci. I přes porážky se silnými soupeři, spěla se-
zóna úspěšně k závěru. Brankář Dušan Meli-
chárek měl nepatrně lepší podzim, ale stále si 
udržoval spolehlivou formu. Celkem 8x udržel 
čisté konto a je na šestém až osmém místě 
mezi brankáři. V obraně spolehlivě kraloval Jan 

Milan Baroš se v Uh. Hradišti 
neprosadil.

Trousil, navíc vstřelil 4 branky. Na jaře mu dob-
ře sekundoval Martin Kuncl. Záloha podávala 
dost nevyrovnané výkony, nejvíce zápasů ode-
hráli Volešák, Valenta, Hlúpik a Daníček. Vole-
šák zahodil nejvíc šancí, na druhou stranu dal  
5 branek a na devět přihrál. V útoku kraloval Libor 
Došek, s 13 brankami čtvrtý mezi ligovými kanonýry. 
Kovář měl dobrý podzim, na jaře se začal prosazo-
vat Haša. Přípravné zápasy na novou sezonu začaly 
19. června. Na červenec je naplánováno: 2. 7. Györ  
v Maďarsku, 4. 7. soupeř v jednání, 6. 7. AS Trenčín 
v Ratíškovicích, 9. 7. MSK Břeclav ve Starém Městě 
a na 13. 7. je soupeř v jednání. Věříme, že novou 
sezonu zahájí Slovácko lépe, než v loňském roce.

Text a foto: Miroslav Potyka

Před utkáním s Baníkem se s aktivní 
kariérou rozloučil Michal Kordula.

Před brankou Ostravy bylo stále živo.
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SlOVáCKé léTO 2013 – TAK TrOCHU JiNá AKCE… 
5. - 14. 7. 2013 UHErSKé HrADiŠTě

Začátkem července se historické prostory Uherského Hradiště již pošesté promění 
v plážové centrum plné sportu a zábavy. 

Znovu nebude chybět plážový volejbal, plážová házená, pétanque a plážový fot-
bal, z neplážových aktivit stolní tenis a stolní fotbálek, z nesoutěžních například 
alpinning nebo salsa. Děti se mohou zapojit do soutěží a her v rámci dětských dnů.

Sportovní aktivity doplní pestrý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. 
V rámci hudebního programu se představí nejoblíbenější regionální skupiny jako  
rEFlExY, ArGEMA, TAbáK (KAbáT rEViVAl), STrEET 69, SVATý PlUK, CM HArAFi-
CA, V.S.P. bAND A DAlŠí. 

Z přespolních se vrátí perla české hudební scény MONKEY bUSiNESS a poprvé v historii 
na Slováckém létě přivítáme zahraniční kapely, slovenské iNEKAFE A METrOPOliS.
 
Zajímavým zpestřením jistě bude pěvecký večer účastníků celostátních pěveckých 
soutěží, na kterém se představí Alžběta Kolečkářová, Petr Ševčík, Kristýna Daňhelo-
vá, Veronika Vrublová a další. Večer budou moderovat a pěvecky doplňovat oblíbení 
moderátoři Marek Toman za Rádio Zlín a za rádio ROCK MAX Filip Bártek. Hudební 
produkci doplní večery věnované folkloru a latinskoamerické salse (TK rokaso).

Kromě zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit si akce klade za cíl zís-
kání finančních prostředků pro dobročinné účely. Kompletní program najdete  
na www.slovackeleto.cz
 
Akce je tradičně pro návštěvníky zcela zdarma.



42

Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

čtyřlíStek Ve SlužBácH krále 
Best of 1/2 2013

po 1. 7. 16.30 hod.
režie: micHal žaBka čr 2013 / 95 min.  
/ přístupný / 70 kč
Dobrodružný filmový příběh plný humorných  
a gagových situací.

rycHle a zBěSile 6   
Best of 1/2 2013

po 1. 7. 18.15, so 6. 7. 18.00 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. 

BaBoVřeSky    
Best of 1/2 2013

po 1. 7. 21.00 hod.
režie: zdeNěk troška / čr 2013 / 133 min. 
/ od 12 let / 80 kč
Úspěšná komedie s podtitulkem „z dopisu ven-
kovské drbny“ se skvělým hereckým obsaze-
ním. 

králoVStVí leSNícH Strážců 
[3d]

Best of 1/2 2013
út 2. 7. 16.00 hod. 
režie: cHriS Wedge / uSa 2013 / 105 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 kč, 
děti do 15 let 110 kč
Příběh věčného boje dobra, které chrání příro-
du, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. 

BídNíci / leS miSeraBleS  
Best of 1/2 2013

út 2. 7. 18.00 hod.
režie: tom Hooper / Velká Británie 2012  
/ 157 min. / od 12 let / titulky / 80 kč
Boj. Sen. Naděje. Láska. 3x zlatý globus,
3x oscar.

pařBa Na třetí    
Best of 1/2 2013

út 2. 7. 21.00 hod.
režie: todd pHillipa / uSa 2013 / 110 min. 
/ od 15 let / titulky / 90 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. 

iroN maN 3 [3d]      
Best of 1/2 2013

st 3. 7. 18.00 hod.
režie: SHaNe Black / uSa, čína 2013 / 129 
min. / od 12 let / dabing / 3d-cinema / 130 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. 

já padoucH 2 [3d] 
čt 4. 7. 16.30, ne 7. 7. 16.30, so 13. 7. 15.30,  
ne 21. 7. 16.15 hod. 
režie: pierre coFFiN, cHriS reNaud / uSa  
2013 / 95 min. / přístupný / dabing / 3d-ci-
nema / 150 kč, děti do 15 let 130 kč
Může být napravený padouch vůbec ještě zá-
bavný? To si pište, že ano!
   
já padoucH 2 [2d]  
pá 5. 7. 16.30, pá 19. 7. 16.15 hod.
přístupný / dabing / 125 kč, děti do 15 let 
100 kč     
   
BliNg riNg: jako Vipky
čt 4. 7. 18.30, pá 5. 7. 18.30 hod.
režie: SoFia coppola / uSa 2013 / 90 min. 
/ od 12 let / titulky / 100 kč 
Aby se dotkli hvězd, vloupali se do jejich 
domů…
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NeSpoutaNý djaNgo
Best of 1/2 2013

čt 4. 7. 20.30 hod.
režie: QueNtiN taraNtiNo / uSa 2012  
/ 165 min. / od 15 let / titulky / 80 kč
Jižanské drama z období před vypuknutím Ob-
čanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok 
Django. 2x zlatý globus, 2x oscar.

oSamělý jezdec
pá 5. 7. 20.30, so 6. 7. 20.45, ne 7. 7. 20.30, po 
8. 7. 17.30, út 9. 7. 20.30, pá 19. 7. 18.00, po 22. 
7. 20.30 hod.
režie: gore VerBiNSki / uSa 2013 / 151 
min. / od 12 let / dabing / 140 kč, děti do 15 
let 110 kč   
Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí 
o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily 
proměnu Johna Reida (Armie Hammer), muže 
zákona, v legendu spravedlnosti.

uNiVerzita pro příšerky [3d] 
Best of 1/2 2013

so 6. 7. 16.00, so 20. 7. 16.00 hod. 
režie: daN ScaNloN / uSa 2013 / 109 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 165 kč, 
děti do 15 let 140 kč
Už jako malé monstrum snil Mike Wazowski  
o tom, že se stane úspěšnou příšerkou…

uNiVerzita pro příšerky [2d] 
Best of 1/2 2013

ne 14. 7. 16.00 hod. 
přístupný / dabing / 120 kč, děti do 15 let 
100 kč

SVětoVá Válka z [2d] 
ne 7. 7. 18.30 hod.
režie: marc ForSter / uSa, malta 2013  
/ 116 min. / od 12 let / titulky / 110 kč
Zombies jsou jako morová nákaza…

aNNa kareNiNa   
Best of 1/2 2013

pondělí 8. 7. 20.30 hod.
režie: joe WrigHt / V. Británie, Francie 
2012 / 130 min. / od 12 let / titulky / 80 kč
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska.

Star trek: do temNoty [3d] 
úterý 9. 7. 18.00 hod.
režie: j. j. aBramS / uSa 2013 / 132 min.  
/ od 12 let / titulky / 3d-cinema / 130 kč
Protože kapitán James T. Kirk je stále horko-
krevný a nedisciplinovaný rebel, způsobil drob-
nější galaktický incident, který by za normál-
ních okolností skončil jeho degradací… 

muž z oceli 
st 10. 7. 17.30 hod.
režie: zack SNyder / uSa, kanada 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. 

StážiSti
čt 11. 7. 20.30, út 16. 7. 18.00 hod.
režie: SHaWN leVy / uSa 2013 / 119 min.  
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 110 kč 
Starý psy klikat nenaučíš… 

reViVal
so 13. 7. 17.30, ne 14. 7. 18.00, po 15. 7. 20.30, út 
16. 7. 20.30, st 17. 7. 18.00, út 23. 7. 18.00 hod.   
režie: alice NelliS / čr 2013 / 116 min.
/ od 12 let / 110 kč
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmá-
nek a Marián Geišberg jako kamarádi, jejichž 
rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a nyní 
se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. 
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meteora 
středa 3. 7. 20.30 hod.
režie: S. StatHoulopouloS / Německo, 
řecko 2012 / 82 min. / od 12 let / 80, 90 kč
Dialog mezi dvěma různými náboženskými tra-
dicemi o tom, co znamená láska k Bohu a láska 
k člověku. Snímek byl nominován na zlatého 
medvěda na mFF v Berlíně 2012.

páNi mají rádi radši BloNdýNy 
st 10. 7. 20.30 hod.
režie: HoWard HaWkS / uSa 1953 / 91 
min. / přístupný / titulky / 60, 70 kč
Marilyn Monroeová vytvořila v nestárnoucí ko-
medii Howarda Hawkse prototyp okouzlující 
sexuální bohyně s plavou hřívou, která si omo-
tává srdce všech okolních mužů.

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.

před půlNocí 
ne 14. 7. 20.30 hod.
režie: ricHard liNklater / uSa 2013 / 108 
min. / od 12 let / titulky / 100 kč 
Celine a Jesse. Poprvé se náhodou setkali před 
osmnácti lety ve vlaku směřujícím do Vídně. De-
vět let na to na sebe narazili ve Francii. Teď mají 
čtyřicet a přicestovali do Řecka... 

paciFic rim – Útok Na zemi [3d] 
čt 11. 7. 18.00, po 15. 7. 18.00, čt 18. 7. 18.00, po 
22. 7. 18.00 hod.
režie: g. del toro /  uSa 2013 / přístupný 
/ titulky / 3d-cinema / 130 kč, děti do 15 let 
100 kč 
Pro boj s obří příšerou Kaiju byla vyvinuta spe-
ciální zbraň: masivní roboti zvaní Jaegers, kteří 
jsou simultánně ovládáni dvěma piloty a jejich 
mozky jsou propojeny neurálním mostem. 

liBerace! 
čt 18. 7. 20.30, so 20. 7. 18.00, út 23. 7. 20.30 hod.
režie: SteVeN SoderBergH / uSa 2013  
/ 118 min. / titulky / 110 kč
Životopisný film o slavném pianistovi a baviči 
Valentinovi Liberacem (Michael Douglas) a jeho 
vztahu s mladým Scottem Thorston byl na MFF 
v cannes nominován na zlatou palmu.

WHite HouSe doWN
pá 19. 7. 21.00, ne 21. 7. 20.30 hod.
režie: rolaNd emmericH / uSa 2013 / 137 
min. / přístupný / titulky / d-cinema / 140 kč
Režisér slavných akčních velkofilmů nás ten-
tokrát zavede do Bílého domu, který se stane 
obětí útoku těžce vyzbrojené skupiny polovo-
jenských útočníků.

r.i.p.d.-urNa: ÚtVar rozHodNě 
NežiVýcH ageNtů [2d]
so 20. 7. 20.30, st 24. 7. 18.00 hod.
režie: roBert ScHWeNtke / uSa 2013
/ od 12 let / titulky / 125 kč 
Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi 
nebo v pekle. Když jsou dobří, nastupují  
k URNA – Útvaru rozhodně neživých agentů. 

r.i.p.d.-urNa: ÚtVar rozHodNě 
NežiVýcH ageNtů [3d]   
ne 21. 7. 18.00 hod.
od 12 let / dabing / titulky / 3d-cinema  
/ 150 kč 

WolVeriNe 
čt 25. 7. 18.00, 20.30 hod.
režie: jameS maNgold / uSa 2013
/ 136 min. / přístupný / titulky / 125 kč
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina 
ze ságy X-Men, se v novém, výpravném akčním 
dobrodružství podívá do současného Japonska. 
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letní kino (smetanovy sady)

proBudím Se Včera   
3x pro náctileté

pá 5. 7. 21.30 hod.
režie: miloSlaV šmídmajer / čr 2012  
/ 120 min. / přístupný / zdarma  
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně 
svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu 
srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy mi-
loval, byla jeho spolužačka Eliška.

SeStřičky    
3x jiřina jirásková

so 6. 7. 21.30 hod.
režie: karel kacHyŇa / československo 
1983 / 85 min. / zdarma
O škole života, jeho strastech a krásách… 

Na Samotě u leSa    
3x jiří menzel

pá 12. 7. 21.30 hod.
režie: jiří meNzel / československo 1976  
/ 95 min / zdarma
Manželé Oldřich a Věra  se svými dětmi Petří-
kem a Zuzankou chtějí koupit chalupu. Dopad-
ne to trochu jinak, nakonec ale získají mnohem 
víc.

můj peS killer   
3x pro náctileté

so 13. 7. 21.30 hod.
režie: mira ForNayoVá / Slovensko, čr 
2013 / 87 min. / od 12 let / zdarma
Dramatický příběh ze současnosti, který se vy-
značuje syrovostí a velkou mírou autenticity,  
se dotýká aktuálních otázek jako jsou: rasismus, 
nezaměstnanost a problémy nefunkční rodiny. 

Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z flašky. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

baby bio

martiN a VeNuše   
Best of 1/2 2013

st 3. 7. 10.00 hod.
režie: jiří cHlumSký / čr 2012 / 102 min.  
/ přístupný / 50 kč
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše 
… aneb … když hlídá táta. 

Velký gatSBy   
Best of 1/2 2013

st 17. 7. 10.00 hod.
režie: Baz luHrmaNN / austrálie, uSa 
2013 / 148 min. / od 12 let / titulky / 50 kč 
Literární klasika pod taktovkou režiséra Moulin 
Rouge.

NeřízeNé Střely 
st 17. 7. 20.30 hod.
režie: FerzaN ozpetek / itálie 2010
/ 108 min. / od 12 let / titulky / 80, 90 kč
Zábavnou, povznášející a dojemná komedie‚ 
al dente‘.

pěNa dNí 
st 24. 7. 20.30 hod.
režie: micHel goNdry / Francie, Belgie 2013 
/ 125 min. / přístupný / titulky / 70, 80 kč  
Filmová adaptace románu Borise Viana staví na 
režisérově typicky hravém vizuálním stylu. 
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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 fo-
tograf, už mnoho desetiletí vedle jiných témat 
dokumentuje život a duši Velehradu. Bořek 
Žižlavský je velký milovník historie a rád se to-
muto oboru věnuje již řadu let. V jeho sbírkách 
starých pohlednic se najdou i papírové pokla-
dy. Fotografie Jiřího Rohela doplní vybranými 
pohledy na Velehrad v 19. a 20. století. Pokud  
se rozhodnete zúčastnit vernisáže, nepřijdete ani 
o odborné slovo tohoto sběratele. Městská kina 
se už počtvrté na konci června hlásí k tradici vý-
stav z cyklu Okolóóó´Hradišťááá, letos ve spojení 
s cyrilometodějskými oslavami chceme upozornit 
právě na Velehrad. Vyhýbáme se ale tematice 
dávné historie – spíše nás zajímá nedávná minu-
lost, civilní současnost a osobitost velmi navště-
vovaného místa našeho regionu. 
www.mkuh.cz

lette ValeSka:
SouHVězdí HollyWoodu
kino Hvězda, 26. 7. – 30. 8. 
Kolekce portrétů hollywoodských hvězd studiové 
éry je dílem fotografky, která spolu s celou řadou 
svých krajanů uprchla ve 30. letech z Německa. 
V roce 1938 doputovala i s manželem a dcerou 
do Kalifornie, kde její fotografie dětí zaujaly 
manželku Davida Selznicka a ta ji požádala, aby 
fotograficky zachytila den ze života jejích vlast-
ních potomků. Její snímky udělaly na Selznicka 
takový dojem, že Valesku najal, aby fotografova-
la hollywoodské hvězdy. Lette Valeska nepraco-
vala v ateliéru, ale své objekty zachycovala jako 
živé lidi, především v jejich vlastním prostředí 
a často v kruhu rodiny. Výstava je součástí 39. 
letní filmové školy.
www.lfs.cz
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koncerty, opery, výstavy, besedy

14. cz&Sk Hello jazz WeekeNd
pátek 12. 7. od 19.30 hod., sál kina Hvězda 
vstupné: 250 kč
Vystoupí: JAZZGANG (Uh. Hradiště), Jana 
Koubková Quartet (Praha), Milan Svobo-
da Quartet (Praha), JAZZONANCE – Lubo 
Šrámek & Berco Balogh Band (Bratislava). 
předprodej: pokladna kina Hvězda, 
ic uh. Hradiště, record music. (Na program 
nepřijímáme internetové rezervace).

jára cimrmaN: proSo
(přímý přeNoS)
so 13. 7. 20.00 hod. 
85 min. / 300 kč
První a jediné koncertní provedení slavných 
melodií odcizených z operetní fresky Proso Járy 
Cimrmana bude přenášeno z Obecního domu 
v Praze na plátna kin po celé České republice. 
Původní Cimrmanova opereta zazní v podání 
Českého národního symfonického orchestru 
pod vedením dirigenta Libora Peška v rámci hu-
debního festivalu Prague Proms. Jako sólisté vy-
stoupí sopranistka Adriana Kohútková a tenoři 
Tomáš Černý a Miloň Čepelka. V průběhu kon-
certu nebude samozřejmě chybět fundovaný 
výklad cimrmanologů Zdeňka Svěráka, Miloně 
Čepelky, Petra Bruknera a Roberta Bárty, kteří 
divákům prozradí nejednu perličku ze zákulisí 
vzniku tohoto zapomenutého díla. „Národ-
ní symfonický orchestr nás oslovil s nápadem 
uspořádat koncert, v němž by zazněly slavné 
skladby vykradené jinými autory z Cimrmanovy 
ztracené operetní fresky Proso. S návrhem jsme 
samozřejmě souhlasili a po dobré zkušenosti 
s loňským živým přenosem hry ,České nebe’ 
jsme se rozhodli jít stejnou cestou,“ říká Zde-
něk Svěrák. Režie již druhého „cimrmanovské-
ho“ přenosu do kin se opět ujme Jan Svěrák. 
Přímý přenos slavnostního koncertu do českých 
kin je pořádán ve prospěch charitativní organi-
zace Centrum Paraple. Odcizené známé melo-
die zazní ve svém původním zpracování po 120 
letech. Stejně jako první přímý přenos z Žižkov-

ského divadla Járy Cimrmana loni na podzim 
bude také přímý přenos operety Proso realizo-
ván ve vysokém rozlišení obrazu i zvuku. 

předprodej: kino Hvězda, ic, record mu-
sic. (Na program nepřijímáme internetové 
rezervace).   
 
www.jarmara.at
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

dokumeNtariStka třeštíkoVá 
V uHerSkém Hradišti

Režisérka Helena Třeštíková spolu s Janem 
Gogolou ml. představila v pondělí 20. 5.  
ve Hvězdě svůj nový dokumentární film „Život 
s Kašparem“. V úterý uvedla Třeštíková, která 
se řadí mezi absolutní špičku evropských doku-
mentárních tvůrců, své „Manželské etudy po 
20 letech“ na školní projekci pro Gymnázium.

Foto: Marek Malůšek

pecka Film 2: FilmoVou projekci
zdarma VyHrála zš zlecHoV

Druhé kolo dětské kreativní soutěže PeckaFilm 
na téma "Kino budoucnosti" bylo zakončeno 
Pecka Akcí. Vítězem soutěže družstev (nejvyšší 
počet hlasů všech soutěžících) se stala ZŠ Zle-
chov - 1. stupeň. Slíbenou odměnu - film dle 
vlastního výběru si mohli, díky svým šikovným 
spolužákům, užít všichni žáci 1. stupně školy.

Foto: Jaromír Orel

outdoor ViBeS:
taNečNí HudBa V atriu

V pátek 14. 6. se po setmění rozjela v netra-
dičním venkovním prostředí atria kina Hvězda 
taneční elektro-party s ostřílenými DJs. Zkušený 
hradišťský DJ Sajdkára (na snímku) působil dva 
roky také v Irsku. Nechyběla zdařilá video-pro-
jekce a občerstvení na místě. 

Foto: Marek Malůšek

Voš uHerSké Hradiště
a jejicH aBSolVeNti

Vyšší odborná škola při Obchodní akademii 
Uherské Hradiště zvolila sál kina Hvězda pro 
předání vysvědčení letošním absolventům.

Foto: Martina Šrámková
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Společenská kronika města

JUBILANTI V MěSÍCI DUBNU 
8.4.  Jitka Bosáková  1938
16.4.  Žofia Klofáčová  1928
18.4.  Miroslava Konečná  1933
21.4.  Antonín Laga  1928
23.4.  Oldřiška Jevická  1928
24.4.  Jarmila Kovaříková  1943
24.4.  Emilie Hrkalíková  1943
25.4.  Zdislava Kličková  1943
25.4.  Zdenka Trčková  1943
28.4.  Františka Chybíková  1943
29.4.  Metoděj Trňák  1928
29.4.  Josefa Samková  1943
29.4.  Zdeňka Šrenková  1938
30.4.  Svatava Krčová  1923
30.4.  Josef Štěrba   1943
   
 JUBILANTI V MěSÍCI KVěTEN 
1.5.  Marta Svačinová  1943
1.5.  František Mikuláček  1933
1.5.  Květoslav Třetina  1938
1.5.  Anna Valová  1919
1.5.  Marie Bezděková  1938
1.5.  Božena Buráňová  1933
1.5.  Stanislav Kovařík  1938
3.5.  Karel Žalman  1933
3.5.  Stanislav Omelka  1943
4.5.  Jana Lukášová  1943
5.5.  Eliška Vůleová  1928
5.5.   Zdenka Hlaváčková  1933
5.5.  František Šilhavík  1933
5.5.  Vladimír Valuch  1933
6.5.  Růžena Hubáčková  1943
6.5.  Anna Pícová  1933
6.5.  Božena Špičáková  1909
7.5.  Anna Holčíková  1943
7.5.  Ludmila Čechová  1920
7.5.  Marie Hadvičáková  1928
9.5.  Jana Příkazská  1943
9.5.  Marie Burešová  1938
10.5.  Marie Vlčková  1928
10.5.  Zdeněk Dvouletý  1933
10.5.  Věra Nálepová  1943
11.5.  Leopoldina Hodinová   1928
12.5.  Ludmila Flašarová  1943

13.5.  Petr Martykán  1943
13.5.  Antonín Bilavčík  1943
15.5.  Marie Špinková  1928
16.5.  Stanislav Bilík  1928
16.5.  Jitka Krystová  1933
17.5.  Věra Groschmidtová  1933
18.5.  Anežka Třetinová  1943
18.5.  František Šik   1938
19.5.  Vladimír Šafařík   1928
20.5.  František Černobila  1923
21.5.  Aleš Čech   1933
22.5.  Anna Vaculíková  1943
23.5.  Věra Vyhlídalová  1938
23.5.  Cilka Chromá  1943
23.5.  Antonie Podškupková  1928
24.5.  Marie Šabatová  1938
25.5.  Ingeborg Kohnerová  1943
25.5.  Věra Polášková  1928
25.5.  Jaroslav Indra  1938
25.5.  Josef Stára   1923
26.5.  Alena Škrabalová  1938
26.5.  Vladimír Dvořák  1933
27.5.  Antonín Malina  1938
28.5.  Ludmila Gahurová  1943
30.5.  Jan Blaha    1943

NARODILI SE  2013

14.2.   Thea Smetková
29.3.  Tomáš Franěk
12.4.  Ema Vaculová
22.4.  Jasmína Galušková
28.4.  David Malovaný
29.4.  Klára Kašná
7.5.  Rosalie Ondrová
9.5.  Barbora Huňková
22.5.  Adriana Mikušová
1.6.  Jakub Červenák
3.6.  Dorota Kadlčíková   
5.6.  Markéta Burešová

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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DůM DěTí A MláDEžE, PUrKYňOVA 494, 
UH. HrADiŠTě, TEl. 572 551 347

DDM Šikula Uh. Hradiště hledá pro příští školní 
rok lektory kroužků:

- aerobic, sportovní gymnastika, hra na flétnu, 
kytaru - dle akordů, angličtina, přírodovědný, 
myslivecký, ornitologický kroužek a svět dino-
saurů. Požadavek - 18 let, bezúhonnost, zájem 
o práci s dětmi, dobré komunikační schopnosti, 
vhodné pro studenty. Info: 572 551 347,
www.ddmsikula.cz

Pro nový školní rok 2013/14 naleznete nabídku 
nových kroužků na našich www.ddmsikula.cz, 
kde jsou uvedeny také telefonické a emailové  
kontakty na všechny pedagogy DDM Šikula, kte-
ří vám velmi rádi poskytnou bližší informace.  

Foto: Den dětí  31. 5. 2013,  
Bc. Karel Šuranský
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Letní filmová škola informuje
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Letní filmová škola informuje
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Sudoku pro volnou chvíli

7 2 1

6 1 5

1 3 4 2 6

1 3 7

7 8 9

4 8 7

2 9 4 3 5

8 7 3

3 5 7

7 1 4 9

9 1

9 3 7 2

2 9 5

7 8 9 4

8 3 6

6 4 9 1

1 6

9 5 1 8

1 5 6

6 2 1 3

3 7 4 5

8 7

7 2 8 4 9

3 8

2 7 1 3

3 2 8 4

9 2 5

6 5 2 3 7

4 2

5 3

9 7 1 4

1 4 8 9

8 5 3 7

9 4

4 5

3 2 5 8 1

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

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

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

1 6 5 2 3 9 7 4 8
3 4 2 8 6 7 1 9 5
7 8 9 5 4 1 6 2 3
6 9 7 3 1 2 5 8 4
5 3 1 4 7 8 9 6 2
8 2 4 9 5 6 3 7 1
9 5 6 1 8 4 2 3 7
2 1 8 7 9 3 4 5 6
4 7 3 6 2 5 8 1 9
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TVArOHOVé NOKY SE ŠPENáTEM

Suroviny:
1 lžíce másla, 1/2 malé cibule nasekané najemno, 
100 g baby špenátu, 2 lžíce smetany, 250 g tvarohu, 
50 g strouhaného parmazánu + k podávání, 1 malé 
vejce + 1 žloutek, 150-200g hrubé mouky, rajčatová 
omáčka, sůl, pepř

Příprava:
Na másle doměkka poduste cibuli. Přidejte špenát 
a pět minut duste. Osolte, opepřete, přidejte sme-
tanu a prohřejte. Poté špenát vymačkejte v cedníku 
(tekutinu zachyťte), nasekejte ho nožem a smíchej-
te s vykapaným tvarohem, parmazánem, vejcem, 
žloutkem a šťávou ze špenátu. Postupně přisypá-
vejte mouku, abyste získali pevnější, ale ne tuhé 
těsto, z něj tvarujte noky. Vařte je v osolené vroucí 
vodě dvě minuty. Podávejte s omáčkou a parma-
zánem.

Dobrou chuť přeje Marek Rybnikář, 
vedoucí Živnostenského odboru 

Městského úřadu Uherské Hradiště 

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - červenec 2013

KréMOVá ŠPENáTOVá POléVKA

Suroviny:
50 g másla, 1 nasekaná cibule, 2 rozmělněné 
stroužky česneku, 1 oloupaná a pokrájená bram-
bora, 450 ml zeleninového vývaru, 600 ml mléka, 
450 g čerstvého špenátu, jemně nastrouhaná kůra 
z 1 citronu, 3 lžíce husté zakysané smetany, sůl, 
pepř, muškátový oříšek

Příprava:
Máslo rozehřejte ve velkém hrnci s pokličkou. Při-
dejte cibuli, 5-6 minut ji opékejte, vmíchejte čes-
nek a po minutě rovněž bramboru. Zalijte výva-
rem a nechte 8-10 minut probublávat, aby kousky 
brambory částečně změkly. Vlijte mléko a přiveďte 
k varu. Poté vmíchejte polovinu špenátu a kůru z ci-
tronu. Přiklopené vařte 15 minut, nechte zchladnout 
a rozmixujte. Přidejte zbylý špenát (dodá polévce 
čerstvou zelenou barvu) a opět rozmixujte. Pak po-
lévku ochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem. 
Podávejte se zakysanou smetanou.

KUřECí STEHNA PlNěNá ŠPENáTEM A SýrEM

Suroviny:
4 kuřecí horní stehna (vykostěná, ale s kůží), 85g 
čerstvého špenátu, 85g balkánského sýru, 2 lžíce 
olivového oleje, pepř, sůl

Příprava:
1. Zahřejte troubu na 180˚C. Mezi kůží a masem 
udělejte prstem kapsu – lehce načechrejte. Špenát 
spařte horkou vodou a pak jej co nejvíc vyždímejte. 
Nakonec špenát smíchejte s nastrouhaným bal-
kánským sýrem a trochou pepře a směsí naplňte 
kapsy mezi kůží a masem kuřecích stehen. Osolte 
a opepřete ze všech stran.
2. Olej rozpalte v pekáčku s víkem. Přidejte kuře – 
kůží dolů – a opékejte, dokud kůže nezhnědne. Ob-
raťte a opékejte pět až sedm minut z druhé strany, 
podlijte 100-150 ml vody, přiklopte a zhruba dvacet 
minut pečte v předehřáté troubě, aby kuře změklo. 
Poté odklopte a pečte ještě chvíli dozlatova. Ideální 
přílohou bude vařená rýže nebo brambory maště-
né šťávou z výpeku.
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14 kč

První strana obálky: Držitel ceny města 2012 František Hamada.

OBCe STARÝ HROZENKOV A DRIETOMA 

VE SPOLUPRÁCI S KLUBEM KULTURY UH. HRADIŠTĚ A TRENČIANSKYM OSVETOVÝM STREDISKOM TRENČÍN

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

 53 .  KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI  
12 .  -  14 .  7.  20 13  S TARÝ  HROZENKOV

   POD ZÁŠTITOU HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE A PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

P Á T E K  1 2 .  Č E R V E N C E  2 0 1 3

 18 .00 Setkání u Lípy bratrství 
                      SPEVOKOL A DH DRIETOMANKA DRIETOMA, ŽENSKÝ SBOR 
        ČEČERA A DH HROZENČANÉ STARÝ HROZENKOV

 19.00 Setkání na pomezí /areál slavností/

 

S O B O T A  1 3 .  Č E R V E N C E  2 0 1 3

 AREÁL SLAVNOSTÍ

 14 .00  jarmark lidových výrobců 

 14 .00  koncert DH Hrozenčané

 1 5 . 3 0  FOLKLORNÍ SOUBORY A SKUPINY
  KUBRA Z KUBREJ
              GAJDOŠI Z KOPANIC
  CHORVATSKÝ GAJDOŠSKÝ ORCHESTR ZÁHŘEB
  ŽENSKÝ SBOR ČEČERA, STARÝ HROZENKOV
  NEZÁBUDKY, DRIETOMA
  DOLINA, STARÉ MĚSTO 
  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
  KOPANIČÁR, STARÝ HROZENKOV
  BREZOVÁ, BREZOVÁ POD BRADLOM
  SLOVÁCKÝ SOUBOR KYJOV A MUŽSKÝ SBOR  

 20.30  TECHNICKÁ PŘESTÁVKA /NA MALÉM PODIU/

  SKUPINA ZGAGAFARI (POLSKO) 

 21.00 HLAVNÍ ZÁBAVNÝ PROGRAM

  VĚRA ŠPINAROVÁ + PETR BENDE

  ROBO KAISER A PETER MELUŠ

 Latovec Dolná Súča, Kopaničár, DH Hrozenčané,  
Drietomanka, jubilující Mužský sbor z Vápenic  
s hosty - ženský sbor Čečera, mužské sbory z Neda-
konic,  Ostrožské Lhoty, Dolních Dunajovic  
a spevácka skupina Chotár z Hornej Súče

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

 23.00 slavnostní OHŇOSTROJ a LIDOVÁ VESELICE  
   DH OPATOVANKA,  SKUPINA PELL MELL, DH BŘEZOVJANÉ,  
   CM ROZMARÝN ST., CM KOPANIČÁR, COUNTRY SKUPINA 
   LOFOŠI, SKUPINA ARTEMIS

N E D Ě L E  1 4 .  Č E R V E N C E  2 0 1 3   

 10.30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ  
   V KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE 
   (SPEVOKOL DRIETOMA)

 1 1 . 3 0  KONCERT DH HROZENČANÉ /NA NÁMĚSTÍ/

  AREÁL SLAVNOSTÍ

  13 .00  JARMARK LIDOVÝCH VÝROBCŮ 

 13 .00 KONCERT DH TÚFARANKA   

 14 .00 FOLKLORNÍ SOUBORY A SKUPINY   
   HOLÚBEK, LHOTKA POD ONDŘEJNÍKEM

  CHOTÁR, HORNÁ SÚČA 

  KOPANIČÁREK, STARÝ HROZENKOV

  TRÚFALCI, MNÍCHOVA LEHOTA

  HANDRLÁK, KUNOVICE

  POVAŽAN, POVAŽSKÁ BYSTRICA

 17.00  SKUPINA ZGAGAFARI (Polsko)    

 17.30  Hudobná skupina Banda z Bratislavy 
  + taneční páry TS Partia  

 19.00 LIDOVÁ VESELICE    
  DH TÚFARANKA, VSP BAND

FOND MIKROPROJEKTŮ


