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53. ročník Kopaničárských slavností ve Starém Hrozenkově byl tradičně ve znamení folkloru, ale diváci 
měli možnost sledovat i jiné žánry. Líbil se domácí ženský sbor Čečera, stejně jako Věra Špinarová se svým 
hostem Petrem Bende.
                                                                                                                                                     Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník starosty města

Vážení občané,

Jak jsme Vás již 
informovali, v na-
šem městě aktu-
álně běží výstavba 
protipovodňových 
opatření. Své o tom 
ostatně víte vy 
všichni, kdo bydlí-
te v blízkosti řeky 
Moravy a den-
ně se setkáváte 
s technikou, která 
stavby zabezpe-
čuje. Víme, že celý 

proces do jisté míry celé město značně zatěžuje, 
snižuje komfort pohybu pěších i automobilů. Jsem 
však přesvědčen o správnosti těchto kroků. Letoš-
ní rok opět ukázal neustálou a možná i rostoucí 
hrozbu povodní, jsem rád, že se klíčová etapa 
protipovodňových opatření na řece v Uherském 
Hradišti pohnula kupředu a práce se vyví jí po-
dle plánu. Životy a zdraví obyvatel, podobně jako 
ochrana majetku, jsou pro nás na prvním místě. 

Protipovodňová ochrana  Uherského Hradiště 
a Starého Města je dlouhodobě plánovanou a při-
pravovanou akcí Povodí Moravy s.p. Stavba byla 
aktivně projednávána celou řadu let, prakticky už 
od katastrofálních povodní v roce 1997. Od této 
doby bylo diskutováno a prověřeno několik mož-
ných variant provedení. Konečný projekt potom 
vznikl jako nejúčinnější a zároveň také nejreál-
nější ze všech ostatních, a to zejména z pohledu 
účinnosti všech opatření, ale také zásahu do kra-
jiny, financí, majetkoprávních vztahů a technic-
kých možností. Oběma městům a jejich obyvate-
lům zajistí v první etapě ochranu před vysokými 
průtoky na řece Moravě stavby za 222 milionů 
korun, z čehož 167 milionů korun pokryje dotace 
Ministerstva zemědělství ČR.

Jedná se o kombinaci zemních valů, zdí či obto-
ků, které postupně vyrůstají na obou březích řeky 

a potoka Salaška. Zhotovitelem stavby se stalo 
Sdružení Uherské Hradiště. Stavba ochrání až 
před stoletými průtoky řeky Moravy zvýšením 
kapacity jejího koryta na 818 metrů krychlových 
za vteřinu s převýšením 30 centimetrů.

Stavba první etapy protipovodňových opatření 
v Uherském Hradišti a Starém Městě je v plném 
proudu a nevybočuje z předem nastaveného 
harmonogramu. V současné době se pracuje 
na všech stavebních objektech, které jsou v růz-
ných stupních rozpracovanosti. Osobně jsem se 
zúčastnil jednoho z posledních kontrolních dnů 
v první polovině měsíce července, kdy již byly před 
dokončením tři stavební objekty ve Štěpnicích 
a dva za bývalými kasárnami. V plném proudu 
jsou práce na Salašce, na dosypání pravobřež-
ních hrází Moravy a na násypu nově budovaných 
hrází kolem Rybáren. Začátkem prázdnin zahá-
jili stavbaři činnost i na stavebních objektech, 
nacházejících se za Gymnáziem, a to zejména 
proto, aby měli studenti přes školní rok klid na vý- 
uku. Prostavěno už bylo více než 40 miliónu korun 
a práce probíhají i o sobotách a nedělích. S žád-
nými většími odchylkami od předem stanoveného 
harmonogramu se stavbaři nepotýkají. Podle Po-
vodí Moravy nebudou mít drobnější dí lčí zdržení, 
způsobená například vlivem počasí, žádný vliv 
na konečný termín dokončení celého díla. 

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště
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Slavnostní přijetí na radnici

Delegace účinkujících jubilejního XX. ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Ku-
novské léto navštívily dne 20. června radnici, kde je přijal starosta města Květoslav Tichavský. 
                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma

Kromě domácích souborů přivítal starosta také hosty ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska,  
Maďarska, Polska a Albánie.                                                                                      Foto: Jan Pášma
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Čestné uznání přivezl 
místostarosta oceněnému
domů 

Místostarosta města Uherské Hradiště Stanislav 
Blaha předal dne 3. července panu Jiřímu Olá-
hovi z Ostrožské Nové Vsi čestné uznání, které 
mu letos bylo uděleno v  souladu se statutem 
Ceny Vladimíra Boučka. 

„Pan Oláh se nemohl dostavit na slavnostní 
červnové předávání Ceny Vladimíra Boučka, 
proto jsme jej navštívili doma a s radostí jsme 
mu diplom i pozornost v podobě reprezentativní 
publikace o Uherském Hradišti předali osobně,“ 
informoval Stanislav Blaha.

Panu Jiřímu Oláhovi bylo Čestné uznání vyslove-
no za popularizaci tradiční rukodělné výroby, ce-
loživotní tvůrčí přínos a příkladnou práci v oboru 
trokařství. 

Díky svému instinktu a zkušenosti dokázal Jiří 
Oláh vždy vybrat správný strom jako základ pro 
výrobu svého sortimentu. Ten tvořily především 
troky a necky, ale také misky, vařechy či lžíce. 
Jeho nekompromisnost ke kvalitě byla vždy zá-
rukou dokonalých výrobků.    

JP

Jiří Oláh z Ostrožské N. Vsi si dodatečně 
převzal čestné uznání udělené při letošní 
Ceně Vladimíra Boučka. Foto: Jan Pášma            

Krátce

Uherské hradiště navštívili Číňané 
z města hUzhoU

Šestičlenná delegace z města Huzhou, které leží 
ve východočínské provincii Zhejiang,  navštívila 
Uherské Hradiště. Na uherskohradišťské radnici 
přivítal Číňany starosta Květoslav Tichavský. „De-
legace se zajímala o život v Uherském Hradišti, 
speciálně se zaměřila na nabídku v oblasti kul-
tury a cestovního ruchu, přičemž nás na oplát-
ku seznámila se specifiky svého regionu. Ten je 
zajímavý například výrobou unikátních štětců 
k malování typických čínských obrazů či výrobou 
špičkového hedvábí, pěstuje se zde čaj a bam-
bus,“ popsal starosta.  Návštěvu z Číny zpro-
středkovala zlínská společnost Dreamboat, která 
zajišťuje turistický styk se zeměmi Asie.  

hledejte „keškU“ a vyhrajte
až do konce ří jna je možné zapojit se také 
v Uherském hradišti do geocachingové sou-
těže pořádané ministerstvem pro místní roz-
voj Čr ve vybraných městech moravy a Čech 
a vyhrát zajímavé ceny.
V deseti různých městech v Čechách a na Mora-
vě je schováno deset krabiček (tzv. kešek). 
V každé z nich se skrývá jedna otázka. Účast-
níkům stačí správně odpovědět na pět otázek 

Delegace z Číny navštívila starostu, zajímala 
se o cestovní ruch a kulturu.
                            Foto: MIC Uherské Hradiště        
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Krátce

a mohou vyhrát luxusní wellness víkend na hor-
ské chatě a spoustu jiných zajímavých cen.
Soutěž účastníky provede po vybraných projek-
tech financovaných z Evropské unie, konkrétně 
z Integrovaného operačního programu.
V našem městě je keška umístěna v parku 
za Plotem u paty osamoceného topolu, který 
je v severovýchodním koutě parku, poblíž dvo-
jice laviček. Park Za Plotem je součástí areálu 
bývalých kasáren, v sousedství vysokoškolského 
areálu Univerzity Tomáše Bati. Souřadnice místa: 
49°04'18.59"N, 17°28'13.50"E.

Více informací včetně dalších soutěžních míst na-
leznete na internetu: http://www.kvalitazivota.
eu/soutez/uvod/

nová nabídka ve virtUální
Prohlídce města
Nahlédnout z pohodlí domova do Slováckého 
divadla, Klubu kultury nebo do knihovny? Nic 
nemožného. Do úspěšného projektu virtuální 
prohlídka města Uherské hradiště byla dopl-
něna nová kategorie „Kultura“. V této kategorii 
je možné prohlédnout si lokality slováckého 
divadla včetně Malé scény nebo zařízení, kte-
rá provozuje klub kultury. Kromě velkého sálu 
Klubu kultury je to například Reduta, nově zre-
konstruovaný objekt bývalých jezuitských kolejí 
či Slovácká búda. knihovna bbb nabízí virtuální 
prohlídku mimo jiné i čítárny, dětského oddělení 
a herny.

„Virtuální prohlídka umožní návštěvníkům udě-
lat si představu o kterékoliv z nabízených lokalit 
skutečně reálným způsobem - celý prostor lze vi-
zuálně prohlédnout kolem dokola. Předpokládá-
me, že virtuální návštěva těchto míst může uživa-
tele zlákat také k návštěvě osobní,“ poznamenal 
starosta Květoslav Tichavský.  

Odkaz na celou virtuální prohlídku města Uher-
ské Hradiště: http://mesto-uh.panopro.cz/

výstava o daně zátoPkové je k vidění až 
do konce rokU

Výstavu fotografií ze sportovního i osobního ži-
vota sportovní legendy, oštěpařky Dany Zátop-
kové, uspořádalo město u pří ležitosti zahájení 
Her VI. letní olympiády dětí a mládeže, kterých 
bylo od 23. do 28. června Uherské Hradiště hlav-
ním pořadatelským městem. Výstava je k vidění 
v chodbě Slováckého centra kultury a tradic (je-
zuitská kolej) až do konce roku. 
„Naším záměrem bylo ukázat olympijsou legen-
du Danu Zátopkovou v poněkud jiném světle než 
je obvyklé. K dispozici jsme měli na výběr asi 
1200 fotografií, ze kterých jsme nakonec vybrali 
asi 250 snímků. Protože Dana Zátopková začína-
la se sportem v Uherském Hradišti a její sportov-
ní o osobní život je s naším městem úzce spjatý, 
jsou na výstavce k vidění především fotografie, 
které dokumentují její mládí,“ prozradil starosta 
města Květoslav Tichavský. 
Dana Zátopková, která je čestnou občankou 
města a v loňském roce obdržela u pří ležitosti 
významného životního jubilea symbolický klíč 
od města, se aktivně účastní celé řady sportov-
ních událostí v Uherském Hradišti. Takřka pra-
videlně je k vidění u každoročního vyhlašování 
nejlepších sportovců města a nechybí u význam-
ných sportovních akcí. Publikum Danu Zátopko-

Dana Zátopková vnesla na zahájení výstavy 
uvolněnou náladu.         Foto: R. Salaquarda      
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vou nadšeně přijalo také při nedávné olympiádě 
dětí a mládeže. 
„Bylo to znamení, že i pro nejmladší genera-
ce sportovců znamenají legendární sportovci 
opravdu mnoho,“ potvrdil starosta Tichavský.  

zš Unesco se doČká oPrav

Do konce letošního listopadu se změní vzhled 
Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti, 
která se nachází v městské památkové zóně.  
Škola se dočká nové fasády a výměny oken.

„Jde o objekt, který má historickou hodnotu, 
a na kterém letos chceme udělat alespoň prv-
ní část prací. Technický stav zejména oken byl 
už značně nevyhovující,“ uvedl místostarosta 
Stanislav Blaha.  Oprava fasády se v této etapě 
týká čelní strany školy směřující do náměstí Ko-
menského. „Realizace uvedené etapy je důležitá 
rovněž z důvodu plánované revitalizace náměstí 
Komenského v příštím roce na kterou máme za-
žádáno o dotaci. Jde také o obnovení důstojného 
vzhledu školy ke 100.  výročí vzniku ZŠ UNESCO,“ 
doplnil.  Oprava fasády a kamenných prvků spo-
lu s výměnou oken bude stát 3,6 milionu korun. 

Krátce

Oprýskaná fasáda ZŠ UNESCO bude ještě 
letos minulostí.                  Foto: Jan Pášma

změna v tržním řádU 
Z Masarykova náměstí zmizí prodejci, kteří měli 
své stánky poblíž kašny, naproti Stanclovy lé-
kárny či Hotelu Slunce. Napříště bude možné 
na Masarykově náměstí využít pouze šesti pev-
ných prodejních pultů na severozápadní straně 
Masarykova náměstí  – pás pod lipami, které 
zde budou jediným tržním prostorem. 

Podnět k této změně v tržním řádu vyšel ze snahy 
přesunout drobný prodej květin a zemědělských 
produktů z Masarykova náměstí na Mariánské 
náměstí, především z důvodu  centralizace toho-
to prodeje s ohledem na nově zavedené Selské 
trhy. 

stavební odbor se v srPnU PřestěhUje
Od pondělí 19. srpna 2013 bude  uherskohradišť-
ský Stavební odbor pracovat v nových prostorách  
v Protzkarově ul. 33 v 2. poschodí. Ve dnech 15. 
a 16. srpna 2013 (čt, pá) bude z důvodu stěhování 
činnost Stavebního odboru omezena. 

selský trh Už PoČtvrté
Selské trhy na Mariánském náměstí nacházejí 
oblibu u prodejců i zákazníků. V pořadí už čtvrtý 
uherskohradišťský Selský trh se uskuteční v so-
botu 10. srpna mezi sedmou a dvanáctou ho-
dinou. Organizátoři očekávají, že přinese rozší-
ření sortimentu ovoce a zeleniny a ve větší míře  
se objeví prodejci s masem. Znovu se objeví 
i prodej ryb, o které je velký zájem. Na srpnovém 
trhu bude v nabídce med a medovina, ovocné 
šťávy, povidla, pečivo, uzeniny a maso či mléč-
né výrobky. „Věříme, že postupným rozšiřováním 
nabídky trhů budou uspokojeni zájemci o kvalit-
ní místní výpěstky a výrobky, a tím dojde k na-
plnění smyslu trhů,“ poznamenal místostarosta 
Stanislav Blaha.  O pří jemnou atmosféru na trhu  
se postará také country skupina Lofoši, která za-
hraje od 8 hodin.   

JP
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Ohlédnutí za olympiádou

Uherské Hradiště má za sebou nejvýznamnější 
sportovní událost letošního roku, kterou byly  hry 
vi. olympiády dětí a mládeže Čr. Olympiádu 
mládeže, konanou ve dnech 23. - 28. června v ně-
kolika městech Zlínského kraje, zaštítilo Uherské 
Hradiště jako pořadatelské město. 
Několik otázek jsme položili starostovi Květoslavu 
Tichavskému. 

na olympiádě jste byl jednou z nejdůležitějších 
osob, jaké pocity jste si z her odnesl?
Jen ty nejlepší. V pořadí šestá olympiáda dětí 
a mládeže z celé republiky měla vynikající úroveň. 
Často se sahalo po národních rekordech. Navíc 
hry byly výborně zorganizované, zkušené týmy 
připravily pro jednotlivé druhy sportů výborné 
podmínky. Počasí mělo k ideálu daleko, ale jinak 
vyšlo vše co mělo.  Všem sportovcům i organizá-
torům za to patří velký dík.
město zažilo velký nápor, obešlo se to bez pro-
blémů?    
Nápor většího množství lidí jsme zvyklí zvládat. 
Při Slováckých slavnostech vína a otevřených pa-
mátek, Letní filmové škole i jiných pří ležitostech  je 
zde lidí mnohonásobně více. Navíc při olympiádě 
šlo o vyšší koncentraci osob ve městě pouze nára-
zově, před slavnostním zahájením a při ukončení. 
Problémy jsme nezaznamenali. 
zmínil jste nevalné počasí, jak se promítlo 
do děje celých her?
Náš region nebyl deštivým počasím pozna-
menaný tak silně, ale někteří sportovci museli 
skousnout i tu trochu nepohodlí. Jsem ale rád, 
že navzdory chladu a mrholení jsme byli schopní 

uskutečnit veškeré soutěže. 
Před začátkem her jste mluvil o významu olym-
pijské myšlenky...
Tu s sebou přivezly týmy všech zúčastněných kra-
jů. Pozitivní hodnoty olympijské myšlenky uskuteč-
něné skrze sportovní zápolení mladých lidí pova-
žuji za neocenitelné. Znamenají mnohem víc než 
medaile či diplomy.  Velmi pří jemně mě potěšilo 
nasazení, zdravá rivalita a soutěžní duch  a smysl 
pro fair play u všech mladých sportovců. Jedinci 
se nebáli na sebe vzít osobní zodpovědnost, stej-
ně jako kolektivy, což je jedna z určujících dispozic 
pro dosažení kvalitních výsledků.    
jak dopadli domácí sportovci? 
V několika sportech se drželi na samotné špici ce-
lých her. Nejúspěšnější byla naše sprinterka Kate-
řina Vávrová, která vyhrála běhy na 60 m, 300 m 
i závěrečnou štafetu, v níž finišovala. Každopádně 
se dá říci, že naši sportovci reprezentovali výtečně 
nejen Uherské Hradiště, ale i Zlínský kraj - dosa-
žené čtvrté místo je mezi reprezentacemi krajů 
jeho historicky nejvyšším umístěním. 
jaké byly ohlasy zúčastněných?
Nejen od sportovců, ale také od organizátorů 
z Českého olympijského výboru, Klubu olympi-
oniků  a jednotlivých krajů jsem nezaznamenal 
sebemenší negativní reakci, naopak, ohlasy byly 
veskrze kladné. Podle všeho jde o nejvýznamněj-
ší mládežnickou akci u nás  a jak jsem již naznačil, 
tomu odpovídá atmosféra, která není nepodobná 
opravdové olympiádě. Takovou přehlídku výsled-
ků práce s mládeží považuji za značný přínos pro 
náš sport na všech úrovních. 

JP
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Výšina sv. Metoděje

významné archeologické naleziště – národní 
kulturní památka „sadská výšina“ v Uherském 
hradišti ponese nový název. zastupitelstvo měs-
ta schválilo dne 17. června návrh názvoslovné 
komise na pojmenování místa výšina sv. meto-
děje. 

„Historicky zřejmě nejvýznamnější místo našeho 
města neslo neoficiální název Sadská výšina, ale 
my jsme hledali pojmenování, které by místo lépe 
vystihovalo, spolu s odkazem k jeho hluboké du-
chovní tradici,“ uvedl místostarosta města Stanislav 
Blaha. „Cítíme k tomuto místu dluh a rádi bychom 
v budoucnu jeho význam povznesli,“ dodal.  Na do-
tazy veřejnosti, proč výšina nenese jména obou 
věrozvěstů, tedy i Metodějova bratra Cyrila, jsou or-
ganizátoři nového pojmenování připraveni. „Výšina 
je nejvíce spojena právě s působením arcibiskupa 
Metoděje, který zde byl zřejmě také pohřben, kdež-
to jeho bratr Cyril je pochován v Římě. Významu 
obou věrozvěstů jako celku nemůže název uškodit, 
jen více vynáší na světlo význam místa spojeného 
s jedním z nich,“ vysvětlil Blaha.

Odůvodnění názvu je založeno na argumentaci 
Doc. PhDr. Luďka Galušky, že v Sadské výšině je 
možné spatřovat sídlo arcibiskupa Metoděje:
„Nejstarší sakrální objekt na Sadské výšině se ob-
jevil už na přelomu 8. a 9. století, takže šlo o nej-
starší církevní stavbu u moravských Slovanů vůbec. 

Největšího rozmachu ovšem nabylo sadské církev-
ní centrum až v průběhu 2. poloviny 9. století, tedy 
za arcibiskupa Metoděje, který zde pravděpodob-
ně byl v roce 885 i pohřben - není alespoň k dis-
pozici žádné lepší místo, jež by více odpovídalo té 
části  spisu "Život Metodějův", která popisuje svět-
cův pohřeb, než to sadské. O působení Byzantinců 
na Sadech ostatně mluví i známý křížek s řeckým 
nápisem, jediný svého druhu na území někdejší 
Velké Moravy.“

„Ani po zániku Velké Moravy neupadlo sadské 
centrum v zapomnění (jako mnohá jiná, včetně 
mikulčické baziliky), naopak v rozmezí 10. až konce 
12. století bylo u tamního kostela pohřbeno dalších 
bezmála 900 jedinců, obyvatel okolních sídlišť, což 
z tohoto pohřebiště činí nejrozsáhlejší nekropoli 
povelkomoravského období na Moravě a druhou 
největší v celé ČR. Tato intenzita pohřbívání podle 
mě vyplývá ze skutečnosti, že zde muselo existovat 
povědomí o významu sadského centra v době Vel-
ké Moravy, např. spojené s místním působením ar-
cibiskupa Metoděje, případně s jeho hrobem jako 
významnou relikvií.“

Velká Morava byla vyvrácena Maďary a podrobe-
na, přičemž o ní nejsou zprávy až do prvních pí-
semných zmínek v souvislosti s budováním Přemy-
slovského státu. A právě v tomto mezidobí „temna“ 
se na Sadské výšině intenzivně pohřbívali význační 
jedinci ze širokého okolí, což samo o sobě nejlépe 
ilustruje, jaký význam byl místu přikládán.
První akce pro plánované zvelebení Výšiny sv. Me-
toděje a jejího okolí je již v běhu, město v současné 
době staví přístupový chodník, který má umožnit 
lepší přístup veřejnosti, případně také obsluhy. 
Podél trasy sjezdu bude vedeno veřejné osvětlení. 
Na výšině přibude také nový mobiliář.  Město ne-
vylučuje, že by Výšina sv. Metoděje mohla ožít kul-
turně - společenskými akcemi, jakou byl nedávný 
komponovaný pořad Noc věrozvěstů. 
„Noc věrozvěstů nastínila, že Výšina sv. Metoděje 
je pro pořádání podobných akcí velmi vhodná a já 
doufám, že takových akcí zde bude jen přibývat,“ 
přál si starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský.                                                                  
                                                                                    JP                                                       

Výšina sv. Metoděje - v květnu si památku 
prohlédli účastníci mezinárodní cyrilometo-
dějeské konference.
                     Foto: archiv města Uh. Hradiště
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Informace o výměně 
řidičských průkazů

v letošním roce končí platnost řidičských prů-
kazů vydaných od roku 2001 do dubna 2004. 
v Uherském hradišti je aktuální průběh výměny 
řidičských průkazů v porovnání  s předchozími 
výměnami v letech 2007 a 2010 velmi uspokoji-
vý. v Uherském hradišti zbývá vyměnit cca 55% 
(4000 ks) řidičských průkazů.
 
„Při minulých výměnách  řidiči začátkem léta te-
prve začínali průkazy vyměňovat,“ informoval ve-
doucí Odboru dopravy Městského úřadu Uherské 
Hradiště Jindřich Havelka. Optimistický výsledek 
ovšem podle něj mírně komplikuje současně pro-
bíhající ukončení platnosti průkazů profesní způ-
sobilosti (profesionální řidiči).

„Většině těchto průkazů končí platnost v letním 
období a očekává se velký zájem ze strany řidičů 
profesionálů o jejich náhrady za časově omeze-
ný řidičský průkaz s harmonizačním kódem 95. 
Podání žádosti v případě řidičů profesionálů je 
časově náročnější, než standardní výměna řidič-
ského průkazu, neboť bývá často spojena s výmě-
nou paměťové karty řidiče a operace může trvat  
až 15 minut,“ upřesnil Havelka.  V současné době 
je vyřízeno zhruba 1300 žádostí, čímž je objemově  
překročena první třetina výměn.

Obavy, že by se výměny řidičských průkazů ne-
stihly, Havelka nemá. „Očekáváme, že vzhledem 
k aktuálnímu uspokojivému stavu výměn běžných 
řidičských průkazů se i přes možný větší nápor 
profesionálních řidičů v letních měsících stihnou 
výměny bez problémů na podzim,“ řekl.
K výměně řidičského průkazu je třeba s sebou při-
nést fotografii 3,5x4,5 cm,  řidičský průkaz a plat-
ný doklad totožnosti, jímž je buď občanský průkaz 
nebo pas. Výměna je osvobozena od správního 
poplatku a trvá standardně 20 dnů, ve zkráce-
né lhůtě do 5 dnů lze řidičský průkaz vyměnit při 
úhradě správního poplatku 500,- Kč. Při zazname-
nání změny údajů v řidičském průkazu je vyměřen 
správní poplatek 50 Kč.

JP

Územní studie sídliště Štěpnice vznikla na základě 
požadavků obyvatel sídliště Štěpnice na zvýšení 
počtu parkovacích míst. Navrhované koncepční 
řešení přinese významné navýšení počtu parko-
vacích míst, zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, po-
stupné odstranění nelegálního parkování a celko-
vé zvýšení kvality veřejných prostranství. Dopravní 
koncepce navrhuje navýšení počtu parkovacích 
míst s respektem k veřejné zeleni.

„Naším cílem bylo dát základ úspěšnému řeše-
ní dlouhodobě nevyhovující situace.  V současné 
době je na Štěpnicích přes 600 legálních parko-
vacích míst, podle normy platné pro tvorbu územ-
ního plánu by ale míst na sídlišti muselo být přes 
1800. Nicméně skutečná potřeba, kterou máme 
ověřenou na základě fyzického sčítání zaparkova-
ných vozidel, je kolem jednoho tisíce vozidel,“ po-
tvrdil místostarosta Zdeněk Procházka. Podle něj 
obsahuje územní studie jak návrh podélných stá-
ní, tak také možnou výstavbu parkovacích domů. 
Kdy dojde na samotné řešení, které stav parkování 
na sídlišti Štěpnice zlepší, to územní studie neřeší.  

„Územní studie je pouze nástinem možných řešení 
a může být podkladem pro rozhodování stavební-
ho úřadu v následujících územních a stavebních 
řízeních. Nyní bude záležet na tom, kdo a za ja-
kých podmínek se stane investorem výstavby no-
vého parkování.  Nevylučujeme ani možnost, aby 
si lidé místa pro parkování stavěli za své, což by 
se jim mohlo vykompenzovat například v nájmu,“ 
naznačil Procházka. 

Sídliště Štěpnice není v Uherském Hradišti zdaleka  
jediným místem, které trápí nedostatek parkova-
cích míst.  Další velká sídliště, zejména sídliště Vý-
chod a Jarošov, se potýkají se stejnými problémy. 
„Územní studie Štěpnice by mohla být také pro tato 
místa příkladem, jak se s parkováním v budoucnu 
vyrovnat,“ nadnesl místostarosta. 

JP

Územní studie Štěpnice
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Sportovní hry žactva 2013

V pátek 14. června 2013 pořádal odbor školství  
a sportu IX. ročník „Sportovních her žactva“. Na 
300 dívek a chlapců sehrálo turnaje na víceúče-
lových hřištích za sportovní halou, na beachvolej-
balových kurtech, antukových kurtech a na fotba-
lovém hřišti s umělou trávou.

Soutěžily tyto základní školy a gymnázium: 
ZŠ Unesco UH, ZŠ Sportovní UH, ZŠ Větrná, ZŠ 
Jarošov, ZŠ Mařatice, ZŠ Za Alejí, ZŠ Staré Město, 
ZŠ Kunovice-U Pálenice, Gymnázium UH.

výsledky jednotlivých tUrnajů:

volejbal dívek                           
1. ZŠ Sportovní   
2. ZŠ Kunovice U Pálenice  
3. Gymnázium UH

beachvolejbal (smíšené týmy) 
1. Gymnázium UH
2. ZŠ a MŠ Větrná
3. ZŠ Sportovní

Fotbal (2. stupeň)                         
1. Gymnázium
2. ZŠ Staré Město 
3. ZŠ Sportovní   
 
vybíjená dívek (1. stupeň)
1. ZŠ Kunovice U Pálenice
2. ZŠ TGM Mařatice
3. ZŠ a MŠ Jarošov

malá kopaná (1. stupeň)
1. ZŠ Staré Město
2. ZŠ Sportovní
3. ZŠ TGM Mařatice 

malá kopaná (6. - 7. tř.)
1. ZŠ Sportovní
2. ZŠ Staré Město
3. ZŠ Za Alejí

Florbal (1. stupeň)
1.  ZŠ Za Alejí
2. ZŠ Sportovní
3. ZŠ UNESCO

Sportovní hry žactva 2013.
Foto: Městský úřad Uherské Hradiště
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inFormace Pro život ii.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště

základní inFormace – ochrana a Prevence 
Před sPalováním hořlavých látek na volném Prostranství.

Dle zákona o požární ochraně /133/1985 Sb.,/ -  každý je při spalování 
hořlavých látek na volném prostranství povinen učinit odpovídající 

opatření proti vzniku a ší ření požáru.

Právnické či podnikající fyzické osoby, fyzické osoby jsou povinny
 předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR spalování hořlavých

látek na volném prostranství.

Telefonní číslo pro ohlášení  pálení - Operační středisko HZS Zlínského kraje:
950 670 222 nebo paleni.hzszlk.eu

místo pálení je třeba pečlivě vybrat. Ohniště musí být bezpečně 
izolováno od hořlavých materiálů.

bezPeČnostní Pravidla:
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.

Ohraničte důkladně ohniště.
Mějte po ruce dostatek hasební látky.

Nepoužívejte hořlavé látky.
Oheň po celou dobu hlídejte.

Vyberte na pálení bezpečné místo.

Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy 
upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a někdy je i zakazují.

Pokud někdo způsobí svým jednáním požár, může mu být udělena pokuta až do 
výše 25 000 kč fyzickým osobám a až 500 000 kč právnickým

 nebo podnikajícím fyzickým osobám. 
Při škodách vyššího rozsahu může být i trestně stíhán.

Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna 
alespoň jedna osoba starší 18 let.            

-------------------------------------------------------------------------------------
osh Uherské hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

Ochrana a prevence před vznikem požárů
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Zdraví a aktivita ve stáří? Nic nemožného!

senioři z klubu důchodců v Uherském hra-
dišti vědí, jak vyzrát na svůj věk – pravidel-
ně cvičí. jejich cí lem nejsou sportovní výko-
ny, ale osobní fyzická a psychická zdatnost. 
organizované pravidelné cvičení a plavání  
s cí lem regenerace organizmu, navštěvují se-
nioři v rámci projektu „zdravé, aktivní a dů-
stojné stáří“.  

V uherskohradišťské Sportovní hale se jim věnu-
je akreditovaná cvičitelka Pilates. 
„Cvičení je samozřejmě přizpůsobeno vyšší vě-
kové kategorii, ale výsledky se už za několik mě-
síců skutečně dostavují,“ potvrdila předsedkyně 
Klubu důchodců Uherské Hradiště Zdenka Do-
miniková.  Také v Seniorcentru na Kolárově ulici 
cvičí seniorky už několik let.
„Tady se učíme zejména správně dýchat a vy-
užívat pohyb ke stabilizaci zdravotního stavu, 
uvolnění páteře a k dosažení fyzické i psychické 
rovnováhy,“ upřesnila Dominiková. 

Dalším aspektem docházky na cvičení je, že  
se členky Klubu důchodců dostanou mimo do-
mov, mezi vrstevníky. 
„Chtějí si popovídat, diskutovat se svými vrstev-
níky, dostat se mimo domov. Po cvičení si zajdou 
ještě na kávičku, na pizzu nebo doplnit tekutiny,“ 

chválila aktivity předsedkyně spolku.
Ale senioři nezanedbávají ani nutnou regenera-
ci. K tomu jim slouží možnosti v tzv. druhé zóně 
uherskohradišťského Aquaparku. Sehnat peníze 
na aktivity klubu je ovšem čím dál těžší a senioři 
jsou proto vděční za každou korunu. 
„Letos jsme příspěvek ze Sociálního fondu Zlín-
ského kraje dostali poprvé, ale každopádně po-
slouží dobré věci,“  uvedla Zdenka Dominiková.

Na aktivity Klubu důchodců ovšem pravidelně 
přispívá také město Uherské Hradiště.
„Z fondu sociální prevence jsme pro Klub dů-
chodců vyčlenili v loňském roce 68 tisíc, letos to 
bylo zatím za první pololetí 20 tisíc. Vloni jsme 
rovněž pro potřeby klubu zajistili klubovnu. I když 
víme, že by potřebovali větší prostor, jiný než ten 
současný aktuálně nemáme k dispozici,“ řekl 
místostarosta Zdeněk Procházka. 

Náplní Klubu důchodců Uherské Hradiště, který 
eviduje zhruba 350 členů, je pořádání volnoča-
sových aktivit pro seniory z UH a blízkého okolí. 
Věnují se společenským akcím (divadla, koncer-
ty), pořádají zájezdy, besedy, přednášky, mají 
vlastní pěvecký kroužek.

 JP
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Budeme umět využít poznatky o strategickém  
a územním plánování nabyté ve Velké Británii?

Do partnerského města Bridgwateru ve Spoje-
ném království Velké Británie a Severního Irska 
odcestovala ve  dnech 10. - 14. června 2013 dva-
náctičlenná delegace složená z členů vedení 
města Uherské Hradiště a jeho zaměstnanců. 
Cílem krátkodobé stáže byla výměna zkuše-
ností, přístupů a postupů v oblasti strategického 
a územního plánování rozvoje měst a regionů.

Návštěva Bridgwateru, okresu Sedgemoor 
a hrabství Somerset, tak završila sérii tří pra-
covních stáží v rámci projektu „Know-how za-
hraničních samospráv pro rozvoj Uherského 
Hradiště“, který v plné míře financuje Evropský 
sociální fond prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a radnice 
tak ze své kasy na tyto cesty nevydá ani korunu. 
Předchozí stáže proběhly v německém Mayenu 
a italském Privernu. 

Program byl nabitý a jen nesnadno jej lze zhus-
tit do článku rozumného rozsahu. Pondělní pře-
sun do Bridgwateru proto nemá smysl popiso-
vat. V úterý ráno jsme byli přijati v Sedgmoore 
Council (úřad okresu Sedgemoor) pány Dunca-
nem McGintym (vedoucím politickým představi-
telem okresu) a Kerry Rickardsem (tajemníkem 
okresního úřadu). V dopoledním bloku před-
nášek a prezentací jsme byli seznámeni s po-
litickou organizací veřejné správy. Ta se oproti 
podmínkám ČR liší zejména v tom, že od roku 
1972 byla drtivá většina klíčových pravomocí 
britskou vládou odňata obcím včetně okresních 
měst (!) a svěřena okresům, což má pro veškeré 
plánování (strategické, územní) velmi zajímavé 
konsekvence, o nichž se ještě zmíním. Odpo-
lední blok přednášek byl věnován náplni prá-
ce odboru životního prostředí, zejména velmi 
specifickému vodnímu hospodářství a protipo-
vodňovým opatřením, neboť zde je pravidel-

ně zaplavována takřka 1/3 okresu (!). Vodním 
managementem se zde ostatně zabývají již 
celá staletí, protože značná část okresu leží 
pod úrovní moře a v 18. století si najali i experty 
z Nizozemí. Dalším místním specifikem je eroze 
a dynamika mořského pobřeží obzvláště v sou-
vislosti s výstavbou již třetího zde situovaného 
bloku jaderné elektrárny a nedávnými udá-
lostmi Protzkarova ul. 33 ve Fukušimě. Po velmi 
zběžné prohlídce města jsme strávili s několika 
zastupiteli okresu Sedgemoor a města Brid-
gwater pří jemný společenský večer v tradiční 
venkovské hospůdce s archaickým, ještě ana-
logovým kuželníkem.

Nejdůležitějšími postřehy dne byla zjištění, jak 
jsou rozděleny kompetence ve veřejné správě, 
což bylo klíčové pro pochopení navazujících 
výkladů, jak se ještě ukázalo později. Zaráže-
jící byl pragmatický přístup ke změně klimatu, 
popis nepředvídatelnosti počasí i zkušenost 
se souvisejícím jevem povodní, jímž je naopak 
sucho. Pragmatickým přístupem pak míním vy-
bírání zvláštní jednorázové daně na opatření 
proti růstu mořské hladiny očekávanému k roku 
2030. Pro ČR by srovnání přístupu k důsledkům 
změny klimatu vyznělo asi nelichotivě. Letmá 
procházka městem mne pak naplnila poci-
tem, že Uherské Hradiště při polovičním počtu 
obyvatel disponuje mnohem velkorysejšími 
veřejnými prostory náměstí, parků i kulturními 
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Budeme umět využít poznatky o strategickém  
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institucemi, a že je to celkově výstavnější město; 
jde však o subjektivní dojem učiněný z oprav-
du letmé prohlídky města a tak může být dosti 
zavádějící.

Středeční program byl stejně nabitý jako před-
chozího den. Dopolední přednáškový blok byl 
věnován zčásti ještě životnímu prostředí, zčásti 
dostupnému (sociálnímu) bydlení. Přijetí a pra-
covní oběd na radnici města Bridgwateru sta-
rostou města a jeho zastupiteli mělo zvláštně 
melancholický nádech; vyslechli jsme, jak vní-
mají přesun kompetencí z obcí na okresy tak-
říkajíc “z druhé strany“, kdy okresnímu městu 
zůstaly kompetence pouze v oblasti údržby 
veřejných prostranství, některých kulturních 
institucí a velmi skromný rozpočet. Odpolední 
blok přednášek byl věnován nároky kladenými 
na okresní úřad v souvislosti s dopady výstavby 
třetího bloku jaderné elektrárny Hinkley Point. 
Podvečerní částí programu byla krátká návště-
va pobřežního městečka Burnham on Sea, kte-
ré nás uchvátilo spíše nezvyklými přírodními 
podmínkami.

Tohoto dne nás nejvíce zaujalo sociální bydle-
ní, především fakt, že developeři mohou sta-
vět sociální bydlení náhradou za placení daní 
a že toto bydlení je technicky řešeno v pasivním 
standardu, je integrováno s bydlením majority 
jako prevence vzniku ghett a dbá se na preven-
ci vzniku bezdomovectví. V souvislosti s výstav-
bou jaderné elektrárny mne osobně ohromil 
úctyhodný výkon okresního úřadu Sedgemoor, 
který musel vyčíslit investorovi jaderné elektrár-
ny škody a investice vyvolané její výstavbou, 
aby je tento mohl refundovat, přičemž dosáhl 
narovnání v investicích do infrastruktury ve výši 
takřka 100 milionů GBP (přístav, obchvaty obcí, 
apod.).

Ve čtvrtek jsme vyrazili do Tauntonu, hlavní-
ho města hrabství (odpovídá zhruba našemu 

kraji), kde jsme byli seznámeni s jeho hlavními 
kompetencemi – doprava, zdravotnictví, škol-
ství, těžba. Myslím, že od našich krajů se pří liš 
neliší. Spíše mne zaujalo, že oborový strategic-
ký krajský dokument pro dopravu řeší i detaily 
jako přechody silnic pro dobytek. Následoval 
uvolněný pracovní oběd s politiky a úředníky 
okresu Sedgemoor a města Bridgwater, při 
kterém jsme mohli diskutovat otázky a problé-
my, na které předtím nebyl čas. Při odpoledním 
programu jsme pookřáli, neboť se zabýval já-
drem našich oborů, totiž strategickým a územ-
ním plánováním. Mám-li to shrnout, základem 
všeho je ekonomická vize rozvoje regionu, jíž 
je vše ostatní podřízeno a od níž se vše ostat-
ní odví jí - doprava, bydlení apod. Všechny klí-
čové kompetence politické, finanční a správní 
(územní plánování a rozvoj) přitom drží okres, 
který obcím víceméně diktuje. Proto úspěšně 
brání suburbanizaci a jejím negativním prů-
vodním jevům. Musím uznat, že území se mi 
jevilo dobře a logicky uspořádané a klíčem 
k úspěchu je pravděpodobně právě ona dělba 
politických kompetencí, což odpovídá i úvahám 
tuzemských myslitelů, že v budoucnosti se plá-
nování neobejde bez určité rozumné centrali-
zace. Nedalo mi to nezeptat se odpovědných 
úředníků na to, co mne při nejrůznějších pře-
jezdech zarazilo; krajinný ráz, nevídaná čistota 
krajiny nedegradovaná stožáry a vysílači všeho 
možného – ptal jsem se, zda je to regulací, či 
vžitou a sdílenou tradicí; prý obojím. Váží si své 
krajiny natolik, že vývod výkonu ze třetího bloku 
jaderné elektrárny míní položit do země, aby si 
nehyzdili venkov (!).

Podvečer byl věnován kultuře, neboť partnerství 
je nutno zakládat i na jiných než ryze odbor-
ných rovinách. Navštívili jsme Glastonbury, jež 
je jakýmsi mytickým středem Anglie spojeným 
s králem Artušem, Kamelotem a svatým Grá-
lem. Místo lze čtenáři stručně přiblížit jen re-
ceptem na „koktejl Glastonbury“ z tuzemských 
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surovin: vezměte asi tak tři Velehrady, přidejte 
nějaké to století stáří a vrhněte to všechno pod 
horu Říp. Místo šejkru použijte zemětřesení 
a husity, nakonec tam nastěhujte celý český 
underground. Jestli by v Glastonbury někdo 
opravdu skákal radostí, tak Egon Bondy.

Zbývající část večera se odehrála v podob-
ně povzneseném duchu. Místem rozloučení 
s představiteli města Bridgwater byl totiž míst-
ní kulturní dům a zde si dovolím malý kulturně 
historický exkurs. V tomto domě se v roce 1947 
konal 2. a poslední kongres CIAM, což bylo 
ve 20. letech avantgardní uskupení architektů 
a urbanistů Congress Internationeaux d´ Archi-
tecture Moderne reagující na negativní urba-
nistické důsledky průmyslového živelného roz-
voje v 19. století tzv. Athénskou Chartou, která 
ovlivnila urbanismus 20. století a jejímiž čelnými 
představiteli byli Le Corbusiére a další. Českým 
vyslancem při CIAM pak byl architekt a urba-
nista Bohuslav Fuchs, který realizoval některé 
funkcionalistické stavby i v Uherském Hradišti 
(Slovácké muzeum, budova spořitelny na Pa-
lackého náměstí, Městské lázně). Symboličtější 
zakončení nebylo možno si přát. V rámci dob-
ré tradice byla stáž zakončena mezinárodním 
jam-session. Zastupitelé Bridgwateru projevili 
přání uslyšet originální slováckú pěsničku, další 
kulturně styčné body byly nalezeny v Beatles, 
písni Škoda lásky/Roll out the barrels a v kole-
dách, kterým červen přeje obzvláště.

Pátek lze již popsat vcelku lakonicky: přesun 
do Bristolu, jiná radnice, jiná forma politického 
uspořádání, jiné měřítko problémů půlmiliono-
vého města, krátká prohlídka a odlet. Ale dvě 
věci se mi líbily: představitelé různých politic-
kých stran jako parta dobrých přátel a místní 
občanské sdružení pro architekturu a urbanis-
mus se stoosmiletou tradicí i vlastním časopi-
sem.

Odpovědět na otázku v titulku tedy nelze zce-
la jednoznačně. Některé problémy se Britům 
řeší snáze vlivem jiného politického uspořádá-
ní a pro jejich uplatnění v našich podmínkách 
schází opravdu účinné nástroje. Některá té-
mata oproti tomu můžeme začít řešit i na míst-
ní úrovni, uznáme-li je za relevantní a snad  
se nám podaří strhnout i ostatní svým příkla-
dem. Případné zájemce o bližší detaily však 
můžeme pozvat na podzimní konferenci, která 
se na dané téma uskuteční v Uherském Hradi-
šti. Závěrem mi ještě dovolte poděkovat panu 
Brianu Smedleymu, který pro nás na britské 
straně vše zorganizoval a přitom nás neúnavně 
a sveřepě převážel z místa na místo, kterýchž-
to chvílí zhusta využíval k dalším obohacujícím 
a podnětným výkladům o krajině a její historii, 
popřípadě jako zapálený opoziční zastupitel re-
lativizoval obsah právě vyslechnutých předná-
šek a prezentací, čímž se našinec dostal do jakž 
takž reálného obrazu. Jemu patří můj osobní 
dík a věřím, že nejen můj.

Text: Ing. Martin Ševčík, Foto: Jaroslav Bičan
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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

Hlavní křižovatka

Zaslal František Elfmark

Kaplička sv. Anny 
ve Véskách

během května a června letošního roku proběhla 
obnova kapličky svaté anny ve véskách. drobná 
stavbička na kamenných základech o půdorysu 
asi 3 m x 2 m, zřejmě z druhé poloviny 19. století, 
se opět zaskvěla ve své původní kráse. 
„Přestože obyvatelé místní části Vésky se o kapličku 
pečlivě starali,  nastal už čas pro důkladnější ob-
novu,“ nadnesl místostarosta Uherského Hradiště 
Stanislav Blaha. Nejdůležitějším úkolem podle něj 
bylo zmírnění účinků zemní vlhkosti na zděnou 
konstrukci, čehož bylo dosaženo odkopáním zemi-
ny až po základovou spáru a vložením dodatečné 
izolace. Omítka kapličky byla osekaná a nahrazená 
sanační. Rozsáhlejší zásah oproti návrhu musel být 
realizován ve střeše, která je netypicky provedená 
nikoliv krovovou konstrukcí, ale pouhou navážkou, 
a střešní tašky bobrovky jsou na ní uloženy do mal-
tového lože. Kromě nového nátěru fasádní barvou 
byly renovovány také vstupní dřevěné dveře s kovo-
vým průhledem se sluncovým motivem.
Nad vstupním průčelím zůstala ve výklenku troj-
úhelníkového štítu soška sv. Anny. V interiéru byly 
opraveny omítky a nově vymalováno.
„Celou akci provedla společnost Stavspektrum 
nákladem 144 tisíc korun. Na obnovu byly použity 
finanční prostředky města, se kterými má právo 
disponovat místní komise Vésky,“ doplnil místosta-
rosta.                                                                            JP

Libuše Hradilová, odbor architektury, 
plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště

Kaplička ve Véskách po obnově.
Foto: archiv Městského úřadu UH

Ochranný nátěř na hlavní křižovatce v Uh. Hradišti 
dlouho nevydržel...

V MIC můžete odevzdat 
„vršky“ pro Vaška

Městské informační centrum Uherské Hradiště 
bude až do konce října sběrným místem plastových 
uzávěrů v rámci akce „vršky pro vaška“. Připojilo  
se tak už v červnu k iniciativě mnoha jednotlivců, škol 
nebo realizačního teamu Her VI. letní Olympiády dětí  
a mládeže ČR. Stovky lidí už podpořili různým způ-
sobem akci, zorganizovanou Janou Grygarovou, 
kamarádkou zraněného studenta sportovního man-
agementu Václava Šůstka z Jalubí. Divadelníci dražili 
dárky, v Popovicích zase připravili bohatý program 
pro děti i dospělé. Prodejem plastových uzávěrů od 
PET láhví se rozroste částka určená na zakoupení 
rehabilitačních pomůcek a zabezpečení bezbariéro-
vého soukromí pro mladého sportovce, který je nyní 
upoután na invalidní vozík.
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Otevření zimního stadionu a benefice

Poslední červnovou sobotu se do Uherského Hra-
diště sjely české a slovenské hokejové hvězdy 
a další zajímavé osobnosti - důvodem bylo slav-
nostní otevření zrekonstruovaného zimního sta-
dionu a 4. ročník Slovácké benefice. Přijeli např. 
reprezentanti Patrik Eliáš, Ondřej Pavelec, Jakub 
Voráček, Petr Vampola, Aleš Hemský, Petr Čajá-
nek, Branko Radivojevič, Marián Gáborik, Andrej 
Sekera, Igor Murín, Marcel Hossa a další, ale 
také fotbalové hvězdy Petr Švancara, Jiří Štajner 
a  Luděk Zelenka, nebo herci Marti Dejdar, Pavel 
Nečas a Sagvan Tofi. Vzpomenuta byla památka 
tragicky zesnulých kamarádů Karla Rachůnka, 
Josefa Vašíčka, Jana Marka a Pavola Demitru. 
Záštitu převzala manželka prezidenta Ivana Ze-
manová, která v přestávce hokejové exhibice 
(skončila 14:12 pro Českou republiku) předala Fon-
du ohrožených dětí 250.000 Kč. Na večerní draž-
bě předmětů, které většinou věnovali hokejisté,  
se vybralo téměř dva miliony dvěstěčtyřicet tisíc 
korun, které půjdou na dobročinné účely pro-
střednictvím Majky Demitrové a Katky Rachůnko-
vé. Záslužnou akci pořádala firma Adell Trading.                                                                                     

Text a foto: Miroslav Potyka

Slavnostní otevření  zimního stadionu.

Zleva: Petr Švancara, Patrik Eliáš a Martin 
Dejdar před utkáním.

Fotbalový legionář Miroslav Kadlec  
a jeden z nejlepších hokejových branká-

řů světa Ondřej Pavelec.

Fotbaloví baviči Petr Švancara a Jiří Štajner.Dražba vynesla 2 miliony 240 tisíc korun.
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Nynější dům Malé scény Slováckého divadla 
čp. 123 je novostavbou z šedesátých let 20. 
století a vede jím pasáž, která, jak už bylo dří-
ve zmíněno, plní funkci zaniklé Měchové nebo 
Špitálské uličky. Historický předchůdce tohoto 
domu byl za třicetileté války jako mnoho jiných 
rozbořen, zpustl a pustý byl prodán roku 1650 
Matouši Kalipivovi, který ho znovu vybudoval. 
Vdova po dalším majiteli ho odkázala františká-
nům, ti ho ale roku 1677 prodali radnímu Jakubu 
Piškulovi, po němž ho zdědil jeho syn Antonín 
s manželkou. V roce 1741 za majitele Ferdi-
nanda Friedricha tu již byl hostinec, nazývaný 
U Zlatého slunce. Dům byl roku 1860 rozšířen 
zastavěním přilehlé uličky a hostinec asi v této 
době pojmenován U Zeleného stromu. Patřil 
tehdy Antonínu a Josefě Malošíkovým a potom 
jejich dceři Terezii Králíkové. Sloužil již jako ho-
tel, ale zčásti zde byly i nájemní byty. Z hlediska 
dnešního využití domu není bez zajímavosti, že 
na konci roku 1869 hotelové pokoje obývali her-
ci divadelní společnosti ředitele Schmidta, Rosa 
Walko a Anton Wedekind. Později byl nájemcem 
hostince Vincenc Schweda a kolem roku 1890 
Emanuel Auster, jehož domácnost i s personá-
lem tvořilo celkem 15 lidí. Naproti tomu hoteloví 
hosté tu byli jen dva – jeden svobodný úřed-
ník z Vídně a ovdovělý inspektor pojišťovacího 
ústavu z Čech. Hoteliér Auster, který byl nájem-
cem ještě v roce 1910, před koncem století rozší-
řil své služby ještě o vlastní autodopravu, takže 
mezi jeho zaměstnanci byl i průvodčí omnibu-

su. V roce 1871 dům koupila Anna Hösslerová, 
od ní pak roku 1878 Josef Müller a Eliáš Strauss, 
tehdejší nájemci měšťanského pivovaru. Do-
sud v podstatě barokní dům byl spolu se všemi 
okolními poškozen velkým požárem v dubnu 
1894 a poté výrazně přestavěn. Od roku 1903 
patřil majiteli koryčanského velkostatku Ludví-
ku Wittgensteinovi a od jeho dědiců ho koupil 
v roce 1930 Leopold Lanzer, jemuž byl jako Žido-
vi v roce 1940 zabaven a po krátkém působení 
„Treuhändera“ Adolfa Navrátila převeden roku 
1943 na posledního nájemce Ernsta Nentwicha, 
číšníka původem z Broumova. Od 1. května 1945 
až do 1. září téhož roku byla budova obsazena 
Rudou armádou, ale od července zároveň slou-
žila nově založenému Slováckému divadlu jako 
provizorní ubytovna, dílny a sklady. Od roku 1947 
tu byla také závodní kuchyně Slováckého diva-
dla a vedle ní ještě skladiště Viktora Lanzera, 
obchod elektrotechnickými potřebami Jarosla-
va Zemánka a provozovna bandážnické a orto-
pedické živnosti Bohumila Šviřáka. Od roku 1949 
byl majitelem domu MNV a užívalo ho už jen 
Slovácké divadlo. Značně zchátralý byl v únoru 
1968 zbourán a na jeho místě vystavěn nový 
pro potřeby divadla. V jeho přízemí byla v roce 
1971 otevřena prodejna Dílo, která tu působila – 
s krátkou přestávkou rekonstrukce na přelomu 
let 1978 a 1979 – až do roku 1997. Po úpravách 
pak byla v jejích prostorách otevřena Divadelní 
kavárna a Galerie U Zeleného stromu. Malou 
část přízemí využívá od roku 1993 také cestovní 
kancelář Donamo.
Vedlejší dům čp. 122, dnes v přízemí s bistrem 
Lucia a cestovní kanceláří Veligradtour, se popr-
vé připomíná v roce 1606 jako vyhořelý a teprve 
po roce 1660 ho znovu vystavěl císařský rychtář 
Václav Křivsoudovský. Z této stavby pravděpo-
dobně pochází dochované barokní klenby pří-
zemí a sklepa. Od roku 1722 dům patřil lékaři 
Johannu Hanzelimu, jehož syn Johann Josef, 
rovněž doktor medicíny, s manželkou Johannou 
byli v roce 1753 kmotry Jana Petra Cerroniho. 
V rodině Hanzeliů dům zůstal až do roku 1836, 
kdy ho získala Antonie Matzenauerová a ta ho 

Toulky městem

Domy čp. 122 a 123 před rokem 1920. 
                                                                   Foto: archiv SM
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Toulky městem

v roce 1868 převedla na svou dceru Antonii, 
provdanou za Josefa Rubyho. Tento rodák ze 
Slezska (nar. 1. ledna 1800) po studiích a ně-
kolikaletém působení v Opavě v roce 1843 na-
stoupil jako učitel na zdejší hlavní školu a tam 
působil do roku 1869, kdy byl při převzetí školy 
městem penzionován. Po krátké době však byl 
znovu povolán do služby a učil až do roku 1877. 
Byl velmi uznávaným pedagogem, za svou čin-
nost vyznamenaným zlatým záslužným křížem. 
Po deseti letech v penzi, kterou trávil s manžel-
kou právě v tomto domě, zemřel 10. ří jna 1887 
jako nejstarší učitel v Hradišti a okolí, nejstar-
ší člen zdejšího čtenářského spolku, kde byl 
od jeho založení, a také nejstarší občan města. 
Jeho manželka Antonie pak žila v domě sama 
do své smrti v roce 1904. V roce 1890 u ní bydlel 
advokátní koncipient JUDr. Václav Pitra, pozděj-
ší hradišťský starosta. Dům pak zdědili syn Ru-
dolf Ruby, gymnazijní učitel v Hranicích, a dcera 
Marie Simonisová. Za majitelů Rubyových bylo 
v historizujícím slohu upraveno vložené scho-
diště, patro i fasády a rovněž vystavěn dvorní 
trakt v roce 1876. Přístavbou se zvýšil počet bytů 
na šest a žili v nich většinou řemeslníci – krej-
čí, sedlář a švec, z nichž všichni měli jednoho  
až dva pomocníky, případně učně. Větší krejčov-
ský závod tu měl kolem roku 1890 Tomáš Silvestr 
Pruša, který zaměstnával svého otce, pomocní-
ka a učně a rovněž jeho sestra se učila švadle-
nou. Rodina sem přišla z Prostějova a jako za-
jímavost lze podotknout, že zmíněný krejčovský 
pomocník se jmenoval Vincenc Wolker. Dlouhá 
léta tu bydlel obchodník kůží (později zeměděl-
skými produkty) Gustav Blum a hodinář a ob-
chodník zlatým a stříbrným zbožím Jan Seidel-
mann, který tu měl obchod v letech 1896–1923. 
Na přelomu století se počet bytů zvýšil na osm, 
dva byly v přízemí, čtyři v prvním patře, kde byd-
leli mj. dva soudci krajského soudu, ve dvorním 
křídle zmíněný hodinář Seidelmann a jediný byt 
v druhém patře obýval obchodník Blum. V době 
první republiky a protektorátu dům patřil Josefu 
a Růženě Stáňovým, kteří v roce 1936 adapto-
vali obchody v přízemí. Řezník Josef Stáňa zde 
měl od roku 1943 obchod zvěřinou, po válce byl 

stíhán pro kolaboraci, dům byl nejdříve pod ná-
rodní správou, v roce 1949 připadl městu a 1950 
národnímu podniku Masna. Obchod provozo-
val jako řeznictví a uzenářství v letech 1947–1950 
Jakub Míšek, pak se stal Masnou. Počátkem še-
desátých let bylo řeznictví změněno na prodej-
nu ryb a drůbeže, kterou v roce 1996 nahradila 
cukrárna Lucia a tu před několika lety stejno-
jmenné bistro.
Nároží Mariánského náměstí a Vodní ulice tvoří 
rozlehlý dům čp. 121 s delším křídlem ve Vod-
ní ulici. Jeho základní půdorys zachycuje už 
mapa stabilního katastru z první poloviny 19. 
století, ale jeho současná podoba je výsled-
kem zásadní úpravy na konci 19. století a ně-
kolika dalších v průběhu 20. století. Nejstarší 
známý majitel domu byl Matouš Nedbal a pak 
jeho vdova Anna. Po její smrti ho koupil v roce 
1606 Pavel Štipka, jehož vdovu si vzal Šimon 
Reventa a po něm vdova Markéta roku 1669 
prodala dům Janu Štrosovi, bývalému úředníku 
velehradského panství. Vdova Anna Štrosová 
jej prodala 1688 radnímu Matouši Colebiovi, 
po němž se vystřídala řada dalších majitelů. 
Roku 1724 dům získal Václav Olborth, v jehož 
rodině se dědil do roku 1821, kdy ho Olborthova 
vnučka Nepomucena Knetich prodala Františku 
Mazurkovi. Po několika dalších krátkodobých 
majitelích šenkovní dům koupili Markus a Ra-
chel (jinde Rozálie) Hrčkovi z Hroznové Lhoty. Asi 
již tito majitelé pálili lihoviny, ale zřejmě se jim 

Vpravo domy čp. 121 - 123 v době protektorátu. 
                                                                   Foto: archiv SM
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Toulky městem

nedařilo, a tak už roku 1859 dům koupil v draž-
bě holešovský právník JUDr. Anton Ryger, který 
ho po zaknihování v roce 1863 obratem prodal. 
V roce 1868 dům koupil okresní inženýr Damián 
Stoček, který zde již předtím řadu let bydlel a zů-
stal zde bydlet i poté, co dům v roce 1871 pro-
dal Jáchymovi a Kateřině Friedovým. Dál tu žila 
i předchozí majitelka Terezie Kaděrová. Také 
Friedovi tu bydleli již několik let před koupí a za-
bývali se výrobou kořalky, likérů a sodové vody. 
Provozovali i hostinec, jehož zaměstnanci s nimi 
bydleli v jednom z bytů v prvním patře. Frie-
dovi měli osm dětí, z nichž syn Rudolf převzal 
v osmdesátých letech hostinec, jiný člen rodiny 
pak palírnu. Této živnosti se ale opět nedařilo, 
v roce 1896 došlo k úpadku a s ním asi souvisel 
i prodej domu v témže roce manželům Králo-
vým. Ignác Král měl do roku 1903, kdy zemřel, 
vedle pronajímaného výčepu ještě obchod smí-
šeným zbožím, pak výčep provozovala, rovněž 
prostřednictvím nájemců, Rolnická záložna. 
Na počátku 20. století se tu vystřídalo i několik 
dalších obchodů, žádný ale neměl dlouhého 
trvání. Výjimkou byl obchod kůží a sedlářskými 
a obuvnickými potřebami Maxmiliána Grimma 
v letech 1912–1936, v němž pak do roku 1940 
pokračovala Hermína Grimmová. V roce 1910 
dům patřil Rolnické záložně, jíž zřejmě propadl 
jako zástava dluhů z neúspěšného podnikání 
předchozího majitele, a roku 1911 ho koupili Vik-
tor a Bedřiška Lanzerovi. Viktor Lanzer zde pak 
provozoval továrnu na lihoviny, výčep piva, vína 
a kořalky a od roku 1916 také obchod vínem. 
V jednopatrovém domě bylo na počátku 20. 
století deset pronajímaných prostor, z nichž čty-
ři byly obchodní nebo skladové místnosti v pří-
zemí a jejich nájemci bydleli jinde. V přízemí byl 
zmíněný hostinec, jehož nájemce Alois Holubec 
bydlel v poschodí, kde byly i další tři byty. Ob-
chod smíšeným zbožím či hokynářství zde bylo 
od počátku století stále, byť se střídajícími se 
majiteli. Nejdéle je provozovala Terezie Nová-
ková v letech 1914–1930 a Alois Prokop v letech 
1933–1950. Jako jiné židovské rodiny, i Lanzerovi 
za protektorátu nejdříve přišli o majetek a na-

konec i o život. Dům i s palírnou zabrala Morav-
sko-slovácká velkoobchodní společnost v Uher-
ském Hradišti a vlastnické právo bylo vloženo 
na tzv. Vystěhovalecký fond, instituci spravující 
zabraný židovský majetek. Po válce byl tento 
majetek pod národní správou jako pozůstalost 
po Lanzerových, ale už v roce 1948 sodovkár-
nu a pálenici pod názvem „Lahoda, Slovácké 
družstevní podniky pro výrobu a prodej lihovin 
a vína“ převzaly Moravské lihovary a octár-
ny a v následujícím roce se staly i majitelem 
domu. Roku 1963 přešlo vlastnictví na nástup-
nický podnik Jihomoravská Fruta, později Slo-
vácké konzervárny. I po válce zde ještě řadu let 
fungoval Prokopův obchod smíšeným zbožím, 
v roce 1950 znárodněný na Pramen. Od roku 
1939 tu byl (z Vodní ulice) obchod látkami Pavly 
Široké, v roce 1949 změněný na národní pod-
nik Zdar se sortimentem hraček a kuchyňských 
potřeb. Dále tu byla drogerie Jaroslava Rádka 
a do roku 1953 hodinářství a klenotnictví Jose-
fa Větra s prodejem gramofonů a elektrických 
kapesních svítilen. Rádkova drogerie, po válce 
pod národní správou, se v roce 1949 stala „pro-
dejnou mladých“ Chemodroga. Dům byl v této 
době upraven do současné podoby s vybourá-
ním rožního zdiva a jeho nahrazením podpěr-
ným sloupem.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Dnešní podoba domů čp. 121–123. 
                                                                   Foto: archiv SM
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V Klubu kultury 
vystavovali žáci Brunovského

Od 26. června do 22. července vystavovali v Gale-
rii Vladimíra Hrocha grafiky a obrazy tři vynikající 
slovenští výtvarníci, absolventi kabinetu grafiky, ilu-
strace a knižní tvorby profesora Albína Brunovské-
ho na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě 
- Igor Benca z Bratislavy (vystavil velkoformátové 
tisky z hloubky), Karol Felix z Nitry (grafika a obra-
zy) a Marián Komáček z Nitry (grafika a známková 
tvorba). Vernisáže, na níž v kulturním programu 
zazpíval sbor Svatý Pluk, se zúčastnili Karol Felix  
a Marián Komáček, Igor Benca plnil své pedago-
gické povinnosti při státnicích. Výstava dokumento-
vala kvalitu kontaktů na úseku výtvarného umění.

Text a foto: Miroslav Potyka

Na vernisáži zazpívali členové 
sboru Svatý Pluk.

Zleva: Karol Felix a Marián Komáček 
 na vernisáži v Klubu kultury.

NECHTE SE STRHNOUT  
ARGENTINSKÝM TANGEM!

Už jste také slyšeli o novém letním hitu? Víte, kam 
se mladí i staří houfně hrnou za zábavou? Co je 
v teplých prázdninových večerech zaručeně zved-
ne ze židle? Přece výuka tanga pod širým nebem. 
Obří úspěchy slaví v Brně. Propadli mu v lázeňských 
Luhačovicích. A nyní máte stejné šance také v Uher-
ském Hradišti. hudebně – taneční večer s ná-
zvem don´t cry For me, arGentina na nádvo-
ří reduty odstartuje v pátek 9. srpna ve 20:00. 
Budete se tisknout tělo na tělo a v rytmu pravého 
argentinského tanga proplouvat pod hvězdnou 
letní oblohou v doprovodu vynikající kapely TANGO 
ARGENTINO a pod odborným dohledem několika-
násobných mistrů České republiky v argentinském 
tangu – Gabriely a Petra Nečasových. O vaše chuťo-
vé pohárky bude postaráno stejně profesionálně – 
prostřednictvím cateringových služeb populárního 
Skandal baru. Pochutnat si můžete na šťavnatých 
argentinských steacích. Jejich pikantní chuť jistě 
rádi spláchnete osvěžujícím míchaným drinkem.  
A léto s příchutí Argentiny tak můžete naplno nasá-
vat všemi smysly… Vstupenky na DON´ T CRY FOR 
ME, ARGENTINA zakoupíte elektronicky na www.
vstupenky.kkuh.cz, fyzicky pak v Městském infor-
mačním centru v Uherském Hradišti a ve Skandal 
baru na Mariánském náměstí. Rezervovat si je 
můžete také na pavlicek@kkuh.cz. Pozor, nepro-
pásněte šanci, vstupenka stojí pouhých 110 kč  
a kapacita je omezená!

Adéla Kotková

Plný parket, výtečná muzika, spousta energie, 
vášeň... jednoduše TANGO ARGENTINO.
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Srpnový fejeton Jiřího Jilíka

jaká by to byla dovolená bez knížky?

Řeklo by se hajdy do knihkupectví. A hajdy z knihku-
pectví a bez knížky, 
protože cena knih se 
šplhá ke třem stov-
kám za běžnou, nijak 
zvlášť výpravnou pu-
blikaci; ty lepší již tří-
stovku dávno překro-
čily. V takovou chvíli 
člověk ocení služby 
Knihovny Bedřicha 
Beneše Buchlovana. 
Ten, po němž nese 

knihovna jméno, může být na své pokračovatele 
právem pyšný. A slouží také a především dětem. 
O tom, co knihovna dělá pro ně, my dospělí vlast-
ně moc nevíme. Oddělení je v horním patře, kam se 
dospělý vydá spíš výjimečně jako doprovod těch nej-
menších, začínajících. Maminka či dědeček jim zpra-
vidla po čase začnou vadit, protože je lákají na kníž-
ky, které četli oni sami, když byli malí, a zapomínají, 
že svět i literatura se posunuly. „Hanýžka a Martínek“ 
či „Gabra s Málinkou“, byť hodny nostalgické úcty je-
jich dávných čtenářů, nemohou soupeřit s „Deníkem 
malého poseroutky“. 
V dětském oddělení, když jím občas procházím, 
zdravím se s Mirkou Čápovou a Hankou Hanáčko-
vou, nejlepšími knihovnicemi v naší republice. Vím, 
co říkám. Jestliže dětské oddělení Knihovny B.B.B. 
bylo v rámci soutěže Kamarádka knihovna 2012 
oceněno jako nejlepší dětské oddělení v republice, 
pak ony dvě jsou našimi nejlepšími knihovnicemi. 
A vědí to o nich i v Dánsku, kam si v dubnu letošního 
roku „odskočily“ pro Cenu Hanse Christina Ander-
sena, udělenou jim příslušným dánským komitétem 
za propagaci díla velkého pohádkáře. Nevzpomí-
nám ta ocenění jen jako kompliment, ale rovněž pro-
to, že jsou ta ocenění výsledkem jejich profesionality. 
Jsou to odbornice na svém místě. 
 Na druhé straně podle skutečných kroků strážců 
vytunelované státní pokladny, směřujících ke škrtům 
ve financování kultury, což se týká i knihoven, moc 
kulturně vzdělaných občanů naše vlast patrně nepo-
třebuje. A tak přicházejí mj. knihovny o peníze na ná-
kup knih i na vlastní provoz, ba některým hrozí zá-

nik. Už pronikla do veřejnosti v tomto smyslu zpráva 
o pobočce knihovny v Jarošově. A kdo bude na řadě 
příště? Sama hlavní knihovna hradišťská? A kdo po-
tom? Snad Slovácké divadlo? Jak na sebe prozradil 
v jednom intervjú jeho ředitel, dramatická situace 
kolem financování divadla se podepsala na jeho 
zhoršeném zdravotním stavu. Čím nedostupněj-
ší budou mladé generaci školy, knihovny, divadla, 
galerie, muzea, koncertní sály a památkové objek-
ty, tím se bude zvětšovat podíl lidí nedovzdělaných, 
a tak zužovat základna těch, kteří se jednou mohou 
dopracovat k profesionalitě. V důsledku toho poros-
te i pravděpodobnost, že v příštích volbách budeme 
mít šanci vybírat jen ještě z více neumětelů, neřku-li 
pitomců, než minule.
Druhý červencový víkend jsem si nenechal ujít Ko-
paničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově. Rád 
se tam setkávám s přáteli, s nimiž se počastujeme 
pohárkem žmolkovice a povykládáme, co se událo 
od našeho posledního setkání. A rád se zaposlou-
chám do písní toho kraje. Kopaničár a Kopaničárek, 
soubory vedené Jendou a Marií Rapantovými, žen-
ský sbor Čečera, mužský sbor z Vápenic a Gajdoši 
z Kopanic, ti všichni jsou nositeli zdejších tradic, kteří 
zůstávají věrni svému kraji, neopouštějí ho, nepře-
vlékají se do cizích kostýmů, aby ohromili, ale zpívají 
a tancují tak, jak zde zpívali a tancovali jejich předko-
vé. I oni by měli dostat ocenění, nejlépe „za věrnost“. 
Bez nich by Kopanicím zůstala jenom krásná krajina. 
Nebylo by to málo? Však vzpomeňme na tanečníky 
manžele Šopíkovy, na strýca Lebánka, v jehož histor-
kách se odrážela moudrost a humor zdejšího lidu, či 
na „kopaničářský běs“; ten naštěstí ještě čas od času 
„zaběsní“ a učinil tak v tradiční sestavě (Rapant, 
Gabrhel a Kubáník) i v pátek večer na oslavě výročí 
vápenického mužského sboru, přičemž prokázal, že 
zdaleka ještě nepatří do muzikantského důchodu... 
Kopanicím kus jejich krásy, ale i tajemství dali lidé. 
Že kraj na pomezí neztrácí duši, na tom má význam-
nou zásluhu i hradišťský Klub kultury (hlavně v osobě 
Mirka Potyky), který nese na svých bedrech značnou 
(moravskou) část programu slavností.

Budoucnost už nám žítkovská bohyně Pagáčena z li-
tého vosku nevyčte, ale stále ještě se na Kopanicích 
můžeme dotknout minulosti, v níž je skryto nejedno 
poučení. I varování!



srpen

 

2013

GALERIE
V. HROCHA

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.)

ALŽBĚTA ŠÁCHOVÁ – výstava fotografií DĚTCI (28. 8. – 30. 9.)

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

         pátek 9. 8.      20:00 hod., Reduta – nádvoří  • vstupné: 110 Kč       

DON´T CRY FOR ME, ARGENTINA 
HUDEBNĚ – TANEČNÍ VEČER (ŽIVÁ HUDBA – TANGO ARGENTINO, NĚKOLIKANÁSOBNÍ MISTŘI ČR V ARGENTINSKÉM TANGU 
GABRIELA A PETR NEČASOVI, TANEČNÍ SHOW, VÝUKA TANGA, MÍCHANÉ NÁPOJE – SKANDAL BAR, GRILOVÁNÍ 
ARGENTINSKÝCH STEAKŮ) – V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE AKCE USKUTEČNÍ VE VELKÉM SÁLE REDUTY
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: MIC A SKANDAL BAR, ELEKTRONICKÉ VSTUPENKY NA WWW.VSTUPENKY.KKUH.CZ

připravujeme 

 

     sobota 10. 8.      13:00 hod., Míkovice  • vstupné: 90 Kč       

MÍKOVSKÉ DOŽÍNKY 
SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ DOŽÍNKOVÉHO VĚNCE, PRŮVOD OBCÍ, PROGRAM PŘED KULTURNÍM DOMEM, 
BESEDA U CIMBÁLU S CM BURČÁCI

BLIŽŠÍ INFORMACE NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

  10., 17., 24. a 31. 8.   18:00 - 24:00 hod., Slovácká búda  • vstup VOLNÝ      

VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY  
sobota 10. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUNOVJAN
sobota 17. 8. COUNTRY KAPELA TELEGRAF
sobota 24. 8. COUNTRY KAPELA KALÍŠEK
sobota 31. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA

        pátek 30. 8.     17:00 hod., Jezuitská kolej  • vstupné: 70 Kč  

UH SENIOR BAND – ČAJÁK NA NÁDVOŘÍ 
      sobota 31. 8.     20:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 70 Kč       

SLOVÁCKÉ HODY
HODOVÁ ZÁBAVA, HRAJE DH ŠAROVEC Z HLUKU A CIMBÁLOVÁ MUZIKA

7. – 8. 9. XI. SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK • 12. 9. JAZZ V REDUTĚ: MAREK WALAROVSKI TRIO •15. 9. SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM-MÍKOVICE 
17. 9. MUSICA: TOMÁŠ VÍŠEK – KLAVÍRNÍ KONCERT • 27. 9. DIVADLO KANTOŘI MIKULOVICE: KDO SE BOJÍ POSTELE • 28. 9. FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI



Tradiční svátek Kopanic, který připravují družební 
obce Starý Hrozenkov a Drietoma a s jehož přípra-
vou a realizací pomáhají Klub kultury Uh. Hradiště 
a Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, letos pro-
pběhl ve dnech 12. ač 14. července. Krásné počasí 
přilákalo do starohozenského areálu tisíce diváků, 
pro které byl připraven pestrý kulturní program, 
zaměřený tradičně převážně na folklor. Vystoupilo 
pětatřicet folklorních souborů, cimbálových muzik, 
dechových hudeb a hudebních skupin, v sobotním 
večerním programu účinkovala Věra Špinarová  
se svojí skupinou a hostem Petrem Bendem a slo-
venští komici Robo Kaiser a Peter Meluš. Žánr mo-
derního pojetí folklorního odkazu reprezentovaly 
zahraniční skupiny Zgagafari z polského města 
Darlowo a Banda z Bratislavy. Připraven byl i jar-
mark lidových výrobců a další atrakce. Kopaničár-
ské slavnosti ve Starém Hrozenkově patří bezespo-
ru mezi významné nadregionální akce.

Text a foto: Miroslav Potyka

Kopaničárské slavnosti po třiapadesáté

Starostové pořádajících obcí Milan Vaculík 
(vpravo) a Jozef Kluka.

Čestní hosté Kopaničárských slavností.

Mužský sbor z Kyjova zazpíval 
písničky o víně.

Domácí dětský folklorní soubor Kopaničárek 
nemůže na slavnostech chybět.

Z Kunovic přijel do Starého Hrozenkova 
soubor Handrlák.



Klub kultury informuje

srPnové veČery U slovácké bÚdy

V měsíci srpnu se opět můžete těšit na oblíbené 
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY. Zahrají na nich kapely 
KUNOVJAN, TELEGRAF, KALÍŠEK a OHNICA. Vstup 
je ZDARMA!

sobota 10. srpna 18:00 – cm kUnovjan

CM Kunovjan vznikla v Kunovicích jako pokračo-
vatel cimbálové muziky Slováckého krúžku Kuno-
vice. V 80. letech 20. století se muzika společně 
s tanečním souborem přestěhovala z Kunovic 
do Uherského Hradiště, kde působí dodnes. Vý-
raznou podporu pro její činnost vyvíjí Klub kultury 
v Uherském Hradišti a Město Uherské Hradiště. 
Během své existence dosáhla kapela velkého 
uznání odborníků, o čemž svědčí  mnohá oce-
nění z přehlídek a účinkování na významných 
akcích (např. Hudecké dny Slávka Volavého, Svě-
tový kongres cimbalistů nebo účinkování v rámci 
festivalu Pražské jaro), a taktéž ocenění milovníků 
cimbálové muziky za schopnost vytvoření příjem-
né pohody a zábavy. Od začátku 80. let nahrá-
vala v Československém rozhlase v Brně, vydala 
několik profilových hudebních nosičů a podílela  
se na natáčení filmů a televizních pořadů.

sobota 17. srpna 18:00 – teleGraF

Kapela vznikla na přelomu let 1995 - 1996 a pů-
vodně se zaměřovala spíše na hraní pro sebe 
a pro kamarády na různých oslavách. Postupem 
času se však stylový záběr zužoval až se ustálil 
v žánru country a bluegrass music. Na repertoáru 
má Telegraf známé skladby skupin Greenhorns, 
Rangers, Poutníci apod., v poslední době jsou 
zařazovány i skladby méně známé či neznámé 
a členové kapely a jejich přátelé se snaží i o vlast-
ní texty. Hudebně se skupina inspiruje především 
americkým bluegrassem, což je styl, který v Ame-
rice vznikl ve čtyřicátých letech minulého století 
a vychází z původní americké hudby bílých při-
stěhovalců. Ročně odehraje Telegraf kolem třiceti 

vystoupení v různých formách - koncerty, plesy  
a oslavy. K okruhu příznivců skupiny patří i několik 
tanečních párů ovládajících country tance. V ka-
pele hrají a zpívají Robert Adamec (šestistrunná 
kytara, zpěv), Vladimír Doskočil (mandolina, zpěv), 
Zdeněk Hasala (pětistrunné banjo, zpěv), Tomáš 
Janoška (housle) a Roman Rathúský (kontrabas, 
zpěv). Specialitou Telegrafu je vlastní, bohatě na-
vštěvovaný country bál, který je od roku 2001 kaž-
doročně pořádán vždy poslední lednovou sobotu.

sobota 24. srpna 18:00 – kalíšek

Skupina Kalíšek je populární uherskohradišťská 
kapela, zaměřená hlavně na produkci country 
a folkové hudby, ale s chutí hraje i lidovky a písnič-
ky 60. a 70. let. Kalíšek vznikl v roce 1991 a vystří-
dal různé personální sestavy. V poslední dekádě  
se obsazení kapely ustálilo na pětici členů, kteří 
hrají pro potěšení a dobrou zábavu na country 
bálech, veletrzích,  firemních i soukromých akcích 
po celé republice. Kromě kytary, banja, mandoli-
ny, basy a foukací harmoniky doprovází někdy ka-
pelu i trubka a housle.

sobota 31. srpna 18:00 – cm ohnica

Muzika vznikla na přelomu roku 2005 a 2006 
původně jako doprovodné uskupení muzikantů 
na absolventský koncert, po kterém se muzikanti 
rozhodli pokračovat dál a postupně se formo-
vali jako mladá cimbálová muzika. Tvář kapely  
se ustálila v roce 2010 a její obsazení dnes tvoří 
převážně středoškoláci a vysokoškoláci. Hlavní 
náplní jejich působení je zvládnout široký reperto-
ár regionu s jednotlivými specifiky. Muzika se za-
měřuje převážně na interpretaci písňového a ta-
nečního repertoáru hradišťského Dolňácka, dále 
celého Slovácka a nebrání se i jiným regionům 
a žánrům. Vzorem pro ně jsou generace starších 
muzikantů a cimbálových muzik jako jsou Hra-
dišťan, CM Jaroslava Čecha a v neposlední řadě 
BROLN.

Adéla Kotková
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výstava namalUj letadlo!

V sobotu 15. června byla v Leteckém muzeu Ku-
novice zahájena výstava „Namaluj letadlo!“ a zá-
roveň byly předány ceny vítězům stejnojmenné 
výtvarné soutěže. V loňském roce Slovácké mu-
zeum v Uherském Hradišti vyhlásilo druhý ročník 
výtvarné soutěže s leteckou tematikou a svá díla 
do ní zaslalo 330 mladých výtvarníků ze základ-
ních škol a dětských domovů. Odborná porota 
z nich pak vybrala tři nejlepší ve dvou věkových 
kategoriích, přičemž dalším pěti udělila zvláštní 
ocenění. Nejen ty vítězné, ale dalších šest desítek 
maleb a kreseb se staly exponáty výstavy v Letec-
kém muzeu Kunovice, která bude k vidění do 31. 
srpna 2013. 

nahé jsoU národy bez knih...

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

V pátek 5. července, v den svátku sv. Cyrila a Me-
toděje, proběhlo v Památníku Velké Moravy 
ve Starém Městě slavnostní setkání s pásmem 
úryvků z děl cyrilometodějské literární školy a sta-
roslověnského sborového zpěvu. O umělecký 
přednes se bravurně postaral herec Slováckého 
divadla pan Vladimír Doskočil a o sborový zpěv 
farní sbor z Buchlovic pod vedením sbormistryně 
Pavly Večeřové. Akci pořádalo Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti a Historická společnost Starý 
Velehrad.

vernisáže v Galerii slováckého mUzea

Ve čtvrtek 18. července byly v Galerii Slováckého 
muzea zahájeny dvě výstavy. První představuje 
v Uherském Hradišti poprvé autorskou tvorbu 
Igora Chmely, který se vedle své herecké profese 
zabývá už dlouhou dobu fotografováním. V široké 
námětové škále se objevují snímky z divadelního 
a filmového prostředí, ale také architektura, zají-
mavá zákoutí i chvíle spojené s rodinným životem.
Druhá výstava prezentuje tvorbu Patrika Hábla 
a Jana Kovaříka. Jedná se o mladé a talentova-
né umělce, absolventy SUPŠ v Uherském Hradišti, 
výrazné osobnosti současného českého malířství 
a sochařství. 
obě výstavy potrvají do neděle 15. září 2013.

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. 
Výstava potrvá do 22. září 2013.

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. 
Výstava potrvá do 18. září 2013.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

portrét tvůrce s prodejní výstavou 
jeho prací

V 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
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. 
Výstava potrvá do 15. září 2013.

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

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.
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 
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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.

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

letecké muzeum kunovice

adreSát: letecké muzeum. poHledNi-
ce letadel ze Soukromé SBírky
Výstava pohlednic s leteckou tematikou před-
stavuje výběr z rozsáhlé sbírky Petra Zaorala 
z Prahy. 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. 

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: srpen: pondělí–pátek 

9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání). 
Vstupné: Děti, studenti, důchodci: 30 Kč, do-
spělí: 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více 
dětí): 80 Kč, rodinné pasy: 50 Kč
kontakt pro objednání: průvodce: Božena 
Kovářová, mobil: 733 621 063
V případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, 
provozní: mobil: 774 124 020
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

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.
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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 - vstup zdarma.

Expozice již téměř rok zve návštěvníky k prohlídce 
více než 750 let starého královského města Uher-
ského Hradiště. O návštěvu expozice již projevilo 
zájem několik desítek škol z širokého okolí, stejně 
tak se stala zajímavým lákadlem pro obyvatele  
a návštěvníky města, kteří zavítají v rámci turismu 
do Uherského Hradiště. Lákadlem je bezpochyby 
moderní způsob řešení expozice, který využívá 
interaktivních prostředků pro představení zají-
mavých milníků v dějinách královského města, 
ale také vojenské pevnosti a metropole Slovácka. 
Zveme vás na návštěvu expozice.                     PB

Fotografie z expozice Uherské Hradiště – město 
královské. Foto: Martina Zapletalová

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 flét-
nu, kytaru - dle akordů, angličtina, příro-
dovědný, myslivecký, ornitologický kroužek  
a svět dinosaurů. Požadavek - 18 let, bez-
úhonnost, zájem o práci s dětmi, dobré ko-
munikační schopnosti, vhodné pro studenty. 
Info: 572 551 347.

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. 

více informací na www.ddmsikula.cz 

55. výročí svatby oslavili v červnu Marie a Josef  
Dvořáčkovi z Uherského Hradiště. Ke gratulaci  
se připojuje také redakční rada zpravodaje. 

Blahopřejeme 
k výročí svatby
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí naši stálí i občasní diváci, fanoušci i vy, kteří 
teprve plánujete stát se členy té velké rodiny ko-
lem Slováckého divadla!

Nezdá se to, ale po několika letních týdnech, vypl-
něných dovolenou, odpočinkem a také úpravami 
a opravami v divadelní budově, se blíží zaháje-
ní další divadelní sezony – v pořadí již šedesáté 
osmé! v pondělí 19. srpna se v 8.00 hodin ráno 
na čísle 572 554 455 rozjede opět telefonický 
předprodej vstupenek na představení, jež hraje-
me v srpnu a září. Ještě před tím si však na webo-
vých stránkách www.slovackedivadlo.cz můžete 
rezervovat místa na dva srpnové tituly online. Tak 
tomu bylo i po celou dobu letní dovolené… Jsou 
jimi dvě komedie: Popel a pálenka (v hlavní roli 
s Květou Fialovou, hrajeme v sobotu 31. srpna 
od 19.00 hodin) a naše nejnovější – nájemníci 
(o den dříve – v pátek 30. srpna od 19.00 hodin). 
S otevřením pokladny v obvyklých hodinách (úterý 
až pátek od 15.00 do 18.00 + hodinu před každým 
představením) si budete moci vybrat i svá seda-
dla v některé z předplatitelských skupin Student-
ského a Žákovského předplatného pro školní rok 
2013/2014. Zkrátka – další divadelní sezóna je tu 
a s ní i další divadelní zážitky - dojmy, smích, pře-
kvapení, rozrušení, dojetí i zamyšlení. Prožijeme 
je společně? Přejeme vám co nejpří jemnější zby-
tek léta…

-pah-

Nájemníci - Kamil Pulec, Jiří Hejcman 
a David Vaculík

Popel a pálenka - Monika Horká,  
Květa Fialová 

Z nabídky Studentského a Žákovského 
předplatného - Cybercomics - Jitka Josková, 
Klára Vojtková, Zdeněk Trčálek 
                                               Foto: Jan Karásek

Nájemníci - Irena Vacková a David Vaculík
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Knihovna B. B. Buchlovana

Tematické kufříky a jiné prázdninové aktivity

Letní prázdniny a dovolené s nimi spojené jsou už 
sice zhruba v polovině, přesto bychom rádi nabídli 
několik prázdninových novinek, které jsme pro čte-
náře a návštěvníky knihovny připravili. 

tematické kUFříky
Od 1. července jsme rozšířili nabídku služeb o mož-
nost zapůjčení tzv. tematických kufříků (viz fotogra-
fie), v nichž naleznete knihy, didaktické pomůcky 
nebo hry na dané téma. Momentálně si můžete 
vybrat z deseti variant kufříků (1 – 10) s následujícími 
tématy:
1- Jedeme do Chorvatska; 2 – Jedeme na dovole-
nou; 3 – Dovolená bez dětí; 4 – Trénování paměti; 
5 – Regionální kufřík I.; 6 – Regionální kufřík II., 7 
– Zdravý život; 8 – Alternativní medicína; 9 – Dietní 
kufřík a 10 – Vychováváme dítě.

Kufříky půjčujeme na 1 měsíc bez možnosti pro-
dloužení registrovaným čtenářům starším 18 let, 
před půjčením je zkontrolován obsah kufříku a čte-
nář podepíše potvrzení o výpůjčce společně se 

seznamem všech jeho součástí. Kufřík se půjčuje 
pouze jako celek, není možné si vypůjčit pouze ně-
kterou z jeho příloh! Kufříky jsou alokovány u cent-
rálního výpůjčního pultu v přízemí a samozřejmě je 
najdete i v našem on-line katalogu, pokud si zadáte 
jako název slovní spojení tematický kufřík.
Pokud bude ze strany čtenářů o tuto službu zájem, 
hodlá knihovna v budoucnu nabídku kufříků po-
stupně rozšiřovat o nová atraktivní témata.

knižní bazar
K prázdninám v knihovně patří již tradičně knižní 
bazar, který se letos uskuteční v úterý 20. srpna 
(13.00 – 17.00) opět u zadního traktu hlavní budo-
vy Knihovny BBB. V nabídce vyřazených knih bude 
zejména beletrie pro dospělé a dětská literatura, 
klasicky za jednotnou cenu 5 Kč za 1 kus.

balení UČebnic Pro školáky
Nechce se vám běhat po papírnictvích a shánět 
atypické obaly na učebnice? Nechcete se svými ra-
tolestmi zažívat strasti při obalování knih? Máte rádi 
komfort bez nervů? Má vaše dítě učebnici v „salá-
tovém“ stavu? Zažili jsme si to asi všichni a právě 
proto jsme pro vás připravili novou nadstandardní 
službu. V období od 26. srpna do 30. září může-
te využít naší balící služby, která vám za přijatel-
ný poplatek obalí jakoukoli učebnici do 48 hodin. 
Přinesete libovolné množství učebnic a odnesete 
si je komfortně obalené v profi průhledné nesa-
molepící fólii, kterou běžně používáme na balení 
našich knih. Mimo to nabízíme i drobné opravy, 
např. prošití brožovaných učebnic nebo podlepení. 
Podrobnosti a ceník najdete na našich webových 
stránkách ve druhé polovině měsíce srpna.

Prázdniny a dovolené jsou tady a s nimi čas ne-
jen na zážitky z cestování a odpočinek u vodních 
ploch, ale také čas na krásné knížky. Proto přijďte 
do knihovny, u nás si skvělé čtení na dovolenou ur-
čitě vyberete!
 Radovan Jančář

Tématické kufříky – žhavá novinka letošního  
léta!                                                         Foto: BBB 
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šrámková, j.: zázemí
Ani deník, ani vzpomínky, ani obrázky ze života. Drásavá elegie o ztrátě města, domu, 
pokoje; babičky, s níž člověk sdílí tvář. Román dosud nenarozených a už narozených 
dětí a první zpovědi a tetování na ruce. Příběh malé holčičky, která se bojí, i když už 
to je dávno žena.

Výběr novinek Knihovny BBB 

beranová, z.: všechny vůně aFriky       
Tereza se do Afriky vydala za poklidnou úřednickou prací na českém konzulátu v Keni. 
Jenže to by nebyla Afrika, aby jí nepřičarovala pár českých turistů v nesnázích, jejichž 
dramatické osudy Terezu okamžitě pohltily. Ale protože má černý kontinent zvláštní
erotický půvab a taky smysl pro humor, vedle jedovatých hadů a nesnesitelných šéfů 
jí nastražil do cesty také muže.

varGas, F.: záhada mrtvých nohoU 
Komisař Adamsberg na pracovní cestě v Londýně narazí na jistou podivnost - záha-
du 17 mrtvých nohou, odseknutých i s botami a nalezených před slavným hřbitovem 
Highgate. Doma ho pak čeká brutální vražda, k níž došlo na pařížském předměstí. 
Při pátrání začne sledovat stopu, která ho zavede až do jedné zapadlé srbské ves-
ničky.

braUnová, P.: nina (životní Příběh hereČky niny divíškové)
Kniha vás překvapí upřímností a nadhledem, s jakým Nina svůj leckdy nelehký životní
běh prožila, dozvíte se, proč její pouť na prkna, která znamenají svět, málem skončila 
v druhém ročníku DAMU, a jak tato křehká žena v nouzi dokázala obléknout montérky 
a stavět dům.

nesvadbová, b.: Přítelkyně 
Dvě novely o ženském přátelství. První je příběhem dvou kamarádek z vysoké školy, 
z nichž jedna žije v Londýně a druhá v Praze. Druhá novela vypráví o dvou sestrách. 
Lucii, ženě podnikatele, se rozpadne manželství a ona bojuje o děti, Anna se zami-
luje do ženatého muže…

hakl, e.: skUteČná Událost
V ději se proplétají útržky z historie německé RAF s letargickou čes-

kou realitou, Milostná zápletka s vůlí aspoň jednou udělat něco, co by postihlo pra-
vého viníka. Zprvu ležérně, leč se smyslem pro detail líčený děj postupně získává 
na napětí, až vyvrcholí akcí. Sice tak trochu nechtěnou, českou, rozpačitou, nicméně 
vraždou.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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1.FC Slovácko vstoupilo do nové sezony

V rámci přípravy absolvovali fotbalisté dvě sou-
středění (jedno kondiční, jedno herní) a sehráli 
několik přípravných zápasů. Z nich nejzajímavější 
byl jistě ten odehraný v Rakousku s mistrem Kypru 
a účastníkem předkola Ligy mistrů APOEL Nicosia. 
Vyrovnané utkání skončilo remízou 2:2, když Apoel 
dal obě branky z penalt, za Slovácko stří leli Kuncl 
a Trousil. Na tiskové konferenci 16. 7.  představil 
trenér Svatopluk Habanec kádr mužstva: bran-
káři Dušan Melichárek a Milan Heča, obránci Jan 
Trousil (kapitán), Lukáš Kubáň, Petr Reinberk, Mar-
tin Kuncl, Radek Mezlík a Tomáš Košút, záložníci 
Vlastimil Daníček, Tomáš Rada, Ladislav Martan, 
Marek Havlík, Jiří Valenta, Milan Kerbr, Ladislav 
Volešák a Michal Trávník a útočníci Libor Došek, 
Václav Ondřejka, Roman Haša a Matěj Biolek. 
Dlouhodobě zraněný je Filip Hlúpik, s béčkem tre-
nuje Lukáš Fujerík.

Sezonu 2013/14 zahájil náš celek 21. 7. v Teplicích. 
Zápas se hrál po uzávěrce, takže můžeme jen 
stručně konstatovat, že po slabém výkonu Slovác-
ko prohrálo 2:3 (branky vstřelil Košút). Vše bude 
možno napravit doma v sobotu 27. 7. s Jihlavou 
v 18.00 hodin (to je nový hrací čas pro domácí zá-
pasy, pokud nebudou v televizi). Další rozpis utká-
ní: 4. 8. v Jablonci,  10. 8. doma v Mladou Boleslaví, 

18. 8. na Bohemians 1905, 24. 8 doma s Plzní, 31. 
8. v Brně, 14. 9. hostíme Příbram, 22. 9. na Spar-
tě, pak dva zápasy doma - 28. 9. s Ostravou a 19. 
10. s Libercem, 27. 10. v Olomouci, 2. 11. doma 
s Duklou, 23. 11. ve Znojmě, 23. 11. doma se Slavií 
Praha a 30. 11. předehrávka v Jihlavě. Přes úvod-
ní prohru věříme, že vstup do nové sezony bude 
úspěšnější než ten loňský. 

Text a foto: Miroslav Potyka

Matěj Biolek.                          Ladislav Martan.                    Z hostování se vrátil             Tomáš Rada.
                                                                                                 Václav Ondřejka. 

Posily 1.FC Slovácka

Tiskové konference před zahájením nového 
ročníku Gambrinus ligy se zúčastnili Vladimír 
Krejčí a trenér Svatopluk Habanec.
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drSňačky 
so 3. 8. 18.00, čt 8. 8. 18.00 hod.
režie: paul Feig / uSa 2013 / 117 min.
/ od 15 let / titulky / 110 kč
Jedna by druhou nejraději zabila. Ale šéf jim to 
zakázal...  

red 2 
so 3. 8. 20.30, ne 4. 8. 20.30, čt 8. 8. 20.30,
čt 15. 8. 20.30 hod.
režie: deaN pariSot / uSa 2013 / 116 min. 
/ od 12 let / titulky / 100 kč
Stále v penzi a ještě nebezpečnější a ještě zá-
bavnější! Bruce Willis, Helen Mirren a John 
Malkovich se vrací v akční komedii jako elitní 
agenti ve výslužbě, kteří rozhodně nezrezivěli 
a umí kousat. 

uNiVerzita pro příšerky [3d]
ne 4. 8. 16.00 hod. 
režie: daN ScaNloN / uSa 2013 / 109 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 kč
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom 
malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěš-
nou příšerkou. 

WolVeriNe [2d] 
ne 4. 8. 18.00 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. 

WolVeriNe [3d]  
po 5. 8. 18.00, st 28. 8. 18.00 hod.
titulky / 3d-cinema / 140 kč

V zajetí démoNů 
po 5. 8. 20.30 hod.
režie: jameS WaN / uSa 2013 / 112 min.  
/ od 15 let / titulky / 100 kč

Hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů 
paranormálních jevů Eda a Lorraine Warreno-
vých.

já padoucH 2 [2d]  
út 6. 8. 16.00 hod.
režie: pierre coFFiN, cHriS reNaud / uSa  
2013 / 95 min. / přístupný / dabing / 115 kč, 
děti do 15 let 90 kč     
Může být napravený padouch vůbec ještě zá-
bavný? 

paciFic rim – Útok Na zemi [3d] 
út 6. 8. 18.00 hod.
režie: guillermo del toro / uSa 2013  
/ 132 min. / přístupný / titulky / 3d-cinema 
/ 120 kč 
Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální zbraň: 
masivní roboti zvaní Jaegers, kteří jsou simul-
tánně ovládáni dvěma piloty, jejichž mozky jsou 
propojeny neurálním mostem. 

r.i.p.d.-urNa: ÚtVar rozHodNě 
NežiVýcH ageNtů [2d] 
út 6. 8. 20.30 hod.
režie: roBert ScHWeNtke / uSa 2013
/ 97 min. / od 12 let / titulky / 110 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] / r.i.p.d.
st 7. 8. 18.15 hod.
titulky / 3d-cinema / 140 kč 

já padoucH 2 [3d]  
st 7. 8. 16.30, po 12. 8. 17.00, st 28. 8. 16.00 hod. 
režie: p. coFFiN, cH. reNaud / uSa 2013  
/ 95 min. / přístupný / dabing / 3d-cinema  
/ 140 kč, děti do 15 let 120 kč
Může být napravený padouch vůbec ještě zá-
bavný? 
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reViVal
st 7. 8. 20.30, pá 9. 8. 19.00, ne 11. 8. 20.30, út 
13. 8. 20.30, st 21. 8. 18.00, čt 29. 8. 20.30 hod.   
režie: alice NelliS / čr 2013 / 116 min.
/ od 12 let / 100 kč
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmá-
nek a Marián Geišberg hrají v Revivalu kama-
rády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 
1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý 
comeback. 

šmouloVé 2 [3d] + akce 9. 8. 
čt 8. 8. 16.00, pá 9. 8. 16.30, ne 11. 8. 16.00,  
út 13. 8. 16.00, st 14. 8. 16.00, ne 18. 8. 16.00, 
so 31. 8. 16.30 hod.
režie: raja goSNell / uSa 2013 / 105 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 155 kč, 
děti do 15 let 135 kč
AKCE 9. 8. 16.30 hod.: Speciální dárkový šmou-
lí balíček pro 5 nejlepších dětských kostýmů 
Šmoulů; 5 dalších nejlepších šmoulích kostýmů 
získává celodenní volnou vstupenku do Aqua-
parku. Vyhlášení nejlepších proběhne před 
projekcí filmu v sále kina. Zlý čaroděj Gargamel 
vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných 
Šmoulům, kterým říká Neplechové, aby s jejich 
pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí 
esenci.   

šmouloVé 2 [2d] 
so 10. 8. 16.00 hod. 
dabing / 140 kč, děti do 15 let 110 kč

loVelace: praVdiVá zpoVěď
králoVNy porNa 
pá 9. 8. 21.00, so 10. 8. 20.30, so 31. 8. 20.30 hod. 
režie: r. epSteiN, j. FriedmaN / uSa 2013  
/ 92 min. / od 15 let / titulky / 100 kč
Biografický příběh zaznamenává zrod první 
pornohvězdy a její cestu k nezávislosti. 

pot a kreV 
so 10. 8. 18.00, ne 11. 8. 18.00, st 14. 8. 18.00,  
út 27. 8. 20.30 hod.
režie: micHael Bay / uSa 2013 / 129 min.  
/ od 15 let / titulky / 110 kč
Mark Wahlberg a Dwayne Johnson v rolích 
urostlých hochů z posilovny, kteří se po zkratce 
k Americkému snu vydali do pekel.

oSamělý jezdec 
po 12. 8. 19.00 hod.
režie: gore VerBiNSki / uSa 2013
/ 151 min. / od 12 let / dabing / 80 kč   
Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí 
o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily 
proměnu Johna Reida, muže zákona, v legendu 
spravedlnosti. 

paciFic rim – Útok Na zemi
út 13. 8. 18.00 hod.
režie: guillermo del toro / uSa 2013  
/ 132 min. / přístupný / titulky / 90 kč
Pro boj s obřími příšerami Kaiju byla vyvinuta 
speciální zbraň: masivní roboti zvaní Jaegers...

percy jackSoN:
moře NeStVůr [2d] 
čt 15. 8. 18.00, po 19. 8. 18.00 hod.   
režie: tHor FreudeNtHal / uSa 2013
/ přístupný / dabing / 125 kč
Někdo se snaží probudit Kronose, který jediný 
umí učinit bohy i polobohy smrtelnými a má 
s nimi navíc nevyřízené účty. A tak se Percy  
a jeho přátelé musejí vydat na další nebezpeč-
nou výpravu.

percy jackSoN:
moře NeStVůr [3d] 
pá 16. 8. 16.00, so 17. 8. 16.00, út 27. 8. 18.00 hod. 
dabing / 3d-cinema / 150 kč

joBS
pá 16. 8. 20.30, so 17. 8. 20.30, ne 18. 8.
18.00 hod. 
režie: j. m. SterN / uSa 2013 / 122 min. 
/ od 12 let / titulky / 100 kč
Film ukazuje vizionářské začátky firmy Apple  
a mapuje všechny další zásadní okamžiky života 
Steva Jobse - iKony naší doby. 

macHři 2 
pá 16. 8. 18.00, so 17. 8. 18.00, út 20. 8.
17.30 hod.  
režie: deNNiS dugaN / uSa 2013 / 101 min.  
/ od 12 let / titulky / 140 kč
Je úplně jedno, kde bydlíte, šílenství si vás 
vždycky nějak najde…
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku artu na rok 2013 si za 60 kč můžete zakoupit 
před představením ART nebo Zlatého fondu. Výhody: slevy od Asociace českých 
filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu  
a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  
50% sleva na průkaz zF; pravidelné informace mailem.

jaSmíNiNy Slzy 
ne 18. 8. 20.30 hod.   
režie: Woody alleN / uSa 2013 / 98 min.  
/ od 12 let / titulky / 100 kč
Komediální drama vypráví o důsledcích, které 
mohou nastat, když lidé zavírají oči před reali-
tou a pravdou, kterou nechtějí vidět. 

očiSta 
po 19. 8. 20.30, ne 25. 8. 20.30 hod. 
režie: jameS demoNaco / uSa 2013 
/ 85 min. / od 15 let / titulky / 110 kč
Jednu noc v roce jsou všechny zločiny povole-
né. Přežijte ji.  

roBBie WilliamS:
take tHe croWN tour 2013  
[satelitní přímý přenos]
út 20. 8. 19.50 hod.
Velká Británie 2012 / 100 min. / 220 kč
Živý přenos z předposlední zastávky na turné 
Robbieho Williamse po evropských stadionech. 
Show bude ŽIVĚ přenášena v úchvatném 2D HD 
rozlišení a s jedinečnou zvukovou kvalitou Dol-
by Surround v úterý 20. srpna 2013 z estonské-
ho Tallinu. Spolu s nadupaným playlistem, jehož 
součástí jsou některé z Robbieho aktuálních 
hitů stejně jako jeho největší sólové pecky či vy-
brané tracky z dob jeho spolupráce se skupinou 
Take That, přinese tenhle rozený showman 100 
minut nefalšované zábavy pro velké plátno. 

kick-aSS 2
čt 22. 8. 18.00, pá 23. 8. 18.15, so 24. 8. 18.15,  
po 26. 8. 18.45 hod.
režie: jeFF WadloW / Velká Británie 2013  
/ 113 min. / od 15 let / titulky / 110 kč
Vlastní osud neporazíš!

líBáNky
čt 22. 8. 20.30, pá 23. 8. 20.30, so 24. 8. 20.30, 
ne 25. 8. 18.15, po 26. 8. 20.30 hod.
režie: jaN HřeBejk / čr 2013 / 98 min.
/ přístupný / 140 kč
Některá tajemství by prostě neměla být prozra-
zena!

letadla [3d] + akce 23. 8. 
pá 23. 8. 16.30, so 24. 8. 16.30, ne 25. 8. 16.30, 
čt 29. 8. 16.30 hod.
uSa 2013 / 85 min. / přístupný / dabing
/ 3d-cinema / 165 kč, děti do 15 let 140 kč 
+ AKCE 23. 8. 16.00 hod.: Vyhlídkový let pro 3 
osoby letadlem Cessna (losování z lístků); 10x 
slevová průkazka Bijásku 2013/ 2014 pro nej-
lepší letce - přehlídka "létajících hraček" před 
kinem s dovednostní soutěží (letadélko či vrtul-
níček na dálkové ovládání si musí každý soutě-
žící přinést vlastní). Od 16 hodin začíná přehlíd-
ka a soutěž létajících hraček. 
V 16.30 hod. pak proběhne v sále kina vyhláše-
ní vítězů losování i letecké soutěže, následovat 
bude projekce filmu. Z oblačných výšin světa 
filmu Auta přilétají Letadla, animovaný komedi-
álně-dobrodružný snímek nabitý akcí.

letadla [2d] 
po 26. 8. 17.00 hod.
dabing / d-cinema / 130 kč, děti do 15 let 
105 kč 

elySium 
čt 29. 8. 18.15, pá 30. 8. 20.30, so 31. 8. 18.30 hod. 
režie: Neill Blomkamp / uSa 2013
/ 109 min. / od 12 let / titulky / 140 kč
Příběh tohoto filmu nás zavádí do roku 2159, 
kdy velmi bohatí žijí na kosmické stanici, zatím-
co zbytek populace je nucen přežívat na zniče-
né Zemi…

taNgo liBre 
st 14. 8. 20.30 hod.
režie: F. FoNteyNe / Francie, Belgie 2012  
/ 98 min. / od 15 let / titulky /  80, 90 kč 
Tango není jen tanec. Tango je emoce, která 
vás pohltí... 
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letní kino (smetanovy sady)

traiNSpottiNg
čt 15. 8. 21.00 hod.
režie: daNNy Boyle / Velká Británie 1996  
/ 94 min. / od 15 let / titulky / zdarma
Kultovní snímek nejen o feťácích získal i České-
ho lva v kategorii zahraniční film.

SNěHurka a loVec 
pá 16. 8. 21.00 hod.
režie: rupert SaNderS / uSa 2012 / 126 
min. / přístupný / dabing / zdarma
Pohádka skončila! V téhle verzi křehká princez-
na neváhá vlézt do brnění a na zlou machechu 
vyrazit s mečem v ruce... 

malá mořSká Víla
čt 29. 8. 21.00 hod.
režie: karel kacHyňa / československo 
1976 / 84 min. / zdarma
Pohádkový film o tragické lásce mořské bytosti 
k pozemskému princi, pro nějž obětuje to nej-
cennější, co má - svůj hlas a život. 

jára cimrmaN ležící a Spící
pátek 30. 8. 21.00 hod.
režie: ladiSlaV Smoljak / českosloven-
sko 1983 / 81 min. / přístupný / zdarma
Filmový pomník bezpochyby největšího české-
ho velikána, muže, který zanechal nesmazatel-
nou stopu ve všech oborech lidského konání. 

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

metéora
st 14. 8. 10.00 hod.
režie: S. StatHoulopouloS / Německo, 
řecko / Francie 2012 / 82 min. / od 12 let  
/ 60 kč
Dialog mezi dvěma různými náboženskými tra-
dicemi o tom, co znamená láska k Bohu a láska 
k člověku. 

reViVal
st 28. 8. 10.00 hod.   
režie: alice NelliS / čr 2013 / 116 min.
/ od 12 let / 60 kč
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmá-
nek a Marián Geišberg jako bývalí rockeři, kteří 
se chtějí pokusit o velkolepý comeback. 

žiVot  té druHé
st 21. 8. 20.30 hod.
režie: S. teStud / Francie, lucembursko 
2012 / 97 min. / od 12 let / titulky / 80, 90 kč
Lehká romantická komedie s J. Binoche v hlavní 
roli. 

čerNá VdoVa 
st 28. 8. 20.30 hod.
režie: ziad doueiri / libanon, Francie 2012 
/ 102 min. / od 15 let / titulky / 80, 90 kč
Morální dilema arabsko-izraelského chirurga, 
potýkajícího se s obviněními jeho manželky  
ze sebevražedného teroristického útoku. 
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koncerty, opery, výstavy, besedy

příBěHy BezpráVí
- z míSta, kde žijeme 
kavárna kina Hvězda, 23. 7. – 30. 8.
Před dvěma lety vyzvala společnost Člověk 
v tísni studenty, aby ve svém okolí našli pamět-
níky, jejichž životy poznamenalo komunistické 
bezpráví, a aby zdokumentovali jejich příbě-
hy. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody,  
se setkávali s těmi, co většinu života prožili v ko-
munistické diktatuře. Vznikl dialog dvou život-
ních zkušeností. Ze studentských prací vznikly 
dvě multimediální prezentace a některé týmy 
vytvořily vlastní výstupy, například publikace 
nebo krátké filmy. Po pár měsících se studenti  
se „svými“ pamětníky opět setkali při fotogra-
fování. Tato výstava představuje prostřednic-
tvím stylizovaných fotografií a textů některé 
z příběhů „z míst, kde žijeme“. Výstava "Z mís-
ta, kde žijeme" společnosti Člověk v tísni o.p.s, 
vznikla v rámci projektu Příběhy bezpráví (Jeden 
svět na školách), v Uh. Hradišti je partnerem 
výstavy občanské sdružení Memoria. Na vý-
stavu navazují také doprovodné tematické 
akce v kavárně portal v průběhu lFš 2013, 
které se hlásí k aktivitám kampaně proti 
ztrátě paměti a cílům iniciativy za důstoj-
né využití věznice v uh. Hradišti.
http://www.veznice.uh.cz
http://www.jsns.cz
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.protiztratepameti.cz

lette ValeSka:
SouHVězdí HollyWoodu
foyer kina 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 do-
putovala i s manželem a dcerou do Kalifornie, 
kde její fotografie dětí zaujaly manželku Davida 
Selznicka a ta ji požádala, aby fotograficky za-
chytila den ze života jejích vlastních potomků. 
Její snímky udělaly na Selznicka takový dojem, 
že Valesku najal, aby fotografovala hollywood-
ské hvězdy. Lette Valeska nepracovala v ateli-

éru, 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

delaylama project - audioViSu-
al perFormaNce (atrium)
pátek 23. 8. 20.30 hod. / atrium kina Hvězda
zdarma
audiovizuální vystoupení ambientního 
delaylama project (petr Stašek) s Vj do-
provodem puk-puk (petra pohlová). De-
laylama project je momentálně jednočlenný 
projekt hudebníka Petra Staška, který vzešel 
z někdejší uherskohradišťské kapely alexander 
hemala. Po mladických nerozvážnostech s fol-
kovou hudbou se stylové výrazové prostředky 
přenesly od post-rocku přes ozvěny klubové 
house music a drum and bass po dnešní zvuko-
vé experimentátorství ve vodách ambientních 
a neoklasicistních. Minimalistické animace Pe-
try Pohlové inspirované horami, světlem a ne-
bem úzce rezonují s ambientní hudbou. Petra 
ve svých projekcích propojuje mnoho odlišných 
inspiračních prvků jako jsou folklorní dekorativ-
ní motivy či japonské manga komixy. Občerst-
vení přímo na místě zajištěno.
http://bandzone.cz/delaylama
http://mimikri.net/puk-puk-area
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

Ne zcela ideální, deštivé počasí "zahnalo" několi-
krát do kina Hvězda sportovce VI. letní olympiády 
dětí a mládeže České republiky, která se uskuteč-
nila ve dnech 23. - 28. 6. ve Zlínském kraji. Na vy-
brané projekce měli sportovci vstup zcela zdarma.

Foto: Jana Drobná

SportoVci Vi. letNí olympiády 
dětí a mládeže čr 2013 V kiNě 

kouBek SóloVě V atriu HVězdy 

Ve čtvrtek 27. 6. do Hradiště opět zavítal písničkář 
(ale také herec, filmový režisér a spisovatel) Václav 
Koubek, který proslul především jako solitér s ne-
odmyslitelnou tahací harmonikou, osobitými texty 
a projevem. Jeho písničky prokládané humornými 
"příhodami ze života umělce" opět skvěle bavily.

Foto: Jaromír Orel

rozmarNé léto a rozmarNá 
premiéra po 45 letecH  

14. cz&Sk Hello jazz WeekeNd 

Poslední Bio Nostalgie před prázdninami přines-
lo v pátek 28. 6. speciální stylový program. Před 
filmem vystoupily před kinem Hvězda mladé ar-
tistky. Diváci, kteří dorazili ve stylovém úboru, zís-
kali vstup do Aquaparku zdarma. Po projekci byla  
v atriu kina připravena malá rozmarná after-party.

Foto: Jaromír Orel

Už po 14. se letos na Slovácku sešli jazzoví hudební-
ci z obou stran Moravy a Dunaje. Akce odstartovala 
v pátek 12. 7. v kině Hvězda, v sobotu pokračovala 
v kyjovské Jančovce. Na snímku Jana Koubková  
se skupinou.

Foto: Marek Malůšek
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Městská kina Uherské Hradiště myslí na každou 
věkovou skupinu. A právě ti, kteří si chtějí za-
vzpomínat, ušetřit nějakou tu korunu a přitom 
vidět filmové novinky, prožít si operní či baletní 
představení nebo zažít vynikající výstavu světo-
vého formátu z pohodlí nově rekonstruovaného 
kina, nabízí naše organizace velmi pestrou šká-
lu kulturních aktivit.
Těšíme se na Vás od září v nové „školní“ sezóně 
2013/2014.

opera / Balet a VýStaVa žiVě
i ze zázNamu
Užijte si nezapomenutelné zážitky ze světových 
operních domů nebo operních festivalů v ple-
néru (Opera de Paris, Teatro la Scala Milano, 
Salzburg festival, San Francisco opera, Festi-
val Euro Mediterraneo - Taormina festival ad.). 
Kultura živě z těch nejslavnějších operních síní. 
V ceně vstupenky je tištěný program předsta-
vení, drobné občerstvení a sekt o přestávce. 
Nově nabízíme permanentku na operní 
sezonu 2013/2014. oproti jednorázové 
vstupence na představení je permanentka 
zvýhodněna cenově a navíc při její koupi 
budete zařazeni do slosování o bonusový 
let balonem + ubytování v Baloncentru 
Břestek zdarma pro 2 osoby. 
Vedle oper nabídneme i vybraná baletní před-
stavení a projekt exhibition – Světové 
malířství na plátnech kin (např. od 10. října 
Vermeer a hudba z Národní galerie v Londýně). 
Pro klienty a3V nabízíme na vybrané akce této 
alternativní programové nabídky kina Hvězda 
zajímavé slevy – a to ve výši 50-100 Kč z ceny 
vstupenky.

Bio SeNior
Odpolední projekce filmových novinek za sní-
ženou cenu. Užijte si nezapomenutelné 
prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku 
i obrazu. Nečekejte až do večera a ušetře-
te peníze u představení se zvýhodněnou 
cenou vstupného. Bio SENIOR je určeno pro 
všechny, kteří nemohou navštívit kino ve večer-
ních hodinách či upřednostňují návštěvu kina 

v denní čas a zároveň nechtějí přijít o filmové 
novinky. Představení se budou konat jednou 
za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. K dispozici 
je také zvýhodněné předplatné na celé polole-
tí. V rámci projekcí Bio Senior nabídneme mi-
mořádně i retro projekce Bio Nostalgie, kte-
ré vám připomenou nezapomenutelné zážitky 
z dob dřívějších. Výběr filmu bude vycházet 
většinou z databáze klidných českých, ale také 
zahraničních titulů. 

zlatý FoNd 
Zve každý čtvrtek od 16:00 na výpravu za fil-
movými klenoty světové a domácí kinemato-
grafie. Členy mohou být studenti, učitelé, se-
nioři, nezaměstnaní a dále také všichni ostatní 
diváci, kteří vlastní průkazku ART. Za pouhých 
70 Kč může držitel průkazu navštěvovat od září 
2013 až do června 2014 všechny projekce Zlaté-
ho fondu zdarma a má navíc nárok na průkazku 
ART za poloviční cenu. Nadto získá slevy na fil-
mové přehlídky a semináře, možnost zápůjček 
DVD a filmových publikací z naší filmotéky, 
adresné informace a pozvánky každý týden 
do mailu ad. 

balíček seniorům - s věkem kultura dozrává
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Společenská kronika města

 jUbilanti v měsíci květen 
1.5.  Pavel Marťan  1943
18.5.  Antonín Blažek  1923
29.5.  Josef Štefan   1943
31.5.  Marie Masaříková  1928
   
 jUbilanti v měsíci Červen 
1.6.  Jaroslav Ulrich  1938
1.6.  Bohumil Dvorský  1938
1.6.  Ladislav Pochylý  1943
2.6.  Vlastimila Šustrová  1938
2.6.  Anežka Balejová  1928
3.6.  Ludmila Tonnerová  1943
3.6.  František Tejnil  1933
3.6.  Oldřich Bureš  1943
4.6.  Zdenka Šichová  1943
5.6.  Jan Hampala  1943
5.6.  Alois Kozelek  1933
5.6.  Petr Ryba   1928
5.6.  Josef Dostálek  1933
5.6.  Božena Kovaříková  1943
6.6.  František Hamada  1914
7.6.  Josef Pilát   1938
7.6.  Anton Brisuda  1920
9.6.  Bořivoj Dvorský  1943
10.6.  Božena Kučerová  1928
10.6.  Jarmila Dillingerová  1933
10.6.  Anna Venclová  1938
11.6.  Jiří Habarta   1943
12.6.  Peter Jurovich  1943
12.6.  Květoslava Smělíková  1943
13.6.  Ludmila Kůrová  1933
13.6.  Jaroslava Štrbáňová  1938
13.6.  Anna Dvorská  1933
13.6.  Libuše Skovajsová  1938
14.6.  Anna Barboříková  1943
15.6.  Leopold Šinderbal  1928
17.6.  Drahomíra Domincová 1933
17.6.  Marie Stašková  1933
18.6.  Jana Uhlí řová  1938
18.6.  Milan Pelikán  1933
18.6.  Eva Chovancová  1943
19.6.  Jan Kadlec   1943
20.6.  Antonín Hájek  1938
20.6.  Zdenek Hájek  1938

21.6.  Božena Ketnerová  1933
22.6.  Anna Palánková  1938
22.6.  Milada Hubáčková  1923
22.6.  Dagmar Švrčková  1933
23.6.  Marie Vybíralová  1923
23.6.  Petr Bráblík   1943
25.6.  Miroslav Pospíšil  1938
25.6.  Pavel Říha   1943
26.6.  Jaroslav Bistrý  1943
27.6.  Ludmila Bartošová  1928
28.6.  Zdenka Večeřová  1938
30.6.  Zdenka Kočnarová  1938
   
jUbilanti v měsíci Červenci 
3.7.  František Bukvic  1922
4.7.  Marie Pořízková  1943
5.7.  Drahomíra Marečková 1933

narodili se  2013
16.2.  David Janků
5.5.  Teodor Žejdlík
6.5.  Lucie Šuránková 
20.5.  Daniela Třísková
21.5.  Lukáš Potyka 
22.5.  Klára Garšicová 
23.5.  Robin Zlatý
29.5.  Nella Hánová
7.6.  Lukáš Kratochvíl
14.6.  Magdalena Menšíková
14.6.  Marek Menšík
17.6.  Matouš Kaška
18.6.  Daniel Bruk
29.6.  Adam Basovník

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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chovnici. Potřeme polovinou tvarohového krému  
a navrch naskládáme další řady sušenek - v opač-
ném barevném pořadí. Opět pomažeme zbylou 
polovinou tvarohového krému. Na prostřední řadu 
sušenek položíme za sebou dva celé oloupané ba-
nány. Pomocí alobalu zvedneme obě postranní řady 
sušenek, aby byla vytvořena trojúhelníková střecha, 
lehce přimáčkneme, utěsníme alobalem, dáme min. 
na 4 hodiny chladit do lednice. Po vychlazení odhr-
neme alobal, dezert shora polijeme čokoládovou 
polevou a znovu necháme vychladit. 

Pomazánka z krabích tyČinek
Suroviny:
1 balení krabích tyčinek, 3 lžíce majonézy, 7 lžic bílé-
ho jogurtu, trochu citronu na pokapání
Postup:
Krabí tyčinky po rozmrazení pokrájíme na drob-
né kousky, přidáme majonézu, bílý jogurt - pokud 
chceme pomazánku řidší, dle chuti můžeme jogurtu 
přidat, trochu pokapeme citronem. Dále  už ničím 
nedochucujeme ani nesolíme.

Dobrou chuť přeje Dana Stojnová, 
vedoucí Odboru školství a sportu 

Městského úřadu Uherské Hradiště 

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - srpen 2013

FrancoUzská cibUlaČka
Suroviny:
6-7 cibulí (asi 350 g), 2 lžíce másla, 500 ml masového 
vývaru, strouhaný sýr, sůl, pepř, chleba
Postup:
Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka a osmahne-
me na 1 lžíci másla. Osmahlou cibuli zalijeme 500 ml 
masového vývaru, osolíme, opepříme a uvaříme do 
měkka. Chleba nakrájený na kostičky opečeme na 
pánvi na másle. 

Polévku podáváme s opečenými kostičkami chleba, 
trochou strouhaného sýru a pro lepší chuť můžeme 
přidat čerstvou posekanou petrželku nebo pažitku.

chalUPářské maso
Suroviny:
Vepřové maso, vejce + Solamyl - na jedno vejce při-
padá jedna lžíce Solamylu, pepř, sůl, majoránka, 
kmín, lisovaný česnek, chilli, kari
Postup:
Plátky z vepřové kýty (může být i kotleta nebo plecko) 
se naklepou a vloží do těstíčka.
Těstíčko: rozšlehaná vejce + Solamyl, opepřit, oso-
lit, přidat majoránku, kmín, lisovaný česnek, chilli  
a kari. Maso v těstíčku se nechá odležet 24-48 hodin, 
pak se opeče na oleji na pánvi.

Podávat s bramborem nebo chlebem, případně  
se zeleninovým salátem.

nePeČená střecha s tvarohem a banánem
Suroviny:
200 g másla, 150 g moučkového cukru, 500 g po-
lotučného tvarohu,  1-2 lžíce rumu, 1 balení světlých  
a 1 balení tmavých Bebe sušenek, 2 banány
Postup:
Máslo utřeme s moučkovým cukrem,přidáme tvaroh 
a 1-2 lžíce rumu na ochucení.

Připravíme si 1 balení světlých a 1 balení tmavých 
Bebe sušenek.

Na velký plát alobalu vyskládáme ve třech řadách 
za sebou světlé a tmavé Bebe sušenky - vždy na 
střídačku světlou a tmavou sušenku, aby tvořily ša-
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Centrum AKROPOLIS

stará tenice 1195, Uh. hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

máš na to i ty? 
centrum akropolis bylo v roce 2010 ministerstvem 
vnitra Čr akreditováno jako dobrovolnické cent-
rum.
 
dobrovolnictví je nezištná pomoc druhým - lidem 
i organizacím - zkrátka všem, kteří ji potřebu-
jí. jedná se o činnost, pro kterou se rozhodujete 
svobodně a s úmyslem prospět dobré věci.
 
V našem centru se může zapojit každý, kdo se roz-
hodne věnovat část svého času, energie a schop-
ností ve prospěch činnosti, která ho baví a je pro-
spěšná. Odměna nebude finanční, ale získáte často 
nedocenitelný dobrý pocit, zkušenosti a přátelství.
 
s čím můžete pomoci:
 
- pomoc s organizací kurzů, kroužků a klubů 
- pomoc při jednorázových aktivitách
- propagace a výzdoba centra 
- miniškolka 
- fundraising a projektová činnost 
- technická pomoc 
- administrativní oblast a další 
 
Bližší info u koordinátorky dobrovolníků  
Jitky Janíkové. Telefon: 776 837 038, 
E-mail: jitka.janikova@akropolis-uh.cz

letní Příměstské tábory v centrU akroPolis 
- Pro děti všech věkových kateGorií
Bližší informace o jednotlivých táborech a přihlášky 
najdete na www.akropolis-uh.cz nebo na tel.: 
607 102 009

Příměstský tábor je zajímavá možnost, jak aktivně 
strávit volný čas a něco nového se přiučit. Přihla-
šovat se můžete již nyní, kapacit míst je omezena.
Projekt bez bariér pro osoby se zdravotním posti-
žením a osoby starší 50 let

aktivity a kUrzy v rámci ProjektU bez bariér:

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

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

Aktivity projektu jsou ZDARMA pro všechny účastní-
ky.

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

 

 

Počítačový kurz projektu. 

  Vzdělávací kurz projektu.
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Sudoku pro volnou chvíli

6 2 9 7

7 1

9 5 6 2

6 2 1

1 9 8 2

5 6 8

4 2 7 5

9 3

3 4 6 1

9 7 6 3 2

4 9

1 6

7 6 3 2

4 1 9 3

1 4 8 7

5 8

2 1

1 4 9 7 8

8

6 7 4 3

2 3 6

4 7 9 5 8

6 8 4 9 7

1 9 8 3 4

6 2 1

3 1 7 5

8

8 4 9 7 6

1 3

1 5 4 7

6 1 5

9 2 3

4 7 1

1 2 6 8

7 8

5 3 9 2 1

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

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

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

8 5 4 9 7 3 1 2 6
6 7 9 1 8 2 3 4 5
2 1 3 6 5 4 7 9 8
7 6 2 3 4 1 8 5 9
1 9 5 8 2 6 4 3 7
3 4 8 7 9 5 6 1 2
9 3 1 2 6 7 5 8 4
4 2 7 5 1 8 9 6 3
5 8 6 4 3 9 2 7 1
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zpravodaj města Uherské hradiště
vydává: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00291471, 
registrační číslo - MK ČR E12068. realizace: Klub kultury Uherské Hradiště.  řídí: redakční rada. 
odpovědný redaktor: Mgr.A. Antonín Mach. redakce: Miroslav Potyka a František Elfmark, DiS. 
redakční rada: PhDr. Jaromíra Čoupková, Ing. Květoslav Fryšták, Bc. Radovan Jančář, Mgr. Josef 
Korvas, PhDr. Blanka Rašticová, Ing. Naděžda Slachová, Mgr. Evžen Uher, Mgr. Jitka Zámečníková, 
Jan Pášma ilustrace: Moarch Miško Eveno. adresa redakce: Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 UH, 
odpovědný redaktor tel. 572 430 420, distribuce ZUH (Monika Týznerová) tel. 572 43 04 28 fax: 572 
43 04 22, e-mail: info@kkuh.cz, IČO: 00092100. Počet výtisků 690 ks. Cena 14 Kč. Sazba, fotografie 
a tiskové předlohy zpracovány Klubem kultury, osvit a tisk Agentura NP, v.o.s. Staré Město. Vychází  
v Uherském Hradišti 12krát ročně, dáno do tisku: 23. červenec 2013.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/3-3819/92 
ze dne 18. 11. 1992, reg. MK ČR E 12068



Výsledek exhibičního utkání mezi České a Slovenské republiky 14:12 pochopitelně nebyl podstatný, ale 
vidět v akci hvězdy byl zážitek, O přestávce pak předala první dáma Ivana Zemanová  Fondu ohrožených 
dětí šek na 250.000 korun. Na snímku vpravo s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem.
                                                                                                                                                     Foto: Miroslav Potyka



14 kč

První strana obálky: 1.FC Slovácko před sezónou 2013/2014. Foto: Miroslav Potyka


